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Sammanfattning
1879 infördes gemensam tid på Sveriges järnvägsstationer. Tid har med andra ord varit en
viktig del av järnvägens identitet i över 140 år. Det är därför inte konstigt att punktlighet och
att hålla utsatt tid är en av branschens stora frågor. I och med att allt fler väljer att resa med
tåg får brister i punktligheten allt större betydelse i människors vardagspussel. Tillsammans
med andra aspekter som till exempel turtäthet, miljövänlighet, kapacitet och prisvärdhet
utgör punktligheten en viktig parameter i valet av transportmedel för medborgare och
näringsliv.
Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet visar hur bra alla delar i processen fungerar –
från planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren
till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny
kapacitet. Trafikverket arbetar därför systematiskt och tillsammans med järnvägsbranschen
för att förbättra punktligheten. Järnvägsbranschen har gemensamt satt målet om 95
procents punktlighet för persontrafiken. Ett tåg får vara högst 5 minuter efter tidtabell till
slutdestinationen för att räknas som punktligt. De senaste tio åren har punktligheten för
persontåg legat runt 90 procent. Under 2019 skedde ett lyft och punktligheten nådde för
första gången över 91 procent, samtidigt som det för första gången framfördes mer än en
miljon persontåg.
Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag. I rapporten redovisas de mest betydande
och relevanta åtgärderna som Trafikverket genomfört på egen hand eller i samarbete med
branschen åren 2017–2019 och som har bidragit till punktlighetsnivån för persontrafiken
vid 2019 års utgång. Åtgärderna kan övergripande beskrivas i sex åtgärdstyper: forskningsoch innovations-, branschsamverkans- och koordinerings-, vidmakthållande-, investerings-,
tidtabells- och planerings- samt trafikledningsåtgärder.
Trafikverkets arbete innehåller ett antal samverkansytor med olika aktörer i samhället.
Samverkansytorna finns till för att säkerställa att åtgärder genomförs för att öka kapacitet,
robusthet och punktlighet. Det primära samverkansforumet för punktlighet är Tillsammans
för tåg i tid (TTT) som ingår som ett av de utpekade initiativen i Järnvägsbranschens
Samverkansforum (JBS). TTT skapar framför allt värde via branschgemensam analys och
gemensamt förbättringsarbete. Under 2019 utförde aktörerna som samverkar i TTT riktade
åtgärder inom ett antal prioriterade områden och visar på en signifikant minskning av 3 628
störningstimmar, vilket innebar en minskning med cirka 9 procent av de totala
störningstimmarna.
Vidmakthållandeåtgärder, som bland annat innehåller basunderhåll, genomförs för att
förbättra systemets robusthet och motståndskraft mot störningar och avvikelser. Exempel
på åtgärder redovisas inom områdena signalställverk, spårväxel, spår och kontaktledning.
Robust planering i projekt Getingmidjan och Förstärkt beställarorganisation för
basunderhållet är exempel på redovisade åtgärder. Minskat antal förseningstimmar
relaterat till infrastrukturen bidrog till bättre punktlighet under perioden 2017–2019
jämfört med föregående treårsperiod.
Investeringsåtgärder genomförs för att möta behovet av ökade volymer och minska
trängseleffekter i systemet. Flera exempel på investeringsåtgärder återges i rapporten. Ett
exempel är Citybanan som ökat kapaciteten genom Stockholm. Citybanan är en tunnel för
pendeltåg som har möjliggjort en separering av pendeltågen från fjärr-, region- och
snabbtåg. Det nya trafikupplägget har bidragit till färre störningstimmar.
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Tidtabells- och planeringsåtgärder genomförs för att optimera och förbättra tågplanen i sin
helhet. Införandet av nya konstruktionsregler för tågplanen på bland annat
Värmlandsbanan är ett exempel på en åtgärd. Det innebär att olika tidstillägg till tågens
körtid har systematiserats på ett tydligare sätt. Punktligheten ökade från 77,8 procent till
86,6 procent på ett år. Genom att centrala sträckor blir mer punktliga sprids effekten till
andra delar av järnvägssystemet och bidrar sammantaget till en högre punktlighet.
Trafikledningsåtgärder genomförs primärt för att förbättra den operativa trafikledningen
och skapa förutsättningar för en effektivare avvikelse- och störningshantering, vilket får en
positiv effekt på punktligheten. Effektiviseringen av avvikelseprocessen medförde en
förbättrad förmåga avseende samordnad och effektiv störningshantering. Operativa
störningsplaner har arbetats fram i nära samverkan med berörda järnvägsföretag för att
möjliggöra en effektivare beredskap för hantering av oplanerade störningar. En årlig
uppdatering av planerna utförs.
Alependeln i Göteborg är ett exempel där flera åtgärder tillsammans bidrar till en ökad
punktlighet. Investeringsåtgärder genom en uppgraderad anläggning i kombination med
tidtabells- och planeringsåtgärder, såsom en koordinerad spåranvändningsplan, ett robust
trafikupplägg med begränsat antal konflikter samt få inkräktande tågvägar och
omloppsberoenden, har bidragit till en stabil årlig punktlighet på 97,6–98,3 procent mellan
2013 och 2019.
Ytterligare ett exempel där flera åtgärder tillsammans bidragit till en ökad punktlighet är
införandet av Robust trafikering, som är ett Trafikverksinternt och
verksamhetsövergripande arbetssätt som ska bidra till att uppnå 95 procents punktlighet.
Robust trafikering kompletterar den långsiktiga planeringen av trafiken genom
kvalitetssäkring, riskbedömning och uppföljning av produktionsplanen i nära anslutning till
leveransen. Det har minskat gapet mellan tågplanearbetet, produktionsplanen och
genomförandet.
Det är komplext att härleda enskilda åtgärders effekter på punktligheten. Flera åtgärder har
direkt eller indirekt bidragit till en bättre punktlighet, samtidigt som det är svårt att
kvantifiera effekter. Arbetet med att förbättra anläggningen, trafikeringen och styrningen
sker kontinuerligt och åtgärder planeras utifrån att öka bland annat tillgänglighet, säkerhet
och robusthet. Samtliga kvaliteter påverkar varandra, på samma sätt som järnvägens delar
påverkar varandra.
Åtgärder som pågår eller som påbörjas i närtid för ökad punktlighet inkluderar Proaktiv
störningshantering (PROST), Säkerställd operativ leveransförmåga (SOL), Digitalisering
av tåglägestjänsten (DAT) och stråkstrategin.
Effekterna av genomförda åtgärder har olika ledtider och kan därför tillsammans med de
pågående åtgärderna fortsätta bidra till en ökad punktlighet. Punktligheten under januari
och februari 2020 var 93,7 procent. Det indikerar att åtgärderna som genomfördes innan
2017, de som genomfördes mellan 2017 och 2019 och de åtgärder som pågår ger resultat.
Utvecklingen från mars 2020 inkluderas inte på grund av att coronapandemin har haft en
gradvis ökande påverkan från mars och framåt.
Punktlighetsarbetet fortsätter och Trafikverket ser möjligheter till ytterligare förbättringar
tillsammans med järnvägsbranschen. Ett fortsatt arbete skulle bland annat kunna utforma
ett utvecklat tillvägagångssätt för att analysera och definiera möjliga åtgärder för ökad
punktlighet. Åtgärderna kan därefter övervägas i Trafikverket samlade prioriteringar.
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1

Inledning

1.1. Bakgrund – varför är det viktigt med punktlig tågtrafik?
1879 infördes gemensam tid på Sveriges järnvägsstationer. Tid har med andra ord varit en
viktig del av järnvägens identitet i över 140 år. Det är därför inte konstigt att punktlighet och
att hålla utsatt tid är en av branschens stora frågor. I och med att allt fler väljer att resa med
tåg får brister i punktligheten allt större betydelse i människors vardagspussel. Tillsammans
med andra aspekter som till exempel turtäthet, miljövänlighet, kapacitet och prisvärdhet
utgör punktligheten en viktig parameter i valet av transportmedel för medborgare och
näringsliv. En punktlig järnvägstrafik bidrar således till transportpolitikens övergripande
mål om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Punktligheten följs därför
av många aktörer såsom resenärer, tågoperatörer, regionala kollektivtrafikmyndigheter,
transportköpare, infrastrukturförvaltare, uppdragsgivare och samhällsaktörer.
Punktlighet är ett kvalitetsmått där utfallet visar hur bra alla delar i processen fungerar –
från planering av tidtabeller till daglig trafikledning, från förebyggande underhåll på spåren
till akut röjning och evakuering, från att förebygga obehöriga i spår till att bygga ut ny
kapacitet. Trafikverket arbetar därför systematiskt och tillsammans med järnvägsbranschen
för att förbättra punktligheten. Järnvägsbranschen har gemensamt satt målet om 95
procents punktlighet för persontrafiken. Ett tåg får vara högst 5 minuter efter tidtabell till
slutdestinationen för att räknas som punktligt. De senaste tio åren har punktligheten för
persontåg legat runt 90 procent. Under 2019 skedde ett lyft och punktligheten nådde för
första gången över 91 procent, samtidigt som det för första gången framfördes mer än en
miljon persontåg.
Sverige har en avreglerad tågtrafik där cirka femtio järnvägsföretag konkurrerar om både
resenärer och godstransportköpare. Trafikverket har här en viktig roll i att samordna,
koordinera och vid behov prioritera alla intressen och åtgärder, i syfte att utveckla både
funktionaliteten och punktligheten i hela systemet till nytta för medborgare och näringsliv.
Trafikverkets samlade åtgärder för en punktlig tågtrafik är därför väsentligt att känna till,
följa upp och utveckla för berörda parter.

1.2. Syfte
Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag. I rapporten redovisas de mest betydande
och relevanta åtgärderna som Trafikverket genomfört på egen hand eller i samarbete med
branschen åren 2017–2019 och som har bidragit till punktlighetsnivån för persontrafiken
vid 2019 års utgång.

1.3. Disposition
Rapporten innehåller en redovisning av genomförda åtgärder som haft störst inverkan på
tågtrafikens punktlighet för persontrafiken.
Kapitel 1 är ett inledande kapitel som beskriver bakgrund och syfte med denna rapport.
Kapitel 2 är ett teoretiskt kapitel som beskriver tågtrafiken i stort och dess koppling till
punktlighet som kvalitetsmått. Här ges även en inblick i tågtrafikens komplexitet och de
utmaningar som branschen står inför. Kapitlet avslutas med en beskrivning av kända
effektsamband samt en inblick i den långsiktiga och strategiska planeringen som är
förutsättande för det löpandet arbetet med att förbättra punktligheten.
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I kapitel 3 redovisas processberoenden och branschsamarbetet särskilt, då tågtransporten
är ett resultat av både Trafikverkets och branschens gemensamma aktiviteter. Forum och
samarbeten där branschen verkar tillsammans kring punktlighetsfrågor beskrivs. Därefter
redovisas ett urval av branschgemensamma åtgärder avseende perioden 2017–2019 samt ett
axplock av enskilda branschaktörers insatser med effekt på punktligheten.
I kapitel 4–7 presenteras ett urval av genomförda åtgärder mellan 2017 och 2019
strukturerat utifrån en förenklad bild av Trafikverkets huvudprocesser, se Figur 1. Figuren
återger en kedja av aktiviteter som resulterar i att en transport genomförs. Det ömsesidiga
beroendet mellan Trafikverket och järnvägsbranschen för att skapa en punktlig tågtrafik
visualiseras genom en överlappande samarbetsyta.

Figur 1. Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen.

Kapitel 4 till 7 är uppbyggda enligt följande struktur:


Planering av åtgärder
I detta avsnitt beskrivs på en övergripande nivå det planeringsarbete som ligger till
grund för genomförda åtgärder. Här beskrivs även olika typer av åtgärder.



Förutsättningsskapande åtgärder
Detta avsnitt beskriver ett urval av genomförda forsknings- och innovationsåtgärder
samt övriga förutsättningsskapande åtgärder av relevans.



Genomförda åtgärder
Denna del utgör rapportens huvudfokus. Den beskriver ett urval av genomförda
åtgärder, projekt och goda exempel från perioden 2017–2019, som har bidragit till
en förbättrad punktlighet.



Pågående och framåtblickande åtgärder
Varje kapitel avrundas med några exempel på åtgärder som fortfarande pågår eller
som ska påbörjas i närtid, och som syftar till att förbättra punktligheten. Här ingår
också forsknings- och innovationsåtgärder.

Åtgärder beträffande trafikinformation omfattas inte i rapporten.
För att få en bredare bild hänvisas till rapportens appendix som innehåller fördjupande
material och åtgärdssammanställningar.
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2

Punktlighet och tågtrafik

2.1. Tåglägestjänsten och punktlighet
Trafikverket är infrastrukturförvaltare för järnvägen, och det är Trafikverket som erbjuder
tåglägen till dem som vill trafikera den. Tåglägen är den kapacitet på järnvägen som får tas i
anspråk för att framföra järnvägsfordon från en viss plats till en annan under en viss
tidsperiod. Tåglägena beskrivs i Järnvägsnätsbeskrivningen. De tågoperatörer som vill ha
kapacitet på järnvägsnätet ansöker om tåglägen hos Trafikverket genom att ange veckodag,
avgångsstation, ankomststation, klockslag och när trafiken ska starta och upphöra.
Trafikverket prioriterar sedan in tåg med hänsyn till övriga ansökta tåglägen på sträckan och
de prioriteringsregler som gäller. Tilldelningen presenteras sedan i en årlig tågplan.
Tåglägestjänsten i sig består av ett antal delar som tillsammans skapar en värdekedja som
slutligen leder till att en transport från A till B kan genomföras. Delsystemen består bland
annat av spåranläggning, kontaktledning och drivmotorström, tidtabell och trafikledning
och sist, men inte minst, branschens bidrag i form av transporten.
Kvaliteten i transporten, det vill säga i vilken grad som transporten genomförs inom den
tidsram som är fastställd i tidtabellen, mäts bland annat i punktlighet.
Punktlighetsmåttet1 som har använts av Trafikverket under tidsperioden 2017–2019
benämns STM(5), sammanvägt tillförlitlighetsmått. Måttet innebär att planerade tåg, som
planerats senast dagen innan avgång, som är högst fem minuter efter tidtabell till sin
slutstation räknas som punktliga. I statistiken räknas de tåg som har ställts in senare än
klockan 00.00 dagen innan avgång som försenade.
Ett annat punktlighetsmått, som används av ett flertal aktörer inom järnvägsbranschen, är
måttet RT (rätt tid) som liknar STM. Skillnaden är att andelen punktliga tåg beräknas på
framförda tåg. Tåg som ställts in med kort varsel inverkar inte negativt på
punktlighetsmåttet. Måttet RT+5 anger andelen tåg som var högst 5 minuter försenade till
slutstation. Trafikverket har som inriktning att övergå till att mäta punktlighet i RT+5
istället för STM(5) från och med 2021.
Punktligheten låg under tidsperioden 2013–2017 stabilt runt 90 procent för att 2018 falla
till cirka 88 procent. År 2018 var ett exceptionellt år, där de främsta orsakerna till att
punktligheten sjönk var väderrelaterade. De väderrelaterade händelserna inkluderar
solkurvor och tågstörande bränder samt ett stort antal viltolyckor, då den snörika vintern
fick vilt att söka sig till snöfria spårområden. En mängd banarbeten påverkade också
punktligheten. Framkomligheten var begränsad vid många banarbeten på grund av
enkelspårsdrifter, samtidigt som reducerad hastighet förbi arbetsplatserna bidrog till en
ökad störningskänslighet. Under 2019 skedde ett lyft och punktligheten nådde en ny högre
nivå på 91,3 procent. Förbättringen under 2019 kan bland annat förklaras av frånvaro av
extremväder, riktade insatser för infrastrukturen runt storstadsområdena och på Västra
stambanan samt av att antalet rapporterade störningstimmar som berodde på banarbeten
var cirka 50 procent lägre än 2018. Att störningstimmarna som berodde på banarbeten
minskade hör ihop med att tågplanen anpassades inför 2019. Samtidigt ökade antalet
framförda persontåg under tidsperioden 2013–2019 kraftigt, vilket framgår av Figur 2.

1

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som
ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik. Se Trafikanalys webbplats
för mer information: https://www.trafa.se/
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Figur 2. Punktlighet persontåg 2013–2019 enligt måttet STM(5) i relation till antal framförda persontåg.

Statistiken visar också att punktliga tåg har blivit ännu punktligare. Andelen tåg utan
förseningsminuter eller som ankommer högst 2 minuter efter planerad ankomsttid har ökat,
se Figur 3.

Figur 3. Punktlighet persontåg 2013–2019 enligt måttet STM.

Figur 4 nedan visar fördelningen av punktligheten mellan de olika tågsorterna.
Kortdistanstågen, där pendeltågen ingår, har en högre punktlighet än de långväga tågen.

Sida 10 (82)

STM(5), andelen tåg till slutstation
Persontåg (totalt) högst 5 minuter efter tidtabell, år
100,0%

95,0%
91,3%
90,0%

90,0%

90,1%

90,0%

90,3%

90,1%

87,8%

Kort
Medel

85,0%

Lång
Totalt

80,0%

75,0%

70,0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figur 4. Punktlighet i STM(5) fördelat mellan de olika tågsorterna.

2.2. Tågtrafikens komplexitet och utmaningar
Efterfrågan på tågtrafik i Sverige ökar. Det har aldrig tidigare gått så många tåg som det
gjorde under 2019. Såväl sett till antal tågkilometer, hur långt tågen kör, antalet resor och
hur många som åker, handlar det om en fördubbling sedan 1990-talet.
När trafiken ökar, tilltar behovet av att både utöka och underhålla anläggningen. Det pågår
nu en omfattande satsning på att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Sliten räls,
signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet för att resor och godstransporter ska
bli mer pålitliga. Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ska ge plats för fler
gods- och persontåg.
När det är mycket trafik och arbeten som samsas i spåren, blir marginalerna mindre för att
hantera störningar som uppstår. Störningar får också lättare följdeffekter för andra tåg.
Den ökade efterfrågan på tågtrafik innebär en mer komplex situation med fler som rör sig i
samma system, och det skapar en större utmaning när det gäller att klara målet för
punktlighet. Det finns ett tydligt samband mellan kapacitetsutnyttjandet och punktligheten,
vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.
Arbetet med att konstruera en årlig tidtabell för tågen är ett komplext arbete som behöver
matcha anläggningens förutsättningar för en specifik tidpunkt och geografisk plats med de
behov som järnvägsföretaget har att trafikera en viss sträcka över en viss tid. Dessutom
behövs viss flexibilitet för att kunna tillgodose både ändrade och tillkommande
kapacitetsbehov när grundplanen väl är lagd. Den stora utmaningen är att hitta en bra
balans mellan att möta efterfrågan på tåglägen och att skapa en robust tidtabell med en låg
störningskänslighet. Ur ett resenärsperspektiv är en hög turtäthet efterfrågad, men det
bidrar samtidigt till större utmaningar för både Trafikverket och järnvägsbranschen att nå
rätt kvalitet.
Då tågtrafiken inte är ett slutet system, där Trafikverket själva äger och kontrollerar
samtliga parametrar som påverkar punktligheten, är det av stor vikt att samtliga berörda
parter i branschen involveras för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för ett väl
fungerande transportsystem. Detta är ett arbete med många beroenden där många parter
berörs och intressen ska tillvaratas och koordineras.
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2.3. Kända effektsamband
Störningstid och punktlighet
En gammal och beprövad metod för att förbättra punktligheten är att bekämpa avvikelser
och förseningar i tågtrafiken. Analyser visar på ett effektsamband mellan störningstid och
punktlighet. Korrelationen är inte fullständig, men statistiken visar att när störningstiden
minskar ökar punktligheten, se Figur 5 nedan.

Figur 5. Genomsnittlig punktlighet innan och efter halverad störningstid baserad på analys utförd av
analysfunktionen inom Tillsammans för tåg i tid (TTT).

Kapacitetsutnyttjande och punktlighet
Det finns även ett känt effektsamband mellan kapacitetsutnyttjandet och punktlighet.
Ju lägre kapacitetsuttag desto högre punktlighet. Kapacitetsuttaget kan avse hur väl spåren
nyttjas men även hur väl tågen fylls upp med resenärer. Detta samband framgår tydligt om
trafiken på vardagar jämförs med helger, som vanligen har färre resenärer. Statistik från
Trafikanalys för 2019 visar att punktligheten är cirka 4 procentenheter högre på helgdagar
enligt STM(5). Sett till de tåg som ankommer exakt enligt tidtabell, STM(0), är
punktligheten mer än 10 procentenheter högre på helgdagar än vardagar.

2.4. Förseningsorsaker och åtgärder för punktlighet
Det finns en förväntan att hantera en ökande efterfrågan på tågtransporter och samtidigt
sträva efter att nå målsättningen för punktlighet. Det innebär att löpande åtgärder behövs
för förbättringar i de olika delsystemens tillgänglighet och funktionalitet.
Åtgärderna innebär att bibehålla och vidmakthålla en robust basnivå i alla delsystem, att
öka kapaciteten i anläggningen och att genomföra riktade åtgärder som minimerar orsaker
till förseningar.
Att selektivt kunna vidta åtgärder som minimerar orsaker till förseningar är en viktig
strategi för både Trafikverket och järnvägsbranschen. För att veta var riktade åtgärder ska
sättas in är det viktigt att identifiera var i systemet det finns brister. I Figur 6 nedan
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redovisas orsakerna till uppkomna tågförseningar för 2019. Det framgår tydligt att det är
många olika faktorer och aktörer som orsakar punktlighetspåverkande störningsminuter.

Figur 6. Störningsorsaker (>=5 minuter), hela järnvägsnätet, person- och godståg 2019.

Sett till samtliga tågslag stod Yttre faktorer för drygt 27 procent av störningstimmarna 2019.
I Yttre faktorer ingår exempelvis extremväder, olyckor, spårspring samt vilda djur som
kommer in i spårområdet. Driftledning stod för drygt 6 procent. I Figur 7 nedan redovisas
de mest frekventa störningsorsakerna kopplat till Yttre faktorer och Driftledning.

Figur 7. Störningstimmar för orsakskoderna D (Driftledning) och O (Olycka, tillbud och Yttre faktorer).

Alla yttre faktorer går inte helt att styra över, men kräver ändå riktade åtgärder i nära
samverkan med både järnvägsbranschen och samhället för att minimera risker och etablera
beredskap när incidenter väl inträffar.
Orsaken Driftledningen prioriterar hänger ofta ihop med operativa riktlinjer och
genomförandet av prioriteringsåtgärder för att upprätthålla trafiksystemen i sin helhet vid
störningar.
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Infrastrukturen bidrog till i storleksordningen 19 procent av störningstimmarna 2019.
Trafikverkets egna åtgärder för bättre punktlighet är här avgörande och viktiga.
I Figur 8 nedan redovisas de mest frekventa störningsorsaker som är kopplade till
infrastrukturen.

Figur 8. Störningstimmar för orsakskoden I (Infrastruktur).

Det krävs många olika åtgärder för att åstadkomma förbättringar i punktligheten. Det är
många parametrar som spelar in i problemet med bristande punktlighet: utvecklingen,
komplexiteten och effektsambanden i järnvägstrafiken samt olika slags orsaker till
störningar. Åtgärderna har olika karaktär och genomförandetid samt olika ledtid tills
effekter uppstår i tågtrafiken. Dessa åtgärder benämns i rapporten fortsättningsvis som
åtgärder för punktlighet.
De mest betydande åtgärdstyperna:


Forsknings- och innovationsåtgärder genomförs för att i samtliga delsystem
åstadkomma bättre tillgänglighet och punktlighet genom nya och utvecklade
tjänster, arbetssätt, systemstöd och digitalisering.



Branschsamverkans- och koordineringsåtgärder genomförs för att i samråd
med järnvägsaktörerna (som underhåller anläggningen och utför transporterna)
analysera, initiera och genomföra åtgärder i hela värdeflödet och transportkedjan,
via olika åtgärdsområden.



Vidmakthållandeåtgärder genomförs för att förbättra systemets robusthet och
motståndskraft mot störningar och avvikelser, till exempel drift, underhåll,
reinvesteringar och utbyten. Åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom
vidmakthållande ingår.



Investeringsåtgärder genomförs för att möta behovet av ökade volymer och
minska trängseleffekter i systemet via större investeringar och trimningsåtgärder.
Exempel på åtgärder inkluderar nya spår, samtidig infart, repeterbaliser, längre
mötesstationer, växelbyten/mellanblockssignaler, säkerhetsåtgärder och
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kraftförsörjning. Åtgärder för att minska påverkan av yttre faktorer (exempel
extremväder, olyckor och obehöriga i spår) samt åtgärder för att utveckla arbetssätt
och IT inom vidmakthållande ingår.


Tidtabells- och planeringsåtgärder genomförs för att optimera och förbättra
tågplanen i sin helhet, exempelvis robusta, kapacitetsanalyserade och riskhanterade
tidtabeller och banarbetsplaner. Åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom
vidmakthållande ingår.



Trafikledningsåtgärder genomförs för att förbättra den operativa
trafikledningen, exempelvis effektivare avvikelse- och störningshantering, risk-och
beredskapsplanering, operativ ledningsförmåga. Åtgärder för att utveckla arbetssätt
och IT inom vidmakthållande ingår.

Ledtiden från det att en åtgärd planeras och genomförs till att den ger effekt varierar mellan
olika åtgärdstyper, se Figur 9 nedan. Därför går det inte alltid att överblicka effekterna av
vidtagna åtgärder vid en given tidpunkt. Dessutom finns beroenden mellan delsystemen så
olika åtgärdstyper kan krävas för att uppnå önskad effekt och påverkan på punktligheten.

Figur 9. Visualisering av att olika åtgärdstyper har olika ledtider till effekt.

2.5. Planera långsiktigt och genomförande av transportplaner
För att möta kraven på både ökad tågtrafik och ökad punktlighet krävs det en strategisk och
väl genomtänkt planering av de olika åtgärdstyperna. På lång sikt har beslut om ekonomiska
ramar och prioriteringar i utvecklingen av transportinfrastruktur stor betydelse för vilken
kapacitet järnvägssystemet har att ta emot trafik och hantera störningar, och det påverkar
förutsättningarna för punktlighet.
Trafikverket arbetar för närvarande med genomförandet av den nationella planen för
transportsystemet för åren 2018–2029. Den nationella planen innehåller både investeringsoch underhållsåtgärder. Den långsiktiga och övergripande planeringen av utvecklingen av
infrastrukturen och transportsystemet uppdateras med några års mellanrum, så periodvis
pågår parallellt arbete med genomförandet av nuvarande planer samt analyser och
överväganden inför kommande planer. Både namngivna objekt (åtgärder som kostar över
100 miljoner kronor i den nationella planen och över 25 miljoner kronor i regionala planer)
och trimningsåtgärder tillkommer genom att potentialer och brister identifieras, bedöms
och vägs mot varandra ur olika perspektiv. I den nu gällande planen prioriteras bland annat
åtgärder på sträckor med stor kapacitetsbrist samt åtgärder med effekter på punktlighet,
robusthet och minskad restid. Digitalisering och automatisering ska ge ökad förmåga,
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förbättrade leveranser och mer effektiva arbetssätt i de flesta av Trafikverkets processer, till
exempel genom ökad kontroll på anläggningsstatus och effektivare störningshantering.
Prioriteringen av underhållsarbetet utgår från den nationella planen för transportsystemet
och innebär att grundläggande funktioner för framkomlighet, trafiksäkerhet, användbarhet
och miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet. Satsningar görs för att
öka robustheten på fyra särskilt utpekade transportflöden. Dagens funktionalitet bibehålls
på ytterligare tio utpekade transportflöden (för både gods- och persontransporter) som
branschen gemensamt har pekat ut. Det finns risk för temporära eller långvariga bärighetsoch hastighetsnedsättningar på det övriga nätet. Ett antal namngivna reinvesteringar ska
genomföras.
Innehållet i de långsiktiga planerna är utgångspunkten till planering av genomförande. Allt
detta är en del av Trafikverkets långsiktiga planering och sker i processteget Planera
långsiktigt och genomförande av transportplaner och knyter an till den styrning som är en
följd av de transportpolitiska målen. Slutresultatet är Trafikverkets sexåriga
genomförandeplan som förfinas och verkställs i Trafikverkets efterföljande kedja av interna
processer som startar med Planera åtgärder på järnvägar och Genomföra åtgärder på
järnvägar. Ett stort inslag i dessa skeden är den löpande verksamhetsplaneringen där
åtgärderna detaljplaneras och genomförs.
Trafikverkets långsiktiga och övergripande planering beskrivs mer ingående i appendix
9.1.1.

2.6. Planering och styrning av forsknings- och
innovationsåtgärder
Forskning och innovation (FoI) möjliggör utveckling av lösningar som bidrar till
tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Den nationella planen vägleder i urvalet av FoI-projekt
utifrån ett antal prioriteringskriterier, se appendix 9.1.1.
FoI-verksamheten omfattar stora delar av innovationskedjan från tillämpad forskning till
demonstration och test av system. Den ska tillföra ny kunskap och utveckla nya lösningar
samt förbättra befintliga tjänster och produkter. Trafikverket använder Technology
Readiness Level-skalan (TRL) för att bedöma mognad av projekt (1). TRL-skalan beskrivs i
Figur 10. Översatt till TRL-skalan för mognad och tillämpning så ligger projekten i ett
förkommersiellt intervall mellan nivå 2 och 7. Ytterligare åtgärder kan därmed behöva
genomföras efter att ett FoI-projekt är färdigställt för att forskningsresultatet ska kunna
omsättas i praktiken.
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Figur 10. Technology Readiness Level-skalan (1).

Trafikverkets forsknings- och innovationsplan och process
Trafikverkets forsknings- och innovationsplan (FoI-plan) ingår som en bilaga till
genomförandeplanen och innehåller prioriterade forsknings- och innovationsteman. FoIplanen har ett planeringsperspektiv på sex år och uppdateras en gång per år. Den aktuella
planen berör tidsperioden 2020–2025. Trafikverkets FoI är tematiskt indelad och omfattar
sju portföljer (1). En översiktlig beskrivning av portföljerna återfinns i appendix 9.1.2. Ett
antal teman är tvärgående, och projekt som berör dessa teman kan vara aktuella för fler än
en portfölj.
FoI genomförs utifrån processen Forska och ta fram innovation, som utgår från
Trafikverkets FoI-plan. Projekt med koppling till punktlighet inom järnvägstrafiken i olika
utsträckning kan återfinnas i flera av FoI-planens sju portföljer. Det är dock komplext att
härleda enskilda projekts effekter på punktligheten. FoI bidrar genom bland annat
utveckling av arbetssätt, metoder, beslutsstöd, kunskap och teknik, samtidigt som
digitalisering, automatisering och ökad tillgång till information skapar nya möjligheter.
Fokus för FoI har även i sin helhet skiftat gentemot utökad demonstration av innovationer
och produkter. Sammantaget skapar detta förutsättningar och möjligheter till ökad
punktlighet inom järnvägstrafiken, om relevanta projekt bedrivs och utvecklingen tas till
vara av Trafikverket och övriga parter inom branschen.

Forsknings- och innovationssamarbeten
Trafikverket samarbetar med andra aktörer inom gemensamma områden och fokuserar på
projekt som ger nytta för flera parter. Engagemang inom EU utgör även en viktig del av FoIverksamheten. Här kan ramprogrammet Horisont 2020 lyftas fram, där Shift2Rail inom
järnvägsområdet ingår (2). Shift2Rail är det största järnvägsforskningsprogram som EU har
initierat. Se appendix 9.1.3 för beskrivningar av några utvalda FoI-samarbeten.
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3

Trafikverkets samarbete med branschen och
åtgärder för ökad punktlighet

Branschsamverkans- och koordineringsåtgärder genomförs för att i samråd med
järnvägsaktörerna (som underhåller anläggningen och utför transporterna) analysera,
initiera och genomföra åtgärder i hela värdeflödet och transportkedjan, via olika
åtgärdsområden.

Figur 11. Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen –
Samarbete.

3.1. Löpande samverkansdialog för ökad punktlighet
Trafikverkets arbete innehåller ett antal samverkansytor med olika aktörer i samhället för
att säkerställa att åtgärder genomförs för att öka kapacitet, robusthet och punktlighet.
Samverkansytorna har olika karaktär, från större formella samarbeten till återkommande
samverkansdialoger i exempelvis åtgärdsvalsstudier. Större formella samarbeten är till
exempel Västsvenska paketet där ett av målen är att få över resande från väg till järnväg.
Ytterligare exempel är En bättre sits, som är ett är ett brett transportpolitiskt samarbete i
Mälardalen samt Samverkan tåg i Skåne som är ett samarbete mellan Trafikverket, Region
Skåne och Skånetrafiken. Samarbetena har till syfte att utveckla tågtrafiken på ett så
optimalt sätt som möjligt, där en del är ökad punktlighet.
Punktlighet är också en effekt av dialog redan från tidiga skeden där samverkansdialoger
med kommuner och andra intressenter sker för att diskutera vad som ger bäst nytta för
medborgare och näringsliv, hitta bästa utformning av transportsystemet och där god
punktlighet är en av de önskade effekterna.
Hela Trafikverkets leveranser och processer kännetecknas ofta av dialoger med intressenter.
Nedan beskrivs två av Trafikverkets dialoger: den inom regional samhällsplanering och den
gentemot avtalskunder.

Regional samhällsplanering
Inom ramen för Trafikverkets regionala samhällsplanering sker det löpande kontakter med
Sveriges regioner och kommuner i arbetet med att identifiera brister och behov. Det är även
kontakter med regionala kollektivtrafikmyndigheter och regionala planupprättare. I frågor
om detaljplaner och översiktsplaner samarbetar Trafikverket med länsstyrelserna.
Samverkan sker även med blåljusmyndigheter i trafiksäkerhetsfrågor.
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När Trafikverket driver åtgärdsvalsstudier sker kontakten formellt i så kallade tidiga skeden
med regioner, kommuner, blåljusaktörer och andra organisationer och företag. Ytterligare
exempel på mer formella kontakter är kontinuerliga kommunledningsbesök.
Åtgärder för ökad punktlighet på järnväg är en av flera frågeställningar som hanteras i olika
sammanhang där Trafikverket samverkar med andra organisationer.

Dialog med avtalskunder
Dialog sker primärt med avtalskunder, det vill säga operatörer och trafikorganisatörer. Vid
enstaka fall involveras kundens kund, men aldrig utan att Trafikverkets primära kund
deltar.
Dialogen bygger på samförstånd och problemlösning för att öka kvaliteten i produktionen på
kort och lång sikt samt i små och stora frågor. Dialogen kan gälla enskilda platser eller tåg
lika väl som hela stråk eller trafikupplägg. En annan viktig del är att fånga kund- och
marknadsbehov, främst långsiktigt men även på kort sikt. Det är viktigt oavsett om det
gäller person-, kollektiv- eller godstrafik att fånga de affärsmässiga aspekterna i
verksamheten. Ett av Trafikverkets verktyg för att förstå marknaden som aktörerna verkar
på är rollen key account manager (KAM).
Ett gott exempel är ett arbete som bedrevs för att förbättra punktligheten för ett långväga
godståg. Berörda tåg ”punktmarkerades” under ett par veckor. Förseningsorsaker följdes
upp och fokus riktades gentemot varje kategori tills den var minimerad. Efter en ny period
genomfördes en ny uppföljning och fokus riktades gentemot nästa kategori, och så vidare.
Punktligheten ökades markant, vilket gjorde att även följdeffekterna för kringliggande tåg
klart minskade.

3.2. Branschsamverkan och Tillsammans för tåg i tid (TTT)
Järnvägen är ett sammanhängande system, vilket innebär att en åtgärd som genomförs i en
del kan ge följder i annan del. På samma sätt är varje aktör på järnvägen viktig för att skapa
en punktlig tågtrafik. TTT ingår som ett av de utpekade initiativen i Järnvägsbranschens
samverkansforum (JBS) och fokuserar särskilt på punktlighet. JBS är ett branschsamarbete
med övergripande syfte att prioritera, effektivisera, samordna och driva på
branschgemensamt förbättringsarbete som rör järnvägens förnyelse och järnvägssystemets
funktionssätt och ett bättre kapacitetsutnyttjande av nya och befintliga banor. Syftet med
samverkan är att dra nytta av aktörernas samlade kunskaper och identifiera prioriteringar
som respektive aktör kan göra som bidrar till det gemensamma intresset en väl fungerande
järnvägstrafik.
I JBS finns hela branschen representerad och styrelsen utgörs av följande aktörer: FSJ
(Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer), Green Cargo, Jernhusen, SJ, Svensk
Kollektivtrafik, Swedtrain – Föreningen Sveriges järnvägsindustri, Trafikverket,
Tågföretagen och en gemensam plats för Västtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm
och Skånetrafiken.
Trafikverket har en central roll inom både JBS och TTT. Det är Trafikverket som bemannar
sekretariatet i JBS, och flera trafikverkare lägger merparten av sin arbetstid på frågor
kopplade till TTT när de programleder, koordinerar och analyserar åtgärder. TTT fokuserar
på samtliga delar som påverkar systemets punktlighet, så som fordons- och
infrastrukturrelaterade störningar, trafik- och banarbetsplanering. Genom att följa
störningar samt andra nyckelfaktorer analyseras och prioriteras vilka åtgärder som bäst kan
stötta branschens ambitioner. Det finns också ett geografiskt perspektiv där det är naturligt
att fokusera på de områden som har mest påverkan för systemet.
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För att underlätta identifiering och prioritering av behov och åtgärder finns det en
analysgrupp som tar fram nödvändiga underlag för diskussioner om utmaningar och
prioriteringar. TTT:s verksamhet leds branschgemensamt och är en nyckel till att skapa en
gemensam bild av viktiga prioriteringar framåt och säkerställa att aktörer kan involveras
från början. TTT rapporterar till JBS för att då också säkerställa att branschen står enad från
högsta ledning.

3.3. Samverkansytor för punktlighet
Det primära samverkansforumet för punktlighet är TTT, men det finns fler gränssnitt som
också används för att arbeta mer riktat i vissa geografier. Nedan beskrivs några av dessa
samverkansytor.

Driftforum
Det finns både regionala driftforum samt nationellt driftforum. Syfte och mål med dessa är
att tydliggöra problemområden och frågeställningar som berör flera järnvägsföretag inom
det specifika geografiska området, för att tillsammans finna gemensamma åtgärder och
lösningar, starta gemensamma arbetsgrupper för analys samt ta fram åtgärdsförslag.
Trafikverket är sammankallande till driftforum och berör således samtliga järnvägsföretag
och beställare av kollektivtrafik som bedriver trafik på områdena.

Stärkt branschsamverkan
Stärkt branschsamverk är ett utpekat samarbete som rapporterar till JBS. Före 2016 bestod
medlemmarna av Trafikverket och branschorganisationerna Näringslivets Transportråd,
BTO (Branschföreningen Tågoperatörerna, numera Tågföretagen inom Almega), Svensk
kollektivtrafik och FSJ (Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer).
Syftet med samarbetet är att säkerställa styrning och framdrift i arbetet för ökad samverkan
avseende planering av åtgärder och underhåll med branschen, enligt utarbetad
handlingsplan för utpekade och tillkommande fokusområden.

Senior samverkan Stockholm
Senior samverkar Stockholm är ett samarbete mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen
Region Stockholm och MTR (pendeltågen) som inleddes våren 2018. I en första fas
bestämdes att man skulle fokusera på hur störningstimmar kopplat till felande växlar kunde
minska.
Samarbetsformen har sedan dess utökats till att även finnas i Malmö. Där WSP har tagit
fram en rapport om trafikpåverkande fel. Det finns planer på att införa det även i Göteborg
(3).

ScanMed godskorridor
Scanmed godskorridor är ett europeiskt samarbete där Trafikverket är aktiva. Samarbetet
syftar till att hitta en godskorridor genom Europa. Det finns för att på Europanivå hitta
lösningar till en förenklad hantering i implementering av lagar och förordningar från EU,
men även för att lösa praktiska frågor kopplat till godståg som korsar flera gränser.

3.4. Genomförda åtgärder 2017–2019
De åtgärder som Trafikverket har genomfört redovisas inom övriga delar av rapporten.
Nedan är en sammanställning av effekter som har kunnat ses från ett urval av
branschgemensamma samarbeten.
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Senior samverkan Stockholm
Senior samverkan har i Stockholm minskat störningarna från spårväxlar markant och
därigenom ökat punktligheten. Arbetet har sin utgångspunkt i MTR:s analysrapport (4).
Exempel på åtgärder som genomförts är:


uppstart av ett gemensamt järnvägsunderhållsforum i maj 2018



utökat förebyggande underhåll på 22 växlar baserat på MTR:s rapport om
trafikpåverkande fel



ytterligare reinvesteringsarbete påbörjas under 2019 för att implementera
förbättringar på utpekade växlar



MTR har löpande genomfört analys för tillståndsbaserat underhåll för växlar



implementering av en förbättrad underhållsplan i maj 2019, där över 70 växlar fick
utökad förebyggande underhållsfrekvens med 400 procent



ytterligare underhållsrevisioner utfördes under våren 2019 i Citybanan för att
säkerställa full funktionalitet

Figur 12. Andel Punktlighetspåverkande fel på grund av växelfel i Stockholm (5).
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Figur 13. Utveckling av punktligheten i Stockholm pendeltåg inom 2 min (5).

Tillsammans för tåg i tid (TTT)
Det största värdet som Tillsammans för tåg i tid (TTT) skapar är framför allt i
förutsättningsskapande aktiviteter, som att göra en branschgemensam analys eller ett
gemensamt förbättringsarbete.
Exempel på större åtgärder som gjorts inom ramen för TTT är Nya konstruktionsregler
Värmlandsbanan samt Task Force Bohusbanan. (6)
Under 2019 utförde medverkande aktörer riktade åtgärder relaterat till TTT inom ett antal
prioriterade områden och visar på en minskning av 3 628 störningstimmar, vilket innebar
en minskning med cirka 9 procent av de totala störningstimmarna. De prioriterade
områdena är primärt storstadsområdena samt Västra stambanan och Södra stambanan.
Exempel på utförda åtgärder är förstärkning av underhåll på utsatta platser och funktioner,
fokus på sommartidtabell T19 avseende banarbetsplanering med mera. Det är signifikanta
minskningar av störningstimmar som har uppnåtts under 2019.
Det finns också stöd i data för att dra slutsatsen att genomförda förbättringar har
”neutraliserat” den negativa effekten som trafikvolymens ökning innebär i prioriterade
områden. (7)

Exempel på åtgärder genomförda av järnvägsbranschen
Branschens samarbete inom punktlighet bygger på att alla aktörer bidrar. Precis som att alla
störningsminuter inte orsakas av Trafikverket står inte heller Trafikverket ensamt för alla
punktlighetsförbättringar.
Nedan redovisas exempel på några typer av åtgärder och tillhörande effekter som branschen
har vidtagit för att minska sin del av störningarna.

Underhåll av SJ:s tåg
SJ har blivit utsedda till Sveriges mest digitala företag 2020 och ett exempel på detta är
deras digitalisering av fordonsunderhåll. Med intelligenta tåg utrustade med sensorer kan
SJ utföra ett mer effektivt underhåll. På sikt innebär det att de kan byta ut delar på tåget i
rätt tid, varken oekonomiskt tidigt eller för sent. SJ lyfter själva upp att effektivt underhåll
förbättrar förutsättningarna för punktlighet och komforten för deras resenärer. De avser att
mäta förslitningen av utvalda komponenter över tid och sätta upp regler för när larm ska
skickas i tid om att något behöver bytas eller underhållas. De kan då exempelvis upptäcka
felen innan de skapar problem i trafiken, kommunicera snabbare med underhållsverkstäder
och minska det manuella kontrollarbetet.
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Skånetrafikens rutiner för dörrstängning
Skånetrafiken förtydligade sina rutiner för dörrstängning under 2019 till att stängas 30
sekunder innan avgång för att bättre kunna främja hög punktlighet. Det är ett led i att säkra
bättre avgångspunktlighet som har en tydlig koppling till ankomstpunktlighet.

Pendeltågstrafiken i Stockholm
TTT:s analysgrupp har gjort en analys över vilka faktorer som har bidragit till förbättrad
punktlighet i Stockholms pendeltågstrafik. Analysen är baserad på åren 2017–2019. (8)
Pendeltågen i Stockholmsregionen har generellt en hög punktlighet på femminutersnivån.
Punktligheten minskade från 2017 till 2018 för att sedan öka till 2019. Den ökningen har
förklarats i den här analysen genom att se minskning i störningstimmar.

Figur 14. Antal registrerad merförsening (störningstimmar) för koder på nivå 1 (infrastruktur, järnvägsföretag
samt olyckor, tillbud och yttre faktorer).

Resultatet av analysen visar också att förbättringar kopplade till orsakskoden
Järnvägsföretag bidrog till majoriteten av den ökade punktligheten. MTR Pendel har aktivt
arbetat för att öka punktligheten genom att fokusera på rotorsaker och exempelvis förbättra
interna rutiner, planering med mera. MTR Pendel var också med i det avtal som slöts 12
april 2019 mellan MTR, SL samt Trafikverket och som startade samarbetet Senior
samverkan Stockholm, där gemensamma analyser för att hitta rotorsaker genomfördes.
Orsakskoden Järnvägsföretag har därmed förbättrats och bidrog med 54 procent av
punktlighetsförbättringarna mellan 2017 och 2019.

3.5. Forskning och innovation
TTT är även aktiva inom forskning och innovation samt kunskapsspridande åtgärder.
Avslutade och pågående FoI-projekt där TTT varit drivande:


Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet
(UTSPRIDD) – avslutat 2019, källor: (9) och (10)



Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt) – avslutat 2019, redovisas i
appendix 9.2.1
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Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2 (Nypunkt2.0) – startat 2019, redovisas i
appendix 9.2.1



Störningars påverkan och samband med punktligheten (Ståndpunkt) – startas
2020, källa: (9)



Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidsserieanalys (DeDe) –
startas 2020, källa: (9)

Målet med projektet Nyckeltal för punktlighet på järnväg är att skapa större förståelse för
vad som orsakar icke-punktliga tåg, ge en tydligare bild av sambandet mellan åtgärd och
effekt, samt en tydligare bild av vad som behövs för att nå det övergripande målet om 95
procents punktlighet vid slutstation, vilket är TTT:s mål (11). Se appendix 9.2.1 för
redovisningar av Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt) och Nyckeltal för
punktlighet på järnväg - del 2 (Nypunkt2.0).

3.6. Pågående och framåtblickande åtgärder
Det finns flera exempel där det långsiktiga kvalitetsarbetet är det som skapar möjligheter för
högre punktlighet. Ett sådant arbete är den branschgemensamma processen för utvärdering
av störningar. Denna syftar till att skapa ett bättre lärande och därmed, på sikt, höja
punktligheten.
Andra åtgärder som TTT just nu arbetar med är Precision banarbete, som bland annat
syftar till att bättre planera för och nyttja servicefönster för återkommande underhåll, och
projektet Etablera gemensamt arbetssätt som skapar en branschgemensam hantering inom
bangårdar för att öka avgångspunktligheten från dessa.
TTT arbetar både på kort och på lång sikt och den fortsatta förbättringen av punktlighet
förväntas öka genom den koordinering och det arbete som pågår inom samarbetet.
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4

Planera och genomföra åtgärder på järnvägar
– Vidmakthålla

Vidmakthållandeåtgärder genomförs för att förbättra systemets robusthet och
motståndskraft mot störningar och avvikelser, till exempel drift, underhåll, reinvesteringar
och utbyten. Åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom vidmakthållande ingår.

Figur 15. Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen – Planera
och genomföra åtgärder på järnvägar: Vidmakthålla.

4.1. Planering av åtgärder
Anläggningarnas tillstånd och hur de används är avgörande för behovet av underhåll och
reinvesteringar. Underhållsbehovet ökar progressivt vid långvarig användning utan
förebyggande underhåll.
Trafikverkets mål är därför att skapa större utrymme för förebyggande underhåll, eftersom
det ger ett robustare system med mindre behov av avhjälpande underhåll. Detta minskar de
störningar i trafiken som medför stora samhällskostnader.
Trafikverkets underhållsplan för vidmakthållande av järnväg är framtagen på
samhällsekonomiska grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt
hållbart sätt.
Underhållsåtgärderna planeras inledningsvis på både regional och nationell nivå inom
respektive teknikområde (spår, signal, el och byggnadsverk). Därefter sker en
teknikslagsövergripande prioritering på nationell nivå. Slutligen samordnas och trafikkoordineras de prioriterade åtgärderna, och det beslutas om vilket år de ska genomföras.
Åtgärderna skickas sedan på remiss till branschen två gånger per år, för att branschen ska
ha möjlighet att påverka planeringen.
Planeringen av det förebyggande underhållet baseras på fastställda effektsamband, som har
som syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnyttan till rätt
kostnad. I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på erfarenheter
från anläggningarnas tillstånd och besiktningsanmärkningar.
När medlen för järnvägssystemet inte räcker till alla nödvändiga underhålls- och
reinvesteringsåtgärder, finns det särskilda principer för att prioritera bland dem. Dessa
hämtas från den övergripande styrningen enligt den nationella planen för transportsystemet
och regeringens regleringsbrev. Trafikverkets strategiska inriktning och strategiska
målsättningar styr också prioriteringsgrunder och inriktningar för underhållsverksamheten.
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Underhållsplanen är en rullande fyraårig plan, där de ekonomiska ramarna för år ett är
beslutade, och ramarna för år två till fyra är preliminära. Ekonomiska ramar och beslutade
åtgärder kan justeras löpande under året.

Typer av underhållsåtgärder
Underhållsverksamheten på järnväg delas in i nedanstående delar. Se appendix 9.3.1 för
mer ingående beskrivningar.


Basunderhåll som är grunden i underhållsplanen och har till uppgift att leverera en
väl fungerande järnvägsanläggning.



Reinvesteringar som utgör den andra stora delen av underhållet. Med reinvestering
avses utbyte eller ersättning av järnvägsanläggning där grundsyftet är att bibehålla
eller återställa anläggningens funktion.



Mindre utbyten som är förebyggande åtgärder av delar eller komponenter i
anläggningen.



Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader för till
exempel el för infraanläggningen, kameraövervakning och kostnader för
öppningsbara broar.

Underhållsplan 2017–2020 (12), 2018–2021 (13), 2019–2022 (14) samt Trafikverkets
Årsredovisning 2019 (15) har använts i sammanställningen av detta avsnitt.

4.2. Förutsättningsskapande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av genomförda forsknings- och innovationsåtgärder som
är relevanta för vidmakthålla.

FoI: Implementering av tillståndsövervakning av infrastruktur
I projektet testas tre olika system för att tillståndsövervaka infrastruktur från
järnvägsfordon i befintlig passagerartrafik.

Forskningsresultat och tillämpning
Målet med projektet är att:


skapa en modell för fordonsbaserad tillståndsövervakning av infrastruktur och
riskbaserat beslutsstöd med tillämpning på spår med hjälp av mobila sensorer för
övervakning av infrastruktur (avseende banöverbyggnad)



ta fram ett beslutstöd och teknisk lösning – en molnbaserad lösning för beslutsstöd

Tillståndsövervakning av infrastruktur från järnvägsfordon i befintlig passagerartrafik kan
ses som ett komplement till Trafikverkets mätvagnar som i nuläget filmar infrastrukturen.
Ett annat exempel på ett övervakningsrelaterat FoI-projekt inom ePilot är Maskininlärning
för tillståndsbaserat underhåll för bärlinor där strategier för automatiserad identifiering av
defekter på bärlinan undersöktes. (16)
Inom Verklighetslabb digital järnväg (VDJ) har insamling av tillståndsinformation om
anläggningen genomförts med bland annat järnvägsfordon, drönare, helikopter och satellit.
Infrastrukturanläggningen har även laserskannats. (17)
Det pågår även en förstudie som baseras på resultat från VDJ: Förstudie automatiserad
mätning av järnvägsinfrastruktur genom innovationsupphandling. (18)
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Mycket arbete har genomförts och pågår inom området, och om lösningar till befintliga
utmaningar och begränsningar identifieras samt implementeras tillsammans med
arbetssätt, bör det finnas potential för en förbättrad underhållsplanering på sikt.
Se appendix 9.1.3 för mer information om ePilot, Järnvägstekniskt centrum vid Luleå
tekniska universitet och VDJ.
Tidsperiod: 2018–2019
Koppling till FoI-samarbete: Järnvägstekniskt centrum och ePilot
Källa: (19)

4.3. Genomförda åtgärder 2017–2019
För att använda resurserna så långsiktigt effektivt som möjligt har Trafikverket prioriterat
underhållet på ett sätt som skapar mesta möjliga nytta för järnvägens slutanvändare.
Underhållsåtgärder har utförts enligt prioriteringarna i de underhållsplaner som beslutats
under perioden 2017–2019.
De åtgärder som har utförts i anläggningen genom basunderhåll, reinvesteringar och mindre
utbyten har gjorts för att skapa en mer robust och driftsäker anläggning. Det innebär att
färre fel ska uppstå, vilket i sin tur innebär att antalet merförseningstimmar ska minska och
ge förutsättningar för en bättre punktlighet.
Nedan redovisas exempel på åtgärder som utförts inom olika områden.

Signalställverk

Bortbyggnad av vissa bristkomponenter
Åtgärder har genomförts för att säkerställa driften genom att minska anläggningsmassan
som är beroende av föråldrade komponenter samt möjliggöra för att återanvända frigjorda
komponenter som reservdelar.

Utbyte av system och komponenter
System och komponenter som bedöms ha låga förutsättningar att kunna hållas i fortsatt
drift har bytts ut.

Riktade åtgärder för att ge lägre felutfall och färre störningar
Åtgärden genomfördes på driftplatserna Arlöv, Dammstorp, Flackarp, Grevaryd, Höör,
Lockarp, Stockholms södra och Vislanda.
En del av åtgärden syftade till att minska transmissionstörningar i signalställverk av modell
85. De datorbaserade signalställverken av modell 85 är uppbyggda av en centraliserad
förreglingsdator som kommunicerar med lokalt placerade utdelssystem. Störningar i
transmission baserad på kopparkabel misstänktes ligga bakom ett förhöjt felutfall i vissa
signalställverk. Förutom åtgärdande av fel i transmissionen ingick även åtgärder kopplade
till spårledningar, signallampor och ATC.
Ett år efter genomförandet utfördes en effektmätning som visade på cirka 40 procent färre
merförseningstimmar.

Spårväxel
Fokus har varit på att återställa funktionen på de viktigaste banorna. Strategin för
spårväxelåtgärder under perioden 2017–2019 innebar att bygga bort spårväxlar med
rälskorsning på banor med hög tillåten hastighet, något som framför allt skedde mellan
Alvesta och Hässleholm på Södra stambanan. 16 växlar byttes i en stor insats.

Sida 27 (82)

Under 2017–2019 infördes också en strategi som innebar att spårväxlar byttes i samband
med pågående spårbyten, för att utnyttja banarbetstiden effektivare. Ett exempel på en
sådan åtgärd är spårbytet Flen–Eskilstuna.

Spår
De största åtgärderna under perioden har varit spår- och rälsbyten som genomförts med
syfte att bygga bort säkerhetsproblem ur anläggningen. De största åtgärderna har
genomförts på Västra stambanan, Södra stambanan och Ostkustbanan. Boden–Bastuträsk
avslutades under perioden.
Åtgärderna har resulterat i att hastighetsnedsättningar har kunnat tas bort och att äldre och
feldrabbade anläggningsdelar bytts mot nya. Resultatet av åtgärderna syns i statistiken över
upptäckta anmärkningar.

Kontaktledning

Kontaktledningsbyte Ånge bangård, stråk 8, Norra stambanan
Byte av kontaktledning på samtliga spår bangård och rangerbangård. Byte av isolatorer
upphängningspunkter, kontaktledning, bärlinor, bärtrådar, alla kontaktledningsstolpar med
fundament och bryggor. Ny bangårdsbelysning i nya bryggor.
Kontaktledningen var kraftigt nedsliten och behovet av utbyte var stort. Det inträffade
många kontaktledningsfel varje år. Från att ha varit upp mot 10 händelser per år innan
2017, där kontaktledning eller bärlina gått av, så finns efter åtgärden endast något enstaka
fall mellan 2018 och 2020.

Kontaktledningsbyte Borås bangård
Ny kontaktledning, inklusive utliggare och avspänningar samt att stolpar/bryggor som var
skadade eller bedömdes vara i dåligt skick ersattes med nya. Anläggningen utformades med
fågelskydd på balkbryggor och med linecover på linor enligt standard.
Kontaktledningen i Borås var från 1936, med 8-formad kontaktledningstråd, och dess
livslängd var överskriden. Ett flertal kontaktledningshaverier med tågförseningar som följd
inträffade innan bytet.

Standardförbättring kontaktledning bandel 512 (Laxå)–Falköping
Utbyte av hela kontaktlednings- och hjälpkraftsanläggningen på en sträcka som omfattar
11,5 mil dubbelspår och 11 driftplatser. Sträckan är en del av stråk 1, Västra stambanan. Allt
från kablar och fundament i marken till stolpar byttes. I samband med utbytet höjdes
standarden på kontaktledningsanläggningen och mätningssystemet. Anläggningen var
gammal och sliten och kunde inte kunde leva upp till dagens krav.
Punktligheten är svår att följa upp när det gäller standardförbättringar av
kontaktledningsanläggningen. Det beror till stor del på att många av de tågstörande felen på
kontaktledningsanläggningen beror på annat än gammal och sliten anläggning, alltså yttre
faktorer. Men en uppenbar skillnad är att problemen med spontana bärlinebrott på
bandelen försvann i och med standardförbättringen.

Övriga åtgärder inklusive åtgärder av förutsättningsskapande karaktär
Nedan redovisas exempel på åtgärder, även av förutsättningsskapande karaktär, som inte är
knutna till områdena som har beskrivits ovan.

Robust planering och genomförande projekt Getingmidjan
Projekt Getingmidjan är Trafikverkets största reinvesteringsprojekt med mycket stor
påverkan på trafiksystemet i Stockholm och därmed hela Sverige. Genom en noggrann
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planering från början, samt detaljerad riskhantering under hela projektet, har en robust
tidplan etablerats i samverkan med entreprenören. Planering, genomförande och
kontinuerliga riskanalyser utgår från hela systemet, med hänsyn till operatörer och ytterst
våra resenärer. Med det som utgångspunkt bildar projektet, trafikering och övrig anläggning
en helhet. Det gör att kvaliteten i trafiken punktlighetsmässigt hållits uppe innan, under och
efter att anläggningen tagits ur drift för omfattande sommararbeten.

Förstärkt beställarorganisation för basunderhållet
För att stärka och säkra leveranserna från basunderhållskontrakten har arbetslagen som
leder, styr och följer upp kontrakten förstärkts resurs- och kompetensmässigt. Samtliga
projektledare har utbildats i kontraktstyrning, vilket resulterat i en bättre
kontraktsefterlevnad. Bland annat har leveransuppföljare anställts, arbetssätt för
leveransuppföljning och samverkan har utvecklats och ytterligare kontraktsstöd har tillförts.
Den utvecklade ledningen och styrningen av kontrakten har inneburit bättre leveranser i
Trafikverkets kontrakt när det gäller robusthet och säkerhet, vilket i sin tur har en direkt
påverkan på punktligheten. Fokus har lagts på att åtgärda en större mängd mindre tekniska
brister i anläggningen, vilket har ökat robustheten.

Funktionellt system – förbättrad funktionalitet genom ett tvärfunktionellt
kundperspektiv
Inom underhållsverksamheten har ett systematiskt arbetssätt utvecklats för att tydligare
knyta samman anläggningens funktionalitet med kundperspektivet. Arbetssättet används
bland annat inom Stockholmsområdet och är en del av Senior samverkan Stockholm, men
även inom andra prioriterade områden och stråk. Effekten är bland annat en robustare
anläggning som leder till en bättre punktlighet. Genom att systematiskt mäta och analysera
anläggningens funktionalitet i en systemanalys identifieras de områden som har de största
bristerna i funktionalitet. Exempelvis återkommande problemindivider i anläggningen,
ökade felavhjälpningstider och brister i underhållsplaneringen. Baserat på systemanalysen
sker arbete med förbättrad funktionalitet primärt inom två områden – ständiga
förbättringar och bättre underhållsplanering. Åtgärderna kan vara allt från utveckling och
uppföljning av interna arbetssätt till ändringar i regelverk, kontrakt eller
underhållsprogram.
Exempel: Förebyggande underhåll spårväxlar Stockholm, se 3.4 för en mer detaljerad
beskrivning.

Digitala hjälpmedel – övervakning och tillståndsbedömning
Ökad användning av datadrivna metoder inom Trafikverkets tillgångsförvaltning har en stor
potential att bidra till förbättrad punktlighet i järnvägssystemet. Användningsområdena
sträcker sig från smarta beslutstöd i den operativa övervakningen, som möjliggör snabbare
återgång till normal trafik vid driftstörningar, till prediktiv modellering av anläggningens
nedbrytning eller automatisk systemdiagnostik inom tillståndsbedömningen, som hjälper
att hitta och åtgärda fel i anläggningen innan de stör trafiken. Inom verksamhetsområde
Underhåll bedrivs denna digitala utveckling på flera fronter där tillståndsenheter, distrikt
och funktionella system svarar för teknikområdesspecifika implementeringar, uppbackade
av gemensam förmågeutveckling inom riktade verksamhetsutvecklingsprojekt och FoI.
Bland initiativen märks bland annat projektet Strategi och grund för övervakning av
anläggning som under 2018–2019 verkat för ett robust och strukturerat nyttjande av Big
Data och AI inom tillgångsförvaltningen, genom utveckling av arbetssätt, stöd och
kompetens för avancerad analys av anläggningens tillståndsdata i Big Data-kontext. Arbetet
har baserats på intern testverksamhet där bland annat nya koncept för datadriven
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systemdiagnostik av Trafikverkets fordonsdetektorer och växelvärmeanläggning har
utvecklats och testats. Erfarenheterna har använts för att utveckla datadrivna arbetssätt i
den löpande verksamheten, och arbete har inletts för att under 2020 implementera några av
de framtagna digitala verktygen i löpande verksamhet och förvaltning.

Hantering av solkurvor
Trafikverket genomför ständigt arbeten och initiativ för att förebygga solkurvor. Under 2019
inleddes bland annat ett arbete för att beskriva hur benägen en viss bandel är att drabbas av
solkurvor. Arbetet ska ligga till grund för tydliga riktlinjer för när och var
hastighetsnedsättning eller liknande åtgärder ska verkställas vid höga temperaturer. Planen
är att en första version ska vara klar under våren 2020.
Utifrån den analys av solkurvor som gjordes 2019 har platser och sträckor med förhöjd risk
för solkurvor identifierats. För att förebygga risken att nya solkurvor uppstår, har dessa
sträckor och platser prioriterats och åtgärder beställts. Motsvarande åtgärder som gjordes
efter analysen 2018 har gett god effekt, eftersom inga solkurvor uppstått på dessa platser.

Förbättrad beredskap vinter och sommar
Trafikverket fick ett uppdrag från regeringen angående de omfattande skogsbränderna och
extrema vädersituationerna under 2018. Den rapport som togs fram innehåller en
handlingsplan med 21 identifierade aktiviteter som Trafikverket arbetar med. Exempel på
aktiviteter som har utförts är tydligare beskrivning av hur röjningsrester ska hanteras och
säkerställandet av att nya eller ombyggda kontaktledningar uppfyller kraven.
Kopplat till regeringsuppdraget gällande vintern har Trafikverket genomfört åtgärder och
bevakat framdriften i beslutade vinteråtgärder för järnväg. Arbetet har utgått från tidigare
genomförda utredningar och strategier. Trafikverket har till exempel tagit fram en
handlingsplan för att utrusta snöslungor för trafikering på ERTMS-banor (European Rail
Traffic Management System). Trafikverket har även under 2019 genomfört en utredning om
krav på avsyning av banan efter högnivålarm. Utredningen fortsätter under denna vinter,
och järnvägsföretagen deltar på den väsentlighetsbedömning som sedan följer.
I samverkan med branschen har Trafikverket startat ett samarbete inom ramen för TTT
kopplat till årstidsrelaterad beredskap.

Effekter av genomförda åtgärder i anläggningen 2017–2019
Infrastrukturen bidrog i ökad omfattning till bättre punktlighet perioden 2017–2019 jämfört
med föregående treårsperiod. I figuren nedan visas utfall enligt de mätmetoder som används
i det branschgemensamma samarbetet TTT.
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Figur 16. Merförseningstimmar orsakade av fel i infrastrukturen: Jämförelse 2014-2016 vs 2017-2019.

Under perioden 2017–2019 var 2018 det år som starkt negativt påverkade hur väl
infrastrukturen fungerade. 2018 var året med omfattande vinter i stora delar av Sverige,
med historiskt stora snömängder på flera delar och därefter en mycket varm sommar, som
innebar omfattande bränder och problem med spåren. När åren 2017 och 2019 jämförs med
den föregående 3-årsperioden kan index om 77,1 summeras.
I följande figurer kommer åren 2015–2016 jämföras med 2017 och 2019 för att bättre kunna
beskriva den underliggande utvecklingen av infrastrukturens driftsäkerhet. År 2018 är ett år
med ett extraordinärt utfall, som påverkar jämförelsen för kraftfullt för att vara relevant.
Däremot finns många lärdomar från 2018 som har gett Trafikverket anledning att främst
ändra arbetssätt.
Index används i alla figurer för att tydligt påvisa den procentuella förbättringen som bidrar
till bättre punktlighet genom minskning av fel och merförseningstimmar. Utfallet år 2017
och 2019 är de bästa sedan det branschgemensamma samarbetet TTT startade år 2013.
Fortsatta förbättringar krävs för att nå de måltal som är överenskomna med branschen.

Hur bidrar infrastrukturen där flest reser?
Figuren nedan beskriver utvecklingen av merförseningstimmar som orsakas av brister i
infrastrukturen för resandetåg i hela Sverige.
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Figur 17. Merförseningstimmar som orsakas av brister i infrastrukturen för resandetåg i hela Sverige.

Under perioden 2017–2019 har Trafikverkets underhållsplan haft prioritering på de
geografiska områden där flest reser, vilket är i områdena kring våra tre största städer, samt
på stambanorna däremellan. Prioriteringen startade redan före denna period, vilket visar att
förändringar i infrastrukturen tar tid.
Figuren nedan visar utvecklingen i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö. Förbättringen är större där flest resor sker än snittet i Sverige. Det utfall som
redovisas är merförseningstimmar orsakade av infrastrukturen.

Figur 18. Merförseningstimmar orsakade av infrastrukturen för storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö.

Stora fel och samband mellan fel och merförseningstid
Vilken anläggningstyp som drabbas av ett fel, i kombination med orsaken, har ett direkt
samband med omfattningen av merförseningstid. Antalet fel i anläggningen har minskat
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med 8 procent, vilket är mindre än minskningen av merförseningstimmar, som redovisas
ovan, om cirka 12 procent.
Några intressanta iakttagelser för stora fel är:


antalet riktigt stora händelser (mer än 5 000 merförseningsminuter) har halverats
för åren 2017 och 2019 jämfört med 2015–2016



felen i storstadsområdena har minskat mer än snittet för Sverige, 16 procent jämfört
med 8 procent, dock mindre än minskningen av merförseningsminuter, cirka 21
procent



en anledning till att merförseningarna minskar mer än antalet fel, är att antalet
händelser med större fel (mer än 1 000 merförseningsminuter) har minskat med
cirka 10 procent



felen (mer än 1 000 merförseningsminuter) är få till antalet, cirka 2–3 procent, och
har ofta ca 50–60 procents andel av summan merförseningar

Andra iakttagelser som kan beskriva hur infrastrukturen har bidragit till
punktlighet
Trafiken ökar, främst i storstadsområdena. Ett nyckeltal som på ett bra sätt visar hur
infrastrukturen påverkar förutsättningarna för punktlighet är vilken andel av alla
merförseningstimmar som orsakas av infrastrukturfel.


För åren 2015–2016 var infrastrukturens andel 37 procent vilket kan jämföras med
en andel på 29,3 procent för 2019.

Ett annat sätt att beskriva utvecklingen är hur långt ett tåg kan köra innan det uppstår ett fel
i anläggningen som påverkar tåget.


I början av aktuell period för denna rapport kunde ett tåg köra 10 400 km, och vid
slutet på 2019 är nyckeltalet 11 140 km, det vill säga en förbättring på cirka 7
procent (motsvarande sträckan Kiruna–Malaga–Kiruna).

Det viktigaste är förstås att bidra till att de som reser med tåg har god punktlighet och att
infrastrukturen på ett bra sätt bidrar till detta.


Enligt Trafikanalys har antalet resor med tåg i Sverige ökat med cirka 20 procent
från 2016 till år 2019. Under samma period har antalet merförseningsminuter
minskat med cirka 17 procent. Om allt är linjärt innebär det att infrastrukturens
påverkan på försenade resor minskat med drygt 30 procent.

Vissa anläggningstyper påverkar mer än andra
Under perioden har Trafikverket genomfört ett antal riktade åtgärder för de
anläggningstyper som orsakar flest merförseningsminuter: signalanläggningar (ställverk,
signaler, spårledningar med mera), banöverbyggnad (spår, växlar med mera) och
elanläggningar (kontaktledning, omformarstationer med mera).
Vid utgången av perioden har merförseningstimmarna minskat med 10 procent, jämfört
med ingångsvärdet år 2016 för de tre anläggningstyperna.

Hur har denna förbättring uppnåtts?
I grunden är det arbete som sker löpande i Trafikverkets baskontrakt runt om i hela Sverige.
Vilka åtgärder som ska utföras och omfattningen på dessa är planerade utifrån de olika
bantyperna, där hänsyn tas till belastning och trafikmängd.
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Snittet för minskningen av merförseningstimmar för hela Sverige är som beskrivs ovan 10
procent. Motsvarande utveckling för de tre storstadsområdena är en förbättring med 23
procent.
De största förbättringarna har skett för signalanläggningar och banöverbyggnad. Några
exempel är att antalet fel på spårledningarna i Malmöområdet minskat med 26 procent, och
antalet ställverksfel har minskat med 23 procent i Stockholmsområdet och med 42 procent i
Göteborgsområdet.
Ovanstående data som beskriver effekter är hämtad från Trafikverkets system, LUPP.

4.4. Pågående och framåtblickande åtgärder
Under perioden 2020–2021 kommer Trafikverket att genomföra ett stort antal
reinvesteringar som syftar till att säkerställa järnvägsnätets robusthet, både på kort och lång
sikt. På bana handlar det om byten av spår och spårväxlar, avvattningsåtgärder,
slipersbyten, byten av stängsel och trädsäkring. Reinvesteringar på byggnadsverk omfattar
byte eller förstärkning av broar och upprustning av tunnlar. I elsystemet sker
reinvesteringar på kontaktledningar, den icke-linjebundna elkraften och på
lågspänningsanläggningen.
I signal- och telesystemet reinvesteras vägskyddsanläggningar, detektorer, baliser och
ställverk. It-system uppgraderas där det är nödvändigt för den tekniska utvecklingens skull.
Även plattformstak, hissar och rulltrappor vid stationerna är en del av reinvesteringarna. De
ekonomiskt mest omfattande åtgärderna är byten av broar, spår och spårväxlar, samt
upprustning och utbyte av kontaktledningar. Getingmidjan är det största projektet och
omfattar åtgärder inom flera teknikslag och upprustning av broar och järnvägsanläggning
vid Getingmidjan i centrala Stockholm. Trafikverket arbetar för att minska
kontaktledningsfelen.
De ökade anslagen 2019–2022 ger jämfört med tidigare nationell plan för transportsystemet
2014–2025 mer utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av anläggningen, med fokus
på att ta bort hastighets- och bärighetsnedsättningar och minska risken för att de uppstår.
Det innebär att det eftersläpande underhållet kan börja minskas, förutom på banor med
liten, ringa eller ingen trafik.
Exempel på åtgärder som möjliggörs av ökade ramar:


Byggnadsverk: Antalet brobyten kommer successivt att öka. Dessa förebygger
dyrare reparationer och minskar därmed underhållskostnaderna. Omfattande
ommålning av broar möjliggörs också med de ökade ekonomiska ramarna. Det har
stor effekt på broarnas livslängd, och bidrar, liksom brobytena, till att minska risken
för bärighetsnedsättningar som har annonserats i järnvägsnätsbeskrivningen.



Spår (spår- och växelåtgärder): Allt fler spår- och rälsbyten möjliggörs, med
fokus på att ta bort och undvika hastighetsnedsättningar på de större stråken. Även
åtgärder på mindre trafikerade stråk kommer att kunna genomföras.
Växelbytestakten kommer också att öka avsevärt framöver. Även där läggs fokus på
att ta bort och förhindra hastighetsnedsättningar. Den ökade reinvesteringstakten
förhindrar sammantaget att underhållskostnaderna ökar, till exempel genom
satsningen på att byta ut skarvspår mot helsvetsat spår.



Signal: Reservdelssäkring för signalanläggningen möjliggörs, vilket kommer att ge
ökad driftsäkerhet, och den tidigare mycket eftersatta satsningen på vägskydd vid
plankorsningar kan bedrivas i önskad takt. Flera ställverksbyten kommer också att
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kunna genomföras. Förutom en mer driftsäker anläggning ger det också ett bättre
reservdelslager.


Elkraft: Kontaktledningsupprustningar kommer att kunna göras med något ökad
takt, vilket det finns ett stort behov av eftersom anläggningen är sliten. Det kommer
också att kunna genomföras åtgärder för att skapa större robusthet i
elkraftförsörjningen. Den största åtgärden är kontaktledningsupprustningen på
Malmbanan som slutförs 2020.



Stationsåtgärder: Hela det eftersläpande underhållet av hissar och rulltrappor
kommer att kunna arbetas bort. Även plattformstak kommer att kunna bytas ut.

Planerade åtgärder i järnvägssystemet
I Trafikverkets underhållsplan redovisas kartor med ett urval av större planerade
reinvesteringar i järnvägssystemet (14). Reinvesteringar redovisas per transportflöde och
per region. De 14 transportflöden som branschen gemensamt pekat ut och som anses
speciellt viktiga för gods- och persontrafik, har på kartorna slagits ihop till 8 transportflöden
likt den indelning som används i genomförandeplanen. På regionkartorna finns även
reinvesteringar angivna som inte ligger på något av de utpekade transportflödena.
Trafikverket genomför också ett antal åtgärder av nationell karaktär. Se appendix 9.3.2 för
en summering av de största nationella åtgärderna.
Underhållsplan 2019–2022 (14) har använts i sammanställningen av detta avsnitt.
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5

Planera och genomföra åtgärder på järnvägar
– Investera

Investeringsåtgärder genomförs för att möta behovet av ökade volymer och minska
trängseleffekter i systemet via större investeringar och trimningsåtgärder. Exempel på
åtgärder inkluderar nya spår, samtidig infart, repeterbaliser, längre mötesstationer,
växelbyten/mellanblockssignaler, säkerhetsåtgärder och kraftförsörjning. Åtgärder för att
minska påverkan av yttre faktorer (exempel extremväder, olyckor och obehöriga i spår) samt
åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom vidmakthållande ingår.

Figur. 19 Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen – Planera
och genomföra åtgärder på järnvägar: Investera.

5.1. Typer av investeringsåtgärder
Det finns en rad investeringsåtgärder som genomförs för att öka kapaciteten och
robustheten, vilka bidrar till ökad punktlighet. Exempel på sådana åtgärder är samtidig
infart, repeterbaliser, ökad bärighet, längre mötesstationer, byte av växlar, komplettering
med fler mellanblockssignaler och utbyte av kontaktledningar.
Samtidig infart på en station innebär att tågen inte behöver stå och vänta på mötande tåg
vid infarten, vilket ger flera minuters tidsvinst och mindre störningskänslighet. Utplacering
av repeterbaliser på strategiska platser innebär att tågen kan få besked om högre hastighet
tidigare och på så sätt genereras en tidsvinst och det blir lättare att hålla tidtabellen. Ökad
bärighet och längre mötesstationer leder till att det går att köra tyngre och längre tåg, vilket
kan leda till färre tåg och därmed minskad störningskänslighet. Växlar tillåter olika
hastigheter, och att byta till en växel som tillåter en högre hastighet sparar mycket tid genom
att tåget inte behöver sänka hastigheten lika mycket. Flera mellanblocksignaler innebär att
tågen kan köras tätare efter varandra mellan två stationer. Äldre kontaktledning kan
begränsa hastigheten till 140 km/tim, men vid byte kan en högre hastighet tillåtas, vilket ger
en tidsvinst som bidrar till ökad punktlighet.

5.2. Förutsättningsskapande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av genomförda förutsättningsskapande åtgärder som är
relevanta för investera.

Utvecklad samplanering av investeringsprojekt
Investeringsverksamheten har utvecklat och förbättrat kvaliteten i planeringen och i
Trafikverkets samlade koordinering av banarbeten för att nå en robust tågplan.
Generella åtgärder är bland annat:
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etablering av samarbetsforum inom Trafikverket



samordnad koordinering under BAP-perioden (banarbetsplan) etablerad där BAPkoordinatorer deltar



medverkan i Handlingsplan Västra stambanan vilket stärkt och förbättrat det
interna samarbetet

Specifika förbättringar som har gjorts inom investeringsverksamheten är bland annat:


konkretisering av arbetssätt för koordinatorrollerna



stärkt implementering av TPÅ-processen (trafikpåverkande arbeten) för att
säkerställa att alla åtgärder finns med och koordineras



etablering av utökade stödroller och resurser (TPÅ-koordinator, BAP-koordinator,
projektnära stöd)



nationell koordinering inom Investering



risk- och kontinuitetshantering av alla järnvägsprojekt för hela tågplanen genomförs
av särskild utsedd gruppering inom ramen för Robust trafikering

Framtida och förutsättningsskapande åtgärder:


affärs-och samverkansupplägg med järnvägskonsulter och järnvägsentreprenörer,
med syftet att tidigt involvera och utveckla både planering och genomförande samt
att minimera störningar – startades i augusti 2019 och fortsätter i fas 2 hösten 2020



samordnande team Investeringsdistrikt (tydligare stråkfokus inom
distriktsverksamheten där projekt samordnar sig stråkvis tillsammans med
stödresurser för koordinering) – start implementering i januari 2020



konkretisering av arbetssätt och ny operativ process TPÅ/BAP/Tågplan i GÅprocessen



kommunikationspaket kring tågplanearbetet till projekten

ERTMS
ERTMS är nästa generations och ett EU-gemensamt signalsystem. Det nya signalsystemet
driver på digitaliseringen inom järnvägen. Föraren får exempelvis tillgång till relevant
information och tågklareraren har realtidskontakt med fordon. (20)
Standarden började tas fram under 90-talet och började införas i Europa under 00-talet.
Under 2008 upphandlades utveckling och leverans i Sverige. I nuläget har ERTMS införts
på pilotbanorna Botniabanan (2010), Ådalsbanan (2011) och Haparandabanan (2013).
Hittills har det inte varit möjligt att jämföra läget före och efter införandet av ERTMS, utan
det är först i samband med införandet av ERTMS på Malmbanan detta är möjligt.
Driftsättningen är planerad till 2022–2023 (21). Jämförelser med jämförbara driftplatser
har dock genomförts. Resultatet är avsevärt mycket bättre där ERTMS har införts. Mer
detaljerat resultat återfinns i en driftsuppföljningsrapport (22).
ERTMS beräknas vara infört i sin helhet i Sverige 2035 (21). Utvecklingsarbetet i det
europiska forskningsprogrammet Shift2Rail genomförs parallellt med införandet och
handlar till stor del om att öka kapacitet, vilket även indirekt påverkar punktligheten.
Utvecklingsområden innefattar exempelvis förarstöd och förarlöst.
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5.3. Genomförda åtgärder 2017-2019
I detta avsnitt beskrivs ett urval av genomförda åtgärder, projekt och goda exempel.

Obehöriga i spår (OBIS)
När obehöriga människor tar sig in i spårområdet är det inte enbart förknippat med fara för
liv, utan det medför i de flesta fall även stora förseningar och försämrad punktlighet. År
2019 orsakade obehöriga i spår 5 200 störningstimmar jämfört med cirka 2 700 år timmar
2013. Detta är en av de främsta orsakerna till förseningar i tågtrafiken.
De främsta genomförda riktade åtgärderna för att minska obehöriga i spår och deras
konsekvenser har under perioden varit enligt följande:


stängsling med så kallat stålnätspanel har satts upp på utpekade sträckor – 750
kilometer sedan 2015



larmande kamerabevakning – installation av 49 kameror på ett 10-tal platser
gjordes 2018



pyramidmattor – pilottester på 6 platser och därefter implementering med start
hösten 2019



trafikstopp, siktfart – på grund av obehöriga i spår – personer som utsätter sig
för risk omhändertas



informationskampanj – mot medborgare och samhälle för att sprida kunskap
och medvetenhet



tillsättning av samordnare – 2019 inrättade Trafikverket en befattning som
samordnare för obehöriga i spår inom verksamhetsområde Planering

Alependeln i Göteborg
Alependeln i Göteborg är ett bra exempel på att när rätt investeringsåtgärder tillsammans
med andra åtgärder genomförs vid rätt tidpunkt ger det sammanlagt goda effekter på
punktligheten.
Ett antal samverkande åtgärder genomfördes synkroniserat under en tioårsperiod i början
på 2000-talet. Åtgärderna hade olika karaktär och riktades till olika komponenter i
tåglägestjänsten för persontåg.

Åtgärderna ledde till en bra helhetsfunktion med en ny eller uppgraderad anläggning, ett
robust trafikupplägg med begränsat antal konflikter och inkräktande tågvägar samt
omloppsberoenden, en koordinerad spåranvändningsplan samt en robust tidtabell. Dessa
förutsättningar har skapat en god punktlighet som legat stabilt under den senaste
sjuårsperioden, se illustration i Tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Punktlighet Alependeln jämfört med övriga landet, utfall 2013-2019 (RT+5).

År

Alependeln
(procent)

Pendel Sverige
(procent)

2013

98,2

94,8

2014

97,9

94,3

2015

98,0

94,4

2016

97,6

94,7

2017

97,8

94,2

2018

97,8

93,2

2019

98,3

95,5

Totalt

98,0

94,4

Citybanan
Citybanan är en tunnel för pendeltåg som invigdes 10 juli 2017. Genom detta separeras
pendeltågen från fjärr-, region- och snabbtåg, och ökade därmed kapaciteten genom
Stockholm. Citybanan har möjliggjort för ett annat trafikupplägg och har bidragit till färre
störningstimmar.

Bergslagsbanan: Borlänge–Frövi
Nedan följer en beskrivning av effekterna av steg 2- och steg 3-åtgärderna, enligt
fyrstegsprincipen2, som vidtagits på Bergslagsbanan och delen Borlänge–Frövi.

Bakgrund
Under flera år drogs Bergslagsbanan med dålig punktlighet för persontågen. Persontrafiken
gick i intervall av 1 tåg per timme och riktning under större delen av dygnet, men med ett tåg
var 30:e minut mellan Lindesberg och Frövi (Örebro) under rusningstid.
Trafikutövaren hade önskemål om systematik och regelbundenhet i tågens avgångs- och
ankomsttider (styv tidtabell) i så stor utsträckning som möjligt. Detta var i praktiken svårt
att åstadkomma på grund av begränsningar i signalsystemet på stationerna och i
Trafikverkets tidtabellsverktyg.
För att förbättra punktligheten togs nya konstruktionsregler fram för tidtabellen, både för
person- och godståg. Arbetet påbörjades under 2017. De nya konstruktionsreglerna för
tidtabellen trädde i kraft till tågplan T19. Under T19 genomfördes dessutom investeringar i
signalställverken i Kopparberg och Vedevåg, vilket minskade den tillkommande tiden för
tågmöten med flera minuter per tåg.

Punktlighet under T18
Orsaken till punktlighetsproblemen var att persontågens tidtabell konstruerats mycket
snävt, både i täthet mellan tåg och gångtid, för att få plats med persontågsuppläggets korta
gångtider och de tågmöten som behövdes på sträckan. Vidare hade inte hänsyn tagits i
tidtabellskonstruktionen för olika tidstillägg som behövdes, exempelvis tillägg för tågmöten,
bomfällning och tillägg för att gå in på sidospår och stanna för tågmöte. Följden blev att
tågen fick mycket svårt att återhämta sig, även från små förseningar på enstaka minuter, och
2

1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygga om, 4. Bygga nytt.
Se Trafikverkets webbplats för mer information: https://www.trafikverket.se/
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störningarna spred sig lätt mellan tågen eftersom tåg på ett enkelspår med många planerade
tågmöten har stor påverkan på varandra. Det var inte ovanligt att en liten försening spred
sig från tåg till tåg tills den växt till en försening på 10–15 minuter flera timmar senare.

Punktlighet under T19
När de nya konstruktionsreglerna infördes fick tågen en mer korrekt körplan. Hänsyn togs
till infrastrukturens utformning så att tågen fick rätt gångtid på sidospår och rätt tillägg för
tågmöten och bomfällning. Konstruktionsreglerna skapade alltså mer ”luft” i tågplanen och
säkerställde tid för robusthet och återhämtning. En konsekvens av detta var att tågens
gångtider totalt sett förlängdes något, men medelförseningarna minskade, se Figur 20, och
därmed ökade också punktligheten. Tidtabellen blev alltså mer realistisk jämfört med
tidigare.
Införande av samtidig infart i Vedevåg och Kopparberg innebar att tidstillägget för tågmöte
på dessa två stationer kunde kortas, och därmed kunde också den totala gångtiden kortas.

Figur 20. Merförsening södergående persontåg. Blå linje är T18, orange linje är T19, i princip en halvering av
merförseningarna.

Sammanfattning
Detta exempel påvisar att det är möjligt att med relativt enkla åtgärder åstadkomma ökad
punktlighet och ökad robusthet i ett persontrafikupplägg, utan att de totala gångtiderna för
tåget förlängs nämnvärt. I det här fallet gjordes det genom förändring av tidtabellens
konstruktionsregler (steg 2 i fyrstegsprincipen) och investeringar i stationernas
signalställverk (steg 3 i fyrstegsprincipen).

Namngivna investeringsobjekt
Följande namngivna objekt öppnade för trafik 2019. Åtgärder som öppnade för trafik 2017
och 2018 redovisas i appendix 9.4.1.

Stockholm central–Sörentorp, ökad kapacitet
Objektet har förbättrat tillförlitligheten genom att öka kapaciteten och flexibiliteten via fler
växelförbindelser.

Flemingsberg, ytterligare plattformsspår, spår 0
Objektet har ökat kapaciteten och robustheten på sträckan mellan Järna och Stockholm
genom ytterligare ett plattformsspår för norrgående tåg på Flemingsbergs station.

Vega pendeltågsstation
Tillgängligheten, säkerheten och flexibiliteten i transportsystemet har ökat genom
byggnation en ny pendeltågsstation med tillhörande spåromflyttningar i Vega.
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Skruv, mötesstationer
Syftet var att förbättra kapaciteten och bidra till regionförstoring. Den ökade kapaciteten
möjliggör ökad punktlighet och turtäthet.

Västra stambanan
Här följer en sammanställning av genomförda trimningsåtgärder på Västra stambanan
under 2017–2019 som bidragit till förbättrad punktlighet. I appendix 9.4.1 redovisas fler
trimningsåtgärder uppdelat på stråk.

Nya plattformsspår i Herrljunga 2017
En ny plattform har byggts vid spår 6 i Herrljunga för att tåg ska kunna köra förbi
resandetåg som har uppehåll. Samtidigt utökades antalet plattformsspår med ett spår som
används för vändande tåg från Kinnekullebanan, vilka tidigare tvingades korsa båda spåren
på Västra stambanan både vid ankomst och vid avgång.

Nya förbigångsplatser på Västra stambanan 2017
Sträckan Göteborg–Hallsberg är ett av Sveriges mest trafikerade dubbelspår. För att minska
störningarna och förbättra framkomligheten för godståg har nya förbigångsplatser byggts i
Algutsgården och Stenkullen.

Älvsjö, bangårdsombyggnad 2018
En total ombyggnad av Älvsjö godsbangård möjliggör trafikering med 750 meter långa
godståg. Dessutom har uppställningsplatser skapats för persontåg, vilket avlastar depån i
Hagalund. Utöver detta har hastigheten höjts på två av de genomgående spåren. Dessa
används normalt bara av godståg men fungerar även som redundans om det blir
trafikavbrott på de ordinarie spåren på Västra stambanan mellan Årstabron och Älvsjö
(dock med restidsförluster som följd på grund av den lägre hastigheten).

Flemingsberg, stationsombyggnad och signaltrimningar 2018
Stationen Flemingsberg byggdes ut med ytterligare ett plattformsspår för norrgående
resandetåg, och därmed minskar risken för köbildning när tåg mot Stockholm ska göra
uppehåll för resandeutbyte. Signalanläggningen optimerades även så att tågen kan köra
tätare. Dessutom är det nya plattformsspåret så långt att det kan ta emot två tåg efter
varandra. Ombyggnaden möjliggör även att ett spår i vardera riktningen kan trafikeras av
långa godståg.

Södertälje centrum, stationsombyggnad 2018
Ombyggnaden av bangården i Södertälje centrum färdigställdes, och därmed avslutades den
sista etappen av utbyggnaden av sträckan Södertälje hamn–Södertälje centrum (tidigare
utbyggd från enkel- till dubbelspår). Den nya bangårdsutformningen medger effektivare inoch utfart för vändande pendeltåg, vilket minskar risken för att försenade tåg i ena
riktningen ska påverka tåg i andra riktningen. Åtgärden bestod av två nya plattformar, nya
spår, ny signalanläggning, uppdaterad resenärsmiljö och ny utrustning för
trafikinformation. Signalåtgärderna har optimerats så att till- och frånkoppling av fordon
kan ske snabbare, vilket också ökar robustheten i trafiksystemet. Säkerheten ökades genom
stängsel runt bangården.
Sammantaget innebär åtgärderna ett kapacitetstillskott som ökar robustheten på en del av
den högt trafikerade Grödingebanan.

Nya vändspår i Alingsås 2018
Stationen Alingsås har byggts om och fått två nya vändspår i mitten för att förhindra att tåg
blir sena på grund av att pendeltågen tidigare tvingats korsa mötande trafik vid avgång.
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Spåren kan alternativt användas som förbigångsspår för kortare resandetåg. Det gamla
vändspåret finns kvar och används numera som uppställningsspår vid lågtrafik.

Signaltrimning 2017–2019
Trimning av signalsystemet pågår kontinuerligt på Västra stambanan. Under perioden
2017–2019 har bland annat följande åtgärder utförts:


Flen: Hastighetshöjning i grenväxel mot Eskilstuna från 40 till 80 km/tim.



Katrineholm: Ny mellansignal som medför effektivare trafikering. Bortkoppling av
trafikstörande plattformsbommar.



Pålsboda–Laxå: Sträckan har kompletterats med nya mellanblocksignaler som
medför att tågen kan köras tätare och därmed hämta in eventuella förseningar
fortare.



Töreboda: Höjd hastighet på bron över Göta kanal.

Ny hastighetsprofil på Västra stambanan 2017
En ny hastighetsprofil infördes 2017, vilken tillåter vissa tågtyper att framföras med 15
procents överhastighet. Även övriga tåg med hastighetskategori A eller B har fått viss
hastighetshöjning eftersom banans grundhastighet höjts på vissa delsträckor i samband med
införandet av denna nya hastighetskategori.

5.4. Pågående och framåtblickande åtgärder
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av pågående och framåtblickande
trimningsåtgärder på Västra stambanan. Se appendix 9.4.2 för en heltäckande redovisning
av åtgärder uppdelat på stråk.

Västra stambanan

Nya förbigångsspår på Västra stambanan 2020–2021
Flera nya förbigångsspår planeras på sträckan Göteborg–Hallsberg för att minska
störningarna och förbättra framkomligheten för godståg. Under perioden 2020–2021
planeras nya förbigångsspår strax utanför Falköping och strax utanför Herrljunga. Senare
tillkommer nytt förbigångsspår för trafik i västlig riktning strax söder om Laxå.

Förbättrad signalering på Västra stambanan 2020–2021
För att kunna framföra tåg tätare ska signalsträckorna förkortas på delar av Västra
stambanan väster om Skövde. Det innebär att snabbtåg som närmar sig framförvarande
godståg inte ska tvingas att bromsa lika tidigt som tidigare. Åtgärden innebär också att tåg
kan framföras med kortare mellanrum och de störs inte lika mycket av varandra vid passage
av stationer.
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6

Planera järnvägstrafik

Tidtabells- och planeringsåtgärder genomförs för att optimera och förbättra tågplanen
i sin helhet, exempelvis robusta, kapacitetsanalyserade och riskhanterade tidtabeller och
banarbetsplaner. Åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom vidmakthållande ingår.

Figur 21. Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen – Planera
järnvägstrafik.

6.1. Planering av åtgärder
En del för att säkerställa en punktlig tågtrafik är en stabil plan för hur trafiken ska köras och
underhållsarbeten ska utföras. Enkelt uttryckt planeras alla tågs tidtabeller i en så kallad
tågplan som enligt EU-direktivet SERA (Single European Railway Area) och svensk
järnvägslag ska gälla under ett år från december till december. För samma period görs också
en plan över de kända arbeten som ska utföras i järnvägsanläggningen. Dessa sammanställs
i en banarbetsplan. Både tåg- och banarbetsplanerna justeras kontinuerligt under året
eftersom behoven förändras.
Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, i den så
kallade tågplanen. Den innehåller tidtabeller för person- och godståg samt tidplan för
banarbeten. Järnvägsnätbeskrivningen (JNB) ligger som grund för tågbolagens ansökan om
tid och plats i spåret enligt processen som beskrivs i Figur 22.

Figur 22. Från järnvägsnätbeskrivning till nya tidtabeller.

Utifrån bland annat järnvägslagen och EU-direktiv tar Trafikverket varje år fram en ny
utgåva av JNB i dialog med tågbolag och samarbetspartners. JNB anger förutsättningarna
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för att ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet och bedriva tågtrafik. Den nya
utgåvan publiceras i december varje år och har då fastställts ett år innan den börjar gälla.
JNB omfattar trafikeringsförutsättningar för den årliga tågplanen och innehåller till
exempel:


krav på sökande samt principer för rätten att bedriva trafik, licens, säkerhetsintyg,
trafikeringsavtal



beskrivning av infrastrukturen, det vill säga trafikplatser, spårvidd, lastprofil,
axellast, lutning, elektrifiering, hastighet och kommunikationssystem



regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt principer och kriterier för
tilldelning av kapacitet



avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt angivna tjänster

Behov av kapacitet på Trafikverkets infrastruktur sammanställs i en tågplan och målet är att
möta önskemålen i ansökan så långt som möjligt. I de fall då detta inte är möjligt, ska en
samhällsekonomiskt effektiv lösning skapas enligt förutbestämda kriterier. Den fastställda
tågplanen gäller ett år och löper från december till december.

6.2. Förutsättningsskapande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av genomförda forsknings- och innovationsåtgärder som
är relevanta för planera järnvägstrafik.

FoI: Robusta tidtabeller för järnvägstrafik (RTJ+)
Robusta tidtabeller för järnvägstrafik, fortsättningsprojekt (RTJ+) är en fortsättning på
projektet Robusta tidtabeller för järnvägstrafik (RTJ), som pågick 2010–2013. Med robusta
tidtabeller avses här tidtabeller där tågen, trots mindre trafikstörningar, kan behålla sina
tåglägen (leveransåtaganden) i större utsträckning. RTJ fokuserades kring att identifiera och
kvantifiera robusthet som ett kvalitetsmått på tidtabellen. I RTJ+ utvecklas och utvärderas
arbets- och beräkningsmetoder som stödjer framtagning av robusta tidtabeller. Med
metoderna ska man kunna analysera och utvärdera hur och i vilken form tidsseparering och
olika typer av gångtidsmarginaler bör läggas in i tidtabellen för att minska
störningskänsligheten. Robustheten hos de tidtabeller som tas fram kan utvärderas med
simulering och optimering.

Forskningsresultat och tillämpning
Projektet har bidragit till en bättre förståelse av vilka egenskaper i den studerade tidtabellen
som är avgörande för robustheten.
Forskningsresultatet har använts av Trafikverket för att ta fram nya konstruktionsregler för
särskilt besvärliga stråk under tidsperioden 2017–2021. Detta beskrivs mer ingående under
6.3. Se (23) för en komplett sammanställning av alla rapporter med koppling till projektet.
Tidsperiod: 2013–2016
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (23)

FoI: Mindre störningar i tågtrafiken (MIST)
Projektet syftar till att ta fram kunskap om de mindre störningarna i järnvägstrafiken: hur
de fördelas, var och hur de uppträder, hur de kan kategoriseras och bedömas, samt att
föreslå konkreta åtgärder för att förhindra, förebygga och mildra konsekvenserna av mindre
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störningar. Projektet följs upp av projektet Mindre störningar i tågtrafiken del 2 (MIST2),
som är planerat att bedrivas under tidsperioden 2019–2022.

Forskningsresultat och tillämpning
Resultaten kan användas i tidtabellskonstruktion för att åstadkomma en högre punktlighet
och för att prioritera åtgärder mellan olika stråk och störningstyper. Projektet avslutades
sent under aktuell tidsperiod 2017–2019 och ska primärt ses som förutsättningskapande
inför tidsperioden 2020–2022.
Tidsperiod: 2016–2019
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (9)

6.3. Genomförda åtgärder 2017–2019
I detta avsnitt beskrivs ett urval av genomförda åtgärder, projekt och goda exempel.

Konstruktionsregler
När tidtabeller skapas för tåg, görs det med hjälp av så kallade konstruktionsregler.
Tidtabellerna skapas med utgångspunkt från tågets sammansättning såsom loktyp,
hastighet, acceleration, retardation, vikt, längd etcetera. samt från infrastrukturens
topografi, tillåten hastighet med mera. Från dessa parametrar beräknas körtid mellan olika
punkter. Till körtiden läggs ett generellt tidspåslag på cirka 3 procent men även andra
tidstillägg.
Andra faktorer som påverkar är tidsavstånd mellan olika tåg, både för tåg som kör i samma
riktning och för tåg som ska mötas.
En generell översyn av konstruktionsreglerna genomfördes under 2018. En särskild översyn
har under perioden 2017–2019 gjorts för Värmlandsbanan, Bergslagsbanan, Södra
stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan. Det innebär att olika tidstillägg har
systematiserats på ett tydligare sätt. Även tidstillägg vid viktiga knutpunkter i systemet
(noder) har systematiserats. Dessa åtgärder har gett direkta positiva resultat för
punktligheten och är troligen den aktivitet som gett störst bidrag till förbättrad punktlighet.
Ett exempel från Värmlandsbanan är att punktligheten på sträckan förbättrades efter
översyn av konstruktionsreglerna i Tågplan 2017. Punktligheten ökade från 77,8 procent
(2016) till 86,6 procent (2017).
Innan förslag till kommande års tågplan skickas ut för järnvägsföretagens synpunkter, så
görs en simulering för att hitta eventuella avsteg från konstruktionsregler och svagheter i
planen. En motsvarande simulering görs innan tågplanen fastställs i september. Detta har
gjort att förbättringar och justeringar av planen kunnat göras.
Sträckor som har högt kapacitetsutnyttjande under tågplanen identifieras för att säkerställa
att tillkommande kapacitet under tågplanen inte tilldelas med alltför snäva tidsmarginaler.

TPÅ-processen (Tågpåverkande arbeten)
Processen för tågpåverkande arbeten (TPÅ-processen) är en ny process sedan några år. Den
innebär att stora trafikpåverkande åtgärder som ska göras i järnvägsanläggningen
samordnas i ett tidigare skede än förut. På så sätt kan påverkan på både i väg- och
järnvägstrafiken minimeras och möjligheterna för omledning tydliggöras. Processen är
iterativ och påbörjas internt redan sex år innan en viss åtgärd är planerad att genomföras. I
praktiken innebär det att omfattande åtgärder med mycket stor påverkan kommuniceras
med järnvägskunderna vid flera tillfällen, två respektive ett år innan en tågplan ska börja
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gälla. Syftet är att ge förutsättningar för att kunna underlätta resor och transporter för
resenärer och trafikanter under tider då arbeten utförs i anläggningen. Det innebär att
förutsättningarna för hur en tågplan kan och ska planeras är kända tidigare än förut.
Även mindre restriktioner kommuniceras med järnvägsföretagen ungefär ett år innan
tågplanen ska börja gälla.

Kapacitetsplaner
När stora arbeten i spåret planeras, presenteras tillgänglig kapacitet i kapacitetsplaner.
Dessa är nya sedan 2019 och innehåller en beskrivning av vilken kapacitet som ska finnas
tillgänglig för trafik och vilka tidtabeller som därmed kan erbjudas. Planerna tas fram
genom förplanering och kvalitetssäkring genom simulering för att ge det mest effektiva
nyttjandet av kapaciteten. Detta har bidragit till bättre punktlighet.

Justering av tågplanen
För många av de arbeten som ska utföras i spåret behöver trafiken som ska köras kring
arbetena detaljplaneras i ett sent skede. Det beror främst på att varken järnvägsföretag eller
Trafikverket har resurser eller verktyg som i dagsläget stödjer en tidigare planering.
Processen för dessa justeringar har förbättrats genom högre interna krav på att lämna
tydligare förutsättningar för arbetenas genomförande och fler dialogtillfällen med
järnvägsföretagen.

Risk- och kontinuitetsarbete
Sedan 2018 har ett intensifierat arbete genomförts med riskhantering av planerade
banarbeten på främst Södra och Västra stambanorna. Det innebär ett mer fokuserat och
detaljerat arbete med riskidentifiering och riskhantering. Arbetet har resulterat i en
analyserad och sammanställd risk- och kontinuitetsplan med åtgärder för att minimera
risker och åtgärder för att hantera risker om de skulle falla ut.
Ett exempel på riskhantering av planerade banarbeten är att tidtabeller i samband med
stora arbeten vid påskhelg och under sommar har tagits fram i en mindre fokusgrupp. Ett
annat exempel är att åtgärder för att säkerställa anläggningens funktion i samband med
dessa arbeten har genomförts.

Kompetensutveckling
För att möjliggöra kvalitetssäkring av planerna har också fler medarbetare anställts på
Trafikverket och kompetenshöjande insatser har skett i samband med att utbildnings- och
fortbildningsplanerna har reviderats.

6.4. Pågående och framåtblickande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av pågående åtgärder eller åtgärder som påbörjas i närtid
inklusive forsknings- och innovationsåtgärder.
Utveckling av nytt och förbättrat systemstöd för framtagandet av tåg- och banarbetsplan
pågår.

FoI: Konstruktionsregler för en robust tidplan (KRUT)
Projektet har som mål att utveckla och utvärdera en metod för att förbättra robustheten i en
tågtidtabell för enkelspår. Med en robust tidtabell menas en tidtabell där störningar inte
sprider sig mellan tåg och där tåg har en möjlighet till återhämtning efter en störning. Målet
är att med hjälp av de teorier som analyseras och den modell som utvecklas i KRUT få en
punktligare tågtrafik.
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Forskningsresultat och tillämpning
KRUT bidrar till att öka kunskapen kring hur robusta tidtabeller kan skapas och hur tågen
påverkas av olika konstruktioner, både i planeringsskedet och i operativt läge. Det redan
befintliga måttet RCP (Robustness in Critical Points) byggs på med en ytterligare aspekt för
enkelspår, så att teorierna som tagits fram i tidigare projekt tillsammans med KRUT kan ge
en helhetsbild för robusta tidtabeller. Nyttan för Trafikverket är kunskap kring samband
mellan tågplanekonstruktion och förseningar samt verktyg för hur en tågplan ska kunna
göras mer robust. Det stora värdet ligger i att Trafikverket kan leverera en tågplan av högre
kvalitet. Projektet är relaterat till projektet Robusta tidtabeller för järnvägstrafik.
Tidsperiod: 2019–2021
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (9)

Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)
Projekt MPK utvecklar nya digitala lösningar för enklare och mer transparent planering av
järnvägens användning samt – genom metodiken successiv planering – bättre utnyttjande
av befintlig kapacitet. Konkret innebär det att MPK tar fram ett stöd för ett nytt sätt för
kunder och Trafikverket att arbeta i lång- och korttidsplanering. Projektets resultat är även
tänkt att bland annat leda till effektivare kapacitetsplanering och kapacitetsutnyttjande samt
minskad störningskänslighet. De nya verktygen är planerade att tas i bruk våren 2022 för
tågplaneprocessen (långtid) och hösten 2022 för ad hoc-processen (korttid). Projektet ingår
som en del i programmet Digitalisering av tåglägestjänsten (DAT).

Tågplaneprocessen tågplan 21
Inför framtagande av tågplan för 2021 lades planeringsarbetet upp på ett nytt sätt för att
skapa bättre förutsättningar att hantera en ökad mängd ansökningar. Ett nytt verktyg togs
fram inför framtagandet av tågplan för 2021 i syfte att kunna följa framdriften i processen
på daglig basis, vilket har möjliggjort uppföljning av antalet ansökningar som hanteras
dagligen. Processen har styrts mer nationellt genom att hjälpa de regionala enheterna att
identifiera problem i framdrift och stötta i prioritering och därmed öka framdriftstakten.

Öka nyttjandegrad servicefönster
Servicefönster ska användas för allt basunderhåll, men det har visat sig att tiden för
servicefönster inte nyttjas fullt ut. Ett projekt har drivits under 2020 för att öka nyttjandet
av servicefönster. En åtgärd som prövats är att kunna avropa tid i servicefönster i samband
med så kallade revisionsmöten. Det prövades för revisonsperiod nummer 6 som är under
veckorna 43–50. Detta gjordes i maj, men utfallet kommer inte att kunna ses förrän
perioden är slut.
En annan åtgärd som föreslås är att redan i den årliga banarbetsplanen lägga in de
underhållsåtgärder som krävs på driftplats och där båda spår måste användas. Arbetet pågår
inför tågplan 21.
En tredje åtgärd är att ta fram delområden (så kallade öar) för driftplatser, så att det är
enkelt att avropa en ö för visst underhåll där, konsekvenser för trafikering och arbete är
definierade på förhand. Detta förväntas bli klart under 2020.
Samordning om tider i spår mellan verksamhetsområde Investering och
verksamhetsområde Underhåll är en ytterligare åtgärd. Ett samarbetsforum som
gemensamt kan gå igenom tider i spår där båda parter kan arbeta samtidigt och koordinerat.
Detta förväntas kunna starta som försök under höst 2020.
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Arbetet förväntas resultera i högre nyttjande av tilldelade banarbetstider, bättre
förutsägbarhet för järnvägsföretagen, bättre samklang mellan behov, planerad och utförd
tid, effektivare planering av arbeten samt bättre arbetsmiljö för planerande och utförande
personal.
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7

Trafikleda och trafikinformera

Trafikledningsåtgärder genomförs för att förbättra den operativa trafikledningen,
exempelvis effektivare avvikelse- och störningshantering, risk-och beredskapsplanering,
operativ ledningsförmåga. Åtgärder för att utveckla arbetssätt och IT inom vidmakthållande
ingår.

Figur 23. Förenkling av Trafikverkets huvudprocesser och visualisering av samarbetet med branschen –
Trafikleda (och trafikinformera).

7.1. Planering av åtgärder
Trafikledningen ansvarar för att operativt styra, leda och övervaka tågtrafiken samt
trafikinformera med hjälp av åtta trafikledningscentraler som är geografiskt spridda i
landet.
Efter tågplanens fastställelse hanteras nya eller förändrade behov av kapacitet löpande och
arbetet resulterar i en daglig produktionsplan för järnvägstrafik som överlämnas från
trafikplaneringen till tågtrafikledningen för verkställande.
Det pågår ett ständigt arbete för att följa upp, analysera och förbättra kvaliteten i
produktionsplanen och i de operativa arbetssätten för att styra och leda trafiken i syfte att
hålla planerad tidtabell och bidra till ökad punktlighet och minska påverkan från störningar.

7.2. Förutsättningsskapande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av genomförda forsknings- och innovationsåtgärder som
är relevanta för trafikleda och trafikinformera.

FoI: Beslutsstöd och automation av tågtrafikstyrning (BAOT)
Projektets syfte är att utreda förutsättningarna för en högre nivå av automatiserade
beslutstöd för tågtrafikledningen genom att identifiera situationer och omständigheter där
sådana kan bli aktuella och att undersöka villkoren för implementering av sådana
automatiserade beslutstöd.

Forskningsresultat och tillämpning
Att minska variationen i de bedömningar som görs och skapa mer likvärdiga beslut innebär
att kvaliteten på besluten i den operativa trafikledningen ökar.
Detta forskningsprojekt har lyfts fram för att belysa att studier inriktade mot ett stärkt
operativt beslutsfattande har genomförts. Arbete har genomförts inriktat gentemot
operativa prioriteringsregler och beskrivs mer ingående senare i detta kapitel.
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Tidsperiod: 2013–2015
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (24)

7.3. Genomförda åtgärder 2017–2019
I detta avsnitt redovisas ett urval av genomförda åtgärder, projekt och goda exempel. En
betydande del av de åtgärder som genomförts har syftat till att bibehålla och förbättra de
generella förutsättningarna för den grundläggande leveransen: att trafikleda och
trafikinformera. Dessa åtgärder berör effektiva processer och förvaltning, säkerställa rätt
kompetens och bemanning samt tåglednings- och stödsystem. En mer detaljerad
redovisning av dessa åtgärder återfinns i appendix 9.5.1.

Flytt av sträckor
Ett annat sätt att minska arbetsbelastningen på belastade trafikledningsområden är att flytta
ansvaret för att trafikleda sträckor till ett trafikledningsområde som är mindre belastade. En
flytt av ansvaret för att trafikleda en sträcka kan ge en jämnare belastning nationellt och en
bättre bemanningssituation. Under 2019 flyttades trafikstyrningen av vissa banor från
Stockholm till Norrköping för att minska arbetsbelastningen för personalen i Stockholm.

Störningshantering
Vid störning utförs trafikledningen enligt en avvikelseprocess. En effektiv
störningshantering har positiv effekt på punktligheten.
Under 2017–2018 effektiviserades avvikelseprocessen, vilket medförde en förbättrad
förmåga avseende samordnad och effektiviserad störningshantering och integrerad
stabsmetodik för de operativa ledningarna. Utöver detta har även ytterligare åtgärder utförts
i syftet att förbättra störningshanteringen, Följande är några exempel:


Under 2017 etablerades rutiner tillsammans med Danmark och Tyskland för att
möjliggöra hantering av trafikstörningar som orsakats av förseningar från utland.



En riktlinje för proaktiva beredskapsplaner har tagits fram, vilket gett en ökad
förmåga till proaktiva åtgärder för att minska störningar i infrastrukturen.



Under 2019 utvecklades en metod för loggning, uppföljning och utvärdering av
störning för effektivare åtgärder som utgår från erfarenheter vid tidigare händelser
och avvikelser i de operativa ledningarnas störningshantering.



Under 2019 infördes nya rutiner med utpekade sträckor för omledning, snabbare
tillverkning av nya körplaner och förberedda tågnummer för att leda om tåg vid
störningar. Syftet var att minska antalet störningstimmar samt öka förmågan till
säkrare beräkning av ny avgångstid. Utvärdering visar att ledtiderna för
körplanehanteringen har blivit kortare, men att fler åtgärder behövs för att
effektivisera ytterligare.



Under 2019 avslutades Opal-projektet som har effektiviserat de operativa
medarbetarnas arbetssätt genom att de moduler som används finns samlade i en
portal istället för att vara spridda i olika system som tidigare.

Uppdatering av störningsplaner
För att möjliggöra en effektivare beredskap för hantering av oplanerade störningar inom
järnvägstrafiken finns det störningsplaner framtagna inom Trafikverket. Det finns
störningsplaner för både nationell och regional nivå, och de är framtagna i nära samverkan
med berörda järnvägsföretag. Det är viktigt att de regionala störningsplanerna är
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synkroniserade väl för att ha en god förmåga till nationell samordning vid större störningar.
Utöver den årliga uppdateringen ses nu Trafikverkets gemensamma ramverk för hantering
av operativa störningsplaner på nationell och regional nivå över, i projektet Proaktiv
störningshantering (PROST) och delprojektet Utvecklad störningshantering.

Evakuering och röjning
I november 2017 fick Trafikverket i uppdrag från regeringen att införa en effektivare
hantering vid störningar i tågtrafiken. Uppdraget har utförts i nära samverkan med
branschen.
I Stockholm, Göteborg och Malmö gäller de nya evakuerings- och röjningstiderna sedan i
december 2019. I storstadsregionerna får det ta max en timme att påbörja evakuering av
tågresenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom två timmar. I
maj 2020 införs kortare tider för evakuering och röjning vid tågstopp även i norra Sverige.
Utanför storstadsregionerna får det ta max två timmar att påbörja evakuering av resenärer
vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom tre timmar.
För att lyckas med att utföra snabbare evakueringar och röjningar har Trafikverket
förtydligat ansvarsfördelningen och rutiner både mellan Trafikverket och tågbolagen och
internt. Trafikverket har också tagit en ledande roll och fattar nu snabbare beslut i
störningssituationer. Det absolut viktigast är att det också faktiskt leder till att färre
tågresenärer blir strandsatta på stillastående tåg. Effekter kan börja hämtas under 2020.
(25)

Operativa prioriteringsregler
Generellt sett gäller regeln att rättidigt tåg har företräde då en operativ konflikt uppstår. Då
det visat sig att denna typ av prioritering i vissa fall kan orsaka ännu större störningar, har
prioriteringsregler tagits fram för geografiska platser och situationer där trafikledningen ska
frångå denna generella regel. Tillämpningen av dessa hjälper trafikledaren att göra rätt
prioriteringar vid störningar i trafiken och bidrar på så sätt till att den totala punktligheten
ökar. Lyckade pilotprojekt har genomförts på Södra stambanan och reglerna har införts
from T19 på de stora dubbelspårsbanorna i Sverige.

Kvalitetssäkring av produktionsplan
Produktionsplanen är den plan som överlämnas till trafikledningen 24 timmar innan ett
driftdygn. Kvaliteten i planen är väsentlig för en säker och effektiv trafikledning.
Arbetssätten i överlämningen, från trafikplaneringen till trafikledningen för verkställande,
är under ständig utveckling.

Mätning och uppföljning
Under 2017 infördes löpande mätning och uppföljning av säkerhetsrelaterade avvikelser
såväl som andra avvikelser, vilket gett ökat fokus till kvaliteten i produktionsplanen.
Förbättringar har skett och återkoppling görs systematiskt till trafikplaneringen.
Korrigerande och förbättrande åtgärder i arbetssätten genomförs löpande.
Arbetet med att identifiera säkerhetsavvikelser i produktionsplanen har fördjupats genom
en detaljstudie av så kallade e-blanketter. En hel del felaktigheter visar sig finnas i de
ansökningar om tid i spår som kommer in. Arbetet med att förstärka uppföljningen och
åtgärder av trafiksäkerhetsrelaterade felaktigheter fortsätter genom den beredningsgrupp
som etablerats inom trafikplaneringen, som fokuserar på säkerhet.

Sida 51 (82)

Gemensam kravbild
Under 2018 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam och överenskommen kravbild
för kvalitet i produktionsplanen. Detta förväntas ge bättre förutsättningar för högre kvalitet i
överlämnad produktionsplan. Identifierade behov av åtgärder hanteras fortfarande i
ordinarie förvaltningar.

Robust trafikering
Robust trafikering startades hösten 2018. Det har blivit ett etablerat
verksamhetsövergripande arbetssätt, med det branschgemensamma målet om 95 procents
punktlighet som ledstjärna. Robust trafikering kompletterar den långsiktiga planeringen av
trafiken genom kvalitetssäkring, riskbedömning och uppföljning av produktionsplanen
närmare inpå leveranstillfället och har minskat gapet mellan tågplanearbetet,
produktionsplanen och genomförandet.
Med engagemang, löpande dialog mellan berörda aktörer samt en aktuell lägesbild av trafik,
banarbeten och risker säkras en fördelning av arbetsuppgifter i linjeorganisationen.
Tillfälliga kapacitetsbegränsningar (hastighetsnedsättningar) prioriteras och åtgärdas
snabbare än tidigare och kända risker hanteras på ett proaktivt sätt.
Initiativet har bland annat gett positiv effekt på trafikanpassningar och banarbeten under
sommaren 2019, i synnerhet på Västra stambanan och för stora arbeten som Getingmidjan.
Antalet störningstimmar förorsakade av banarbeten var cirka 50 procent lägre 2019 än
2018. Vidtagna åtgärder inom ramen för Robust trafikering har gett följande positiva
effekter på förseningstimmarna på Västra stambanan:


Sett till de platser längs Västra stambanan som drogs med mest störningstid under
2018 jämfört med samma plats under 2019, syns det att i stort sett alla platser har
lägre summa under 2019.



De 10 platser med mest händelser under 2018 halverade generellt sett sina
förseningstimmar under 2019.



Även sett till de platserna med mest förseningstimmar under 2019 är summorna
klart längre än för 2018.



I stort sett är det samma platser som hade störst problem 2018 och 2019.

Figur 24. Störningar per plats, 2018 i jämförelse med 2019.

Arbetet som initialt fokuserade på Södra stambanan, Västra stambanan och stråket
Stockholm–Uppsala har nu utökats med Norra stambanan.

Tidig anpassning till sommarens banarbeten
Under sommaren 2018 var punktlighetsutfallet lågt. Detta berodde bland annat på höga
temperaturer, ett stort antal bränder och ett stort behov av banarbeten. Därför startades
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bland annat en arbetsgrupp för banarbetesplanering, riskhantering och kommunikation
inför sommaren 2019. Detta medförde ett betydligt lägre antal störningar orsakade av
banarbeten och därmed en högre punktlighet. Alla verksamhetsområden har ansvar att
utföra en riskanalys och hantera de identifierade riskerna relaterade till påsk och sommar.

Genomförda åtgärder på Västra stambanan 2018–2019
Parallellt med Robust trafikerings mötesserier och arbetsgrupper har en handlingsplan för
Västra stambanan tagits fram på uppdrag av generaldirektören. Handlingsplanen grundar
sig på Internrevisionens analys av brister från sommaren 2018. Handlingsplanen och dess
53 aktiviteter togs fram av representanter från åtta verksamheter inom Trafikverket. Den
har satt ett extra fokus på hela spektrumet från tidig planering av järnvägsåtgärder till
genomförande och trafikering. Det har gett effekter som resulterar i förbättrad leverans i
järnvägsanläggningen, och det har skapat förutsättningar för att stärka förmågan att
vidmakthålla normalt läge och för att stärka förmågan att hantera störda lägen.

Kvalitetsavgifter och orsakskoder
Trafikverket ansvarar för tillämpningen av verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter i
enlighet med järnvägslagen. Syftet med kvalitetsavgifter är att förebygga driftstörningar i
järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara utformade så att både
infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar skäliga åtgärder för
att förebygga driftstörningar.
När järnvägsföretagen inte kan använda sitt tågläge enligt avtal och detta orsakar
merförseningar eller inställda tåg, utfaller en kvalitetsavgift. Avgiften baseras på den
merförsening och de inställda tåg som störningen orsakar. Orsaken och ansvaret för
störningen bestäms med hjälp av en orsakskod.
De senaste åren har följande åtgärder utförts i syftet att öka kvaliteten i orsakskodningen:


Onlineutbildning i orsakskodning har tagits fram.



Rollen regional kvalitetsutredare har skapats, som stöttar, utbildar och återkopplar
till trafikledningsområdena.



Utbildning i orsakskodning har genomförts både internt inom Trafikverket och
externt hos järnvägsföretagen.



Ett projekt har genomförts för att utveckla kvalitetsavgiftsmodellen tillsammans
med branschen, för att utveckla definitioner av orsakskoder, principer och processer
för kvalitetsavgiftsmodellen.

Kvalitetsmätning av orsakskodsrapporteringen visar på en ökad kvalitet i orsakskodningen,
vilket ger bättre förutsättningar till att analysera störningstimmars- och punktlighetsutfall.

7.4. Pågående och framåtblickande åtgärder
I detta avsnitt redovisas ett urval av pågående åtgärder eller åtgärder som påbörjas i närtid.

Organisation och ansvarsområden
Verksamhetsområde Trafik har under år 2020 genomfört en omorganisering och skapat
avdelningen Verksamhetsstyrning. Avdelningen kommer få ett större ansvar att samla
arbetet inom punktlighet och skapa en samordning. Nya avdelningen initieras den 1 juli
2020. Arbetet med att utveckla arbetssätten och strukturerna för styrningen och uppföljning
av punktlighet påbörjades under våren 2020 och slutförs under hösten.
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Operativt ledningsstödssystem (OLS)
Under perioden 2020–2021 kommer Operativt ledningsstödssystem (OLS) att införas.
Systemet kommer stödja den operativa ledningens hantering av störningar i realtid. OLS
syftar till att, med hjälp av ett digitalt it-stöd, effektivisera den operativa kommunikationen
och förbättra informationsutbytet både internt och med järnvägsföretag och andra aktörer
samt ge ett bättre beslutsstöd och digitaliserade störningsplaner.

Proaktiv störningshantering (PROST)
En effektiv störningshantering är en förutsättning för god punktlighet. Projekt PROST
fokuserar på att åtgärda de viktigaste av tidigare identifierade svaga punkterna inom
störningshanteringen. Projektet är ett initiativ för att förbättra den operativa personalens
möjlighet att leverera tåglägestjänsten, inklusive trafikinformation, med hög kvalitet även i
stört läge. Syftet med projektet är att på kort sikt bidra till utvecklingen mot en
moderniserad och digitaliserad trafikledning genom att:


minska störningsspridning och förkorta störningar när de uppstår så att
störningseffekter minimeras



förbättra beslutsunderlag för störningshantering så att så bra beslut som möjligt
kan fattas



förbättra trafikinformation i initialt störningsskede med snabbare, tydligare och
mer korrekt information, så att såväl järnvägsföretag som resenär snabbare kan
vidta egna åtgärder

PROST är indelat i ett antal delprojekt, utifrån olika fokusområden. Se appendix 9.5.2 för
mer information om delprojekten.

Säkerställd operativ leveransförmåga (SOL)
Programmet SOL syftar till att skapa förutsättningar för att kunna säkerställa kontinuitet i
de kritiska leveranserna i processen Trafikleda och trafikinformera. Målet är att säkerställa
den operativa förmågan att hantera verksamheten under störningar och säkerställa återgång
till normalläge samt undvika att avbrott eskaleras till kris. Delprojektet TUFF (Testa,
utvärdera, förändra och förvalta) är det delprojekt som är aktivt. Inom ramen för detta
utförs bland annat fullskaletester av elkraft på trafikcentralerna, i syftet att säkerställa att
trafikledning kan fortlöpa vid strömlöst läge. Testerna beräknas vara färdiga under 2020.

Regeringsuppdrag Förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för att minska
förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag. Projektet leds av
verksamhetsområde Trafik. Det startades i slutet av 2019 och har under 2020
avrapporterats till Regeringskansliet.

Digitalisering av tåglägestjänsten
Trafikverket gör informationen om järnvägsanläggningen digital och automatiserar arbetet
med att planera och styra tågtrafik. Detta är ett sätt för Trafikverket att möta behovet av
ökad kapacitet för person- och godstrafik. Det ger även bättre förutsättningar för
samordnade banarbeten, ökad punktlighet och en mer pålitlig tågtrafik.
Utvecklingen av den framtida förmågan att planera och styra tågtrafiken bedrivs i tre
utvecklingsprojekt med en sammanhållande programstyrningsfunktion. Programmet
Digitalisering av tåglägestjänsten (DAT) samordnar projekten då de har starka beroenden
och komplexitet i den totala leveransen.
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De tre utvecklingsprojekten:


Nationell tågledning (NTL) ska skapa bättre och effektivare arbetssätt och verktyg
att leda, styra, trafikinformera och övervaka den ökande tågtrafiken.



Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) syftar till att ta fram ett modernt
och samlat verktyg för planering av tågtrafiken tillsammans med tågoperatörerna.
Detta för att åstadkomma en effektivare nyttjandegrad av anläggningen och klara
ökade krav på kapacitet.



Leveransförmåga och anpassning av digital data om anläggningen (LADDA)
omfattar arbetet med att samla och hantera en kvalitetssäkrad
anläggningsinformation, vilket är helt avgörande för att klara kraven för att kunna
planera och leda tåg.

Genom nya arbetssätt och digitaliserade verktyg möjliggörs bättre koll på vår anläggning,
optimerad planering och proaktiv styrning av allt kapacitetsutnyttjande av järnvägen.
Mottagare av nya arbetssätt och digitaliserade verktyg är cirka 2 000 medarbetare på
Trafikverket. Mottagare är också tågbolag samt entreprenörer och projektörer inom
järnvägs- och anläggningsbranschen som berörs av nya arbetssätt och digitaliserade verktyg.

Stråkstrategiarbete
Under våren 2019 genomfördes en utredning i syftet att klargöra huruvida förändringar av
arbetssätt för trafikledning och trafikinformation kan ge en mer optimerad trafik, bättre
trafikinformation och säkrare prognoser, samt ökad förmåga att hantera störningar.
Resultatet visade att ändrade arbetssätt och bättre nyttjande av infrastrukturen kan
optimera trafikflödet. Utredningen föreslog en förstärkning av den nationella operativa
ledningen samt det systemstöd som används och en synkroniserad koordinering på
utpekade stråk. Under 2020 kommer en pilot för stråkstyrning på Västra stambanan starta
och motsvarande för Stockholm planeras till 2021.
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8

Slutsatser

Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag. I rapporten redovisas de mest betydande
och relevanta åtgärderna som Trafikverket genomfört på egen hand eller i samarbete med
branschen åren 2017–2019 och som har bidragit till punktlighetsnivån för persontrafiken
vid 2019 års utgång.
Åtgärderna har strukturerats utifrån en förenklad bild av Trafikverkets huvudprocesser som
återger en kedja av aktiviteter som resulterar i att en transport genomförs, se Figur 1.
De samlade åtgärderna för ökad punktlighet har gett effekt. Persontågens punktlighet ökade
till 91,3 under 2019 från att ha legat runt 90 procent under de senaste tio åren. Samtidigt
gick det fler tåg under 2019 än någonsin tidigare.
Många av åtgärderna som redovisas i rapporten har bidragit till en ökad punktlighet
samtidigt som det är komplext att härleda effekten på punktligheten. Exempel på åtgärder
som har haft en dokumenterad effekt på punktligheten inkluderar nya konstruktionsregler
för tågplanen på Värmlandsbanan.
Det vanligaste är att ett flertal genomförda åtgärder gemensamt påverkar punktligheten i en
positiv riktning. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder inom ett program, ett projekt eller
ett fokuserat område. Några konkreta exempel är Alependeln i Göteborg och projektet
Robust trafikering. I kapitel 4 under rubriken Effekter av genomförda åtgärder i
anläggningen 2017–2019 (vidmakthålla) återfinns en sammanställning över en positiv
utveckling av merförseningstimmar till följd av genomförda åtgärder.
I rapporten återges sex övergripande åtgärdstyper vars underliggande åtgärder påverkar
punktligheten positivt. Det är inte möjligt att omgående skapa en detaljerad bild av åtgärder
som har gett en positiv effekt på punktligheten. Varje åtgärdstyp behöver studeras för att
åtgärder som har gett en effekt på punktligheten ska kunna identifieras. Uppföljning och
analys av genomförda åtgärder och dess effekter på punktligheten kan stärkas. Det skulle
underlätta Trafikverkets arbete med att prioritera åtgärder som samlat ger störst positiva
effekter för medborgare och näringsliv.
Den positiva punktlighetstrenden har fortsatt efter 2019 och var under januari och februari
2020 93,7 procent. Det är 4,1 procentenheter högre än motsvarande period 2019.
Utvecklingen från mars 2020 inkluderas inte på grund av att coronapandemin har haft en
gradvis ökande påverkan från mars och framåt. I rapporten beskrivs även pågående åtgärder
som har förutsättningar att lyfta punktligheten ytterligare de kommande åren. Forskning
och innovation samt projekt med koppling till digitalisering och automatisering kan även
leda till att verksamheten tar stora utvecklingssteg framöver utöver det ständigt pågående
förbättringsarbetet.
Trafikverkets samarbete med järnvägsbranschen har lyfts fram som en viktig aspekt för
ökad punktlighet och ett fortsatt samarbete bör prioriteras framöver. Varje aktör på
järnvägen är en viktig beståndsdel i helheten för att en punktlig tågtrafik ska kunna uppnås,
där Trafikverket är den aktör som primärt skapar förutsättningar.
Punktlighetsarbetet fortsätter och Trafikverket ser möjligheter till ytterligare förbättringar
tillsammans med järnvägsbranschen. Ett fortsatt arbete skulle bland annat kunna utforma
ett utvecklat tillvägagångssätt för att analysera och definiera möjliga åtgärder för ökad
punktlighet. Åtgärderna kan därefter övervägas i Trafikverket samlade prioriteringar.
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9

Appendix

9.1. Punktlighet och tågtrafik
9.1.1.

Trafikverkets långsiktiga och övergripande planering

Genomförandet av en specifik åtgärd som kan ge effekt på tågens punktlighet föregås av en
lång kedja av sammanhängande aktiviteter. Denna planeringsprocess tar avstamp i de
transportpolitiska målen som sätts av riksdagen.

Figur 25. Beskrivning av planeringsprocessen från de transportpolitiska målen till genomförandet. Den
långsiktiga planeringsprocessen omfattar steg 1–4, det vill säga från de transportpolitiska målen till
åtgärdsplanering och nationell plan.

Steg för steg bryts den långsiktiga inriktningen ned till konkreta åtgärder. Trafikverkets
interna arbete tar vid i och med genomförandet av den nationella planen (den nuvarande
sträcker sig mellan 2018–2029).

Långsiktig planering: från transportpolitiska mål till nationell plan
Nedan beskrivs den långsiktiga planeringsprocessen som omfattar de första fyra stegen i
Figur 25: från transportpolitiska mål till åtgärdsplanering och nationell plan. Den
långsiktiga planeringsprocessen delas i två moment: inriktnings- och åtgärdsplanering.
Inriktningsunderlaget beskriver behovet av åtgärder i transportsystemet och vilka effekter
som kan erhållas utifrån den inriktning och de ekonomiska ramar som regeringen gett för
arbetet. År 2015 presenterades det senaste inriktningsunderlaget, och med det som basis
presenterade regeringen vilken inriktning som regeringen ansåg bör väljas för den
nationella planens kommande planperiod. Detta beskrevs i infrastrukturpropositionen, som
riksdagen sedan fattade beslut om.
Det andra delmomentet, åtgärdsplaneringen, påbörjas när Trafikverket får ett uppdrag av
regeringen. Detta mynnar ut i ett förslag till nationell plan och underlag till regionala
länstransportplaner. Planerna beskriver vilka större åtgärder som ska genomföras i
transportsystemet och vilka medel som ska läggas på andra typer av åtgärder. Efter
eventuell justering av Trafikverkets förslag till nationell plan fastställer regeringen planen.
Medel till att genomföra åtgärder som beslutas i planen får Trafikverket därefter årligen i
samband med verksamhetsplanering och budgetprocess. (26).
Den nuvarande nationella planen sträcker sig mellan åren 2018–2029, och processen
illustreras i Figur 26. Planen innefattar tolv år, men en ny plan tas vanligen fram vart fjärde
år enligt samma process. Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om uppdrag till
Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny
planperiod. Uppdraget ska redovisas den 30 oktober 2020. Processen med att ta fram nya
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planer fortsätter sedan i ytterligare steg. Genomförandet av nuvarande nationell plan
fortsätter tills beslut om en ny plan har fattats.

Figur 26. Schematisk illustration över den långsiktiga planeringsprocessen, modifierad från figur 6 i förslag till
nationell plan 2018–2029 (1-nationell plan) (26).

Nationell plan
Den nationella planen revideras som regel vart fjärde år och löper under en tolvårsperiod.
Prioriteringarna i den nationella planen är en utgångspunkt för prioriteringarna i bland
annat underhållsplanen.
Den nationella planen innehåller både investerings och underhållsåtgärder.
Investeringsåtgärderna delas upp i namngivna åtgärder (åtgärder som kostar mer än 100
miljoner kronor, för regional plan är gränsen 25 miljoner) och trimnings- och miljöåtgärder
(åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner). Både namngivna objekt och
trimningsåtgärder tillkommer genom att en brist identifieras och som studeras närmare i en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS).
De namngivna åtgärderna som Trafikverket beslutar att gå vidare med efter genomförd ÅVS
prövas i samband med planrevideringen. Prövningen görs i förhållande till identifierade
bristerna i infrastrukturen och med hänsyn till de prioriteringar som sittande regering har
utöver de transportpolitiska målen.
Trimnings- och miljöåtgärder syftar till att med mindre och effektiva åtgärder utveckla och
förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna stödjer fyrstegsprincipen: 1. Tänk om, 2.
Optimera, 3. Bygga om, 4. Bygga nytt. Åtgärderna ligger främst i steg 2 och 3.
Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och
miljö (27). Åtgärderna planeras och prioriteras i Trafikverkets årliga verksamhetsplanering,
vilket innebär en värdefull flexibilitet på så sätt att rätt åtgärder kan genomföras vid rätt
tidpunkt för att möta brister och behov och därigenom åstadkomma en förbättring i
transportsystemet. Trimningsåtgärder har definierats som en kapacitetsåtgärd inom
åtgärdsområdet tillgänglighet.
För kapacitet och kvalitet ska åtgärderna i huvudsak syfta till att förbättra tillgänglighet,
kvalitet och kapacitet för personresor och godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder.
Vid valet av åtgärder under aktuell åtgärdsperiod har utgångspunkten varit de prioriterade
bristerna, och därefter har åtgärdsförslag tagits fram ur underlagsmaterialet för
reinvesteringar för väg och järnväg, trimnings-, säkerhets- och miljöåtgärder samt förslag på
namngivna åtgärder. Förslagen till lösningar har utgått från fyrstegsprincipen och i flera fall
blir åtgärden en kombination av reinvesteringar, trimningsåtgärder och en namngiven
åtgärd (26).
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Prioriteringar som styr åtgärder
I detta avsnitt redovisas prioriterade områden för investeringar i kapacitet, underhåll som
skapar robusthet samt forskning och innovation.

Prioriterade områden för investeringar i kapacitet
Prioriteringarna tar avstamp i den nationella planen för planperioden 2018 till 2029.
Prioriterade områden inom järnväg är:


När det gäller åtgärder för ökad kapacitet för person- och godståg prioriteras
åtgärder på sträckor med stor kapacitetsbrist samt med effekter på kapacitet,
punktlighet, robusthet och minskad restid. Prioritering sker utifrån en
sammanställning av identifierade behov av mindre kapacitetshöjande
trimningsåtgärder (KABRA-listan).



Det finns en besparingspotential om signal- och hastighetshöjande
trimningsåtgärder införs samtidigt som ERTMS istället för att först införas i ATC
där så är möjligt. Övriga prioriterade trimningsåtgärder som berör mer än enbart
signal (till exempel spår, plattformar, växlar) behöver koordineras med ERTMSinförandet och om möjligt införas innan ERTMS. Plankorsningar ska särskilt
beaktas och utredas.



När det gäller åtgärder för utökad lastprofil för längre och tyngre tåg prioriteras
åtgärder som föreslagits av projektet för längre, tyngre och större tåg.



Digitalisering och automatisering ger möjligheter till ökad förmåga, förbättrade
leveranser och mer effektiva arbetssätt i de flesta av Trafikverkets processer.
Prioriterade åtgärder är de som bidrar till följande:
1.

ökad kontroll på anläggningsstatus och effektiv störningshantering

2. åtgärder som innebär effektivisering av dagens leveransförmåga
3. möjlighet att erbjuda nya tjänster (digitaliseringsstrategin)

Prioriterade områden för underhåll som skapar robusthet
Prioriteringarna utgår från den nationella planen för både planperioden 2014–2025 samt
2018–2029. Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa
att hela järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt,
det vill säga att banorna som trafikeras i dag även kan trafikeras i framtiden. Underhållsverksamheten på järnväg delas in i basunderhåll, reinvesteringar, mindre utbyten och
driftkostnader.
Prioriteringar ur nationell plan för 2014–2025:


De åtgärder som ger mest samhällsnytta ska prioriteras.



Underhållsskulden i storstad på järnvägen ska vara återtagen 2025.



Underhållsskulden på de större stråken på järnvägen ska halveras till 2025.



Säkerhetsrelaterade åtgärder ska prioriteras högst, därefter åtgärder som påverkar
punktlighet och robusthet.

Prioriteringar ur nationell plan för 2018–2029:
Inriktningen för underhållsarbetet på järnvägen 2019–2022 har tagit hänsyn till den
aktuella nationella planen för perioden 2018–2029, men också till den tidigare. Det beror på
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att underhållsåtgärder måste planeras långt i förväg. Prioriteringen av underhållsarbetet
innebär att:


grundläggande funktioner för framkomlighet, trafiksäkerhet, användbarhet och
miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet



satsningarna för att öka robustheten på fyra särskilt utpekade transportflödena ska
prioriteras ur ett systemperspektiv och på samhällsekonomiska grunder, där hela
transportflöden beaktas



dagens funktionalitet bibehålls på ytterligare tio utpekade transportflöden som
branschen gemensamt har pekat ut (både gods- och persontransporter)



det finns risk för temporära eller långvariga bärighets- och hastighetsnedsättningar
på det övriga nätet



namngivna reinvesteringar ska genomföras

Prioriterade områden för forskning och innovation
I fastställd nationell plan 2018–2029 prioriteras följande forsknings- och
innovationsområden:


omställningen till ett fossilfritt fransportsystem



robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället



ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare



ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad

Enligt planen prioriteras följande arbetssätt för att åstadkomma höjd innovationstakt och
öka implementeringen av forskningsresultat:


riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden



mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer



särskild satsning på test och demonstration



större fokus på förkommersiell upphandling

Dessa forsknings- och innovationsområden samt arbetssätt ger en övergripande inriktning
för Trafikverkets FoI (forskning och innovation). Detta innebär att Trafikverket kan ge stöd
till olika typer av projekt, bland annat till doktorander och post-docs, mindre förstudier,
test- och demonstrationsprojekt, trippel helix och samverkansprojekt.

Leveranskvaliteter
För att följa utvecklingen mot de transportpolitiska målen använder Trafikverket sex
leveranskvaliteter, se beskrivning i Figur 27 nedan. Den leveranskvalitet som har störst
koppling till tågens punktlighet är punktlighet, och den har följts sedan 2012.
Leveranskvaliteterna kapacitet, robusthet och till viss del även säkerhet har också en
relevant koppling till punktlighet.
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Figur 27. Beskrivning av respektive leveranskvalitet.

Arbetssätt leveranskvaliteter
De roller som är involverade i arbetet med leveranskvaliteterna, bland annat i arbete med
verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning, beskrivs bland annat i en riktlinje som ingår i
Trafikverkets ledningssystem. Arbetet koordineras i den Trafikverksgemensamma
samordningsgruppen för leveranskvaliteter, som leds av en leveranskvalitetskoordinator. I
grupperingen deltar även controllers från flera verksamhetsområden, för att lyfta in
styrningsperspektivet.
Uppföljning av effekter i form av leveranskvaliteter ingår i Trafikverkets tertialvisa
uppföljningar och utfall tas upp och diskuteras vid tertialvisa generaldirektördialoger, där
alla chefer för verksamhetsområden och centrala funktioner samt
verksamhetsstyrningschefer medverkar. Det innebär att utfall för punktlighet följs nära och
regelbundet av Trafikverkets ledning.

9.1.2.

Trafikverkets FoI-portföljer

Tabell 2. De sju FoI-portföljerna (41).

Planera

Planering av ett effektivt transportsystem som stödjer
en hållbar utveckling av samhället

Vidmakthålla

Utveckla ett effektivt, modernt och hållbart underhåll
av väg och järnväg

Möjliggöra

Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra
resor och transporter

Bygga

Investeringar av vägar och järnvägar med fokus på tid,
kostnad och innehåll

Sjöfartsområdet

Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet

Luftfartsområdet

Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter

Strategiska initiativ

Övergripande och långsiktigt perspektiv samt
strategiska samarbeten

9.1.3.

Forsknings- och innovationssamarbeten

Här nedan återges korta beskrivningar av några utvalda FoI-samarbeten. Det är ingen
komplett sammanställning och inkluderar inte alla involverade FoI-utförare.
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Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
KAJT är ett branschprogram som etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan
Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa
forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.
Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose
samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera
nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med
tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella
förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept,
verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och
flexibilitet. KAJT:s tre kärnområden är: strategisk, taktisk och operativ kapacitetsplanering.
Informationen är hämtad från KAJT:s hemsida (28) där ytterligare information om
programmet återfinns tillsammans med information om forskningen som bedrivs.

Järnvägstekniskt centrum, Luleå tekniska universitet
Järnvägstekniskt centrum (JVTC) är ett icke vinstdrivande forskningscentrum inom Luleå
tekniska universitet med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn.
JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet,
företag och myndigheter. (29)
Projektet ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt med syfte att förbättra
järnvägsunderhåll. Målet är att integrera relevanta forsknings- och utvecklingsresultat i
järnvägssystemet, och därigenom bidra till ökad tillförlitlighet, punktlighet och hållbarhet i
järnvägen, och även högre kostnadseffektivitet i drift och underhåll. ePilot är ett initiativ
från Luleå tekniska universitet, Trafikverket och ett stort antal andra intressenter inom
järnvägen. Projektet startades i slutet av 2013 och pågick till i slutet av 2019. Totalt
genomfördes 38 delprojekt under denna tidsperiod. (30)
I denna kontext kan även projektet Verklighetslabb digital järnväg nämnas. Projektets mål
är att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration
av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare. Detta är ett sätt
för Trafikverket att implementera forskningsresultat och erfarenheter från ePilot. (17)

Shift2Rail
EUs forskningsprogram Shift2Rail tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa.
Målet är att på ett hållbart sätt stärka den europeiska industrin, skapa jobb och utveckla
järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov. (31)
Shift2Rail är det största järnvägsforskningsprogram som EU har initierat. Det löper över sju
år mellan 2015 och 2022 och budgeten ligger på 800 miljoner Euro. För närvarande
planeras en fortsättning på projektet. Trafikverket är en aktiv så kallad grundarmedlem
tillsammans med tyska, franska och brittiska järnvägen samt de sex stora
järnvägsleverantörerna i Europa.
Shift2Rail bidrar till (32):


minska livscykelkostnaden för järnvägstransporter med så mycket som 50 %



fördubbling av järnvägskapacitet



öka tillförlitlighet och punktlighet med så mycket som 50 %
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9.2. Trafikverkets samarbete med branschen och åtgärder för
ökad punktlighet
9.2.1.

Forskning och innovation

I detta avsnitt redovisas FoI-projekten Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt) och
Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2 (Nypunkt2.0).

FoI: Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt)
Projektets mål är att ge större förståelse kring vad som orsakar icke-punktliga tåg, ge en
tydligare bild av sambandet mellan åtgärd och effekt samt en tydligare bild av vad som
behövs för att nå det övergripande målet om 95 procent, TTT:s mål (11), punktlighet vid
slutstation. Projektet omfattar både resandetåg och godståg.

Forskningsresultat och tillämpning
Inom projektet tas indikatorer fram vilka förbättrar styrningen av punktlighetsarbetet, så att
punktlighetsarbetet kan utvärderas och analyseras gällande om de åtgärder som genomförs
får genomslag och förbättrar punktligheten. Indikatorerna behöver implementeras för ökad
punktlighet i tågtrafiken på längre sikt. Projektet följs upp av Nypunkt2.0. Projektet
avslutades sent under perioden 2017–2019 och ska primärt ses som förutsättningskapande
inför perioden 2020–2022.
Tidsperiod: 2018–2019
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (9)

FoI: Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2 (Nypunkt2.0)
Projektets mål är att ta fram 5–10 indikatorer som kan användas för uppföljning av
punktlighet för pendeltåg i storstad. Nypunkt2.0 ska även illustrera nuläget för
indikatorerna genom att använda tillgänglig punktlighetsdata.

Forskningsresultat och tillämpning
Projektet förväntas ge följande resultat:
1.

ny kunskap om hur järnvägens punktlighet i storstad kan följas upp genom indikatorer

2. ny kunskap om åtgärder för ökad punktlighet för pendeltågstrafik i storstad och
förväntade effekter
Föreslagna indikatorer behöver implementeras för ökad punktlighet i pendeltågstrafiken på
längre sikt.
Tidsperiod: 2019–2021
Koppling till FoI-samarbete: Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT)
Källa: (9)
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9.3. Planera och genomföra åtgärder på järnvägar –
Vidmakthålla
9.3.1.

Planering av åtgärder

Typer av underhållsåtgärder
Underhållsverksamheten på järnväg delas in i basunderhåll, reinvesteringar, mindre
utbyten och driftkostnader.


Basunderhåll är grunden i underhållsplanen. En stor del av det underhåll som
sker i anläggningen omfattar åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion
här och nu. Dessa åtgärder genomförs via så kallade baskontrakt som upphandlas
för geografiska områden. I dessa kontrakt ingår allt avhjälpande underhåll och även
mindre förebyggande åtgärder. Det avhjälpande underhållet är i första hand akut
felavhjälpning, åtgärdande av besiktningsanmärkningar och skador samt
vintertjänster. Det förebyggande underhållet som ingår i baskontrakten genomförs
för att minska sannolikheten för fel eller försämring av anläggningens funktion.
Exempel på förebyggande underhåll är tillståndsbedömningar som
spårlägesmätningar och åtgärder som spårriktning samt mindre sliperbyten.



Reinvesteringar utgör den andra stora delen av underhållet. Trafikverkets
målsättning är att öka andelen reinvesteringar jämfört med basunderhåll, för att på
så sätt öka kostnadseffektiviteten. Med reinvestering avses utbyte eller ersättning av
järnvägsanläggning där grundsyftet är att bibehålla eller återställa anläggningens
funktion. Bytet ska vara orsakat av att anläggningsdelen börjar bli eller är tekniskt
förbrukad, eller att det är oekonomiskt att fortsätta med små underhållsåtgärder.
Syftet med en reinvestering är inte att tillföra en ny standardhöjande funktion. En
viss uppgradering kan dock äga rum genom den tekniska utvecklingen.



Mindre utbyten är förebyggande åtgärder av delar eller komponenter i
anläggningen. De är planerade och mindre omfattande, de ingår inte i
basunderhållskontrakten och de är för små för att klassas som reinvesteringar.
Exempel är sliperbyten, byte av växeltunga, byte av transformatorer och bommar
samt justering av stödmur.



Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader som är
direkt hänförbara till den fysiska anläggningens funktion. Exempel är elkostnader
för infraanläggningen, kameraövervakning, samt larm- och passage.

9.3.2.

Pågående och framåtblickande åtgärder

Planerade åtgärder i järnvägssystemet
De största nationella åtgärderna under perioden 2019–2025 är listade i Figur 28.
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Figur 28. Nationella underhållsåtgärder under perioden år 2019–2024.
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9.4. Planera och genomföra åtgärder på järnvägar – Investera
9.4.1.

Genomförda åtgärder 2017–2019

Namngivna investeringsobjekt
Följande namngivna objekt öppnade för trafik 2017 och 2018.

Ludvika–Frövi, åtgärder för malmtransporter med mera
Syftet var att förbättra kapaciteten på befintlig järnväg genom att förbättra bärigheten och
byta ut kontaktledningar.

Gamla Uppsala
Syftet var att förkorta restiden, förbättra punktligheten och öka kapaciteten samt att minska
intrången i den känsliga kulturmiljön vid Gamla Uppsala. Åtgärden innebar att sträckan
genom Gamla Uppsala byggdes ut från enkelspår till dubbelspår och att spåren däckades
över på en del av sträckan.

Strängnäs–Härad, dubbelspår
Syftet var att åstadkomma minskad sårbarhet och ökad punktlighet för tågtrafiken.
Åtgärden möjliggör halvtimmestrafik i båda riktningarna mellan Eskilstuna och Stockholm
och ett mer effektivt trafikupplägg. Åtgärden bestod av att bygga ett mötesspår i Strängnäs
och förlänga det västerut så att det blir dubbelspår mellan Härad och Strängnäs.

Kil-Ställdalen
Syftet var att avlasta Västra stambanan och möjliggöra en annan väg för utökad trafik med
gods- och persontåg via Bergslagsbanan och vidare väster om Vänern. Projektet utgjordes av
både reinvesteringar och investeringar. Investeringsdelen omfattade fyra nya mötesstationer
på sträckan Kil–Ställdalen och fjärrblockering.

Malmö–Ystad, mötesstationer
Mötesspåren har förlängts och signalanläggningen har uppgraderats. Syftet var att öka
kapaciteten på Ystadsbanan.

Skutskär–Furuvik, dubbelspår
Syftet var att bygga 5 kilometer dubbelspår i ny sträckning för att förbättra kapaciteten samt
möjliggöra ökad tågtrafik och konkurrenskraftiga restider.

Citybanan, Stockholm
Infarten till Stockholms central var överbelastad, och med byggandet av Citybanan
fördubblas kapaciteten och tågen kan nu gå tätare och med bättre punktlighet. Under
centrala Stockholm har en sex kilometer lång järnvägstunnel och två nya stationer, City och
Odenplan, byggts. Åtgärden medför förbättrade möjligheter till arbetspendling och
förbättringar för näringslivets godstransporter.

Trimningsåtgärder
Nedan redovisas genomförda trimningsåtgärder uppdelat på stråk, exklusive Västra
stambanan.

Södra stambanan
Signaltrimning 2017–2019:


Under åren 2017–2019 har signalsystemet på Södra stambanan successivt byggts ut
för att medge tätare tågföljd. På flera platser har det även byggts nya repterbaliser
för att uppdatera signalbeskedet till tågen snabbare. Samtidigt har inte
planeringsriktlinjerna förändrats avseende täthet mellan tåg, och därför får
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åtgärderna främst får en punktlighetshöjande effekt då ett tåg som avviker från sin
tidtabell inte i samma omfattning som tidigare stör andra tåg.


I Fiskeby har en växelförbindelse som medför effektivare förbigångar flyttats.

Södra stambanan, nya förbigångsspår Skåne 2017–2019:


Spår 6 i Eslöv har uppgraderats för att kunna nyttjas som förbigångsspår. Tidigare
delade person- och godstrafiken på spår 5, vilket gjorde att förbigångar inte alltid
kunde genomföras när det behövdes för att minska förseningarna. Genom att bygga
om spår 6 kan nu förbigångar ske av långsamma persontåg i Eslöv även om det står
ett godståg uppställt. Eslöv används frekvent för förbigångar av långsamma
persontåg för att minska förseningarna för snabbtåg på Södra stambanan.



I Tornhill har den befintliga förbigångsplatsen byggts ut så att norrgående tåg kan
förbigås utan att korsa södergående trafik. I takt med att trafiken ökar har behovet
av att köra om långsamma godståg också ökat. Tidigare saknades möjligheter för
detta mellan Malmö och Eslöv för norrgående tåg utan att riskera att störa
södergående trafik. Genom utbyggnaden i Tornhill ungefär mitt emellan Malmö och
Eslöv är det nu möjligt att göra detta.

Lund ny omformarstation 2019:


Utanför Lund har en ny omformarstation som bidrar till en ökad kapacitet i
kraftmatningen öppnats. Skåne har under flera år haft brist på el till tågen, vilket
medfört att lokförarna har behövt hålla igen vid acceleration för att undvika
överbelastning. Med den nya omformarstationen har kraftmatningskapaciteten
ökat, restriktionerna för acceleration kunnat tas bort och risken för överbelastning
med stora förseningar som följd har minskat drastiskt.

Västkustbanan
Utförda åtgärder 2017–2019:


Helsingborgs godsbangård, nya mellansignaler vid Ramlösa 2017.



Fyra nya mellansignaler kopplades in i anslutning till plattformen i södra delen av
Ramlösa. Åtgärden minskar körtiden för ett tåg som har stoppsignal från
Landskrona och som ska köra in mot Ramlösa och Helsingborgs central. Åtgärden
gör det möjligt att trafikera med kortare inbördes avstånd vilket ökar kapaciteten
och robustheten i anläggningen.

Kust till kustbanan
Skruv nytt mötesspår 2018:


Den nya mötesstationen i Skruv på Kust till kustbanan mellan Växjö och Kalmar är
den sista av fyra nya mötesspår som har byggts på sträckan. När Skruv öppnades för
trafik 2017 fick sträckan Växjö–Kalmar ett jämnt avstånd mellan mötesstationerna
vilket bidrar till att minska spridningen av förseningar i järnvägssystemet. Tågen på
sträckan Växjö–Kalmar trafikerar även sträckan Alvesta–Växjö och Södra
stambanan, och det gör att det nya mötesspåret därmed bidrar till att minska risken
för störningar på Södra stambanan.

Ostkustbanan
Uppsala–Samnan, dubbelspår 2017:


Dubbelspåret mellan Uppsala och Samnan färdigställdes, därmed utgörs hela
sträckan (Stockholm) Uppsala–Gävle av dubbelspår. Detta innebär att norrgående
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och södergående tågtrafik är helt oberoende av varandra, vilket ökar både
punktligheten och robustheten i trafiksystemet.
Skavstaby, signaltrimningar 2018:


En kompletterande signal vid förgreningspunkten Skavstaby (förgrening mot
Arlanda respektive Märsta) ökar primärt kapaciteten för södergående tåg på den
högt trafikerade Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. Åtgärden medför
även ökad robusthet genom att mindre förseningar kan absorberas bättre så att
dessa inte sprider sig i trafiksystemet.

Stockholm central–Ulriksdal, hastighetshöjning 2019:


Hastigheten höjdes från 40 km/tim till 100 km/tim på de så kallade driftspåren
mellan Stockholms central och Ulriksdal. Dessutom optimerades signalsträckorna.
Spåren används normalt bara av tomma persontåg till och från depån i Hagalund,
men de har även fungerat som redundans om trafikavbrott sker på de ordinarie
spåren på Ostkustbanan (dock med restidsförluster som följd på grund av den lägre
hastigheten). Genom hastighetshöjningen och signaloptimeringen har standarden
höjts så att driftspåren kan betraktas som en fullvärdig omledningssträcka vid
störningar på de ordinarie spåren. Visserligen uppstår alltjämt viss restidsförlust,
men standardhöjningen bidrar till ökad robusthet på Ostkustbanan mellan
Stockholm och Uppsala.

Gävle–Sundsvall signaltrimning 2017–2019:


Flera trimningsåtgärder slutfördes under perioden. Detta omfattar införande av
samtidig infart i Svartvik och Hilleby, förlängning av Vallviks driftplats, fyra nya
blocksignaler Gävle–Vallvik samt signaltekniska trimningsåtgärder i Gävle.

Dalabanan
Signaltrimningar och ombyggnad av mötesspår 2019:


Rosshyttan fick en förlängd mötesstation 2019. Förlängningen innebär att två 750
meter långa tåg kan mötas. Samtidig infart för långa tåg i Stora Tuna och
mellanblocksignal Mora- Garsås för tätare tågföljd infördes. Åtgärderna innebär en
ökad robusthet i anläggningen.

Godsstråket genom Bergslagen
Dubbelspårutbyggnad samt bangårdsombyggnad i Hallsberg 2017:


Fortsatt utbyggnad av dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön. Under perioden
2017–2019 byggdes ett nytt dubbelspår på cirka 12 kilometer mellan Stenkumla och
Runsala.



Hallsberg rangerbangård: En ny överlämningsbangård blev klar 2017 på den norra
sidan, inklusive ett nytt tågspår mellan bangårdsdelarna, vilket har ökat
punktligheten och robustheten för godstrafiken.

Signalreglerad infart i Mosås:


2017 signalreglerades infarten till Mosås för godstågen till Törsjöterminalen.
Tidigare var det en manuell hantering vilket medförde förseningsrisker för
omgivande trafik.

Bergslagsbanan
Signaltrimning och nya mötesspår 2018–2019:
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Mellanblocksignaler Frövi–Vedevåg och samtidig infart i Vedevåg, Kopparberg och
Hinsnoret 2019 innebär högre punktlighet och robusthet, då tågmöten kan ske
snabbare.

Ny mötesstation Villersmuren, 2019:


En ny mötesstation Villersmuren öppnades mellan Gävle och Storvik där 750 meter
långa
tåg kan mötas med samtidig infart, vilket innebär ett kapacitetstillskott och därmed
ökad robusthet.

Värmlandsbanan
Ny signal på Värmlandsbanan 2017:


Den högt trafikerade Värmlandsbanan har fått en ny signal mellan Kil och Högboda
som gör det möjligt att framföra tåg tätare på den delsträckan. Just denna
delsträcka är särskilt viktig, eftersom tågen måste bromsa och köra i max 40 km/tim
genom Kil.

Samtidig infart i Degerfors 2019:


Samtidig infart i Degerfors infördes 2019 för kort resandetåg. Åtgärden medför
snabbare tågmöten.

Karlstad–Pråmkanalen 2019:


Ett nytt spår har byggts mellan Karlstads central och Karlstad Östra som innebär att
rörelser med godsvagnar kan ske mellan de båda bangårdarna utan att påverka
trafiken på Värmlandsbanan. Alternativt kan spåret användas som ett mycket kort
dubbelspår som ökar flexibiliteten och robustheten på den högt trafikerade
Värmlandsbanan.

Skånebanan
Kristianstad, ombyggnad av utfarten mot Hässleholm 2017:


Sträckan Hässleholm–Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår.
För att minska störningarna genomfördes under 2017 en ombyggnad av utfarten
mot Hässleholm på bangården i Kristianstad. En cirka 750 meter lång sträcka
byggdes ut till dubbelspår vilket gör att tåg kan avgå från plattformarna innan
mötande tåg har inkommit till plattformarna. Åtgärden bidrar till att ta bort mindre
förseningar som lätt ökar och sprider sig i det nordvästskånska järnvägssystemet.

Signaltrimning 2017–2019:


På Skånebanan har ett flertal mindre signaltekniska åtgärder vidtagits för att
snabba upp tågmöten och underlätta tätare tågföring när två tåg körs i samma
riktning efter varandra. Då trafiken inte utökats blir effekterna av åtgärderna istället
att banan kan hantera förseningar på ett bättre sätt.

Mälarbanan
Spånga–Kallhäll, fyra spår 2019:


Fyrspåret togs i bruk på sträckan Barkarby–Kallhäll december 2016. Under 2019
förlängdes den fyrspåriga sträckan och innefattar nu sträckan Spånga–Kallhäll.
Åtgärderna möjliggör primärt minskade restider mellan Stockholm och Västerås,
men de möjliggör även att mindre förseningar på regionaltågen kan absorberas på
ett bättre sätt än tidigare. Först när ett komplett fyrspår står klart mellan
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Tomteboda och Kallhäll kan dock både punktligheten och robustheten att förbättras
genom att pendeltåg och regionaltåg trafikerar på egna spår.

Svealandsbanan
Strängnäs–Härad, dubbelspår 2018:


Dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad färdigställdes. Det långa dubbelspåret
medför att antalet mötesplatser har ökat på den enkelspåriga Svealandsbanan vilket
ökar både punktligheten och robustheten genom att försenade tåg i ena riktningen
inte försenar mötande tåg.

Nynäsbanan
Tungelsta–Hemfosa, dubbelspår december 2016:


Dubbelspåret mellan Tungelsta och Hemfosa färdigställdes december 2016.
Samtidigt slopades tre stycken plankorsningar. Åtgärderna innebär att den
enkelspåriga delen av Nynäsbanan har blivit kortare vilket ökar både punktligheten
och robustheten genom att försenade tåg i ena riktningen inte försenar mötande tåg.

Mittbanan
Signaltrimningar och ombyggnad av stationer 2018–2019:


Torpshammar, samtidig infart 2018 inklusive ny plattform. Sundsvall Västra, nytt
uppställningsspår och plattform, 2019. Åtgärderna innebär en ökad robusthet på
den enkelspåriga Mittbanan.

Sundsvall 2018:


Vändspår vid Sundsvall Västra innebär att persontåg kan gå undan på ett eget spår
vid tågvändning vilket förbättrar robustheten på Mittbanan och Ådalsbanan.

Ny bro vid Stora Helvetet, Storlien, 2019:


En järnvägsbank ersattes av en ny bro. Den tidigare järnvägsbanken hade nedsatt
hastighet på grund av rasrisk och restriktioner för tunga tåg. Åtgärden innebar att
anläggningens standard höjdes.

Malmbanan
Upprustning av kraftmatning Gällivare–Riksgränsen 2017:


Mellan Gällivare och Kiruna skedde utbyte av kontaktledningsanläggningen till nytt
modernt system. Den tidigare anläggningen var gammal och sliten och den nya
bidrog till högre robusthet då mängden fel på anläggningen minskades. I samband
med denna upprustning har kraftförsörjningen förstärkts på sträckan Kiruna–
Riksgränsen. Åtgärden påverkar robustheten positivt.

Höjning av axellast 2019:


Höjning från 30 till 32,5 tons axellast Rautas–Riksgränsen inklusive två brobyten,
klart 2019. Detta innebär att kapaciteten kan ökas och malmtågen kan transportera
mer malm per tåg. Det göra att tågantalet inte ökar i samma takt som tidigare, och
färre tåg ger en minskad risk för störningar.

Utbyggda mötesstationer 2017–2019:


Mötesstationerna Gransjö, Gullträsk, Gällivare och Aptas byggdes om och utökades
för att klara tågmöten med 750 meter långa tåg. Åtgärderna syftade till att öka
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framkomligheten för LKAB:s malmtåg, men de påverkar även punktligheten och
robustheten positivt då långa malmtåg kan mötas på fler ställen än tidigare.

Stockholms närområde
Citybanan 2017:


Citybanan, en dubbelspårig järnvägstunnel för pendeltågen, togs i bruk. Den nya
järnvägen innebär att pendeltågen i stort sett kan trafikera på egna spår i större
delen av Stockholmsområdet (mellan Skavstaby i norr till Järna i söder). Det har
ökat punktligheten i pendeltågstrafiken. Citybanan har även ökad robustheten i
trafiksystemet eftersom störningar i den nationella tågtrafiken inte påverkar
pendeltågen (och vice versa) i samma omfattning som tidigare.

Stockholm central, stationsanpassning 2019:


Plattformarna vid de spår som tidigare trafikerades av pendeltågen (spår 13–16)
anpassades till normalhöjd. Detta innebär att alla tågtyper som trafikerar
Stockholms central kan nyttja dessa spår, vilket medför en ökad flexibilitet och ökad
redundans vid trafikstörningar. Detta utfördes under 2019.

Göteborgs närområde
Ny järnvägsbro över Göta älv 2017:


I december 2016 öppnades den södra Marieholmsbron för trafik. Detta innebar att
tågtrafiken som korsar Göta älv mellan fastlandet och Hisingen fick
dubbelspårsdrift, vilket gynnade både godstrafiken till och från Göteborgs hamn och
resandetrafiken på Bohusbanan från 2017 års tidtabell.

Hällnäs–Storuman
Ny mötesstation Åmsele, 2019:


En ny mötesstation togs i bruk mellan Hällnäs och Lycksele. Mötesstationen
innebär att avståndet mellan mötesstationerna har blivit jämnare, vilket bidrar till
att minska spridningen av förseningar i järnvägssystemet.

Kilafors–Söderhamn
Upprustad järnväg Kilafors–Söderhamn 2018:


Järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn rustades upp med nytt spår och ny
kontaktledning samt införande av fjärrstyrning. Förbindelsen Kilafors–Söderhamn
avlastar Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn, som får en ökad robusthet då
färre tåg behöver ta omvägen över Gävle för att komma längre söderut. Även
Kilafors bangård har byggts om med samtidig infart för långa tåg.

Nässjö/Jönköping–Halmstad
Fjärrstyrning Jönköping/Nässjö–Vaggeryd–Värnamo 2018:


I december 2018 kopplades fjärrstyrningen in på två linjer i Småland. Samtidigt
öppnades två nya mötesspår som klarar 750 meter långa tåg. Fjärrstyrningen bidrar
till minskade förseningar genom att det förenklar för trafikledningen att flytta
möten mellan persontåg från en mötesstation till ett annan. De nya
mötesstationerna ger inte bara fler möjligheter att hindra att ett försenat tåg
påverkar andra tåg, utan de har också förbättrat möjligheten att hantera godstågen
på sträckan utan att de ger förseningar på persontrafiken.

Ystad- och Österlenbanan
Nya mötesstationer 2017:
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Under 2017 byggdes två nya mötesstationer på Ystadbanan mellan Ystad och
Malmö. De nya mötesstationerna tillkom för att minska störningarna på
Ystadbanan genom att skapa jämnt avstånd mellan stationerna. Det jämna
avståndet gör att ett försenat tåg lättare kan framföras utan att störa andra tåg som
är i tid. Då tågen på Ystadbanan fortsätter ut på Södra stambanan norr om Malmö
bidrar också mötesstationerna till att förseningar inte sprider sig i det skånska
järnvägssystemet.



Ett antal mindre hastighetshöjningar har också genomförts för att ge ökade
marginaler i tågens tidtabeller mellan mötesstationerna. Det bidrar till att
tidtabellerna blir mer motståndskraftiga mot förseningar.

9.4.2.

Pågående och framåtblickande åtgärder

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av pågående och framåtblickande
trimningsåtgärder uppdelat på stråk, exklusive Västra stambanan.

Södra stambanan

Åby bangårdsombyggnad 2020–2021
Bangården har byggts om för att ansluta den nya godsbangården som byggs utanför
Norrköping. I samband med detta höjs hastigheten i ett antal växelförbindelser vilket bidrar
till att minska risken för förseningar. Åby är även grenstation mellan Södra stambanan och
Nyköpings banan med flera korsande tågvägar där södergående och norrgående tåg riskerar
att störa varandra.

Södra stambanan signaltrimning 2020–2021
Den tidigare beskrivna signaltrimningen 2017–2019 fortgår även under åren 2020–2021
med samma effekt som tidigare beskrivits: risken för att ett tåg som blir försenat stör andra
tåg minskar.

Gamlarp, anslutning för längre tåg 2021
Anslutningen till kombiterminalen i Gamlarp utanför Nässjö längs Södra stambanan byggs
om för att kunna hantera längre tåg. Terminalen har i dag enbart ett kortare ankomstspår,
vilket gör att in- och utfart från terminalen inte kan ske på ett så effektivt sätt som vore
önskvärt. Detta leder till fler tåg mellan stationen i Nässjö och terminalen samt att Södra
stambanan blockeras längre än önskvärt i vissa situationer. Genom att anpassa anslutningen
för längre tåg kan antalet rörelser mellan stationen och terminalen minska, och färre
situationer kräver att stambanan blockeras vid in- och utfart längre än önskvärt. Detta
bidrar till minskade förseningar för tågen på Södra stambanan.

Ostkustbanan

Ostkustbanan, hastighetshöjning Brista–Märsta 2020–2021
På sträckan mellan Brista och Märsta kommer hastighetshöjning att ske. Tidsvinsten kan
nyttjas till att skapa mer marginaler i pendeltågens och regionaltågens tidtabeller (2021).

Nytt mötesspår Dingersjö
Ny mötesstation i Dingersjö och ett partiellt dubbelspår på 2,5 kilometer färdigställs under
2020. Åtgärden innebär att tågmöten kan ske utan att tågen behöver stanna och vänta på
varandra vilket bidrar till ökad robusthet på den högt trafikerade Ostkustbanan.
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Dalabanan

Dalabanan 2021
Ombyggnader i Gustafs och Säter, där driftplatserna får samtidig infart 2021. Det ökar
robustheten då tågmöten kan ske snabbare. Hedemora driftplats förlängs 2020 för att klara
möten med 750 meter långa tåg.

Stambanan genom övre Norrland

Bangårdombyggnader 2020
Bangårdsförlängning Österås 2020 gör det möjligt för två 750 meter långa tåg att mötas.
Ställverksbyte Umeå, 2020 innebär att bangården vid Umeå Östra och Umeå central kan
byggas ut med fler plattformslägen, och att den högt belastade sträckan genom Umeå får
bättre robusthet.

Norra stambanan

Ockelbo–Holmsveden signaltrimning och förlängt mötesspår 2020
Kapacitetshöjande åtgärder utförs under 2020 på sträckan Ockelbo–Röstbo: tre
mellanblocksignaler och en samtidig infart, samt förlängning och utbyggnad av Röstbo till
trespårsstation med möjlighet för 750 meter långa tåg att mötas.

Godsstråket genom Bergslagen

Dubbelspår genom Hallsberg för godsstråket 2021
Vecka 49 2020 kopplas det nya dubbelspåret in genom Hallsberg. Detta medför att en
flaskhals försvinner för godstrafiken, och trafiken mellan infartsgrupp och utfartsgrupp på
rangerbangården blir effektivare och mindre störningskänsligt.

Ny mötesstation Ombenning 2021
En ny mötesstation mellan Snyten och Fagersta färdigställs 2021. Syftet med åtgärden är att
skapa utrymme för prognostiserad tillkommande godstrafik samt att förbättra robustheten
för befintliga tåg.

Mellanblocksignaler 2020–2021
Inkoppling av fyra mellanblocksignaler mellan Fagersta och Frövi, åtgärden ger ökad
robusthet då tågen kan köras tätare efter varandra. På sträckan tillämpas ofta så kallad
kolonnkörning, då flera tåg kör tätt efter varandra i samma riktning.

Bergslagsbanan

Signaltrimningar 2020–2021
2020 införs samtidig infart på samtliga driftplatser mellan Borlänge och Ludvika, inklusive
nya mellanblock. Åtgärderna medför förbättrad punktlighet då tågmötena blir snabbare.
Dessutom kan tågen packas tätare på grund av de nya mellanblocken.

Värmlandsbanan

Nya signaler på Värmlandsbanan 2020–2021
Fler nya signaler ska byggas mellan Kil och Charlottenberg som gör det möjligt att framföra
tåg tätare i samma riktning.

Förlängd mötesplats på Värmlandsbanan 2021
Stationen Väse förlängs för att minska tidsåtgången vid tågmöte.

Ny mötesplats på Värmlandsbanan 2021
En ny mötesplats ska byggas mellan Karlstads central och Skattkärr vid Välsviken.
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Jönköpingsbanan

Hastighetshöjning och samtidig infart
På Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö pågår utbyggnad av samtidig infart på
mötesplatserna och en hastighetshöjning upp till 160 km/tim. Då banan är högt trafikerad
(särskilt öster om Jönköping) bedöms inte åtgärden möjliggöra mer trafik på den östra
delen. Men den kommer att bidra till en bättre punktlighet då tågmöten kan genomföras
snabbare. Väster om Jönköping finns planer på att utöka trafiken, vilket gör att den
punktlighetshöjande effekten blir mindre.

Älvsborgsbanan

Spårbyte och fjärrstyrning på Älvsborgsbanan
Sträckan Herrljunga–Borås ska få nytt spår och fjärrstyrning under 2021. I samband med
detta byggs en ny lång mötesplats och mellanblocksignaler mellan stationerna, vilket gör det
möjligt att framföra tåg tätare i samma riktning.

Malmbanan

Nytt mötesspår Lappberg
Lappbergs mötesspår färdigställs 2020, och det innebär att två långa malmtåg kan mötas.
Det ger en avsevärd robusthetshöjning då det tidigare enbart funnits två driftplatser som
klarar möten med 750 meter långa tåg på sträckan Gällivare–Kiruna.

Stockholms närområde

Stockholms central, stationsåtgärder 2020–2021
En ny växelförbindelse läggs in vid södra änden av Stockholms central (mot Getingmidjan).
Åtgärden medger dels en mer flexibel spåranvändning, dels att försenade tåg söderifrån kan
vända snabbare i större utsträckning än tidigare vilket ökar möjligheten till en rättidig
avgång söderut.

Ådalsbanan

Bergåkerstriangeln
Byggnationen av Bergsåkerstriangeln färdigställs 2021. Det innebär att godståg slipper göra
ett tidskrävande riktningsbyte och ökar robustheten då godståg inte längre behöver använda
Sundsvalls central för riktningsbyte.

Ystad- och Österlenbanan

Fjärrstyrning och trimning av Ystad–Simrishamn
På sträckan Ystad–Simrishamn införs fjärrstyrning, det byggs en ny mötesstation i Gärsnäs
och det genomförs hastighetshöjande åtgärder. Antalet tåg kommer inte att öka på sträckan,
och därför kommer åtgärderna främst att bidra till minskad risk för förseningar. Eftersom
tågen på sträckan fortsätter ut på Södra stambanan norr om Malmö bidrar åtgärderna till att
minska risken för att förseningar sprider sig i det skånska järnvägssystemet.

Sida 74 (82)

9.5. Trafikleda och trafikinformera
9.5.1.

Genomförda åtgärder 2017–2019

I detta avsnitt redovisas genomförda åtgärder som har syftat till att bibehålla och förbättra
de generella förutsättningarna för den grundläggande leveransen: att trafikleda och
trafikinformera.

Effektiva processer och förvaltning

Trafikverkets huvudprocesser
Processanpassningar genomförs kontinuerligt med avseende på kommande förändringar,
bland annat kopplat till kommande större förändringsprojekt som Nationell tågledning
(NTL), Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK), Gemensamt underhållsstöd (GUS)
och andra beslutade projekt. Exempelvis anpassades processmodellen för respektive process
till Trafikverkets nya styrfilosofi och nya delprocessbeskrivningar mellan 2017–2019. År
2020 påbörjades arbete med en transformationsplan för processen Trafikleda och
trafikinformera – processmodellering inför uppstart av begränsad erfarenhetsdrift av NTL
(BED).

Utveckling av förvaltningen
Förvaltningen utvecklas och anpassas kontinuerligt efter behov. Exempelvis utvecklades
förvaltningen för förvaltningsobjekt Trafikstyra järnväg under 2017, avseende struktur och
arbetssätt. Syftet var att göra den mer robust och effektiv, med löpande uppföljning av
händelser och vidtagande av åtgärder vid behov. Detta har medfört att antalet ärenden
kopplade till upplevda problem har minskat. Mindre fokus på problem frigör mer tid till att
fokusera på att trafikleda med god kvalitet och i och med det skapa goda förutsättningar för
ökad punktlighet.

Utveckling av tågledningssystemen
Tågledningssystemen har stor påverkan på punktligheten. 2017 påbörjades ett arbete med
livscykelhantering och långsiktig planering för att säkra den framtida funktionen.
Gammal teknik har bytts ut, vilket har säkrat funktionen fram till nästa generations digitala
tågledning, projekt NTL, är implementerat. Ett uteblivet byte hade medfört ökad risk för
bristande funktion och därmed opunktlighet.

Stödsystem
Stödsystemen underlättar det operativa trafikledningsarbetet genom att frigöra tid till de
mer utmanande uppgifterna och till återställning av störningar. Förvaltningen är
kravställare i de projekt som kan komma att påverka trafikledningen och deltar i
utvecklingsarbetet av stödsystem. Detta för att säkerställa att stödsystemen är anpassade till
den operativa trafikledningen och anläggningsövervakningen så att den kan utföras så
effektivt som möjligt. Följande är några exempel på förändringar under de senaste åren:


Under 2016 och 2017 uppgraderades nätverksuppkopplingen och hårdvaran i och
för den operativa it-miljön, vilket resulterade i en mer funktionell och användbar itmiljö för den operativa verksamheten.



2017 infördes separat Sharepoint-miljö för operativa arbetsrum. Detta medförde en
robustare it-miljö som utformats utifrån verksamhetens behov.



2017 justerades rutinen för systemuppdateringar vilket gav en stärkt förmåga och
samverkan vid driftsättning och uppdatering av it-system.
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Anläggningsbilder och larm har standardiserats i GELD-systemet, som är
Trafikverkets system för eldriftledning, anläggningsövervakning och
tunnelövervakning.

Säkerställa rätt kompetens

Utbildning och fortbildning
För trafikledningen är kompetensutveckling en kärnverksamhet. Det gäller både införande
av nationella arbetssätt, obligatorisk fortbildning och grundutbildning. Varje
grundutbildning definieras i en utbildningsplan med tillhörande mål- och
färdighetsprogram.
Det finns tydligt formulerade kompetenskrav för den personal som trafikleder och driftleder
den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. För varje roll finns detaljerade
kunskapskrav beskrivna i så kallade kompetenskravspecifikationer (KKS). Under 2018
utvecklades KKS:erna för de operativa rollerna med tillhörande utbildningar.
För att säkerställa att personalen bibehåller sin kunskap och sina färdigheter samt får ta del
av nyheter inom kompetensområdet sker kontinuerlig fortbildning. Förvaltningarna tar
årligen fram underlag och annat stöd till utbildning och fortbildning för respektive roll.
Exempelvis:
Utbildningar för berörda roller har utvecklats för att öka förmågan att hantera störningar
effektivt.


Det har tagits fram en fördjupad gemensam instruktörsutbildning för
eldriftingenjörer och drifttekniker samt en handledarutbildning tillsammans med
Trafikverksskolan. Detta för att höja kompetensnivån på längre sikt.



2017 infördes säkerhetstjänst för drifttekniker på järnväg och eldriftingenjörer i
syfte att erhålla en högre kvalitet och säkerhetsnivå genom kontinuerliga
fortbildningar som skapar en bättre störningshantering.



2017 reviderades beskrivningen för produktionsledarrollen, vilket gav en mer
effektiv störningshantering mellan produktionsplats och regional ledning.



Framtida tågledningssystem och mer komplexa trafikledningssituationer ställer
högre krav på utbildning och fortbildning. För att möta detta har simulatorer
installerats på alla trafikcentraler, vilket ger den operativa personalen möjlighet att
öva och kontinuerligt arbeta med upplevda brister oavsett var i landet man befinner
sig. Framöver kommer man kunna träna på att trafikleda utifrån olika scenarier i
simulatorerna.



Utbildningsprojektet Etablering av effektiv utbildning av operativa roller bedrivs i
syfte att skapa gemensamma utbildningar för trafikledare och trafikinformatörer
som en del av nationella arbetssätt. Det ska skapa bättre förutsättningar för samspel
mellan rollerna i stört läge. Projektet syftar även till att göra Trafikverket till bättre
kravställare gentemot utbildningsleverantörer, gällande
kompetensutvecklingsbehovet och en utvecklad säkerhetskultur. Utbildningen har
påverkan på mottagandet av projektet Nationell tågledning som i sin tur förväntas
vara förutsättningsskapande för punktligheten.

Bemanning
Ett kontinuerligt rekryteringsarbete har bedrivits under de senaste åren för att attrahera och
hitta nya medarbetare. Ett arbete har även bedrivits för att minska belastningen på den
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befintliga operativa personalen. Arbetssätten för rekrytering har förbättrats i samarbete med
HR-funktionen. Arbetet med att minska arbetsbelastningen har bland annat inneburit
framtagande och implementering av en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron – en
guideline för att få ett gemensamt arbetssätt och möjlighet till anpassning av arbetstider och
arbetssätt. Arbetet har medfört minskad personalomsättningshastighet samt minskad
sjukfrånvaro.

9.5.2.

Pågående och framåtblickande åtgärder

I detta avsnitt redovisas delprojekten som Proaktiv störningshantering består av.

Proaktiv störningshantering (PROST)

Delprojekt Ledningsstöd störningshantering
Delprojektet bedrevs under 2019 och omfattade kravstudie, planering och anskaffning av
ledningsstödsystemet OLS.

Delprojekt Digital förarkommunikation och Digitalisering blanketter
Delprojekten Digital förarkommunikation och Digitalisering blanketter startades 2019 inom
ramen för PROST. De två delprojekten har slagits ihop till ett eget projekt under 2020 och
ligger således inte inom PROST längre. Det arbete som genomfördes inom PROST under
2019 har dock bidragit till att det under våren 2020 har kunnat genomföras ett pilotprojekt
av C-DAS (Connected Driver Advisory System) på Nyköpingsbanan. C-DAS är ett
transpondersystem som möjliggör digital kommunikation mellan digital graf och lokförares
läsplatta hos SJ. Informationen mellan trafikledningen och föraren blir i och med detta
omedelbart tillgänglig och föraren får rekommenderade hastigheter att förhålla sig till för att
trafiken ska flyta smidigt, punktligt och enligt den plan som konstrueras i realtid. Införandet
av systemet och digital graf förväntas ge en positiv effekt på punktligheten.

Delprojekt Utvecklad störningshantering och störningsplaner
För att möjliggöra effektivare beredskap för hantering av oplanerade störningar inom
järnvägstrafiken finns det störningsplaner framtagna inom Trafikverket. Det finns
störningsplaner på både nationell och regional nivå, och de är framtagna i nära samverkan
med berörda järnvägsföretag. Det är viktigt att de regionala störningsplanerna är
synkroniserade väl för att ha en god förmåga till nationell samordning vid större störningar.
Utöver den årliga uppdateringen ses nu Trafikverkets gemensamma ramverk för hantering
av operativa störningsplaner på nationell och regional nivå över i PROST:s delprojekt
Utvecklad störningshantering och störningsplaner. Detta inkluderar även att tillgängliggöra
störningsplaner för järnvägsföretagen utan att göra avkall på säkerheten.

Delprojekt 4 samtal
För att kunna minimera påverkan på punktligheten vid infrastrukturfel och planera om
trafiken, krävs prognoser som ger en sannolik tidpunkt avseende när felet är åtgärdat.
För att säkerställa att felavhjälpande entreprenör lämnar den information till Trafikverket
som är nödvändig för att den operativa personalen ska kunna avgöra hur trafikupplägg kan
prioriteras, ställas in eller ledas om, används 4 samtal. Entreprenören förser driftteknikern
med kvalitativ information om att felavhjälpare är på väg (1), på plats (2), fel hittat och
prognos lämnats för felavhjälpning (3) och fel avhjälpt (4). Under 2019 utvecklades de fyra
samtalen genom följande aktiviteter:


Det genomfördes en förstudie som identifierade brister och förbättringsmöjligheter
inom 4 samtal.

Sida 77 (82)



Projektet Quick fix A – mätkriterier. Avgörande mätetal som krävs för att följa upp
4 samtal-processen identifierades.



Projektet Quick fix B – utbildningsbehov. Utbildningsbehov avseende
entreprenörers förståelse, kommunikation och prognoser identifierades.

Under 2020 drivs fortsatt förbättringsarbete i syftet att uppnå:


förbättrad mätning och uppföljning av 4 samtal, både för begäran från
trafikledningen och för inrapportering från entreprenör



förbättrade förutsättningar för att rutinen med 4 samtal följs, genom utbildning och
förtydligande om vilken typ av prognos som avses



framtagning av ett användbart prognosstöd i ett tidigt störningsskede

Positiv påverkan på punktligheten antas kunna uppnås genom förbättrade möjligheter till
att planera trafiken. Detta genom tydligare prognoser gällande infrastrukturfelets påverkan
på de trafikala möjligheterna. Effekterna bör slå igenom 2021.
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