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Referat 
Punktlighet är en mycket viktig fråga för järnvägen för att öka passagerares och transportköpares 
nöjdhet och för att järnvägen ska vara ett konkurrenskraftigt färdmedel i förhållande till andra 
transportsätt. Att uppnå hög punktlighet är emellertid en komplex uppgift som innefattar samarbete 
mellan olika organisationer så som infrastrukturförvaltare och tågoperatörer. Ett sådant samarbete har 
byggts upp i Sverige och kallas TTT (Tillsammans för tåg i tid). TTT har delat upp arbetet för ökad 
punktlighet i åtta så kallade effektområden: Infrastruktur, Fordon, Obehöriga i spår, Trafik- och 
resursplanering, Operativ trafikering, Banarbete, Avgångstid och noder, och Från utland. I denna 
rapport genomförs en analys av arbetet i TTT vilken identifierar synergier mellan effektområdena samt 
rapporterar om aktuell status för punktlighetsarbetet inom varje effektområde. Vidare har tolv 
huvudindikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet valts ut i denna rapport. Syftet med dessa 
indikatorer är att hjälpa TTT att analysera och förbättra punktlighetsarbetet. De utvalda indikatorerna 
täcker både de viktigaste frågorna från effektområdena och aspekter av särskild vikt för resenärer, 
såsom mycket långa förseningar och inställda tåg. Projektet har även identifierat forsknings- och 
kunskapsbehov kring åtgärder för ökad punktlighet. 
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Abstract 
Punctuality is a very important issue for the railway in order to increase passenger and transport buyer 
satisfaction and be competitive in relation to other modes of transport. To obtain punctuality is 
however a complex task which includes cooperation between different organisations such as 
infrastructure managers and train operators. Such a cooperation exists in Sweden and is called TTT 
(Together for Trains on Time). TTT has divided the work concerning increased railway punctuality in 
Sweden into eight so called effect areas: Infrastructure, Vehicle, Trespassing, Traffic and resource 
planning, Traffic management, Trackwork, Departure time and nodes and From abroad. In this report, 
an analysis of the work in TTT is conducted which identifies synergies in-between the effect areas and 
reports on current status for the punctuality work in each effect area. Furthermore, twelve main 
indicators for improved railway punctuality are identified in this report. The purpose of these 
indicators is to assist TTT in monitoring the punctuality improvement work. The new indicators cover 
both the most important issues from the effect areas and aspects of special importance to travellers 
such as very long delays and cancelled trains. The project has also identified research and knowledge 
needs regarding measures to improve punctuality.   
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Förord 
Den här rapporten är slutrapport för projektet Nypunkt – Nyckeltal för punktlighet på järnväg, som 
finansierats av Trafikverket under projektnummer TRV2018/102432. Nypunkt är ett forskningsprojekt 
inom branschprogrammet KAJT (Kapacitet i Järnvägstrafiken) och bistår branschsamarbetet TTT 
(Tillsammans för tåg i tid) med att analysera och förbättra deras punktlighetsarbete.  

Ett särskilt tack går till Magnus Wahlborg (Nypunkts kontaktperson på Trafikverket) som med stort 
engagemang följt projektet och varit bollplank. Ett stort tack även till Ann-Sofi Granberg (Nypunkts 
projektsponsor på Trafikverket) som styrt inriktningen på projektet, Mats Gummesson (analytiker på 
Trafikverket), som alltid varit redo att bistå med statistik över punktlighet och störningstimmar, samt 
Roger Pyddoke (VTI) som kom med värdefulla synpunkter i samband med vetenskaplig granskning av 
rapportmanus. Projektet hade inte kunnat genomföras utan input från Nypunkts referensgrupp och 
deltagare vid projektets workshop 17 januari 2019 gällande vilka indikatorer som bör lyftas fram och 
hur definitioner för dessa indikatorer bör formuleras. Värdefulla synpunkter mottogs också vid 
presentation av rapporten på TTT:s styrgruppsmöte i Stockholm 21 mars 2019 och vid presentation på 
KAJT-seminariet i Borlänge 11 april 2019.  

 

Stockholm, april 2019 

 

Ida Kristoffersson, 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Indikatorer för ökad punktlighet på järnväg 

av Ida Kristoffersson (VTI) 

 

Resenärer och godstransportörer har höga krav på punktlighet för tågresor och järnvägstransporter och 
konkurrensen från andra transportslag är hög. Samtidigt har järnvägen haft svårt att förbättra 
punktligheten de senaste årtiondena. År 2013 tog järnvägsbranschen i Sverige ett samlat tag för att öka 
punktligheten i och med att man bildade TTT (Tillsammans för tåg i tid). Inom TTT arbetar personer 
från infrastrukturhållare, järnvägsföretag, trafikhuvudmän, underhållsutförare och järnvägsindustri 
tillsammans för att förbättra järnvägens punktlighet.  

Syftet med projektet Nypunkt, som slutredovisas i denna rapport, har varit att analysera och ge 
förbättringsförslag angående TTT:s punktlighetsarbete. TTT har efterfrågat ett tiotal indikatorer som 
kan användas för att följa punktlighetsarbetet. Dessa indikatorer bör både visa effekter av åtgärder som 
genomförs inom TTT och ge en indikation på om punktlighetsarbetet går åt rätt håll, dvs. närmar sig 
målet om 95 % punktlighet.  

Analysen och de föreslagna indikatorerna bygger på genomgång av TTT:s handlingsplaner, samtal 
med effektområdesansvariga inom TTT, samt diskussioner och feedback från den workshop som 
genomfördes inom projektet under januari 2019.   

Projektets resultat kan delas in i två huvudsakliga områden: en effektområdesanalys och ett förslag på 
tolv utvalda huvudindikatorer för att följa punktlighetsarbetet. Effektområdesanalysen delar in 
effektområdena i två grupper som skiljer sig mycket åt vad gäller typ av förseningsorsak: järnvägs-
systemets funktionalitet (effektområdena Infrastruktur, Fordon och Obehöriga i spår) och 
planering/styrning av järnvägssystemet (effektområdena Trafik- och resursplanering, Operativ 
trafikering, Banarbete, Avgångstid och noder, och Från utland). Det är värt att notera att 
planering/styrning av järnvägssystemet står för en betydligt större andel av störningstimmarna jämfört 
med järnvägssystemets funktionalitet.  

De tolv utvalda indikatorer som föreslås är: 

1. störningstimmar infra 

2. felavhjälpningstid infra 

3. störningstimmar fordon 

4. bana redo fordon 

5. störande fel fordon 

6. godstågens avgångspunktlighet 

7. resandetågens avgångspunktlighet 

8. störande godståg och behov av godstågskapacitet 

9. kanalpunktlighet 

10. glada dagar och ostörda tåg 

11. långa förseningar 

12. inställda tåg. 

Indikatorerna ovan definieras i rapporten och tillgång till data ses över. För ett urval av indikatorerna 
visas även exempel på statistik från år 2017 och 2018.   
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Summary 

Indicators for improved railway punctuality 

by Ida Kristoffersson (VTI) 

 

Travelers and freight carriers have high demands on punctuality for rail transport and competition 
from other modes of transport is high. At the same time, the railways have struggled to improve 
punctuality for decades. In 2013, the railway industry in Sweden started a common initiative to 
increase punctuality by forming TTT (Together for trains on time). Within TTT persons from 
infrastructure managers, network operators, public transport authorities, maintenance performers and 
railway industry work together to improve punctuality of the railway. 

The purpose of the project Nypunkt has been to analyse and provide improvement recommendations 
regarding TTT's punctuality work. TTT has requested about ten indicators that can be used to follow 
up the punctuality work. These indicators should both show the effects of measures implemented 
within TTT and give an indication of whether the punctuality work is moving in the right direction, i.e. 
approaching the goal of 95% punctuality. 

The analysis and the proposed indicators are based on a review of TTT's action plans, discussions with 
area-specific responsible persons within TTT, as well as discussions and feedback from the workshop 
that was carried out within the project in January 2019. 

The project's results can be divided into two main areas: an effect area analysis and a proposal for 
twelve chosen main indicators to follow up the punctuality work. The effect area analysis divides the 
effect areas into two groups that differ substantially in type of delay cause: the railway system 
functionality (effect areas Infrastructure, Vehicle and Trespassing) and planning / managing of the 
railway system (effect areas Traffic and resource planning, Traffic management, Trackwork, 
Departure time and nodes, and From abroad). It is worth noting that the planning / managing of the 
railway system accounts for a significantly larger proportion of the disturbance hours compared to the 
railway system functionality. 

The twelve chosen main indicators are: 

1. disturbance hours infra 

2. failure remedy time infra 

3. disturbance hours vehicle 

4. track ready vehicle 

5. disturbing failure vehicle 

6. freight train departure punctuality 

7. passenger train departure punctuality 

8. disturbing freight trains and rail freight capacity needs 

9. canal punctuality 

10. happy days and undisturbed trains 

11. long delays 

12. cancelled trains. 

The above indicators are defined in the report and access to data is reviewed. For a sample of the 
indicators, example statistics from 2017 and 2018 are also shown. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Punktlighet är en mycket viktig fråga för järnvägen. Låg punktlighet gör att järnvägen riskerar att 
tappa resenärer till andra färdmedel så som bil och flyg. Det minskar också nöjdheten hos de resenärer 
som stannar kvar. Trafikverket prioriterar därmed punktlighet näst högst, bara säkerhet prioriteras 
högre (Trafikverket 2018). Resenärer ser också punktlighet som en nyckelfaktor till en bra tågresa och 
resenärernas krav på punktlighet är mycket höga – endast 1 minuts avvikelse anses av många som 
acceptabelt när det gäller pendeltåg, medan upp till 10 minuter anses acceptabelt för långväga resor 
(Transport Focus 2015).  

Trots att medvetenheten finns om att punktlighet är en mycket viktig fråga för järnvägen har det hittills 
varit svårt att förbättra punktlighetsstatistiken och 2018 var ett sämre år än på länge när det gäller 
punktlighet i tågtrafiken, se Figur 1.  

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A
nd

el
 p

un
kt

lig
a 

tå
g

Kortdistans Medeldistans Långdistans

Figur 1. Andel punktliga resandetåg uppdelat på kortdistans, medeldistans och långdistans för 
perioden 2013–2018. Data från Trafikanalys (Trafikanalys 2019a).  

Det finns flera troliga anledningar till att det har varit svårt att förbättra punktligheten i tågtrafiken. För 
det första är punktlighet en mycket komplex fråga som påverkas både av externa faktorer som 
järnvägsbranschen inte kan påverka, så som väderförhållanden, och faktorer som järnvägsbranschen 
kan påverka, så som utförandet hos och samverkan mellan infrastrukturhållare, tågoperatörer, 
tågledare, tidtabellsplanerare och godstransportörer. För det andra har, när det gäller resandetåg, 
trafikarbetet (tåg-km) ökat med 41 % och transportarbetet (person-km) med 34 % de senaste tio åren, 
se Figur 2 (Trafikanalys 2019b). Beläggningsgraden på tågen har således minskat något i genomsnitt. 
Att trafikarbetet har ökat så pass mycket gör att det blir trångt på spåren och att störningar lätt sprider 
sig i systemet.  



14  VTI rapport 1008 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ilj

on
er

 tå
g-

km

M
ilj

on
er

 p
er

so
n-

km

Transportarbete (person-km) Trafikarbete (tåg-km)

Figur 2. Förändring över tid för trafik- och transportarbete gällande resandetåg i Sverige år 2007–
2018. Data från Trafikanalys (Trafikanalys 2019b).  

Godstransporter på järnväg har inte sett samma utveckling som resandetågen utan trafikarbete för 
godståg har minskat med 21 % och transportarbetet (ton-km) har minskat med 7 % under samma 
tidsperiod (2007-2018) (Trafikanalys 2019b). Antal ton per godståg har därmed ökat. Om man delar 
upp godstransporterna i inrikes och utrikes ser man dock att andelen utrikes godstransporter har ökat 
från 31 % under 2008 till 38 % under 2018 (Trafikanalys 2019b), vilket kan ha gjort det svårare att 
förbättra punktligheten för godståg då orsaker till försenade tåg från utland är svåra att få kontroll 
över. 

1.2. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) 
För att kunna rå på den komplexa frågan om punktlighet i tågtrafiken bildade järnvägsbranschen 2013 
forumet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT). I TTT medverkar Trafikverket, Jernhusen, Svensk 
Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer och 
Föreningen Sveriges järnvägsindustri. De arbetar tillsammans för att öka punktligheten i tågtrafiken. 
Den första tiden efter att TTT startades fokuserade man på att analysera punktlighet och vad 
förseningar har berott på. Detta arbete resulterade i formulerandet av åtta så kallade effektområden 
inom vilka extra satsningar på punktlighet har gjorts och kommer att göras.  

Inom TTT finns även det nionde effektområdet Trafikinformation där målet är att 80 % av resenärerna 
ska vara nöjda med informationen vid störningar. Effektområde Trafikinformation kommer vi inte gå 
in på mer i denna rapport eftersom det inte direkt har koppling till punktlighet.  

De åtta effektområdena presenteras i Tabell 1 och står för ca 80 % av alla förseningar (TTT 2019). 
Effektområdena beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2.  
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Tabell 1. TTT:s effektområden. 

Nr Effektområde 

1 Infrastruktur 

2 Fordon 

3 Obehöriga i spår 

4 Trafik- och resursplanering 

5 Operativ trafikering 

6 Banarbete 

7 Avgångstid och noder 

8 Från utland 

I dagsläget använder TTT störningstimmar per effektområde som indikator för hur punktlighetsarbetet 
går framåt. Varje störning som är tre minuter eller mer ska registreras och orsakskodas i LUPP (TTT:s 
databas för statistik rörande förseningar). Orsakskoderna är knutna till ett effektområde samt till 
förklaringar i tre nivåer, se Bilaga 1. Antal orsakskoder per effektområde skiljer mycket där Banarbete 
bara har en orsakskod knuten till sig, medan Avgångstid och noder har flest med hela 52 stycken 
orsakskoder. För att ta fram indikatorn Störningstimmar per effektområde summeras totala antalet 
registrerade störningsminuter (för störningar som är längre än 5 minuter1) under ett år för ett visst 
effektområde. Resultatet redovisas i TTT:s årliga resultatrapport (JBS 2019).  

Tabell 2. Antal störningstimmar per effektområde under åren 2013–2018 avrundat till närmaste 
hundratal (JBS 2019). 

Effektområde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Infrastruktur 15 600 20 100 15 100 15 400 12 000 20 900 

Fordon 13 000 12 500 11 400 13 500 11 900 17 600 

Obehöriga i spår 2 700 3 900 5 200 5 800 5 300 5 100 

Trafik- och 
resursplanering 

5 200 5 900 6 500  4 400 4 000 6 700 

Operativ 
trafikering 

3 500 3 800 3 600  4 200 5 800 2 800 

Banarbete 5 200 4 800 3 800 4 800 4 500 4 000 

Avgångstid och 
noder 

23 300 21 100 21 700 21 300 17 400 32 600 

Från utland 7 600 8 700 9 300 7 800 9 700 13 800 

                                                      
1 Störningar registreras och orsakskodas om de är minst 3 minuter eller längre, men endast störningar som är 
minst 5 minuter ingår i störningstimmarna för att säkerställa bakåtkompatibilitet med tidigare år då störningar 
registrerades från 5 minuter och uppåt.   
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Tabell 2 visar antal störningstimmar per effektområde under perioden 2013-2018 (JBS 2019). I TTT:s 
resultatrapport visas mer statistik kring punktlighet för olika tågsorter, samband mellan 
störningstimmar och punktlighet, samt beskrivningar av vilka åtgärder som har genomförts under året 
för att öka punktligheten i tågtrafiken. 

1.3. Projektet Nypunkt 
Denna rapport har tagits fram inom projektet Nypunkt som är ett forskningsprojekt inom 
forskningsprogrammet KAJT på Trafikverket. Projektet ska bistå TTT med analyser av hur 
punktlighetsarbetet kan förbättras, vilka indikatorer som kan användas för att styra punktlighetsarbetet 
och på vilka frågor fokus bör ligga framöver. Förutom studien som redovisas i denna rapport har även 
en studie om i vilken utsträckning resenärer råkar ut för icke-punktliga tåg gjorts inom projektet 
Nypunkt. Den studien har resulterat i en vetenskaplig artikel som är under granskning (Kristoffersson 
and Pyddoke 2019). 

1.4. Definition av punktlighet 
TTT och projektet Nypunkt använder sig av STM(5) (sammanvägt tillförlitlighetsmått) som definition 
på punktlighet för resandetågen. STM(5) innebär att ett resandetåg räknas som opunktligt om det 
ankommer slutstationen mer än 5 minuter2 efter tidtabell eller om tåget ställs in senare än kl. 00.00 
dagen innan avgång. Ett godståg räknas som opunktligt3 om det ankommer slutstationen mer än 5 
minuter efter tidtabell. 

Medan punktlighet definieras per tåg används i denna rapport begreppet systempunktlighet för att 
beskriva effekterna för hela järnvägssystemet. Systempunktlighet är således hur stor andel av alla tåg 
som kör på det svenska järnvägsnätet (både resandetåg och godståg) som ankommit punktligt till sin 
slutstation under en viss tidsperiod.  

1.5. Syfte 
Den här studien har två huvudsakliga syften: 

- Att se över de åtta effektområdena gällande hur långt man kommit i punktlighetsarbetet och
om synergier finns mellan effektområdena.

- Att ta fram ett tiotal indikatorer som komplement till indikatorn störningstimmar vilka TTT
kan använda för uppföljning av punktlighetsarbetet. Effekter av åtgärder som görs inom
effektområdena bör synas i de föreslagna indikatorerna.

1.6. Rapportens upplägg 
I nästa kapitel redovisas en litteraturstudie kring vilka faktorer som påverkar järnvägen punktlighet 
och vilka åtgärder som kan göras för att förbättra punktligheten. Kapitel 3 beskriver denna studies 
genomförande vad gäller arbetssätt och metod. Resultaten av effektområdesanalysen och framtagande 
av utvalda huvudindikatorer redovisas i Kapitel 4. Kapitel 5 diskuterar projektets resultat och 
identifierade forskningsbehov och Kapitel 6 drar slutsatser från projektet.  

2 I punktlighetsstatistiken (både för resandetåg och godståg) avrundas 5 min 59 s nedåt till 5 min och ett tåg som 
ankommer slutstationen 5 min och 59 s efter tidtabell räknas därmed som punktligt.  
3 Notera att godsets slutdestination inte är bangården. Punktlighet för godståg bör därför endast användas för att 
jämföra punktlighet mellan gods- och resandetåg.  
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2. Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt har genomförts gällande vilka faktorer som påverkar järnvägens punktlighet och 
vilka åtgärder som kan förbättra punktligheten. Litteratursökning har genomförts i Scopus och Google 
Scholar med sökorden ”train punctuality”, ”train reliability”, ”railway passenger delay” och ”weather 
and rail delays”. I de relevanta artiklar som hittats via sökningen har referenslistan gåtts igenom för att 
hitta fler relevanta artiklar (backward snowballing).  

Tabell 3 visar resultatet av litteraturöversikten där genomgången litteratur presenteras tillsammans 
med påverkansfaktorer och åtgärder som tas upp i respektive artikel. Tabellen visar att fokus i 
litteraturen när det gäller påverkansfaktorer på järnvägens punktlighet ligger på tidtabellskonstruktion, 
följdförseningar, väder, infrastruktur, trafikledning och passagerarantal. Exempel på föreslagna 
åtgärder är bättre allokering av buffert-tider, förberedelser för hård vinter, analys av var och när långa 
förseningar sker, fokus på hotspots där många reser, effektivare hantering av på- och avstigning och 
effektivare hantering av tågmöten och följdförseningar. Påverkansfaktorerna som studerats i 
litteraturen stämmer bra överens med de effektområden som ingår i TTT, förutom att fordons-
relaterade förseningar inte verkar ha studerats i stor utsträckning i litteraturen.   

 

Tabell 3. Påverkansfaktorer och föreslagna åtgärder när det gäller punktlighet i tågtrafiken enligt 
publicerad vetenskaplig litteratur på området.  

Litteratur Påverkansfaktorer  Föreslagna åtgärder 

Andersson et al (2015) 

Cerreto et al (2016) 

Liebchen et al (2010) 

Konstruktion av tidtabell  Förbättrad konstruktion av tidtabell 
(allokering av buffert-tider) så att 
tidtabellen blir mer robust mot 
störningar 

Bergström och Krüger 
(2013) 

Stationsstorlek (antal tåg vid 
stationen, antal startpunkter 
för tåg som ankommer 
stationen) 

Utnyttjandegrad 
spårkapacitet 

Investeringar i kapacitet, 
upprustningar och underhåll, samt 
backup-kapacitet (t.ex. i form av 
expressbussar) vid hotspots där 
många reser och punktlighet är låg 

Börjesson och Eliasson 
(2011) 

Långa förseningar upplevs 
mer negativt av resenärerna 

Reduktion av långa förseningar med 
liten risk 

 

Joborn och Ranjbar (2016) Följdförseningar Identifiera vilka platser och tider som 
är extra känsliga för följdförseningar 

Markovic et al (2015) Tågkategori, infrastruktur, 
tidpunkt, avstånd, restid 

Investeringsplaner med hänsyn till 
förseningsdata 

Nagy och Csiszár (2015) Infrastruktur, fordon, 
trafikledning, garanterade 
förbindelser, annat 
järnvägsföretag, extraordinär 
händelse 

Förbättrad trafikledning 

Förbättrad kommunikation mellan 
operatörer 

Nelldal (2016) Väder, infrastruktur, 
obehöriga i spår, 
följdförseningar 

Analysera var och när långa 
förseningar sker och vad orsaken var 
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Litteratur Påverkansfaktorer  Föreslagna åtgärder 

Olsson och Haugland (2004) Antal passagerare, 
beläggningsgrad, 
hastighetsnedsättningar, 
banarbete, prioriteringsregler 

Effektiv hantering av på- och 
avstigning (kortdistans) 

Effektiv hantering av tågmöten och 
följdförseningar (långdistans) 

Palmqvist et al (2017) Väder, infrastruktur, 
konstruktion av tidtabell, 
trafikledning 

Förbättra komponenter så att de tål 
värme bättre 

Enkel infrastruktur med få 
komponenter 

Färre interaktioner mellan tåg 

Bättre allokering av buffert-tider 

Zakeri och Olsson (2017) 

Zakeri och Olsson (2018) 

Temperatur under -7, 
temperatur under -15, 
snödjup mer än 30 cm 

Förberedelser för hård vinter 

 

Generellt är det mycket sällan artiklarna ovan ställer punktlighetsåtgärders kostnader mot de nyttor de 
förväntas ge, dvs. analyserar vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt mest lönsamma. Markovic et 
al (2015) beskriver hur förseningar skulle kunna tas med i urvalsprocessen för framtida 
järnvägsinvesteringar, men tittar inte på nyttor och kostnader för en specifik punktlighetsåtgärd. 
Åtgärder för att förbättra punktligheten på den svenska järnvägen har följts upp, t.ex. effekterna av nya 
tidtabells-konstruktionsregler för Värmlandsbanan (Sköld and Solinen 2017). I uppföljningen tittar 
man på om punktligheten har förbättrats och drar slutsatsen att punktligheten har ökat markant för alla 
tågslag på Värmlandsbanan mellan 2016 och 2017. Dock kvantifieras inte denna nytta i form av 
minskade förseningskostnader för resenärerna och det uppskattas inte heller hur stor kostnaden för att 
se över tidtabells-konstruktionsregler är. Nilsson (2016) diskuterar hur kvalitetsavgifter kan anpassas 
så att de styr mot samhällsekonomisk effektivitet, genom att kvalitetsavgiften sätts så att den 
motsvarar den kostnad en störning orsakar andra aktörer i järnvägssystemet.  
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3. Genomförande 

3.1. Arbetssätt 
Arbetet inom projektet Nypunkt genomförs av en arbetsgrupp (Tabell 4) och förankras inom TTT via 
en referensgrupp (Tabell 5). Referensgruppen har delat med sig av lärdomar från det arbete som pågår 
inom TTT och förankrat resultat som kommer fram inom projektet Nypunkt hos TTT. Projektarbetet 
inom arbetsgruppen utförs av VTI med kunskapsstöd av Mats Gummesson (kompetens: Trafikverkets 
punktlighetsanalyser) och Magnus Wahlborg (kompetens: järnvägskapacitet, punktlighet och KAJT 
Foi). 

Konkret innebär detta arbetssätt att VTI genomför t.ex. en effektområdesanalys där status för 
punktlighetsarbetet i de olika effektområdena beskrivs. Status för punktlighetsarbetet presenteras 
sedan för referensgruppen och för medverkande inom TTT under en workshop anordnad av projektet, 
så att det finns möjlighet att komma med synpunkter. Arbetsgruppen diskuterar sedan synpunkterna 
och uppdaterar resultaten utifrån denna nya kunskap.  

 

Tabell 4. Deltagare i arbetsgruppen inom projektet Nypunkt. 

Namn Organisation 

Ida Kristoffersson (huvudutförare) VTI 

Sofia Lundberg VTI 

Mats Gummesson TRV 

Magnus Wahlborg (Trafikverkets kontaktperson) TRV 

 

 

Tabell 5. Deltagare i referensgruppen för projektet Nypunkt.  

Namn Organisation 

Ann-Sofi Granberg (projektsponsor) TRV 

Stefan Jonsson/Peter Backman TRV 

Staffan Håkanson Swedtrain 

Sun Randahl-Oskarsson TRV 

Soli Liu-Viking TRV 
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3.2. De åtta effektområdena 
För varje effektområde har information samlats genom att gå igenom effektområdets senaste 
handlingsplan och samtala med effektområdesansvariga.  

3.2.1. Infrastruktur 
Effektområde infrastruktur arbetar med att minska förseningar orsakade av infrastrukturfel så som 
nedriven kontaktledning, spårväxelfel eller signalfel. Signalfel står för flest antal störningstimmar 
inom detta effektområde. Varma somrar är solkurvor ett problem, medan spårväxelfel är vanliga 
vintertid. Effektområdet arbetar med att genomföra underhållsåtgärder på de platser där analyser visat 
att stort behov finns. Fokus är på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, samt på Västra 
och Södra stambanan och i viss mån även Ostkustbanan. Effektområde Infrastruktur samarbetar med 
effektområde Fordon.  

3.2.2. Fordon 
Arbetet inom effektområde Fordon har stått still ett tag, men har nyligen tagit fart igen då en ny 
effektområdesansvarig utsetts. Detta effektområde arbetar med att minska störningstimmar orsakade 
av fordonsfel. Speciellt är fokus på fordonsfel med nära koppling till Infrastruktur så som 
strömavtagare och hjulskador. Godståg står för flest störningstimmar inom detta effektområde. 
Effektområde Fordon samarbetar med effektområde Infrastruktur.  

3.2.3. Obehöriga i spår 
Effektområde Obehöriga i spår arbetar för att minska störningstimmar orsakade av personolycka, 
obehöriga i spår, misstänkta personolyckor och sabotage. Man arbetar aktivt genom att genomföra 
åtgärder vid belastade platser så som i och kring Stockholm, samt på sträckan Linköping–Norrköping. 
Effektområdet samverkar också med Trafikverket för att informera allmänheten kring spårspring och 
dess effekter.  

3.2.4. Trafik- och resursplanering 
I effektområde Trafik- och resursplanering ingår tidtabellsläggning av tåg och banarbeten, 
fordonsplanering och personalplanering. Effektområdet har speciellt fokus på hur tidtabeller och 
körplaner kan bli mer robusta mot störningar, för att minska spridningen av en störning i systemet. 
Inom effektområdet har konstruktionsregler för tågplan setts över för Värmlandsbanan och Södra 
stambanan. Effektområde Trafik- och resursplanering arbetar i nära samarbete med effektområdena 
Operativ trafikering och Banarbete. När det gäller samarbetet med Operativ trafikering har en pilot 
genomförts avseende operativa regler som visade positiva effekter av förslag till prioritering av tåg vid 
kritiska punkter.   

3.2.5. Operativ trafikering 
Effektområde Operativ trafikering arbetar för att förbättra processer och arbetsmetoder i 
trafikledningens verksamhet för att på detta sätt minska störningstimmar orsakade av trafikledning. 
Fokus inom effektområdet är på hantering av störningar och prioritering av tåg och utnyttjande av 
digitala verktyg för kommunikation mellan Trafikverket och operatörer. Effektområde Operativ 
trafikering arbetar i nära samarbete med effektområdena Trafik- och resursplanering och Banarbete. 

3.2.6. Banarbete 
Effektområde Banarbete arbetar för att minska störningstimmar orsakade av banarbetsplanering. 
Arbetet inom detta effektområde har inte kommit så långt och det behöver definieras tydligare vad 
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som ingår i effektområdet. Effektområde Banarbete arbetar i nära samarbete med effektområdena 
Trafik- och resursplanering och Operativ trafikering. 

3.2.7. Avgångstid och noder 
Effektområde Avgångstid och noder arbetar med att minska störningstimmar orsakade av icke-
punktliga avgångar både vad gäller resandetåg och godståg, men godstågen står för störst andel 
störningstimmar inom detta effektområde. Arbetet inom effektområdet fokuserar i dagsläget på en 
fallstudie av Malmö godsbangård där man försöker förstå och åtgärda de förseningar som uppkommer. 
Förhoppningen är att arbetet vid Malmö godsbangård sedan kan generaliseras till fler platser. 
Effektområde Avgångstid och noder samarbetar med effektområde Från utland.  

3.2.8. Från utland 
Effektområde Från utland arbetar med att minska störningstimmar orsakade av trafik till eller från 
utland. Godstågen står för flest störningstimmar inom detta effektområde. Inom effektområdet arbetar 
man tillsammans med länderna Danmark, Norge och Tyskland för att implementera gemensamma 
gränsöverskridande arbetssätt. Effektområde Från utland samarbetar med effektområde Avgångstid 
och noder. 

3.3. Workshop 
Den 17 januari 2019 anordnade projektet Nypunkt en workshop på VTI för att diskutera och förankra 
arbetet med effektområdesanalysen och de utvalda huvudindikatorerna för uppföljning av 
punktlighetsarbetet. Inbjudna var TTT:s styrgrupp, effektområdesansvariga, stråk- och 
storstadsansvariga, samt Nypunkts arbetsgrupp och referensgrupp. Efter en inledande presentation av 
projektets syfte diskuterades effektområdesanalysen och förslaget till indikatorer i mindre grupper. 
Syftet med gruppdiskussionerna var att få feedback kring om rätt indikatorer valts ut, om någon 
indikator saknades och om de utvalda indikatorernas definitioner behövde omformuleras. Antal 
deltagare vid workshopen var sexton personer. Grupperna delades in efter deltagarnas effektområden: 
Grupp 1 – Infrastruktur och Fordon, Grupp 2a – Trafik- och resursplanering, Operativ trafikering och 
Banarbete med fokus på stråk, Grupp 2b – Trafik- och resursplanering, Operativ trafikering och 
Banarbete med fokus på storstad, Grupp 3 – Avgångstid och noder och Från utland.  

3.4. Analys och framtagande av indikatorer 
Som beskrivits ovan har material samlats in genom att gå igenom effektområdenas handlingsplaner, 
samtala med effektområdesansvariga och genom feedback från gruppdiskussionerna under 
workshopen. Arbetet har resulterat i en analys av effektområdena, samt framtagande av tolv utvalda 
huvudindikatorer som ska kunna användas av TTT för att följa upp punktlighetsarbetet. Figur 3 visar 
de framtagna indikatorernas relation till åtgärder inom effektområdena och målet om 95 % 
punktlighet. Som figuren visar bör effekterna av åtgärder som görs inom effektområdena synas i 
någon eller några av de föreslagna indikatorerna och indikatorerna bör ge en indikation på om 
punktlighetsarbetet går åt rätt håll, dvs. om man närmar sig målet om 95 % punktlighet.  

 
Figur 3. De utvalda huvudindikatorernas relation till åtgärder och punktlighetsmålet.  
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4. Resultat 

4.1. Effektområdesanalys 

4.1.1. Gruppering av effektområden 
Inom projektet Nypunkt har en effektområdesanalys genomförts där kopplingar mellan effektområden 
identifierats. Effektområdena inom TTT har i analysen delats in i två grupper. Grupp 1 består av 
effektområdena Infrastruktur, Fordon och Obehöriga i spår som alla tre arbetar med att minska antalet 
och omfattningen av förseningar orsakade av olika typer av fel eller spårspring. Denna grupp handlar 
således om järnvägssystemets funktionalitet. Grupp 1 markeras med blå kontur i Figur 4 och Figur 5. 
Tillsammans utgjorde Grupp 1 37 % av störningstimmarna under 2017 och 36 % av 
störningstimmarna under 2018. Grupp 2 består av effektområdena Trafik- och resursplanering, 
Operativ trafikering, Banarbete, Avgångstid och noder och Från utland. Dessa effektområden rör på 
olika sätt planering och/eller styrning av järnvägssystemet och markeras med röd kontur i Figur 4 och 
Figur 5. Under år 2017 stod Grupp 2 för 47 % av störningstimmarna och under år 2018 för 48 % av 
störningstimmarna. Det är värt att notera att planering och/eller styrning av järnvägssystemet står för 
en så pass stor andel av störningstimmarna. Övrigt-delen är orsakskoder som inte ingår i något av 
TTT:s effektområden, så som yttre faktorer.  

 

 
Figur 4. Andel störningstimmar per effektområde 2017 och indelning av effektområdena i grupperna: 
järnvägssystemets funktionalitet (blå kontur) och planering/styrning av järnvägssystemet (röd kontur).  
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Figur 5. Andel störningstimmar per effektområde 2018 och indelning av effektområdena i grupperna: 
järnvägssystemets funktionalitet (blå kontur) och planering/styrning av järnvägssystemet (röd kontur). 

 

4.1.2. Status för punktlighetsarbetet inom de olika effektområdena 
För vart och ett av effektområdena har status för hur man ligger till med punktlighetsarbetet setts över 
och stämts av med TTT. Status för punktlighetsarbetet inom TTT innebär här hur pass väl man inom 
effektområdet har förstått problemen och identifierat vilka åtgärder som behöver göras. Att man 
kommit långt inom punktlighetsarbetet behöver med denna definition inte per automatik innebära att 
störningstimmarna har minskat – det kan saknas resurser och tid även om man inom effektområdet vet 
vad som behöver göras. Ett ”trafikljus” med fyra nivåer – röd, orange, gul och grön – används för att 
illustrera hur långt man kommit i punktlighetsarbetet och prioritera arbete på de områden som inte 
kommit så långt. Figur 6 förklarar vad de olika ”trafikljus-nivåerna” innebär.  

 
Figur 6. Förklaring av statusnivåer för punktlighetsarbetet.  



24  VTI rapport 1008 

Tabell 6 visar status för punktlighetsarbetet inom varje effektområde och en ger en beskrivning av 
nuläget i början av år 2019. Två effektområden (Infrastruktur och Obehöriga i spår) når upp till grönt 
(nivå 4), dvs. man har ringat in problemområdet och noggrant specificerat åtgärder. Två 
effektområden (Trafik- och resursplanering och Operativ trafikering) bedöms som nivå 3 (gul) 
eftersom punktlighetsarbetet inom dessa områden har kommit igång ordentligt och arbetet kan 
fortsätta på inslagen väg. Två effektområden (Banarbete och Avgångstid och noder) får nivå 2 
(orange), vilket innebär att problemen har börjat bli inringade och några åtgärder börjat formuleras 
men att det återstår relativt mycket arbete inom området. Extra stort fokus bör läggas på att få igång 
punktlighetsarbetet inom de två effektområden (Fordon och Från utland) som bedöms som nivå 1 
(röd), eftersom man inom dessa effektområden inte ringat in problemen och inte kommit så långt med 
att specificera åtgärder. En viktig aspekt för att få igång punktlighetsarbetet i de effektområden som 
ligger efter är att mandat, tid och resurser behöver finnas.  

 

Tabell 6. Status för punktlighetsarbetet inom varje effektområde.  

Effektområde Beskrivning Nivå 

Infrastruktur Problemområdet är inringat, 
punktlighetsarbetet sker strukturerat och 
åtgärder är specificerade 

4 

Fordon Arbetet håller på att återstartas, tid och 
mandat för arbetet behövs 1 

Obehöriga i spår Problemområdet är inringat, 
punktlighetsarbetet sker strukturerat och 
åtgärder är specificerade 

4 

Trafik- och 
resursplanering 

Problemområdet är till största delen 
inringat, fortsatt arbete pågår inom 
effektområdet 

3 

Operativ trafikering Problemområdet är till största delen 
inringat, fortsatt arbete pågår inom 
effektområdet 

3 

Banarbete Problemområdet är på väg att bli inringat. 
Mycket av arbetet sker dock utanför TTT 2 

Avgångstid och 
noder 

Problemområdet är på väg att bli inringat.  
Störst problem i Malmö där arbete 
påbörjats med att förbättra planering och 
styrning av godstrafik 

2 

Från utland Behov av kunskap och av att identifiera 
åtgärder 1 

 

  



VTI rapport 1008  25 

4.2. Indikatorer för ökad punktlighet 

4.2.1. Översikt över utvalda huvudindikatorer 
Inom projektet Nypunkt har tolv huvudindikatorer för uppföljning av punktlighetsarbetet valts ut. 
Figur 7 visar en översikt över de tolv utvalda huvudindikatorerna. Färgerna i figuren hänvisar till 
grupperingen i avsnitt 3.1.1, dvs. blå indikatorer avser indikatorer inom områden som rör 
järnvägssystemets funktionalitet, medan röda indikatorer hör till området planering/styrning av 
järnvägssystemet. Indikatorer i grått rör resenärsperspektivet. Av de tolv indikatorerna hör två till 
effektområdet Infrastruktur (Störningstimmar infra och Felavhjälpningstid infra), tre till effektområde 
Fordon (Störningstimmar fordon, Bana redo fordon och Störande fel fordon), två till Avgångstid och 
noder/Från utland (Godstågens avgångspunktlighet och Resandetågens avgångspunktlighet), två till 
Trafik- och resursplanering/Operativ trafikering/Banarbete (Störande godståg och behov av 
godstågskapacitet samt Kanalpunktlighet), samt tre till resenärsperspektivet (Glada dagar och ostörda 
tåg, Långa förseningar och Inställda tåg).     

 

 
Figur 7. Utvalda huvudindikatorer för ökad punktlighet på järnväg.  

 

Inom projektet har diskussioner även förts om andra möjliga indikatorer. Antal hastighetsnedsättningar 
fanns länge med som en kandidat till indikator. Trafikverket kan införa en hastighetsnedsättning på en 
viss sträcka t.ex. om infrastrukturen inte bedöms hålla för tågets maximala hastighet. Att införa en 
hastighetsnedsättning är således en säkerhetsåtgärd. Hastighetsnedsättningar som inte finns med i 
tågplanen kan göra att tåg avviker från sin tidtabell. Inom TTT har dock arbete redan gjorts med att 
identifiera vilka tillfälliga hastighetsnedsättningar som inte kommer åtgärdas under 2019–2020 och 
dessa har lagts in i tågplanen så att tågen får korrekt gångtid. Därmed bedömer arbetsgruppen att det 
kommer vara mycket få hastighetsnedsättningar som kommer orsaka förseningar och antal 
hastighetsnedsättningar tas därför inte med som indikator.  
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En annan kandidat till indikator är ”antal dagar med reducerad trafik pga. väder”. Anledningen till att 
inte ta med denna som indikator är att den inte går att hitta data för i dagsläget. Möjligen skulle en 
fritext-sökning på väder kunna göras i den logg som operativa ledningen bokför händelser i, men det 
bedöms som ett alltför omfattande arbete för att vara realiserbart.   

Av de utvalda huvudindikatorerna har två stycken speciellt fokus på godstrafik: indikator 6) 
godstågens avgångspunktlighet och indikator 8) störande godståg och behov av godstågskapacitet. 
Godstrafik är ett mycket viktigt område att arbeta vidare med för att förbättra systempunktligheten i 
järnvägsnätet. Godstågens ankomstpunktlighet till bangård är ofta låg, men det har varit svårt att 
utröna vilka faktorer som i huvudsak är orsak till den låga punktligheten (Hedström and Eriksson 
2018). Därför anser arbetsgruppen att mer kunskap behöver byggas upp innan fler gods-indikatorer 
kan specificeras.  

När det gäller indikator 9) Kanalpunktlighet, finns i data LUPP för att ta fram denna, men det kräver 
stort manuellt arbete att plocka ut data för alla stationer längs den utpekade sträckan. Vid 
implementering av denna indikator bör processen automatiseras t.ex. genom att ett skript skrivs för 
datauttag.  

4.2.2. De utvalda huvudindikatorerna – Definitioner och datatillgång 
Tabell 7 beskriver för varje ny indikator dess definition och var data för indikatorn kan hämtas 
någonstans.  

Tabell 7. Definitioner och datatillgång för de utvalda huvudindikatorerna.  

Namn  Definition Datatillgång 

1) Störningstimmar 
infra 

Antal störningstimmar per teknikområde 
(spår, spårväxel, kontaktledning och signal)  

Finns i LUPP 

2) Felavhjälpningstid 
infra 

Tid att göra banan klar för trafik4 efter 
orsakskod infrastruktur per anläggningstyp 
(spår, spårväxel, kontaktledning, 
positioneringssystem och 
signalställverk/RBC/linjeblockering) 

Finns i OFELIA5 

3) Störningstimmar 
fordon 

Antal störningstimmar per nivå3 

orsakskod fordon och per fordonstyp 

Finns i LUPP 

4) Bana redo fordon Tid att göra banan klar för trafik efter 
orsakskod fordon 

Finns i OFELIA 

5) Störande fel fordon Antal tåg-kilometer per störande fel 
orsakskod fordon 

Finns i LUPP6 

6) Godstågens 
avgångspunktlighet 

Godstågens avgångspunktlighet uppdelat per 
Malmö bg, Hallsberg och Sävenäs 

Finns i LUPP 

                                                      
4 Vid implementering av denna indikator behöver det tydliggöras om banan är klar för trafik i de fall där ett av 
två spår öppnas för trafik.  
5 Vid redovisning av statistik från OFELIA är det viktigt att använda rätt metod.  
6 Data finns även per operatör. 
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Namn  Definition Datatillgång 

7) Resandetågens 
avgångspunktlighet 

Resandetågens avgångspunktlighet Sthlm C7, 
Gbg C och Malmö C per tågsort 

Finns i LUPP 

8) Störande godståg 
och behov av 
godstågskapacitet 

Andel av godståg som stör annan trafik, 
uppdelat på avgångstidsintervall för 
godstågen 

Finns i LUPP 

9) Kanalpunktlighet8 Kanalpunktlighet Katrineholm – Sthlm, 
Malmö – Lund, Gbg – Alingsås och 
Stockholm Citybanan 

Kan tas fram från LUPP, men 
stort manuellt arbete att göra 
detta. 

10) Glada dagar och 
ostörda tåg 

Antal glada dagar per månad för 
resandetågen (klarar 95 %) och andel ostörda 
resandetåg per tågsort 

Finns i LUPP 

11) Långa förseningar Antal långväga resandetåg med försening på 
mer än 1 h respektive 3 h vid slutstation 

Finns i LUPP 

12) Inställda tåg Antal resandetåg som ställts in efter kl. 00.00 
dagen innan avgång  

Finns på Trafikanalys 
hemsida 

 

4.2.3. De utvalda huvudindikatorerna – Exempel på statistik för perioden 2017–
2018 

Avsnitten nedan visar statistik för ett urval av de utvalda huvudindikatorerna definierade i Tabell 7. 
Bilderna nedan ska ses som exempel på vilken typ av information man kommer få från de utvalda 
huvudindikatorerna. Innan de utvalda indikatorerna börjar användas operativt bör dock rutiner för 
generering av data för de utvalda indikatorerna ses över. Det bör även undersökas om 
datagenereringen kan automatiseras för några av indikatorerna, exempelvis indikator 9) 
Kanalpunktlighet.   

4.2.3.1. Störningstimmar infra (indikator 1) 
Figur 8 visar antal störningstimmar per teknikområde för effektområde infrastruktur. Notera att stora 
skillnader kan ses mellan teknikområdena: signal ligger relativt jämt fördelade över året medan de 
övriga teknikområdena uppvisar tydliga toppar. Spår har en topp från maj-augusti 2018 som troligen 
beror på solkurvor. Spårväxel toppar i jan 2017 och i jan-mars 2018, vilket troligen beror på vinter och 
frusna växlar. När det gäller kontaktledning syns tre tydliga toppar (maj 2017, januari 2018 och maj 
2018) vilka troligen beror på väderförhållandena under dessa månader.  

                                                      
7 När det gäller resandetågens avgångspunktlighet från Sthlm C bör även tjänstetågens avgångspunktlighet från 
Hagalund följas.  
8 Kanalpunktlighet mäts i dagsläget av Trafikverket med precision RT-3+2. Vid Nypunkts workshop den 17 
januari 2019 diskuterades kanalpunktlighet och det framhölls att det bästa vore att använda en varierande 
precision med smalare kanal på sträckor med högt kapacitetsutnyttjande, t.ex. RT-1+1 närmast storstäderna. 
Inför implementering av denna indikator behöver det utredas vilka krav som bör ställas på 
kanalpunktlighetsnivå, kanalens start- och slutpunkt, samt hur mycket arbete det innebär att ta fram 
kanalpunktlighet som har varierande precision.   
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Figur 8. Antal störningstimmar per teknikområde (spår, spårväxel, kontaktledning och signal) för 
effektområde infrastruktur från januari 2017 till oktober 2018.  

4.2.3.2. Störningstimmar fordon (indikator 3) 
Antal störningstimmar inom effektområde fordon varierar mycket mellan de olika orsakskoderna. 
Figur 9 visar att för dragfordon anges ofta ingen nivå-3-kod, men bland de nivå-3-koder som anges så 
sticker maskinfel ut genom att den orsakskoden ligger stabilt kring 350 störningstimmar per månad, 
vilket är betydligt högre än de andra nivå-3-koderna. För strömavtagare och hjulskada syns toppar som 
troligen är kopplade till väderförhållandena under respektive månad. Vinterproblemen för 
kontaktledning och strömavtagare överlappar i tidpunkt (januari 2018), medan sommarproblemen inte 
sker i samma månad.  

När det gäller vagnar dominerar hjulskador, framförallt under topparna som infaller i mars 2017, 
januari-mars 2018 och oktober 2018 (Figur 10). Även topparna för bromsfel sticker ut, vilka sker i 
februari och juli 2018. 
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Figur 9. Antal störningstimmar per orsakskod för effektområde fordon gällande dragfordon.  
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Figur 10. Antal störningstimmar per orsakskod för effektområde fordon gällande vagnar.  
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4.2.3.3. Godstågens avgångspunktlighet (indikator 6) 
Figur 11 visar att av de 852 godståg som lämnade Malmö godsbangård i januari 2017 avgick endast 
250 (29 %) inom intervallet fem minuter före och fem minuter efter tidtabell. Samma månad 2018 
avgick 205 av 796 (26 %) godstågen inom intervallet fem minuter före och fem minuter efter tidtabell. 
38 % avgick för tidigt och 23 % för sent under januari 2018 och 51 % för tidigt och 10 % för sent 
under januari 2017.  
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Figur 11. Godstågens avgångspunktlighet vid Malmö godsbangård under januari 2017 och januari 
2018.  

Mönstret är liknande för de andra två godsbangårdarna Sävenäs (Figur 12) och Hallsberg (Figur 13). 
Även där avgick de flesta godståg för tidigt – 56 % respektive 54 % för tidiga avgångar i Sävenäs 
under januari 2017 respektive 2018 och 62 % för tidiga avgångar i Hallsberg under januari båda åren. 
Hallsberg har således högst andel för tidiga avgångar av de tre godsbangårdarna som redovisas här. 
Andelen sena avgångar var 11 % respektive 16 % i Sävenäs under januari 2017 respektive 2018 och 
6 % respektive 12 % i Hallsberg under samma månader. Högsta andelen sena januari-avgångar 
uppvisar därmed Malmö godsbangård för år 2018.    
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Figur 12. Godstågens avgångspunktlighet vid Sävenäs godsbangård under januari 2017 och januari 
2018. 
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Figur 13. Godstågens avgångspunktlighet vid Hallsbergs godsbangård under januari 2017 och 
januari 2018. 
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4.2.3.4. Glada dagar och ostörda tåg (indikator 10) 
Figur 14 visar antalet glada dagar per månad, dvs. dagar som minst 95 % av resandetågen var 
punktliga och punktlighetsmålet därmed uppnåddes. Alla tågsorter är med i statistiken. De flesta av de 
glada dagarna är lördagar eller söndagar. Under maj, juli och augusti 2018 nåddes inte målet om 95 % 
punktliga tåg någon dag, vilket gör att staplar saknas för dessa månader. Flest antal glada dagar 
uppnåddes under juli 2017 då det var 15 dagar då 95 % av tågen var punktliga. 
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Figur 14. Antal glada dagar då minst 95 % av resandetågen var punktliga under 2017 och 2018.  

 

Tåg som inte har råkat ut för någon störning kallas ett ostört tåg. De flesta ostörda tåg ankommer 
punktligt till slutdestinationen. Figur 15 visar andel ostörda tåg per tågsort. Andelen ostörda tåg är 
högst för flygtågen och lägst för fjärr- och snabbtågen. Detta stämmer bra överens med 
punktlighetsstatistiken i Figur 1 som visar att andel punktliga tåg är högst för kortdistans och lägst för 
långdistans. Notera att i juni 2018 var det bara 26 % av snabbtågen som inte råkade ut för någon 
störning.   
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Figur 15. Andel ostörda tåg per tågsort under perioden januari 2017–oktober 2018.  

4.2.3.5. Långa förseningar (indikator 11) 
Långa förseningar är extra jobbiga för resenärerna då de riskerar att missa ett byte eller komma sent 
till en avtalad tid. Under perioden januari–oktober 2018 var 1616 (5 %) av snabbtågen mer än 1 timma 
sena till slutstation. Sämsta noteringen gjordes i maj 2018 då 250 (7 %) av snabbtågen var mer än 1 
timma sena till slutstation se Figur 16.  
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Figur 16. Antal snabb- och fjärrtåg som var mer än 1 timma sena till slutstation under perioden 
januari 2017–oktober 2018.  
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4.2.3.6. Inställda tåg (indikator 12) 
Tåg som ställs in nära inpå avgång är ett problem för resenärer. Under 2018 skulle 1 018 114 
resandetåg ha framförts men 27 026 (2,7 %) ställdes in akut, dvs. efter kl. 00.00 dagen innan avgång. 
Figur 17 visar hur antal inställda resandetåg varierade per månad under perioden januari 2017–
december 2018. Antal inställda resandetåg ökade 2018 jämfört med 2017. Det är i dagsläget oklart 
vilka de vanligaste orsakerna är till att resandetåg ställs in. En genomgång av orsaker till inställda 
resandetåg skulle vara bra för att öka förståelsen för varför dessa händelser ökar.  
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Figur 17. Antal resandetåg som ställts in efter kl. 00.00 dagen innan avgång under perioden 2017–
2018. Data från Trafikanalys (Trafikanalys 2019a).   
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5. Diskussion  

5.1. Projektet Nypunkt och koppling till forskning 
Inom projektet Nypunkt har tolv huvudindikatorer för ökad punktlighet valts ut, vilka redovisades i 
föregående kapitel. Dessa tolv indikatorer täcker givetvis inte alla områden där punktlighetsarbete 
pågår eller bör påbörjas. Exempelvis har ingen indikator tagits fram för effektområde Från utland. För 
detta effektområde kan indikatorer tas fram på sikt, men i dagsläget finns ett forsknings- och 
kunskapsbehov.  

Ett annat viktigt forskningsområde är förbättrad planering och styrning av godstrafik. Samordning 
mellan Trafikverket och järnvägsföretagen behövs när det gäller bangårdarna och det är viktigt att 
resurser avsätts för det. Det finns pågående KAJT-forskning om att få en bättre koppling mellan 
bangård och järnvägsnät. Denna forskning innefattar både roller, kapacitet, processer, planering och 
styrning. Pågående projekt där KAJT forskar om bangårdar/terminaler och interaktionen med 
järnvägsnätet är: ARCC, FR8Hub och FR8Rail II. Detta görs inom Shift2Rail programmet, som är ett 
FoI-program för järnväg inom EU 2016–2023. FoI-samverkan sker i första hand med Tyskland (DB). 
Behovet av att bättre planera och styra godstrafiken är ett internationellt problem där olika länder 
kommit olika långt. Ett annat forskningsområde är banarbete. Inom detta område pågår t.ex. KAJT-
projektet ”Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer” som tittar på 
hur man kan samplanera underhåll och tågtrafik.  

Det finns fler områden där indikatorer kan behöva tas fram. Ett sådant område är indikatorer kring 
punktlighet för pendeltågstrafik i Stockholm. Dessa indikatorer bör även sätta punktligheten i relation 
till hur mycket nytta som produceras, samt hur mindre och större störningar hanteras. Pågående 
samarbete mellan TRV, LTH och japanska järnvägen kan ge värdefull input i form av ökad precision, 
hur störningar kan hanteras operativt, samt metoder för att minska mindre störningar. 

Ett annat möjligt forskningsområde är kring missade anslutningar. För en passagerare spelar det ofta 
mindre roll om tåget är 5 eller 10 minuter sent så länge man inte missar det tåg man ska byta till. På 
detta område finns intressanta frågeställningar kring om/när tåg bör invänta anslutande tåg. Nyttan 
med att invänta anslutning behöver ställas mot kostnaden av försämrad systempunktlighet. Hur sker 
den prioriteringen idag? Vad är av vikt för resenären?    

För att få ökad systempunktlighet behövs forskning om felkällor även hos fordon. Det är viktigt att 
järnvägsföretag är öppna om det samt arbetar i frågan. Det är också viktigt att analysera om dagens 
styrmedel ger aktörer drivkraft att arbeta i rätt riktning. Till exempel ger Nilsson (2016) förslag till hur 
dagens kvalitetsavgifter kan anpassas så att de styr mot samhällsekonomisk effektivitet. 
Teknikutvecklingen där anläggningen får kunskap om fordonsfel och fordon får kunskap om 
anläggningens status bör också kunna hjälpa till kring att minska fel både hos fordon och i anläggning. 

En lärdom från projektet Nypunkt är att planering och styrning av järnvägssystemet står för en så pass 
stor andel av störningstimmarna: 48 % jämfört med 36 % för funktionalitet. Därmed bör ett viktigt 
fokus för framtiden vara att ta vara på och implementera resultat från pågående forskning kring hur 
man kan minimera att störningar sprids och hur man kan konstruera en robust tågplan. KAJT-projekt 
som forskar kring spridning av störningar är t.ex. projektet UTSPRIDD (Utveckling av spridningsmått 
för störningar och deras påverkan på punktlighet) och exempel på projekt om konstruktion av robusta 
tågplaner är KRUT (Konstruktionsregler för en robust tågplan). Inom KAJT ges en årlig 
projektkatalog ut med pågående KAJT-projekt samt en årlig resultatrapport inklusive implementering 
av resultat, se www.kajt.org. 

Ytterligare ett viktigt forskningsområde är ERTMS, automation och digitalisering av järnvägen. Den 
pågående digitaliseringen ger stora möjligheter för järnvägen men innebär också utmaningar. Att 
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skapa robusta system och processer är ett ansvar för Trafikverket, järnvägsföretagen och 
järnvägsindustrin.  

Forskning, kunskap och innovationer, samverkan och implementation är viktigt för att järnvägen ska 
utvecklas i rätt riktning. Järnvägen behöver flytta fram sina positioner och bli mer proaktiva vad gäller 
förbättrad tågplanering och styrning, samt utformning av robusta system. 

5.2. Osäkerheter i data och tillgång på data 
Effektområdesanalysen som gjorts inom detta projekt ser över störningstimmar per effektområde och 
per de två övergripande grupperingarna planering/styrning av järnvägssystemet och järnvägssystemets 
funktionalitet. Antal störningstimmar per effektområde är dock inte fri från osäkerheter i data. 
Kodningen av orsak till störning kan variera beroende på handläggare. Följdförseningar ska kodas 
bakåt till rotorsaken, men om man inte vet orsaken till att det störande tåget är sent används 
följdförseningskoder.   

Att arbeta med tillgång på data och olika datakällors kvalitet är viktigt för fortsatta studier av 
punktlighetsåtgärder och samband mellan åtgärd och ökad punktlighet. 
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6. Slutsatser från projektet Nypunkt 
I denna rapport har en översyn över TTT:s punktlighetsarbete i de åtta olika effektområdena gjorts. 
Dessutom har tolv indikatorer för uppföljning av punktlighetsarbetet valts ut som huvudindikatorer. 
För ett urval av de föreslagna indikatorerna har även statistik för år 2017 och 2018 tagits fram.  

Ett antal huvudsakliga slutsatser kan dras från projektet Nypunkt:  

1) Analysen av effektområdena visar att det finns synergier mellan effektområdena och att dessa 
kan delas in i två övergripande grupper: planering och styrning av järnvägssystemet 
(inkluderar effektområdena Trafik- och resursplanering, Operativ trafikering, Banarbete, 
Avgångstid och noder, och Från utland) och järnvägssystemets funktionalitet (inkluderar 
effektområdena Infrastruktur, Fordon och Obehöriga i spår).  

2) Analysen av effektområdena visar också att planering och styrning av järnvägssystemet är 
mycket viktigt. Effektområdena som rör planering och styrning står för nära hälften av alla 
störningstimmar, medan funktionalitet står för en dryg tredjedel av störningstimmarna och 
resterande utgörs av yttre faktorer.  

3) Punktlighetsarbetet har kommit igång inom alla effektområden, men bara inom två av 
effektområdena (Infrastruktur och Obehöriga i spår) når man upp till grön nivå, dvs. att 
problemen är inringade och att man har specificerat vilka åtgärder som behöver göras. Två 
effektområden (Fordon och Från utland) är fortfarande rödmarkerade, dvs. problemområdet är 
inte inringat och åtgärder inte specificerade. Att komma igång ordentligt med 
punktlighetsarbetet inom dessa områden är därför prioriterat.      

4) För effektområdena Infrastruktur och Fordon behöver störningstimmar följas uppdelat per 
teknikområde respektive per typ av fordonsfel och fordonstyp eftersom karaktären på dessa 
indikatorer skiljer sig åt: för vissa är störningstimmarna jämnt fördelade över året medan andra 
har toppar under vissa månader.  

5) Avgångspunktligheten för godståg är generellt sett låg. Därmed torde det finnas potential att 
minska störningstimmar och öka systempunktligheten genom att förbättra 
avgångspunktligheten för godståg. Med förbättrad avgångspunktlighet menas att få en bättre 
planering och styrning av godstågens avgångstider. Som ny indikator föreslås därmed att följa 
avgångspunktligheten vid godsbangårdarna i Malmö, Sävenäs och Hallsberg.  

6) De största problemen med avgångspunktlighet för resandetåg finns vid större stationer. Därför 
föreslås som ny indikator att följa resandetågens avgångspunktlighet vid Sthlm C, Gbg C och 
Malmö C.  

7) Långväga resandetåg har större risk att råka ut för en störning än kortväga. Därför föreslås att 
indikatorn ”andel ostörda resandetåg” följs upp per tågsort, dvs. separat för snabbtåg, fjärrtåg, 
regionaltåg, pendeltåg och flygtåg.   

8) För resenärer är det viktigt att följa upp inte bara om tågen ankommer slutstation inom fem 
minuter efter tidtabell utan även hur ofta mycket långa förseningar och inställda tåg sker och 
hur förekomsten av dessa kan minskas. Därför har indikatorer för långa förseningar och 
inställda tåg föreslagits i denna rapport.    
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Bilaga 1: Orsakskodning i tre nivåer 
Tabell 8: TTT:s effektområden och de orsakskoder som är knutna till varje effektområde.  
Effektområde Nivå1 Nivå2 Nivå3 Orsakskod 
Infrastruktur Infrastruktur Banöverbyggnad - IBÖ - 
Infrastruktur Infrastruktur Banöverbyggnad Spår IBÖ 01 
Infrastruktur Infrastruktur Banöverbyggnad Spårväxel IBÖ 02 
Infrastruktur Infrastruktur Elanläggningar Kontaktledning IEA 01 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar - ISA - 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Balisgrupp ISA 01 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Plankorsning ISA 02 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Positioneringssystem ISA 03 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Signal ISA 04 

Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar 
Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem ISA 05 

Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Rangerställverk ISA 06 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Tavla ISA 07 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Tågledningssystem - ARGUS ISA 08 
Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Tågledningssystem - EBICOS TMS ISA 09 

Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar 
Tågledningssystem - EBICOS 900 
& EBICOS 900 NT ISA 10 

Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar 
Tågledningssystem - JZA 11 
(Reläfjb) ISA 11 

Infrastruktur Infrastruktur Signalanläggningar Tågledningssystem - ERTMS ISA 12 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn - JDM - 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn ATC-fel JDM 01 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Lokbyte JDM 02 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Strömavtagare JDM 03 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Hjulskada JDM 04 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Bromsfel JDM 05 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Omstart av system JDM 06 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Maskinfel JDM 08 

Fordon Järnvägsföretag 
Dragfordon / 
motorvagn Dörrfel JDM 09 

Fordon Järnvägsföretag Vagn - JVA - 
Fordon Järnvägsföretag Vagn Dörrfel JVA 01 
Fordon Järnvägsföretag Vagn Bromsfel JVA 02 
Fordon Järnvägsföretag Vagn Hjulskada JVA 03 

Fordon Järnvägsföretag Vagn 
Lastförskjutning / Fellastning / 
Lastjustering JVA 04 

Fordon Järnvägsföretag Vagn Självavkoppling/Avslitet tåg JVA 05 
Fordon Järnvägsföretag Vagn Vagnsyn JVA 06 

Obehöriga i spår 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer Människa - OMÄ - 

Obehöriga i spår 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer Människa Påkörd person OMÄ 01 

Obehöriga i spår 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer Människa Obehöriga i spåret OMÄ 02 

Obehöriga i spår 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer Människa Sabotage/hot OMÄ 04 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning - JAS - 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning Överskjutande lastprofil/Farligt gods JAS 01 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning Långt tåg JAS 02 
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Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning För tungt tåg JAS 03 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning Rapportering JAS 04 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag 

Avvikande 
sammansättning Loktransport JAS 05 

Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Förarpersonal - JFÖ - 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Förarpersonal Förarpersonal saknas JFÖ 01 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Förarpersonal Personalbyte JFÖ 02 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Förarpersonal Rast JFÖ 03 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Ombordpersonal - JOM - 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Ombordpersonal Saknas JOM 01 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Ombordpersonal Personalbyte JOM 02 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Stationär personal - JST - 
Trafik- och 
resursplanering Järnvägsföretag Stationär personal Stationär personal saknas JST 01 
Trafik- och 
resursplanering Driftledning 

Misstänkt fel i körplan 
/ felplanering - DTT - 

Operativ 
trafikering Driftledning 

Ordergivning pga. 
tågföring - DOG - 

Operativ 
trafikering Driftledning Operativa stödsystem - DOS - 
Operativ 
trafikering Driftledning Operativa stödsystem Test CATO, DLO Boden DOS 01 
Operativ 
trafikering Driftledning Prioritering - DPR - 
Operativ 
trafikering Driftledning Prioritering Driftledningen prioriterar DPR 03 
Operativ 
trafikering Driftledning Personal - DPS - 
Operativ 
trafikering Driftledning Personal Felaktig hantering/beslut DPS 01 
Operativ 
trafikering Driftledning Personal Resursbrist DPS 02 
Operativ 
trafikering Driftledning Personal Felaktigt lämnad trafikinformation DPS 03 
Operativ 
trafikering Driftledning Tågträngsel bangård - DTB - 
Operativ 
trafikering Järnvägsföretag Prioritering - JPR - 
Operativ 
trafikering Järnvägsföretag Prioritering 

Ett JF har bestämt prioriteringen 
mellan egna tåg JPR 01 

Operativ 
trafikering Järnvägsföretag Prioritering 

Två JF har bestämt prioriteringen 
mellan varandras tåg JPR 02 

Banarbete Infrastruktur Banarbete/transport - IBT - 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå - JDE - 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Terminaltjänst JDE 10 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Över 10 minuter sent till depå JDE 11 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Handhavandefel JDE 12 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Akut felavhjälpning JDE 13 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Personalbrist JDE 14 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Förare klaranmält tåg sent JDE 15 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Utebliven klarrapport JDE 16 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Övrigt JDE 20 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Fordonsbrist JDE 21 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Extratåg beställt JDE 22 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Övrig extra beställning JDE 23 
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Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Ingen notering JDE 24 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Förare sen eller saknas JDE 25 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Städ JDE 30 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Städleverantör överskrider tid JDE 31 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Försening pga underlev Städ JDE 32 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Städarb ej godkänt JF JDE 33 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Verkstad JDE 40 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Verkstad överskrider tid JDE 41 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Förs pga underlev Vst JDE 42 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Försening pga annan lev JDE 45 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Infrastruktur JDE 50 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Banarbete JDE 51 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Spårfel JDE 52 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Växelfel JDE 53 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Signalfel JDE 54 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå KTL-fel, spänningslös ktl JDE 55 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Snö och is JDE 56 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Körorder går ej att få JDE 57 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Trafikledning JDE 60 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Stlv ej levererat i tid JDE 61 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Stlv går ej att nå JDE 62 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå TRV DLC felaktig manöver JDE 63 
Avgångstid Järnvägsföretag Sent från depå Diff klarrapp/avläsn pkt JDE 64 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering - JTP - 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Furnering JTP 01 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Försenad lastning/lossning JTP 02 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Post JTP 03 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Inväntad färja JTP 04 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Inväntar vagnar från kund JTP 05 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Växlingsrörelse ivägen JTP 06 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Ranger/Vxl utöver plan JTP 07 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Oplanerad sammansättning JTP 08 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Felväxlat lok JTP 09 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Skada terminallok JTP 10 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Terminallok saknas JTP 11 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Bromsprovningsanläggning JTP 12 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering JF önskemål JTP 13 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Lok saknas på godsbangård JTP 14 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering 

Överskriden klargöringstid på 
godsbangård JTP 15 

Avgångstid Järnvägsföretag 
Terminal/Plattform-
hantering Inväntad förbindelse buss/taxi JTP 16 

Utland 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer 

Sent till/från utland 
eller annan 
infrastrukturförvaltare - OUT - 

Utland 
Olyckor/Tillbud 
och yttre faktorer 

Sent till/från utland 
eller annan 
infrastrukturförvaltare Pass/tull OUT 01 
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