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Från Exekutiva Ledningen:
• Tankesmedja prognoshantering – Två tankesmedjor har hållits inom prognoshantering. Flera mycket intressanta potentiella projekt har 

framkommit. Nästa steg är att göra djupanalyser, specifikt 
• Övergripande: ännu mer lärdomar från BaneNor och hur deras erfarenhetsbank är byggd
• Infrastruktur: undersöka möjligheten att använda metodiken i arbetet kring spårledningsväxlar.
• Fordon: Tillsammans med branschens gemensamma arbete med detektor, undersöka möjligheten att utveckla tester och analyser för att bygga 

erfarenhetsbank
• Påbörjat Projekt – System-utveckling av ”Konstruktionshastighet i körordern” pågår. Syftet är att införa visuell uppgift i körordern så att 

eventuella avvikelser enkelt kan identifieras och därmed ageras på. Planen är att driftsätta den nya körorder-funktionen i april.
• Årssammanfattning – Arbetet med årssammanfattning är färdigt. Denna finns på TTTs arbetsrum och är ett bra bildspel att utgå ifrån för 

att presentera TTT, analysera vidare på geografisk nivå eller få inblick i de projekt och analyser som gjorts under 2020.
• Vårens tema-träffar – TTT anordnar tema-träffar under våren (Kallelser och exakta tider finns i arbetsrummets kalender). Dessa är 

kortare tillfällen som syftar till att sprida kunskap och inspiration inom specifika frågor. T.ex:
• Vad driver punktlighet? (”grundutbildning om punktlighet”) – 25 feb
• Glidande merförseningar – 23 mars
• Effekter storstadsmiljö – 22 april
• Covids påverkan – 29 april
• Kapacitet vs punktlighet – 18 maj 
• Bangårdar & CDM – 19 maj



Projektkartan just nu

Aktuella frågor som analyseras

• Orsakskoder Finns det strukturella aspekter vi kan förbättra?
• Tidiga tåg Hur kan vi visa mörkertalet i störningar hos tidiga tåg?
• Prognoshantering Hur kan prognoshanteringen förbättras i hela kedjan? 
• Glidande merförseningar Hur stor påverkan ger glidande merförseningar?

BLÅ TEXT – TYP 1 (aktörsspecifikt)
ORANGE TEXT – TYP 2 (branschgemensamma analyser, därefter aktörsspecifikt)
SVART TEXT – TYP 3 (TTT-projekt)

Aktuella projekt som drivs / följs upp inom TTT

TG0 – projekt definierat, projektspec tas fram
• Obis – kommunikationspaket Kommunikationsinsats mot spårspring
• (Obis – kameror på lok) Nytt sätt att hantera osäker påkörning

TG2 – projekt startat och pågår
• Konstruktionshastighet i körordern Införa visuell uppgift i körorden
• Operativt beslutsstöd i realtid Digital ordergivning samt pilot C-DAS
• Gem. kvalitetsarbete på bangårdar Etablera struktur för samverkan/infodelning

TG4 – projekt avslutat, under specifik uppföljning
• Ökad kanalprecision för godståg Förbättringsförslag för ökad kanalpunktlighet
• Störningshantering – utvärdering Gjorda utvärderingar inom störningshantering
• Förvaltning av detektorer & tågskydd. Branschgemensam hantering av frågor
• Avvikande hastighet godståg Nya orsakskoder samt bättre gångtidsmallar
• Störningshantering – utbildning Branschutbildning av operativ personal

Löpande kontakt
• Infrastruktur Branschmöten kvartalsvis för alla relevanta frågor
• Obehöriga i spår Löpande kontakt med flertal punkter inom TRV
• Precision banarbete Större TRV-projekt med tydlig koppling till TTT

inkl. servicefönster syd
• Förvaltning av Branschgemensam hantering av relevanta frågor

detektorer & tågskydd.

Analyseras just nu Genomförs och följs upp



Punktlighet, RT+5

= bästa utfallet i tabell-raden
YTD2021 avser endast januari 2021

Ökat mer än  0,6%
Tappat mer än  0,6%
Ligger stilla (mellan +/- 0,6%)

Kylan och den stora snömängden under januari har lett till problem 
med räls och växlar i anläggningen, varmgångslarm  och fastfrusna 
bromsar för fordonen, tåg som fastnat i snön och vilt i spårområdet 
med påkörning som följd.

Ett par exempel på specifika händelser är rälsbrott mellan Kallhäll och 
Kungsängen med hastighetnedsättningar som följd och riven  
kontaktledning i Öxnered som tog tid att åtgärda. 

senaste 
utfall 

Trend mot 
förra 

månaden

Trend mot 
senaste 12 
månaderna

Tidsperiod 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD2021 jan 2021 dec 2020 jan 20 - dec 20

RST (RT+5) 91,2% 91,3% 91,2% 91,4% 91,8% 89,6% 92,6% 95,0% 92,9% 92,9%
Kortdistans (RT+5) 95,1% 94,5% 94,6% 94,9% 94,5% 93,7% 95,8% 96,9% 95,8% 95,8%

Medeldistans (RT+5) 88,8% 89,5% 89,5% 89,6% 90,9% 87,5% 90,9% 93,7% 90,4% 90,4%
Långdistans RT+5) 79,4% 78,5% 78,2% 78,1% 79,1% 72,7% 80,1% 88,1% 88,8% 88,8%

GT (RT+5) 80,0% 78,1% 77,8% 77,0% 80,8% 73,2% 77,9% 82,9% 74,0% 74,0%

Punktlighet - utfall per år



Avgångspunktlighet

Ökat mer än  0,6%
Tappat mer än  0,6%
Ligger stilla (mellan +/- 0,6%)

Att en mycket stor del av godstågen avgår för tidigt är en förklaring till den låga avgångspunktligheten på bangårdarna.
För en tydligare uppföljning av avgångspunktlighet på bangårdarna kommer måttet RT-2 till RT+1 att ses över.

Platser
Avgångspunktlighet 
jan 21 (RT-2 till RT+1)

Trend mot 
förra månaden

Trend mot senaste 11 
månader

Stockholm c 95,8%
Göteborgs c 85,8%
Malmö c 85,3%

Malmö gbg 11,2%
Hallsbergs rbg 10,4%
Sävenäs rbg 5,7%

Andelen GT som avgår tidigare än 3 minuter före tidtabellen är ca 60% och mer. Motsvarande för RST är nästan 0%.



Kanalpunktlighet

Första och sista platsen i stråket ingår inte i data-uttaget för kanalpunktlighet.
Vid behov kan kanalbredden RT-3 till RT+2 komma att bytas ut mot en annan 
kanalbredd i senare rapporter.

Ökat mer än  0,6%
Tappat mer än  0,6%
Ligger stilla (mellan +/- 0,6%)

Kanal
Kanalpunktlighet
jan 21 (RT-3 till RT+2)

Trend mot 
förra månaden

Trend mot 
senaste 12 månader

Göteborg - Skövde 71,4 %
Stockholm - Katrineholm 78,9 %
Malmö - Alvesta 69,8 %



Störningstimmar i storstäder och stråk

Positiv trend: minskning med mer än 10%
Negativ trend: ökning med mer än 10%
Ligger stilla (mellan +/- 10%)

Utfallet i antal störningstimmar i de olika områden ska inte 
jämföras direkt med varandra eftersom alla områden har olika 
förutsättningar, såsom trafikvolym, kapacitet, trafikslag, 
geografisk storlek, etc. Det som däremot är intressant att 
jämföra är trenden i deras respektive utfall och i förhållande till 
varandra. 

Område
Störningstimmar 
 jan 21

Trend mot 
förra månaden

Trend mot senaste 
12 månaderna

Göteborgs närområde 203
Malmö närområde 330
Stockholms närområde 96

Södra Stambanan 812
Västkustbanan 260
Västra Stambanan 291
Godsstråket 3585



Obehöriga i spår

Positiv trend: minskning med mer än 10%
Negativ trend: ökning med mer än 10%
Ligger stilla (mellan +/- 10%)

Antal registrerade händelser Registrerade störningstimmar i hela 
systemet härlett till händelseplatsen

Händelseplatser med flest OMÄ-registreringar under 2021

Händelseplatser med flest OMÄ 01 och OMÄ 02 -registreringar under 2021

Antal registrerade händelser

Observera att händelseplatsen är där händelsen registreras och behöver inte 
vara den exakta platsen där intrånget sker.

*Av störningstimmar totalt i systemet.

OMÄ: Olycka/Tillbud och yttre faktorer
OMÄ 01: Människa, påkörd person    OMÄ 02: Människa, Obehöriga i spåret
OMÄ 03 Polis/Sjukdom                         OMÄ04: Människa, Sabotage/Hot

Registrerade störningstimmar i hela 
systemet härlett till händelseplatsen

OMÄ-typ
Störningstimmar 
jan 21

Trend mot förra 
månaden

Trend mot senaste 12 
månaderna

OMÄ01+OMÄ02 159
Övrig OMÄ 167

*Andel OMÄ 01+OMÄ 02 1,2%
*Andel OMÄ totalt 2,5%



Störningstimmar för Fordon och Anläggning

Inkluderade störningstimmar i Fordon:
-Alla JDM orsakskoder.
-Alla JVA orsakskoder.
-Alla orsakskoder tillhörande ’Avsyning av bana/fordon’ på Nivå 2.

Inkluderade störningstimmar i Anläggning:
-Alla orsakskoder tillhörande Infrastruktur på nivå 1.
-Alla orsakskoder tillhörande Naturhändelser på nivå 2.

Positiv trend: minskning med mer än 10%
Negativ trend: ökning med mer än 10%
Ligger stilla (mellan +/- 10%)

Typ
störningstimmar
jan 21

Trend mot 
förra månaden

Trend mot
senaste 11 månader

Anläggning 1521
Fordon 846
Hela systemet 6968



Fordonsfel



TTT – Tillsammans för Tåg i Tid

Tema: Digitala möjligheter för prognoser



Digitala möjligheter för prognoser
• Den 28 januari genomfördes del 2 

av TTT:s tankesmedjan kring 
prognoshantering. 

• Målet var att fånga möjligheter med 
digitala prognosangivelser och de 
förutsättningar som behövs för att 
åstadkomma detta.

• Tankesmedjan innehöll två delar; 
inspiration och grupparbete:
- Inspirationsdelen innehöll 
presentationer från fyra aktörer om 
möjligheter de ser med digitaliserade 
prognosangivelser och hur branschen 
bör jobba för att åstadkomma detta.
- Grupparbete genomförde i två 
grupper med fokus på digitaliserad 
prognosangivelser för fordonsfel
respektive infrastrukturfel. Syftet var 
att identifiera möjliga kortsiktiga och 
långsiktiga förbättringsåtgärder som 
branschen behöver arbeta med.



Gemensamma slutsatser från tankesmedjan
Några spaningar och slutsatser från tankesmedjan:

• Det är viktigt att stärka förmågan att dela den data som finns för att kunna göra värdeskapande 
analyser. 

• Det är inte brist på information eller teknik som hindrar oss utan snarare förmågan att gemensamt 
kunna nyttja det som finns, det vill säga styrning och arbetssätt. 

• Genom att digitalisera processerna så kommer vi redan på kort sikt att kunna få stora effekter. 
• Processer och arbetssätt behöver förändras för hela kedjan på längre sikt. 
• Ökad förståelse för helheten behövs för att få effekt i hela värdekedjan.
• Nya roller kan behöva skapas. 
• Mer fokus på trafikpåverkan och det gemensamma leveransåtagandet.

• Branschgemensamma visioner och strategier behövs



Inspiration från Vossloh - Framtidens möjligheter med sensorteknik och 
realtidsinformation 1(2)

’Vi samlar in så mycket data som möjligt 
för att bygga en verktygslåda för 
modellering av livscykel. Detta leder till 
transparenta beslutsprocesser och sundare 
samarbete mellan branschens aktörer.’



Inspiration från Vossloh - Framtidens möjligheter med sensorteknik och 
realtidsinformation 2(2)



Inspiration från Strukton - POSS – tillståndsövervakning, en SMART 
underhållsteknologi 1(2)
• Övervakning möjliggör kontroll av 

objektens beteende och 
nedbrytning

• Genom datainsamling och 
analyser kan vi i god tid planera 
underhåll innan fel uppstår i 
anläggningen

• Marknaden visar på ökad trafik 
och turtäthet vilket ger oss mindre 
utrymme för underhåll. 
Användning av algoritmer ger oss 
ännu mer tid att planera SMART 
underhåll innan risk för 
trafikstörningar uppstår

• Mer kostnadseffektivt med 
optimerat tillståndsbaserat 
underhåll



Inspiration från Strukton - POSS – tillståndsövervakning, en SMART 
underhållsteknologi 2(2)

Ett kontroll-center för tillståndsövervakning av 
anläggningsobjekten möjliggör:

• Status på anläggningsobjekt övervakas 24/7

• Ökad tillgänglighet upp till 99.9+%

• Håller jämna steg med tillämpade innovationer

• Reducering av underhållskostnader upp till 50% 

• Reducering av spårgeometrifel upp till 60%

• Säkrar kvalitén i anläggningen och förbättrar 
effektiviteten i underhåll

• SMART algoritmer för effektivare användning av 
underhållstid



Inspiration från Trafikverket - Informationsflöde för ett gemensamt 
arbetssätt - Från reaktiv övervakning till gemensam utveckling 1(2)

Ett stort antal fordonsövervakningsdetektorer finns 
installerat och är i drift i anläggningen över hela landet

• Varmgång/tjuvbroms detektorer
• Hjulskadedetektorer
• Akustiska hjullager detektorer (ny)
• Hjulprofil detektorer (ny)
• RFID detektorer



Inspiration från Trafikverket - Informationsflöde för ett gemensamt 
arbetssätt - Från reaktiv övervakning till gemensam utveckling 2(2)

• Nya projekt har startats kring systemlösning 
som gör att vi kan övervaka både fordon och 
anläggningskomponenter var för sig och hur de 
samspelar.

• Nyttan med övervakningen får vi när vi kan 
effektivisera transportsystemet och få mindre 
störningar och effektivare avhjälpning.

• Vi har ett antal aktörer som vi behöver 
interagera med för att skapa det effektiva 
transportsystemet med en hållbar och 
uppkopplad anläggning

• För att alla ska kunna dela data med varandra 
måste det ske på ett strukturerat sätt och det 
måste vara modulärt och skalbart för att kunna 
möta behovet av den hållbara uppkopplade 
anläggningen

• Inom Trafikverket tas en systemlösning fram 
som möjliggör det interaktiva datautbytet



Inspiration från SJ - Kan driftstörningar bli mer förutsägbara? 1(2)

• Många gånger är det 
nödvändigt att kunna dela data 
och samarbeta kring analyser 
för att kunna hitta de verkliga 
rotorsakerna. 

• Att enbart titta på den egna 
datan kring fordonsfel och dra 
slutsatser kan bli missledande. 

• Det är först när man 
kombinerar data från olika 
källor och system som man t.ex
kan dra slutsatser kring om 
felet är ett ’fristående’ 
fordonsfel eller om det är ett fel 
som uppträder i samspel med 
anläggningen för ett visst 
fordonstyp på ett visst specifikt 
geografisk ställe.



Inspiration från SJ - Kan driftstörningar bli mer förutsägbara? 2(2)

• Det finns mycket data som 
samlas in i branschen, men de 
ligger i olika system och ägs av 
olika aktörer och kan därför inte 
nyttjas till fullo.

• Branschen borde dela data via 
en oberoende samordnande 
funktion/aktör.

• Data-åtkomst bör hanteras via 
överenskomna regelverk så att 
behov för analyser och driftsstöd 
tillgodoses i branschen.

• Det är först när vi kombinerar all 
vår data inom branschen, och 
jobbar med den tillsammans som 
vi på riktigt kan dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter och 
verkligen bygga på våra 
erfarenhetsbanker för att göra 
träffsäkra prognoser.
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