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Från Exekutiva Ledningen:
• Prognoshantering – Arbetet tas vidare där TTT bl.a. stöttar Detektorgruppen genom en sprint på 4 veckor med
syfte att skapa bättre prognoser utifrån högvarmgångslarm för X40-fordon
• Trafikutskottets hearing – TTT var med på den hearing som Riksdagens Trafikutskott ordnade 11 mars med
tema punktlighet. Branschens representanter tryckte tydligt på vikten av samverkan.
• JBS Konferens – TTT var med och presenterade TTTs arbete på JBS konferens som i år genomfördes digitalt
• Vårens tema-träffar – TTT fortsätter anordna 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:
• Vad driver punktlighet? (”grundutbildning i punktlighet”) – 25 februari klockan 8.30‐9.30 samt 4 maj klockan 8:30‐
9:30
• Framtidens trafikledning – 17 mars klockan 13‐14:30
• Växande förseningar för långdistanståg – 23 mars klockan 10‐12
• Effekter storstadsmiljö – 22 april klockan 8.30‐9.30
• Covids påverkan på punktlighet – 29 april klockan 8.30‐9.30
• Kapacitet vs Punktlighet – 18 maj klockan 8.30‐9.30
• Bangårdar och CDM – 19 maj klockan 13‐14:30

Projektkartan just nu

Analyseras just nu

Genomförs och följs upp

Aktuella frågor som analyseras

Aktuella projekt som drivs / följs upp inom TTT

• Orsakskoder
• Tidiga tåg
• Prognoshantering
• Glidande merförseningar
• Fordonsstörningar

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

Finns det strukturella aspekter vi kan förbättra?
Hur kan vi visa mörkertalet i störningar hos tidiga tåg?
Hur kan prognoshanteringen förbättras i hela kedjan?
Hur stor påverkan ger glidande merförseningar?
Uppföljning och diskussion per aktör

Löpande kontakt
• Infrastruktur
• Obehöriga i spår
• Precision banarbete
inkl. servicefönster syd
• Förvaltning av
detektorer & tågskydd.

Branschmöten kvartalsvis för alla relevanta frågor
Löpande kontakt med flertal punkter inom TRV
Större TRV-projekt med tydlig koppling till TTT
Branschgemensam hantering av relevanta frågor

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

TG2 – projekt startat och pågår
• Operativt beslutsstöd i realtid
• Gem. kvalitetsarbete på bangårdar
• Konstruktionshastighet i körordern

Digital ordergivning samt pilot C-DAS
Etablera struktur för samverkan/infodelning
Införa visuell uppgift i körorden

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

Punktlighet, RT+5
senaste
utfall

Punktlighet ‐ utfall per år
Tidsperiod

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YTD2021

Kortdistans (RT+5)
Medeldistans (RT+5)
Långdistans RT+5)

91,2%
95,1%
88,8%
79,4%
80,0%

91,3%
94,5%
89,5%
78,5%
78,1%

91,2%
94,6%
89,5%
78,2%
77,8%

91,4%
94,9%
89,6%
78,1%
77,0%

91,8%
94,5%
90,9%
79,1%
80,8%

89,6%
93,7%
87,5%
72,7%
73,2%

92,6%
95,8%
90,9%
80,1%
77,9%

95,0%
96,9%
93,7%
88,1%
82,9%

90,9%
93,7%
88,9%
83,3%
73,6%

RST (RT+5)

GT (RT+5)

feb 2021

Trend mot
förra
månaden
jan 2021

Trend mot
senaste 12
månaderna
feb 20 ‐ jan 21

88,8%
91,6%
87,3%
77,7%
73,2%
= bästa utfallet i tabell‐raden
YTD2021 avser endast januari och februari 2021

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

De fortsatt stora snö‐mängderna och kylan har bidragit negativt till
månadens punktlighet (se temat i denna rapport), samtidigt som månaden
har varit extra olycksdrabbad med stora störningshändelser. Punktligheten
under februari har därav sjunkit rejält.
Exempel på stora händelser som påverkat negativt är:
• Tågurspårning vid Häggvik med en lång period av begränsad
framkomlighet mellan Stockholm och Uppsala som följd.
• Rälsbrott vid Göteborg central.
• Plankorsningsolycka med nedriven kontaktledning som följd.
• Varmgångslarmer på många platser
• Personpåkörning vid Flemingsberg/Björnkulla

Avgångspunktlighet
Platser
Stockholm c
Göteborgs c
Malmö c

RT‐mått
RT‐2 till RT+1
RT‐2 till RT+1
RT‐2 till RT+1

Malmö gbg_15
Hallsbergs rbg_15
Sävenäs rbg_15

RT‐15 till RT+15
RT‐15 till RT+15
RT‐15 till RT+15

Avgångspunktlighet
feb 21

Trend mot förra
månaden

Trend mot tidigare
11 månader

86,9%
86,0%
84,5%
60,7%
54,0%
45,0%

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

Den försämrade avgångspunktligheten på Malmö c beror delvis på följdeffekter från förstärkta
gränskontroller p.g.a pandemin.

* Branschen med godsföretagen i spetsen jobbar på att minimera betydande avvikelser i
avgångspunktlighet för godstågen. I ett första steg avses betydande avvikelser de avgångar som ligger
utanför +/‐ 15 minuter.

Kanalpunktlighet
Kanal

Göteborg ‐ Skövde
Stockholm ‐ Katrineholm
Malmö ‐ Alvesta

Kanalpunktlighet
Trend mot
Trend mot
feb 21 (RT‐3 till RT+2) förra månaden tidigare 12 månader
71,4 %
78,9 %
69,8 %
Ökat mer än 0,6%
Tappat mer än 0,6%
Ligger stilla (mellan +/‐ 0,6%)

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.

Störningstimmar i storstäder och stråk
Störningstimmar Trend mot
Trend mot tidigare
Område
jan 21
förra månaden 12 månaderna
Göteborgs närområde
344
Malmö närområde
334
Stockholms närområde
194
Södra Stambanan
Västkustbanan
Västra Stambanan
Godsstråket

879
271
448
2978

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.

Obehöriga i spår
OMÄ‐typ
OMÄ01+OMÄ02
Övrig OMÄ
*Andel OMÄ 01+OMÄ 02
*Andel OMÄ totalt

Störningstimmar Trend mot förra Trend mot tidigare
feb 21
månaden
12 månader
298
109

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

Händelseplatser med flest OMÄ‐registreringar under februari 2021

2,9%
4,0%

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

*Av störningstimmar totalt i systemet.

Antal registrerade händelser

Registrerade störningstimmar i hela
systemet härlett till händelseplatsen

Händelseplatser med flest OMÄ 01 och OMÄ 02 ‐registreringar under februari 2021

Antal registrerade händelser

Registrerade störningstimmar i hela
systemet härlett till händelseplatsen

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

Störningstimmar för Fordon och Anläggning
Typ

Anläggning
Fordon
Hela systemet

Störningstimmar
Trend mot
Trend mot
feb 21
förra månaden tidigare 12 månader
2343
2275
10276

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

Under januari och februari ökade
störningstimmar signifikant på
JDM 03 (strömavtagare) och JDM
05 (bromsfel).

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

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

Fordonsfel

TTT – Tillsammans för Tåg i Tid
Tema: Vinter-relaterad påverkan på punktligheten
- En kort sammanfattning och utdrag ur Analysgruppens rapport

Analysgruppens rapport kring vinterns påverkan
Syftet med rapporten:
’Utreda om vintern har en stor påverkan på
punktligheten och om man kan hitta olika faktorer
som spelar in mer eller mindre.’
Målet med analysen:
’Peka ut de faktorer vi ser som påverkar
punktligheten mest och undersöka om dessa skulle
kunna vara förutsägbara. ’

Rapporten finns i TTT:s Arbetsrum under:
• Analyser/Analyser 2021/RT2102 Vinternspåverkan.pdf
En ljudinspelad-presentationsversion finns i TTT:s
Arbetsrum under:
• Analyser/Analyser – Videopresentationer/ RT2102Vinterns-Påverkan-Videopresentation210224

Påverkar vinter-väderleken punktligheten?
Punktlighetsutfall för RST i RT+5
• Under dec 2020: 94,8%
• Under perioden 1/1 och 10/1 2021: 95,8%.
• Under perioden 11/1 och 31/1 2021:91,7%

Väderlek och tidsperiod
• Under december 2020 och första delen av januari 2021 var det
relativt varmt.
• Snö och kyla drog in på allvar den 11:e januari.
• Under resten av januari 2021 var det mycket kallt.
Aspekter i punktlighetsjämförelse
• Tågplanen T20 och T21 är relativt lika
• Samma Corona-pandemi situation
• Ingen skillnad i banarbeten (ej säsong)
• Fler helgdagar i december och första delen av januari.

Är punktlighet säsongsberoende?
Ankomstpunktlighetsdata (RT+5) för RST för hela järnvägssystemet
2013‐2021 (2021‐01‐28).

Punktligheten har varit stabil fram till 2018 där trenden var negativ
för att därefter vara stigande fram till idag där den verkar ha nått
något av en platå.
Punktligheten för hela systemet uppvisar ett tydligt
säsongsmönster över året, med en sjunkande punktlighet i
början av året som därefter förbättras snabbt fram mot
våren och sedan öka igen strax innan årsskiftet.
Det är inte ovanligt att punktligheten sjunker med drygt 4
procentenheter från ungefär årsskiftet till slutet av januari.

Regionala skillnader i punktlighet:
• I norr ligger den generella punktlighetstrenden något lägre än i resten av landet.
• Vinter‐säsongen verkar ha större påverkan på punktligheten i norr jämfört med resten av landet.
• Vinter‐säsongens påverkan på punktligheten är inte lika märkbart i syd.

Vilka är typiska vinter-relaterade störningar?
De störningstyper som sticker ut är sådana som lätt kan kopplas till vintern:
• Bromsfel–Snö och is sätter sig i hjulen och kan skapa varmgång vilket kan ge hjulplattor
• Bana, Fordon –Avsyning av bana vilket ofta sker för att undersöka spåret efter t.ex.
ojämnheter. Dessa är inte ovanliga efter just hjulplattor.
• Strömavtagare–Is skadar kontaktledningen och strömavtagarna
• Påkörda djur –Fler djur söker sig till barmark vilket råkar vara på spåret.
• Naturhändelser
• Framkomlighet i spår pga väder

Vintern i januari 2021
I en jämförelse med medel-värdet för januari för åren 2013-2020, blev utfallet för registrerade störningstimmar
under januari 2021 följande:
• Snöstorm var 10 gånger mer, varav 90% av dessa på Stambanan genom övre Norrland.
• Hjälpkraftsledning var 7 gånger mer, varav nästan allt på godsstråket genom Bergslagen.
• Snö och is var 5 gånger mer –Spritt över hela landet
• Påkörda djur var 3 gånger mer –Mest i norr men även mycket på Västra och Södra stambanan.
• Avsyning av bana 2 gånger mer–Spritt på samtliga stora stråk
En viktig faktor som gjorde att punktligheten dök i januari 2021 var att snö och kyla slog till mot våra
storstadsområden där trafikvolymen är hög.
Speciellt påtagligt blev det i Stockholms området med tät pendeltågstrafik och många snabb- och fjärrtåg till och
från huvudstaden, då störningar och förseningar inte hann återhämta sig under högtrafik.
Det snabba väderomslaget från milda temperaturer till snö och kyla har även bidragit till otillräckliga underhållsresurser och därmed åtgärder som tagit längre tid än normalt att genomföra.

Kan man göra något åt vinter-relaterade problem?
• En stor del av vinter-relaterade problem uppstår när stora snömängder samlas på kort tid för att strax därpå
följas av snabbt sjunkande temperaturer.
• Det går att planera för och minska vinter-relaterade störningar, men det är en resurs-fråga. Man kan t. ex:
• Öka avisningskapacitet för att förebygga hjulskador och rälsbrott.
• Öka snö‐röjningsinsatser runt spåren för att öka framkomlighet
• Ha riktad snöröjningsinsatser vid kritiska platser för att minimera spårväxelproblem.
• Öka ”skrapning” av kontaktledningen för att minimera problem med strömavtagaren.
• Planera för lägre hastighet i djurtäta område för att minska djurpåkörningar.
• Att planera för en minskning av vinter-relaterade störningar handlar alltså om resurser, som kanske inte alltid kan
vara motiverade:
• Djurpåkörningar kan ske på många olika ställen längs våra 1000 tals km spår i landet.
• Snöstormar går inte alltid att förutse var de slår till geografiskt.
• Att förbereda för alla typer av snabba väder‐omslag är inte realistiskt.
• Det handlar alltså om en avvägning mellan realistiska resurser och en rimlig punktlighet som kan nås.

