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Sammanfattning 

Resandet med tåg ökar för både gods- och persontransporter. På delar av det svenska 

järnvägsnätet råder idag stor kapacitetsbrist och det förekommer även trafikstörningar, 

vilket leder till en låg punktlighet. Det innebär att tågtrafiken inte kan öka enligt 

efterfrågan och det ställs stora krav på dagens infrastruktur. En internationell jämförelse 

av tågtrafiken visar att Schweiz är ett av de länder som är högst rankat vad gäller 

kvalitet och produktivitet och är därför möjligtvis ett land att ta lärdom av vad gäller 

järnvägssystem. 

För att säkerställa att Schweiz verkligen är bättre inom tågtrafik definieras och jämförs 

kvalitetsmåtten kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet för Sverige och 

Schweiz. I examensarbetet kartläggs och analyseras därefter de faktorer som påverkar 

kvaliteten på ett järnvägssystem. Det är även intressant att undersöka vilka effekter det 

skulle ge att tillämpa en av dessa framgångsfaktorer i Sverige, varför en faktor väljs ut 

för en djupare studie och testas på en verklig sträcka i Sverige. 

Ett övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur effektiviteten på det svenska 

järnvägsnätet kan förbättras, genom att studera framgångslandet Schweiz. Syftet är även 

att se om Schweiz är så bra som siffrorna visar samt att undersöka vad det är som 

påverkar framgången. Vidare syftar studien till att analysera en specifik 

framgångsfaktor och undersöka effekterna med att tillämpa Schweiz metodik för faktorn 

i det svenska systemet. 

Examensarbetet är indelat i sex delar och fem olika metoder har använts till de olika 

delarna. En av dessa är Benchmarking som mer övergripande och används till alla 

delarna. De andra fyra metoderna som har använts i examensarbetet är litteraturstudier, 

intervjuer, enkät och fallstudie. 

Resultatet av denna studie pekar på att med rätt kapacitetsbalans, det vill säga en 

optimerad avvägning av hur tiden i tidtabellen ska fördelas på trafik och på tillägg, får 

ett järnvägssystem en hög kvalitet. Med tanke på att person- och godståg trafikerar 

samma spår borde det vara lika viktigt att gods kommer fram lika rättidigt som 

personer, eftersom ett försenat godståg kan påverka persontrafiken. Ekonomiska 

incitament vore därför något att studera vidare och kanske utforma programförslag till. 

I rapporten undersöks om kvaliteten i järnvägssystemet är bättre i Schweiz än i Sverige. 

Den viktigaste diskussionspunkten och osäkerheten i jämförelsen var att något generellt 

sätt att beräkna kapacitetsutnyttjande inte används i Schweiz, och om de skulle använda 

en liknande beräkningsmetod som UIC:s, skulle kapacitetsutnyttjandet uppgå till mer än 

100 procent. Efter många försök har detta tyvärr inte kunna ha bekräftats av någon på 

SBB i Schweiz och det är därför något som borde studeras vidare. Trots detta anses att 

kvaliteten på järnvägssystemet i Schweiz är bättre än vad den är i Sverige eftersom både 

banutnyttjande och punktlighet tyder på det och att det även finns en indikation på att 

Schweiz har ett högre kapacitetsutnyttjande. 
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I kartläggningen av faktorer som påverkar kvaliteten på ett järnvägssystem har en 

uppdelning gjorts i direkta och indirekta faktorer. De indirekta faktorerna är 

transportpolitik och organisation samt planeringsstrategi och operativ strategi. De 

direkta faktorerna är därefter uppdelade i undergrupper vilka är infrastruktur, tidtabell, 

operativ verksamhet, marknad och externa faktorer. De externa faktorerna anses inte 

lika viktiga för trafikplaneringen på samma sätt som de andra direkta faktorerna men 

tycktes ändå vara tillräckligt betydande för att nämnas i examensarbetet. Utöver de 

faktorer som kartlagts i arbetet finns förmodligen många fler som kunde ha tagits upp 

som till exempel elförsörjning, geografi, kultur och sociala faktorer.  

Resultatet av enkäten och dess analys visar på att det finns faktorer som påverkar ett 

järnvägssystem i hög grad och att det samtidigt finns skillnad i metodik mellan Sverige 

och Schweiz för dessa faktorer. De skillnader som visats för dessa faktorer kan således 

vara orsaken till att kvaliteten på järnvägssystemet är bättre i Schweiz än vad det är i 

Sverige. Exempel på dessa faktorer är tidtabellsstrategi, blandning av tågtyper, 

trafikupplägg samt tågplan. 

Resultaten av fallstudien visar att den schweiziska metodiken med avseende på 

tidtabellsläggning inte är lika effektiv som den svenska men att skillnaden är liten. Det 

finns en större skillnad gällande godstrafiken som med den svenska metodiken anpassas 

efter persontrafiken. Den stora skillnaden i resultatet av stabilitetstesterna tyder på att en 

högre punktlighet kan uppnås genom att trafikera tågen med styva tidtabeller enligt 

schweizisk metodik. De resultat som framkommit kan sammanfattas som följer: 

 Med tidtabeller som inte är helt styva kan fler tåg trafikera en sträcka 

 Jämställdheten mellan gods- och persontrafik ökar med en styv tidtabell 

 Med styva tidtabeller kan en högre punktlighet uppnås än med inte helt 

styva tidtabeller 

Generellt är det de långa avstånden och de största noderna som styr tågtrafiken i 

Sverige, medan den i Schweiz styrs av många stora noder och jämna avstånd där 

emellan. Därför körs tågen heller inte på samma sätt som de körs i Schweiz. Att en 

integrerad styv tidtabell kan fungera i Schweiz beror till stor del på landets 

förutsättningar.  

Totalt sett bygger en väl fungerande tågtrafik på samspel mellan alla faktorer som 

påverkar ett järnvägsystem, en sorts kapacitetsbalans. Som resultaten i rapporten har 

visat stjäl en styv tidtabell mycket kapacitet men ett robustare system kan uppnås. Det 

kan därför diskuteras om att balansen inte har hittats i det svenska järnvägssystemet, 

och att de brister i infrastrukturen som finns tvingar till ett fullpackat system, som i sin 

tur gör att en god stabilitet inte kan upprätthållas. 
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Summary 

Transport by rail is increasing for both freight and passenger traffic. Parts of the Swedish 

railway infrastructure suffer from a lack of capacity and along with occurrences of traffic 

disturbances, which leads to low punctuality. The consequence is that transport by rail cannot 

meet an increase according to demand and there are many requirements on the infrastructure 

today. An international comparison of rail traffic shows that Switzerland is one of the highest 

ranking countries with regards to quality and productivity, and is therefore a country to learn 

from when it comes to railway systems. 

To ascertain if Switzerland really is better in rail transport, measurements of capacity 

utilization, track utilization and punctuality are defined and compared for Sweden and 

Switzerland. This Master’s thesis studies and analyzes the factors which affect the 

quality of a railway system. It is also interesting to examine the effects of making use of 

one of the success factors in Sweden. To achieve this, one such factor is chosen for a 

more in-depth study and is tested on an actual section of a railway route in Sweden. 

An overall aim of this Master’s thesis is to examine how the efficiency of the Swedish 

railway system can be improved, by studying the successful country Switzerland. The 

aim is also to verify if Switzerland is as good as the statistics show and to study what it 

is that influences the success. Furthermore, the thesis aims to analyze one specific factor 

and test it in practice in the Swedish railway system. 

The report is divided into six parts and five methods have been used for the different 

parts. One of these methods is benchmarking, which is more comprehensive and used in 

all parts. The other four methods in the Master’s thesis are literature studies, interviews, 

questionnaire and a case study. 

A result of the report is that with the right balance of capacity – an optimized balance 

between traffic time and buffer time in the timetable – a high level of quality can be 

achieved in a railway system. Considering that passenger and freight trains make use of 

the same tracks, punctuality should be of equal importance for freight as for passengers, 

especially since a delayed freight train may affect the passenger traffic. Economic 

incentives could therefore be a subject to study further. 

The report examines if the quality of the railways system is better in Switzerland than it is in 

Sweden. The most important subject to discuss and the uncertainty in this comparison is that 

there is no general formula to calculate capacity utilization in Switzerland, and if the same 

method of calculation is applied to Switzerland which is used by UIC (International Union of 

Railways), the capacity utilization would be more than 100 percent. Despite many attempts, it 

has not been possible to confirm this information by anyone at SBB (Schweizerische 

Bundesbahnen) in Switzerland and it is therefore a subject for further studies. Despite this, the 

quality of the railway system in Switzerland is considered to be better than in Sweden due to 

better statistics for track utilization and punctuality. Moreover, there are indications that 

Switzerland has higher capacity utilization.  
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In the study of the factors that influence railway system quality, the factors are divided 

into direct and indirect factors. The indirect factors are transport politics, organization as 

well as planning and operational strategies. The direct factors are further divided into 

subgroups which are infrastructure, timetable, operational work, market and external 

factors. The external factors do not seem to be as important for transport planning as the 

other direct factors, but were considered important enough to include in this report. In 

addition to the factors that have been studied in this thesis, there are probably many 

more which could have been mentioned, for example electric power supplies, 

geography, culture and social factors. 

The results from the questionnaire and its analysis show that there are factors that have a large 

influence on a railway system and for which there is a difference in methodology between 

Sweden and Switzerland. The differences that have been illustrated can thus be the reason 

why the quality is better on the railway system in Switzerland than in Sweden. Examples of 

these factors are timetable strategy, mix of train types as well as transport and train plans.  

Results of the case study show that the Swiss methodology concerning timetable 

construction is not as effective as the Swedish method; however, the differences are small. 

There is a bigger difference between the freight traffic since the Swedish methodology is 

more adjusted to passenger traffic. The result from the stability tests indicates that a higher 

punctuality can be achieved by running trains with a rigid timetable according to the Swiss 

methodology. The results from the case study can be summarized as follows:  

 With a timetable that is not completely rigid, more trains can run on a section of 

a railway route 

 With a rigid timetable,  freight and passenger traffic can be prioritized more 

equally  

 A higher level of punctuality can be reached with rigid timetables than with  

timetables that are not completely rigid 

Generally, it is the long distances and the largest nodes that govern the rail transport in 

Sweden, while it is the many big nodes and equal distances between these nodes, in 

Switzerland. Therefore, the trains do not run in the same way in Sweden as in 

Switzerland. The reason that an integrated rigid timetable can work in Switzerland is 

largely due to different defining conditions existing in the country.  

In total, well-functioning rail transport is based on the interaction between all of the 

factors that have an influence on railway systems, a kind of capacity balance. As the 

results in this report have showed, a rigid timetable steals more capacity but offers the 

possibility to achieve a more robust system. It can therefore be discussed if the balance 

has not yet been found in the Swedish railway system, and that an effect from the 

shortcomings in infrastructure forces the system to be fully packed, which makes it 

more difficult to uphold a stable railway system. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Resandet med tåg ökar och i Sverige har antalet tågresenärer ökat med 16 procent sedan 

2004. Med teknikens utveckling av snabbare tåg ökar även längden på resorna och 

antalet personkilometer har i Sverige ökat med 20 procent sedan 2004. Det är inte bara 

persontrafiken som ökar utan även godstransporter. Mätt i tonkilometer har de ökat med 

12 procent under samma treårsperiod (SIKA, 2008a). På delar av det svenska 

järnvägsnätet råder idag stor kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen är störst i och kring 

storstäderna på grund av den stora andelen pendeltåg och fjärrtåg som trafikerar där. I 

en undersökning av hur järnvägskunder, det vill säga tågoperatörer, uppfattar 

järnvägssystemet så visas att kapacitetsbristen är påtaglig. Detta innebär att tågtrafiken 

inte kan öka i den utsträckning som marknaden önskar och att det ställs stora krav på 

användningen av den infrastruktur som finns idag. (WSP, 2007) 

Under våren 2008 har media belyst de brister som finns på det svenska järnvägsnätet. 

Förseningar på grund av bland annat urspårning, signalfel och trängsel på spåren har 

uppmärksammats och frågan är om det inte finns möjlighet att motverka dessa problem 

innan de inträffar. Den 5 juni 2008 skriver infrastrukturminister Åsa Torstensson på 

Dagens Nyheter debattsida att det är trångt på spåren, men trots det kan mer kapacitet 

skapas. Regeringen beslutade därför under samma dag att ge Banverket i uppdrag att se 

över hur tågkapaciteten kan öka på befintligt spårnät. (Regeringskansliet, 2008-06-05) 

Resultatet av detta uppdrag ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 

november 2008. Uppdraget faller inom samma tidsramar som mitt examensarbete men 

är inget som tas upp i denna rapport. 

En internationell jämförelse av tågtrafiken visar att Schweiz är 

ett av de länder som är högst rankat vad gäller kvalitet och 

produktivitet. Sedan år 2004 har antalet tågresenärer där ökat 

mer än vad det har gjort i Sverige, med 21 procent, medan 

antalet personkilometer med tåg har ökat lika mycket som i 

Sverige, med 20 procent (SBB, 2008a). Dessutom pekar 

statistiken på att man i Schweiz lyckas utnyttja infrastrukturen 

på ett effektivare sätt. Banutnyttjandet ligger på 91 tågkilometer 

per spårkilometer och dag i Schweiz (SBB, 2008a) och i 

Sverige är motsvarande siffra endast 30 tågkilometer per 

spårkilometer och dag (SIKA, 2008b), se Figur 1. 
Figur 1 Banutnyttjande i  

Schweiz och Sverige 2007 

Det förekommer även stundtals omfattande trafikstörningar på järnvägsnätet i Sverige 

vilket leder till en låg punktlighet i internationell jämförelse. I Schweiz visas i motsats 

höga siffror även inom detta område. (SBB, 2008a) 
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1.2 Problembeskrivning 

Eftersom Schweiz rankas så pass högt internationellt, är det möjligtvis ett land att ta 

lärdom av vad gäller järnvägssystem. Kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och 

punktlighet är mått på hur effektivt järnvägsnätet används och är därför de parametrar 

som ska studeras i examensarbetet. För att säkerställa att Schweiz verkligen är ett av 

framgångsländerna inom tågtrafik ska definitioner och jämförelse av måtten undersökas 

för Sverige och Schweiz. Om definitionerna stämmer överens och måtten visar på ett 

positivt resultat är frågan vad det är som bidrar till att kapacitetsutnyttjandet, 

banutnyttjandet och punktligheten är så hög som den är i Schweiz. Det är även 

intressant att undersöka vilka effekter det skulle bli av att tillämpa en av dessa 

framgångsfaktorer i Sverige.  

Denna problembeskrivning leder fram till följande sex frågeställningar: 

1. Hur definieras kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet i 

Sverige och i Schweiz?  

2. Är kvaliteten i järnvägssystemet bättre i Schweiz än i Sverige? 

3. Vilka faktorer är det som påverkar kvaliteten och vilka metoder finns för 

dem i Schweiz och i Sverige?  

4. I vilken grad påverkar de olika faktorerna kvaliteten och för vilka faktorer 

med stor påverkan är det skillnad i metod mellan länderna? 

5. Hur fungerar en utvald faktor i detalj i Schweiz och i Sverige? 

6. Vilka effekter skulle detta arbetssätt ge om det infördes i Sverige? 

1.3 Syfte 

Ett övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur effektiviteten på det svenska 

järnvägsnätet kan förbättras, genom att studera framgångslandet Schweiz. Syftet är även 

att se om Schweiz är så bra som siffrorna visar samt att undersöka vad det är som 

påverkar framgången. Vidare syftar studien till att analysera en specifik 

framgångsfaktor och undersöka effekterna med att tillämpa Schweiz metodik för samma 

faktor i det svenska systemet. 

1.4 Avgränsningar 

En första avgränsning görs geografiskt till Sverige och Schweiz och i arbetet kommer 

dessa länder att studeras på en nationell nivå. Examensarbetet är också avgränsat till att 

endast studera kvalitetsmåtten kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet.  

Fokus för arbetet är hur den infrastruktur som redan finns kan användas effektivt och 
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därför koncentreras studien till största del på tidtabellsläggning. 

På grund av examensarbetets tidsbegränsning beskrivs vissa faktorer i kartläggningen 

mer ingående än andra. Av samma anledning görs den djupare analysen endast för en av 

de faktorer som beskrivs i kartläggningen. 

I analysen av de kartlagda faktorerna fokuseras diskussionen kring de faktorer där en 

skillnad finns i metodik mellan länderna, samt de faktorer som påverkar kvaliteten i hög 

grad. 

Endast en enkelspårig sträcka studeras i fallstudien eftersom tiden inte har räckt till för 

att även studera en dubbel/flerspårig sträcka. 

1.5 Definitioner 

Kvalitet: Begreppet kvalitet används i stor utsträckning i examensarbetet och det avses vara 

kvalitet på ett helt järnvägssystem. För att kunna erbjuda marknaden ett tillgängligt och stabilt 

järnvägsystem så spelar mått i infrastrukturutnyttjande och punktlighet en viktig roll. Mellan 

de finns även starka samband vilket gör att de tillsammans bildar en form av kvalitet. Det är 

denna definition som avses i examensarbetet. 

Gångtid: Definitionen för gångtid är ”den tid det åtgår att framföra ett tåg eller 

vagnuttagning mellan två definierade platser längs en given järnvägslinje” (Banverket, 2000-

10-18) och används som den tid ett tåg utgör i tidtabellen. I examensarbetet används även 

begreppet teoretisk gångtid, vilket avser den beräknade gångtiden för olika tåg på olika 

sträckor som beräknas med hjälp av datorprogram.  

Bana: Ordet bana är i denna rapport en järnvägssträcka och kan innehålla antingen enkelspår 

eller dubbel/flerspår.  

Fjärrblockering: Signalsystem styrs från ett fåtal centraler som har ansvar för olika distrikt.  

Integrerad styv tidtabell: En styv tidtabell innebär att tågen avgår vid samma tidpunkt varje 

timme men att den också är integrerad betyder att det finns möjligheter för resande utbyte vid 

vissa tidpunkter varje timme. 

Periodlängd, tidtabellsperiod: I en periodisk tidtabell upprepas samma 

trafiksammansättning efter en bestämd period. Denna period kallas periodlängd och är 

vanligtvis en timme eller halvtimme lång. (Burkolter, 2005)   

Järnvägsnätsbeskrivning: Förkortas JNB och definieras enligt Banverkets webbplats som 

”ger grundläggande information om förutsättningarna för att ansöka om 

infrastrukturkapacitet eller att utföra järnvägstrafik på det svenska järnvägsnätet.”  

I examensarbetet redovisas statistik och metoder för järnvägssystemet i Schweiz, som har 

fåtalet järnvägsoperatörer med många marknadsandelar. Två av dessa redovisar statistik till 
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UIC som står för International Union of Railways. SBB AG och BLS AG med underliggande 

operatörer och det är dessa som avses när det i rapporten skrivs om Schweiz. När statistiken 

eller metoderna endast avses SBB AG anges det. SBB är en förkortning av ”Schweizerische 

Bundesbahnen”. 

1.6 Bakgrundsfakta om Schweiz och Sverige 

För att kunna jämföra Sverige och Schweiz ges här grundläggande bakgrundsinformation 

om länderna. (Nationalencyklopedin, 2008) 

 Schweiz  Sverige 

Flagga 

 

 

 

Ländernas läge i 
Europa och 
illustrativt 
förhållande i 
ytstorlek. 

 

Yta 41 290 km2    410 934 km2   

Högsta berg Dufourspitze (4 634 m ö.h.)  Kebnekaise sydtopp (2 104 
m ö.h.)  

Markanvändning Skog (32 %), jordbruksmark 
(11 %), övrig (57 %) 

Skog (52 %), jordbruksmark 
(8 %), övrig (40 %) 

Folkmängd  7,5 milj. inv. (2006) 9,2 milj. inv. (2008) 

Befolkningstäthet 182 inv. per km2 (2006)  22 inv. per km2 (2006) 

Folkrikaste städer  Zürich (346 200 inv.), 
Genève (181 500), Basel 
(164 500) (2005) 

 Stockholm (795 163 inv., 
2008), Göteborg (510 491), 
Malmö (258 020) (2006) 

Urbaniseringsgrad  68 % (2005)  84 % (2005) 
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 Schweiz  Sverige 

Befolkningsprognos 
2050 

7,2 milj. inv.  10,6 milj. inv.  

 

Statsskick Republik   Monarki 

BNP per capita  45 358 US dollar (2005) 43 934 US dollar (2007) 

Näringsgrenars 
bidrag till BNP  

Jordbruk (3 %), industri 
(31 %), service (66 %) 
(2000) 

 Jordbruk (2 %), industri 
(28 %), service (70 %) (2000) 

 

Export  148 600 milj. US dollar 
(2005) 

 126 600 milj. US dollar 
(2005) 

Viktigaste 
exportländer 

Tyskland, USA, Frankrike USA, Tyskland, Norge 

Viktigaste 
exportprodukter 

Maskiner, kemikaliska 
produkter, ur  

Maskiner, fordon, papper 

Import  135 000 milj. US dollar 
(2005) 

104 400 milj. US dollar 
(2005) 

Viktigaste 
importprodukter 

Maskiner, kemiråvaror, 
transportmedel  

Verkstadsprodukter, bränsle, 
kemiska produkter  

Viktigaste 
importländer 

Tyskland, Italien, Frankrike  Tyskland, Danmark, Norge  

 

Järnvägsnät 4 406 km (2000)  11 106 km (2000) 

Vägnät 71 059 km (2000)  212 000 km (2001) 

Stora 
järnvägshållare 

SBB AG, BLS AG  Banverket 

Stora 
järnvägsoperatörer 

SBB AG, BLS AG SJ AB, Green Cargo, Arriva, 
Veolia transport m.fl.  

Organisationen i Schweiz är annorlunda gentemot Sveriges. I Schweiz är det samma 

organisation som äger förvaltar infrastrukturen som trafikerar spåren. Medan i Sverige 

är det en infrastrukturhållare för nästan hela järnvägsnätet med flertalet tågoperatörer.
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2 Metod och material 

Med utgångspunkt från utbildningen på Väg- och vattenprogrammet på LTH, med 

inriktning mot trafikplanering, har ämnet om järnvägstrafik angripits. Då ämnet till stor 

del var främmande har tiden för examensarbetet till en början gått till att inhämta 

grundläggande kunskap om hur tågtrafik och järnvägssystem fungerar. Detta har skett 

genom litteraturstudier. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 arbetsveckor. I Figur 2 

visas arbetsgången för examensarbetet och schematisk disposition av de avsedda 

veckorna. 

Projekt-

plan

Inledning

Val av 

metoder

Definitioner

Jämförelse

Kartläggning av 

faktorer

Påverkansgrad 

och analys - 

faktorer

Djupstudie av en faktor Fallstudie
Diskussion och 

slutsats

Presenta

-tion

Samman

-fattning

 
Figur 2 Schematisk figur som visar examensarbetes arbetsgång. 

Examensarbetet är indelat i sex moment enligt de frågeställningar som presenterats i 

kapitel 1.2 Problembeskrivning. Fem olika metoder har använts för att reda ut dessa 

problem varav en övergripande, Benchmarking. De andra fyra metoderna som använts i 

examensarbetet har varit litteraturstudier, intervjuer, enkät och fallstudie. I Tabell 1 

visas för vilka moment som vilka metoder har använts. I kapitel 2.1-2.5 finns mer 

detaljerade beskrivningar av de metoder som har används.  

Tabell 1 Metoder som har använts till de olika momenten i examensarbetet. 

 Moment 

1 2 3 4 5 6 

Metod 

Definition 
av kvalitet 

Jäm-
förelse 

av 
kvalitet 

Kart-
läggning 

av 
faktorer 

Påverkans-
grad och 
analys 

Djup-
studie 

Jämförelse 
av metodik 

Benchmarking X X X X X X 

Litteraturstudier X X X  X  

Intervjuer   X  X X 

Enkät    X   

Fallstudie      X 
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2.1 Benchmarking 

Benchmarking är av praktisk form och används för att förbättra något inom ett område. 

Metoden går ut på att studera, analysera och lära från dem som tillhör de bästa inom 

området. Det innebär inte att kopiera andras metoder utan det kräver förmågan att 

anpassa den nya lärdomen till den egna verksamheten. Benchmarking inkluderar fyra 

grundläggande steg (Bestransport.org, 2008);  

1) Självbedömning: För att få förståelse för den egna processen och 

prestationen i detalj krävs en bedömning av den egna verksamheten. 

2) Analys: Studera processer och prestationer hos verksamheter med framgång.  

3) Jämförelse: Den egna prestationen med den analyserade jämförs.  

4) Implementera: Genomföra ändringar i den egna verksamheten för att uppnå 

samma prestation. 

I examensarbetet kan de fyra stegen jämföras med de sex momenten i processen som 

presenterats i Tabell 1. Självbedömning inkluderar första och andra momentet, 

”definition” och ”jämförelse” av kvaliteten. Analysen motsvarar tredje, fjärde och femte 

momentet; ”kartläggning”, ”analys” och ”djupstudie. Det sjätte momentet i processen; 

”Jämförelse av metodik” är jämförelsen i Benchmarking. Det sista steget implementera 

tas inte upp i detta examensarbete. 

2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har i examensarbetet främst använts till de tre första momenten i Tabell 

1. En mindre del av moment fem klargjordes även genom litteraturstudier. Teorin till 

kapitlet som behandlar definitionen av kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och 

punktlighet har gjorts genom att studera litteratur från Banverket, SBB och den 

internationella järnvägsunionen UIC. Även rapporter, läroböcker och 

doktorsavhandlingar inom ämnet har studerats och litteratur av schweiziska författare 

har varit i fokus. Till jämförelsen av kvaliteten mellan Schweiz och Sverige har statistik 

för de senaste åren använts. Statistiken är från Banverket i Sverige och från SBB i 

Schweiz samt UIC.   

Av tiden för examensarbetet gick en betydande stor del till kartläggningen av de 

faktorer som påverkar kvaliteten på ett järnvägssystem. Litteratur till detta var liknande 

den som användes till det första momentet, definition av kvalitet.  

2.3 Intervjuer 

Till djupstudien av en framgångsfaktor samt för komplettering av kapitel 5 har 

intervjuer med berörda personer gjorts i Sverige och i Schweiz.  
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2.3.1 Intervjuer i Sverige 
I Sverige genomfördes vid tre olika tillfällen intervjuer med tre personer på Banverket, 

varav två genomfördes på telefon. Den första intervjun gjordes efter att kartläggningen 

genom litteraturstudier var avklarad. Syftet med den var att ta reda på vilken faktor jag 

skulle göra en djupstudie av samt få svar till kartläggningen där kunskapsluckor fanns. 

Efter att ha valt faktor att studera mer utförligt genomfördes två telefonintervjuer, med 

syfte att skaffa bakgrundsmaterial till djupstudien.  

I samband med examensarbetet gjordes även ett studiebesök på trafikledningscentralen i 

Malmö, vilket gav en bild av hur den operativa verksamheten fungerar.  

2.3.2 Intervjuer i Schweiz 
Strax efter att intervjuerna i Sverige hade gjorts träffade jag vid ett tillfälle tre personer 

på ETH i Zürich. De är alla verksamma på institutionen för trafikplanering och 

transportsystem. Syftet med denna intervju var att fylla de luckor i kartläggningen som 

inte hade hittats genom litteraturstudier samt att liksom intervjuerna i Sverige, få 

kunskap om den faktorn som djupstuderades. 

Tanken med resan till Schweiz var även att intervjua någon person som är verksam på 

SBB och eventuellt gå på studiebesök, men det var tyvärr inte möjligt vid detta tillfälle. 

2.4 Enkät 

Inför analysen av de faktorer som påverkar ett järnvägssystemets kvalitet skickades en 

enkät ut. Syftet med enkäten var att dess resultat skulle fungera som underlag då de 

olika faktorerna analyserades och för att få reda på hur stor påverkan de olika faktorerna 

har på kvaliteten. Anledningen till att denna enkätstudie gjordes var även att underlag 

till analysen var svårt att hitta genom litteraturstudier och att det ansågs intressant att se 

hur verksamma personer inom järnvägssektorn ser på saken. 

2.4.1 Enkätens utseende 
Enkäten utformades med samma huvudsakliga uppdelning som i kartläggningen av de 

faktorer som påverkar kvaliteten på ett järnvägssystem, det vill säga med direkta och 

indirekta faktorer. De faktorer som är beskrivna i kapitel 5 Kartläggning av faktorer 

som påverkar kvaliteten på ett järnvägssystem är således de faktorer som 

respondenterna ombads att vikta. Namnen på de olika faktorerna skiljer sig från 

rubrikerna i kapitlet för att de lättare skulle förstås av de svarande. En liten förklarande 

text lades även till under vissa mer svårdefinierade faktorer. Den direkta faktorn, Antal 

tåg och dess prestanda under huvudgruppen operativ verksamhet delades upp i Tågens 

prestanda baserat på last och Tillgång till reservfordon. De externa faktorerna delades 

även upp i tre underfaktorer; Beredskap vid extremt väder, Åtgärder mot lövhalka samt 

Åtgärder för att minska andra externa störningar som till exempel olyckor i 

plankorsningar, vilda djur på spåret etc.  
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Den svarande fick uppgiften att sätta en vikt gällande infrastrukturnyttjande och en 

gällande punktlighet för de olika faktorerna, och svarsalternativen var på en skala 

mellan noll och fem där; 

0 = Ingen påverkan 

1 = Låg påverkan 

2 = Mindre påverkan 

3 = Medelstor påverkan 

4 = Stor påverkan 

5 = Mycket stor påverkan 

Det fanns även plats för kommentarer sist i enkäten för att ge möjlighet till mer utförliga 

svar. Enkäten finns som bilaga 2 och 3 på svenska respektive tyska. 

2.4.2 Genomförande och urvalsgrupp 
Enkäten skickades via e-post till totalt 13 personer som ansågs kunniga och/eller 

verksamma inom järnvägssektorn, tre i Schweiz och tio i Sverige. Av de tre personerna 

i Schweiz är två professorer och en doktorand. En av professorerna har tidigare arbetat 

flera år på SBB. I Sverige skickades enkäten till personer på Banverket inom 

Leverensdivisionen och avdelning planering. I urvalsgruppen var även personer som 

ingår i Järnvägsgruppen på KTH och konsulter inom kollektivtrafikplanering. Något 

slutdatum sattes inte på enkäten men efter två veckor skickades en påminnelse ut till 

dem som inte hade svarat.  

2.4.3 Metodanalys 
En nackdel med denna enkät var att den skickades ut till ett fåtal personer. Att använda 

svaren kvantitativt är därför riskfyllt eftersom medelvärdet av svaren hade varit mer 

representativt om det hade varit fler svarande. I examensarbetet har därför tolkningen av 

resultatet gjorts med försiktighet och en bred diskussion har förts kring resultatet. 

En annan svårighet med enkäten var att faktorerna är svårdefinierade och att de 

svarande därför kan ha viktat dem ur olika perspektiv. De beskrivande namnen på 

faktorerna och förklarande texten kan ändå ha minskat denna svårighet. 

2.5 Fallstudie 

Den metod som avslutningsvis användes i examensarbetet var en fallstudie. Syftet med 

fallstudien var att jämföra Schweiz metodik med den svenska, för den faktor som en 

djupstudie har gjorts på. Jämförelse gjordes med avseende på kapacitetsutnyttjande och 

stabilitet. 

2.5.1 Genomförande  
På grund av liten kännedom om tidtabellskonstruktion innan examensarbetet valdes en 

mindre komplicerad sträcka att göra beräkningar på. Kriterierna för valet var en 
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enkelspårig sträcka med låg blandning av trafiktyper samt att den skulle innehålla två 

större knutpunkter med mindre stationer längs sträckan.  

Efter att sträckan för fallstudien hade valts ut studerades tidtabellen som gäller för 

perioden 080615-081213. Syftet var att välja ut en tvåtimmars period med högt 

trafikflöde under ett karakteristiskt vardagsdygn. Nästa steg var att kartlägga de tåg som 

trafikerar sträckan under denna period och utifrån dessa skapa en tidtabell enligt den 

schweiziska huvudstrategin.  Inför beräkningarna skulle det därför finnas en svensk och 

en schweizisk tidtabellsversion för den utvalda perioden. 

I samband med fallstudien har ingen hänsyn tagits till verklig efterfrågan på tågtrafik 

längs sträckan. Ett antagande har gjorts om att tidtabellerna för de sträckor som ansluter 

till sträckan för fallstudien, också är planerade enligt en integrerad styv tidtabell. 

2.5.2 Beräkningar 
Beräkningarna av kapacitetsutnyttjande gjordes enligt den metod som presenteras i 

kapitel 3.2.2 Beräkning av kapacitetsutnyttjande i Sverige. För stabilitet så utfördes 

beräkningarna genom ett antagande om att ett tåg är försenat med tio minuter och 

beräkna totala antalet minuter tågen kommer försent till slutstation samt hur många tåg 

som skulle råka ut för sekundära förseningar. Detta gjordes för två olika scenarion: 

 Stabilitetstest 1: Det försenade tåget har högst prioritet och får köra enligt 

tidtabell men tio minuter senare än ordinarie avgångstid. Andra tåg måste 

därför anpassa sig till det försenade tågets framfart. 

 Stabilitetstest 2: Det försenade tåget får inte försena något annat tåg vilket 

innebär att det har lägst prioritet och måste anpassa sig till all annan trafik. 

De tåg som påverkas av sekundära förseningar i stabilitetstest 1 måste anpassas till all 

annan trafik. 

Inför och under fallstudien konsulterades en trafikplanerare på Banverket vid två 

tillfällen då jag fick material och hjälp med tidtabellskonstruktion.  

2.5.3 Metodanalys 
Att konstruera tidtabeller utan erfarenhet kan vara en nackdel med metoden eftersom 

risken är stor att göra fel. Det är många parametrar att hålla reda på och ett mer 

erfarenhetsmässigt tänk hade varit till en fördel. Detta har därför lett till generaliseringar 

som eventuellt inte hade behövts göras om färdighet i tidtabellskonstruktion redan hade 

funnits. 
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3 Definition av kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande 
och punktlighet 

För att kunna säkerställa att kapacitetsutnyttjandet, banutnyttjandet och punktligheten är 

högre i Schweiz än i Sverige, utreds definitionen i respektive land i detta kapitel. Utöver 

definitionerna beskrivs vad kapacitet gällande järnvägssystem är samt samband mellan 

de olika kvalitetsmåtten. 

3.1 Järnvägskapacitet 

3.1.1 Begreppet kapacitet 
Att beskriva kapacitet för järnvägssystem är komplext eftersom det beror av många 

tekniska förhållanden. Dessa kan dock delas in i tre huvudgrupper (Kaas, 1998): 

 Infrastruktur  

 Materiel 

 Driftsplan 

Av samma anledning kan begreppet kapacitet innebära olika betydelser i olika 

sammanhang inom järnvägssektorn. Till exempel kan det talas om ett tågs kapacitet som 

antal passagerare det kan ta eller hur stor vikt i ton tåget klarar av att transportera. I 

andra sammanhang kan kapaciteten gälla en enskild sträcka eller station och ibland ett 

helt järnvägsnät, i mått som antal tåg systemet klarar att hantera per timme. (Kaas, 

1998)  

Det finns följaktligen ingen helt enskild definition på kapacitet för järnvägssystem, men 

i likhet med de tre ovan beskrivna grupperna så finns det huvudsakligen fyra olika 

synsätt på kapacitet. Dessa synsätt är marknaden, infrastrukturplanering, 

tidtabellsläggning och den operativa verksamheten. (UIC, 2004a) 

Marknaden beskriver kundens behov av kapacitet. För persontransporter kräver 

marknaden ofta frekventa avgångar i form av hög turtäthet och direktförbindelser vilket 

även är viktigt för kunden. (Andersson och Berg, 2001) För godstransporter är 

efterfrågan på hög lastkapacitet viktigt samt att varorna ska komma fram i tid för att inte 

missa andra viktiga förbindelser. Det är även viktigt att godset kommer till slutkunden i 

rätt tid enligt ”just-in-time”-filosofin vilken är en strävan att producera och leverera 

varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs (Nationalencyklopedin, 

2008)  

Kapacitet avseende infrastruktur beror på vilken spårlängd, spårtyp, största tillåtna 

hastighet etc. som en sträcka har. Även i vilket skick järnvägsnätet är avgör 

infrastrukturens kapacitet. Infrastrukturens skick beror av strategier för underhållet samt 

förväntad utslitning av spåren. (UIC, 2004a) Den största kapaciteten en 

järnvägsinfrastruktur kan ha beskrivs som det högsta tågflöde som uppnås när tågen 

körs med största tillåtna hastighet (Wiklund, 2002).  
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Ur synsättet tidtabellsläggning är dygnets 24 timmar de som finns att tillgå, men 

givetvis är utgångspunkten även marknadens efterfrågan och den infrastruktur som 

finns. Avgörande för kapaciteten för tidtabellskonstruktörer är därför det nuvarande 

skicket på järnvägsnätet, planerade underhållsarbeten och om möjlighet för 

förbipassering och korsande tåg finns på stationer etc. Beroende på marknadens 

efterfrågan kan även trafiksammansättningen av tåg variera och därmed hastigheten. 

(UIC, 2004a) 

För de operatörer som använder järnvägsnätet utgår synsättet på kapacitet utifrån dagens 

situation. Med det menas att förutsättningarna är det verkliga antalet tåg som finns, den 

verkliga blandningen av trafik och hastighet, det skick som järnvägsnätet är i för 

tillfället och förseningar på grund av olika orsaker som kan vara upphov till missade 

tågförbindelser. (UIC, 2004a) För att operatören ska kunna utföra trafik som är 

planerad, tillhandahåller den fordon och personal. Operatörers kapacitet är därför antalet 

bemannade fordon som är tillgängliga för att utföra trafik. För att tidtabellen ska kunna 

upprätthållas krävs även kapacitet i form av personal som leder trafiken bestående av de 

olika operatörerna samt trafikledare och teknisk utrustning i trafikledningscentraler. 

(Wiklund, 2002)  

Samtidigt som marknadsmässiga krav på kapacitet ger strävan att tillgodose 

flödestoppar av antalet resenärer, måste de som planerar järnvägsnätet arbeta för en 

kapacitet som klarar av det genomsnittliga antalet resenärer. Denna planering ska även 

garantera ett lönsamt användande av infrastrukturen. Ur tidtabellsynpunkt 

sammankopplas kapacitet av en viss infrastruktur och de krav på spårutrymme som 

finns just där. Motsatsen är hur operatörerna ser på kapacitet. För dem är kapaciteten 

alltid i förändring eftersom den beror på tillgängligheten till de järnvägsnät som finns, 

utvecklingen av byggnadsåtgärder, förseningar, omläggningar och antalet extra tåg som 

finns att tillgå. Det finns inget av dessa synsätt som är rätt eller fel utan alla ser på 

kapacitet utifrån sina egna förutsättningar, och varje synsätt leder därför till olika krav 

på kapacitet. (UIC, 2004a) 

3.1.2 Teoretisk järnvägskapacitet 
Den kapacitet som kan uppnås i ett järnvägssystem beror på vilket sätt dess infrastruktur 

används. För en avgränsad del av järnvägsnätet beror kapaciteten på förhållanden 

mellan (UIC, 2004a): 

 Antal tåg per tidsintervall 

 Medelhastighet 

 Stabilitet 

 Olikhet 

Ju fler tåg det är på den avgränsade järnvägsdelen, desto mindre kapacitetsutrymme 

finns kvar för kvalitet på resan. Kvalitet i detta fall är med avseende på medelhastighet, 

stabilitet och olikhet. Avståndet för inbromsning ökar proportionellt mer än vad 

medelhastigheten gör och det innebär att då medelhastigheten är hög så behöver varje 
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tåg en lång inbromsningssträcka. Därför kan endast ett fåtal tåg trafikera sträckan. Med 

stabilitet menas att till exempel mindre förseningar inte orsakar ännu större förseningar 

för andra tåg. För att få ett stabilt järnvägssystem läggs extra tid till den teoretiska 

gångtiden som varje tågtyp har för en viss sträcka. När skillnaden i total gångtid mellan 

olika tågtyper som kör på samma spår är stor, så sker en proportionell ökning av 

kapacitetsåtgången för samma antal tåg. (UIC, 2004a) 

En modell för hur dessa parametrar förhåller sig till varandra visas i Figur 3. Var och en 

av parametrarna utgör en axel, och mellan de olika axlarna dras en rak linje. Den totala 

längden på de raka linjerna representerar kapaciteten och kapacitetsutnyttjandet 

definieras av den raka linjens position på de fyra olika axlarna. En ökning av längden på 

de raka linjerna innebär ökad kapacitet. (UIC, 2004a) 

 

Figur 3 Kapacitetsbalans (UIC, 2004a) 

Den ljusare linjen i Figur 3 beskriver en linjedel med ”metro-train working”, det vill 

säga en linjedel med trafik av liknande tågtyper. Den svarta linjen i Figur 3, ”mixed-train 

working” visar kapacitet för en linjedel som trafikeras av olika tågtyper. Som redan 

nämnts så finns det ingen unik eller sann definition på kapacitet. På grund av de 

skillnader i synsätt som finns är det inte lämpligt att applicera en generell definition av 

kapacitet. På det sättet är definitionen nedan menad att fungera i ett så brett spektrum 

som möjligt. (UIC, 2004a) 

Kapaciteten för ett järnvägssystem definieras som(UIC, 2004a): 

 Det totala antalet och typen tillgängliga spår som finns under en viss tidsram, 

inom en begränsad del av ett järnvägsnät.  
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3.2 Kapacitetsutnyttjande 

3.2.1 Beräkning av kapacitetsutnyttjande i Schweiz 
Några generella regler eller metoder som tillämpas vid beräkning av 

kapacitetsutnyttjandet i Schweiz används inte. Nyttjandegraden beror istället på 

linjedelen det gäller och den erfarenhet som planeraren har från linjedelen. (Lüthi, 2008-

06-09)  

3.2.2 Beräkning av kapacitetsutnyttjande i Sverige 
I Sverige definieras kapacitetsutnyttjande enligt en kompressionsmodell. Det innebär att 

kapacitetsutnyttjandet beräknas som den totala tid det tar för ett visst antal tåg att åka en 

linjedel, i förhållande till det tidsintervall som samma antal tåg utgör i tidtabellen. En 

linjedel är den del av en linje där trafiksammansättningen och/eller antalet tåg samt 

infrastruktur inklusive signalsystem är oförändrad eller i stort sett oförändrad. De tåg 

som trafikerar linjedelen delas in i olika typer beroende på i vilken hastighet tåget kan 

köra och vilket avstånd för resandeutbyte det har. Den totala tiden det tar för ett visst 

antal tåg att åka en linjedel kallas för belagd tid. Den belagda tiden beräknas olika för 

om linjedelen består av enkelspår eller dubbelspår. (Banverket, 2005) 

För dubbelspår beräknas den belagda tiden genom att för varje tåg addera det minsta 

tidsavståndet mellan tåg i homogen trafik med den extra tid som banan upptas av, när 

ett långsamtgående tåg följs av ett snabbare tåg. Den totalt belagda tiden på dubbelspår 

beräknas enligt Formel 1. (Banverket, 2005) 
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Formel 1 Formel för beräkning av belagd tid på dubbelspår (Banverket, 2005) 

Den belagda tiden för enkelspår är lite mer komplicerad att beräkna eftersom hänsyn till 

mötande tåg måste tas. Den dimensionerande stationssträckan, det vill säga där 

gångtiden är som längst adderas till det tidstillägg som krävs vid möte. Om de stationer 
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som tågen ska mötas på saknar möjlighet till samtidig infart eller fjärrblockering görs ett 

extra tidstillägg som varierar beroende på tågtyp. I det tidstillägget ingår gångtidsförlust 

för acceleration och retardation samt ett extra tillägg för att tåget ska hålla tidtabellen. 

Den totalt belagda tiden på enkelspår beräknas enligt Formel 2. (Banverket, 2005) 
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Formel 2 Formel för beräkning av belagd tid på enkelspår (Banverket, 2005) 

Kapacitetsutnyttjandet som också benämns konsumerad kapacitet, beräknas i procent utifrån 

den belagda tiden av linjedelen, se Formel 3. Eftersom konsumtionen av kapacitet varierar 

mellan olika tider på dygnet, veckodagar och säsonger så ska de tidsintervall som tågen utgör 

i tidtabellen vara dimensionerande. Det grundläggande intervallet som används, är minst två 

timmar av ett karakteristiskt vardagsdygn, då linjedelen är som mest belastad. (UIC, 2004a) 

Då beräkning av kapacitet ändå sker över ett dygn tas två timmar bort för att banan behöver 

tid för banarbete. Är linjedelen trafikerad under hela dygnet kan ytterligare tid tas bort.  
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Formel 3 Formel för beräkning av konsumerad kapacitet (Banverket, 2005) 
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Resultat av kapacitetsutnyttjande ger sedan en indikator för utrymmessituationen på 

linjedelen. Banverket har delat in indikatorerna i tre olika intervall för dimensionerande 

tidsperiod som är 2 timmar respektive för dygnet, se Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 2 Indikator för konsumerad kapacitet då dimensionerande tidsperiod är 2 h. (Banverket, 

2005) 

Konsumerad kapacitet Indikering Kommentar 

< 60 % Grön Ledig kapacitet finns, möjlighet att köra fler tåg 

61 – 80 % Gul Balans mellan kvantitet och kvalitet 

81 – 100 % Röd 
Ingen ledig kapacitet och hög 
störningskänslighet 

 

Tabell 3 Indikator för konsumerad kapacitet då dimensionerande tidsperiod är ett dygn. 

(Banverket, 2005) 

Konsumerad kapacitet Indikering Kommentar 

< 60 % Grön Ledig kapacitet finns under delar av dygnet 

61 – 80 % Gul 
Ett störningskänsligt system, svårt att utföra 
banunderhåll 

81 – 100 % Röd Kapacitetsbrist 

3.3 Banutnyttjande  

Banutnyttjande mäts i antal tågkilometer per spårkilometer per dag. Det bedöms 

vanligtvis för ett år, och beräknas genom att landets totala trafikarbete i tågkilometer 

under året divideras med landets totala längd befintliga spår i kilometer, som sedan 

divideras med 365. Banutnyttjande är ett kvalitetsmått som används vid jämförelse 

mellan olika länders användning av järnvägsnätet.  

3.4 Punktlighet  

3.4.1 Definition 
När någon eller något är punktligt innebär det att den eller det ”håller tiden”. För en resenär så är 

punktlighet något som inträffar då resan startar och slutar på de tider som är förväntade 

avgångs- och ankomsttider. En undersökning av svenska malmtågs punktlighet visade, att tågen 

går när de har lastats eller lossats oavsett om tidpunkten är före eller efter tidtabellen. Enligt 

Nyström (2005) är punktlighet för godstrafik i vissa avseenden inte lika viktigt i sig. Detta kan 

anses vara en förklaring till att punktligheten för godstrafik ofta är lägre än för persontrafik. Det 

är dock något som kan komma att förändras i takt med att kraven från företagskunder ökar.  
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En generell motsats till punktlighet är opunktlighet vilket har två betydelser. Antingen 

pratas det om en försening eller om något eller någon som är före utsatt tid. Inom 

tågtrafik används oftast termen försening för opunktlighet (Nyström, 2005) men det kan 

ge lika stora negativa konsekvenser om ett tåg är för tidigt. Ett bättre begrepp är därför 

rättidigt tåg (Håkansson, 2008). En försening kan antingen vara primär eller sekundär. 

Då en primär försening inträffar är orsaken någon form av direkt störning som till 

exempel tågfel, elfel eller säkerhetsfel. En sekundär försening är orsakad av ett annat 

tåg som är drabbat av en primär försening. Då sekundära förseningar orsakar ytterligare 

förseningar kan en så kallad dominoeffekt uppstå. (Goverde, 2005) Det innebär att ju 

högre punktlighet, och därmed lägre störningskänslighet en linje har, desto stabilare kan 

tidtabellen följas.  

För att kunna redovisa punktlighet och beskriva situationen enkelt måste man ha någon 

form av index. Några exempel på punktlighetsindex är (Nyström, 2005): 

 Förseningstid i förhållande till planerad restid 

 Förseningstid i förhållande till den tillryggalagda sträckan 

 Medelförsening 

 Andelen försenade tåg till station 

 Andelen tåg som är punktliga till de flesta stationer 

Punktlighet för ett visst tåg kan mätas automatiskt eller manuellt, avrundat till hel minut 

eller ej samt längs en hel sträcka, vid vissa stationer eller vid ankomst eller 

avgångsstationen. Vanligtvis så redovisas punktlighet i absolut mått, som andel tåg som 

är försenade med inte mer än till exempel 5 minuter. Ett absolut mått innebär att det inte 

finns något samband med resans längd i sig. (Nyström, 2005) Det innebär att om ett tågs 

tidtabellstid är 50 minuter eller 15 minuter, spelar det ingen roll för hur stor försening 

tåget har.  

Vid jämförelser länder emellan kan ibland problem uppstå eftersom det kan finnas 

skillnader i punktlighetsnivå. Dessa problem kan bero på (BEST, 2003):  

 Olikheter i geografin mellan järnvägsnät ger olika mönster av service, i form 

av längd på körsträcka och antal tåg per tidsenhet etc. 

 Skillnad i hur rapportering och mätning sker 

 Skillnad i definitioner, till exempel hur inställda tåg räknas och vart 

punktligheten mäts 

 Skillnader i definition av vad som är ett försenat tåg, exempelvis 1, 3, 5 eller 

15 minuter 

 Skillnad på mängd återställningstid i tidtabellen, som kan påverka 

enkelheten för tåg att ta igen förlorad tid  

Konsekvenserna av att ett tåg är försenat kan se olika ut för olika resenärer. Om resenären 

ska byta tåg och det första tåget är försenat men ändå hinner med anslutningen till det andra, 

har resenären inte förlorat någon tid och kommer punktligt till resans slutmål. Hinner 
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resenären däremot inte med det anslutande tåget blir denne försenad till slutmålet. Tågets 

punktlighet är därför ett mått på transportsystemets tillförlitlighet men ger inte bilden av 

resenärers punktlighet till slutstationen. (SIKA, 2004) 

3.4.2 Punktlighet i Schweiz 
SBB har som kvalitetskriterium att till slutstation ska 75 procent av persontrafiken som mest 

vara försenade mellan noll och en minut, och 95 procent av persontrafiken ska maximalt vara 

försenade mellan noll och fyra minuter. I praktiken innebär det en minut och 59 sekunder, 

respektive fyra minuter och 59 sekunder. I årsrapporten för SBB redovisas även punktligheten 

för lokal/regionaltrafik och persontrafik mellan större städer. (SBB, 2008a) 

Vid mätning av punktlighet så skiljer SBB på antal förseningsminuter om det är gods- 

eller persontrafik och för godstrafik så är tågen punktliga vid en maximal försening på 

30 minuter.  (SBB, 2008a) 

År 2007 infördes en typ av prioritetsschema med syfte att vidareutveckla punktligheten 

hos SBB:s tåg och för att säkerställa att tågresenärerna anländer till sin destination i tid. 

Detta schema är utformat så att försenade minuter tillåts fördelas på grundorsaken, och 

så att statistiska värden överensstämmer med de punktlighetsnivåer som kunderna 

upplever. Ett kontrollsystem kommer att användas för att värdera punktligheten för 

kunderna, lokalisera orsaken till förseningarna och definiera storleken på 

förbättringsåtgärder. (SBB, 2008a.) 

3.4.3 Punktlighet i Sverige 
I Sverige anses ett tåg vara punktligt om det anländer till slutstationen med en försening 

på maximalt fem minuter. Liksom i Schweiz är det i praktiken att ett tåg får vara 

försenat fem minuter och 59 sekunder. I Banverkets statistik för punktlighet redovisas 

andelen försenade tåg på totalt, person-, gods-, fjärr-, regional-, pendel- och snabbtåg. 

Någon skillnad i antalet maximala förseningsminuter görs inte för persontrafik och 

godstrafik. (Johansson, 2008) 

Nästan hela Sveriges järnvägsnät lider av låg punktlighet. På flera linjedelar leder 

förseningar till lägre kapacitet eftersom antalet accepterade sekundära förseningar är 

begränsade. Tyvärr används punktlighet endast som mått vid uppföljning och trots att 

sekundära förseningar dominerar används punktlighet sällan systematiskt som 

återkoppling vid tidtabellskonstruktion. Ännu mer sällan används det som återkoppling 

vid projektering av ny infrastruktur. (Lindfeldt, 2007) 

3.5 Samband mellan kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och 
punktlighet 

Kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet kan sägas vara kvaliteten på 

järnvägsnätet. Det finns tydliga samband dem emellan och det är intuitivt att stabiliteten får 

lida när kapaciteten nyttjas maximalt. Omvänt, så kan inte kapaciteten nyttjas till fullo, om 

stabiliteten säkerställs med längre buffertider, eftersom det innebär att buffertiderna utgör 

tid som istället skulle kunna vara potentiell kapacitet för att köra fler tåg. (Burkolter, 2005) 
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Utifrån definitionerna av banutnyttjande och kapacitetsutnyttjande kan ett samband dem 

emellan att sammankopplas. Banutnyttjande beskrivs som ovan nämnt i tågkilometer 

per spårkilometer och dag. En parallell kan dras mellan mängden tågkilometer som 

produceras per år, och den kapacitet som operatörerna och de som lägger tidtabellerna 

levererar. På samma sätt kan ett samband finnas mellan antal spårkilometer som är 

möjliga att färdas på och den kapaciteten på järnvägsnätet som infrastrukturplanerarna 

står för. På grund av detta borde även ett samband mellan banutnyttjande och 

punktlighet att finnas.  

Som tidigare beskrivits så mäts punktlighet i förseningar, som beror på vissa störningar 

i tågtrafiken, vilket i sin tur även kan visa hur stabil tidtabellen är för en viss linjedel. 

Alltså kan ett effektivt gränssamband mellan den maximala 

störningstoleransen≈stabilitet och kapacitetsutnyttjande att påvisas. Vid till exempel 

jämförelse av två tidtabeller med samma kapacitetsutnyttjande, är den med högsta 

stabilitet, den tidtabell som är mest effektiv att använda. (Burkolter, 2005)  

Anta att för varje värde på kapacitetsutnyttjande är den tidtabell känd, som har högst 

stabilitet samt är mest effektiv. Plottas dessa värden i ett diagram visas den effektiva 

gränsen mellan stabilitet och kapacitetsutnyttjande, se Figur 4. Diagram och den 

effektiva gränsen ser olika ut för olika trafikutbud. Med trafikutbud menas lika många 

tåg och samma tågtyper men med olika sammansättningar av trafik. (Burkolter, 2005) 

 
Figur 4 Den effektiva gränsen, mellan maximal störningstolerans och kapacitetsutnyttjande. 

(Burkolter, 2005) 

Med detta samband är det möjligt att urskilja den tidtabell som är den mest fördelaktiga 

tidtabellen att använda. I praktiken är det dock svårt att räkna fram den approximativt 

effektiva gränsen eftersom det är komplext att hitta både den kortaste periodlängden och 

den maximala stabiliteten för en given nivå på kapacitetsutnyttjandet.(Burkolter, 2005) 

För den intresserade läsaren finns mer utförlig beskrivning av sambandet i bilaga 1 samt 

ett ytterligare samband som visar förhållandet mellan kapacitet och stabilitet.
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4 Jämförelse av kvaliteten på järnvägssystemet mellan 
Sverige och Schweiz 

För att en jämförelse av kvaliteten ska kunna göras mellan länderna redovisas nedan statistik för 

kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet. Skillnader tydliggörs och följs av en 

diskussion med slutsatser om huruvida järnvägssystemets kvalitet är bättre i Schweiz än i Sverige. 

4.1 Kapacitets- och banutnyttjande 

4.1.1 Schweiz 
Som tidigare nämnts används inga generella metoder liknande Banverkets, för 

beräkning av kapacitetsutnyttjande för olika linjedelar eller på hela järnvägsnätet i 

Schweiz. SBB använder alltså inte heller den modell som UIC tagit fram för beräkning 

av kapacitetsutnyttjande. Skulle de göra det så skulle resultatet bli, att vissa delar av 

järnvägsnätet hade varit belastat med mer än 100 procent. (Lüthi, 2008-06-09)  

År 2007 var banutnyttjandet i Schweiz 91 tågkilometer per spårkilometer och dag. (SBB, 2008a) 

4.1.2 Sverige 
Vid beräkning av den konsumerade kapaciteten i Sverige är järnvägsnätet indelat i 234 

linjedelar och kapacitetsutnyttjandet för linjedelarna indelade i intervall visas i Tabell 4. 

Statistiken visar beräkningar både för dygnet och för de två timmar då linjedelen är som 

mest belastad. Andel linjedelar som ligger inom de olika intervallen är även redovisade. 

Tabell 4 Konsumerad kapacitet år 2007 (Banverket, 2008b) samt procentuell andel per 

intervall. 

 Dygnet Max. 2 timme 

Antal linjedelar med kapacitet 81-100 %  15 (7 %) 101 (43 %) 

Antal linjedelar med kapacitet 61-80 %  45 (19 % ) 35 (15 %) 

Antal linjedelar med kapacitet <60 %  174 (74 %) 98 (42 %) 

Totalt antal linjedelar 234 234 

Banutnyttjandet i Sverige var cirka 30 tågkilometer per spårkilometer per dag under 2007. 

4.1.3 Skillnad i kapacitets- och banutnyttjande 
Det går inte att göra någon direkt jämförelse mellan länderna med avseende på 

kapacitetsutnyttjande eftersom det i Schweiz inte används någon generell metod för 

sådana beräkningar. Det finns ändå indikationer på ett högre kapacitetsutnyttjande i 

Schweiz, genom att vid beräkning skulle vissa linjedelar var belastade med mer än 100 

procent. Detta är inte möjligt i Sverige. 

Banutnyttjande skiljer sig avsevärt mellan Sverige och Schweiz, och enligt UIC är SBB 
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nära att vara allra högst rankade i internationell jämförelse, se Figur 5 (SBB, 2008a) där 

Sverige kan likställas med den nivå som Frankrike har i diagrammet. 

 
Figur 5 Internationell jämförelse av banutnyttjande mellan åren 2000-2006 (SBB, 2008a) 

Eftersom skillnaden i banutnyttjande är tydlig så finns det en även en distinkt skillnad i 

hur stor utsträckning användningen av järnvägarna är i Schweiz gentemot i Sverige. 

4.2 Punktlighet 

4.2.1 Schweiz 
Under 2007 klarade SBB sitt eget kvalitetskriterium för punktlighet och 95,9 procent av 

alla persontåg anlände till slutstationen med en försening på maximalt fyra minuter. De 

uppfyller också dessa kriterier till och med oktober 2008, se Figur 6. (SBB, 2008b) 

 
Figur 6 Diagram som visar andelen tåg som anländer till slutstation med maximala förseningarna 

på två, tre och fem minuter och dess kriterier på 75, 90 och 95 procent. (SBB, 2008b) 
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S-Bahn, som är lokala/regionala tåg, uppnådde en punktlighet på 97,5 procent av tågen 

medan andelen tåg som trafikerar sträckorna mellan Zürich och Bern samt Bern och 

Basel var 92,4 procent ”i tid”. (SBB, 2008a) 

För godstrafiken var målet att 90 procent av tågen skulle som mest ha en försening på 

30 minuter. Det var precis att detta mål inte nåddes upp till och den totala andelen 

försenade godståg visades bli 89,4 procent. (SBB, 2008a) För godstrafiken i Schweiz så 

varierar andelen punktliga tåg beroende på om det är utrikes- eller inrikestrafik. 93,5 

procent av den inrikes godstrafiken var inte mer än 30 minuter försenade under 2007. 

Av den internationella godstrafiken var 80,5 procent försenade upp till en timma. (SBB, 

2008c) 

4.2.2 Sverige 
Den totala punktligheten i Sverige uppgick 2007 till 89,5 procent och som nämnts avser 

detta mått andel tåg som kommit till slutstation med en maximal försening på fem 

minuter. Vid uppdelning till persontrafik och godstrafik var punktligheten 91,6 procent 

respektive 76,9 procent för samma år. Även vid uppdelning gäller förseningen fem 

minuter både persontrafik och för godstrafik. I Figur 7 visas ett diagram för 

ankomstpunktligheten till slutstation och staplarna är uppdelade i tågtyper. Stapeln 

längst till höger avser ackumulativ punktlighet, det vill säga den samlade punktligheten 

till och med september 2008. (Banverket, 2008a) 

 
Figur 7 Ankomstpunktlighet till slutstation för tågtrafik i Sverige. Stapeln längst till höger avser 

den totala punktligheten fram till och med september 2008. (Banverket, 2008a) 

4.2.3 Skillnad i punktlighet 
Avseende persontrafik är ett tåg försenat vid olika minuttal i de båda länderna, nämligen 

fyra i Schweiz och fem i Sverige. För att göra en jämförelse räknas därför förseningen 
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för det ena landet om till förseningen för det andra. Ett förhållande för att räkna om 

förseningen har tagits fram i Nederländerna 2001, se bilaga 1, och har använts i tidigare 

”benchmarking”-projekt för persontrafik på järnväg. Då punktligheten vid försening 

med fem minuter för persontrafik i Sverige räknas om till fyra minuter, som i Schweiz, 

så har 89,1 procent tåg varit punktliga under 2007.  

Med hjälp av denna omräkning visas att punktligheten för persontåg är 6,8 procentenheter 

högre i Schweiz än vad den är i Sverige. För att kunna få en uppfattning om hur stor denna 

skillnad är visas i Figur 8 en jämförelse av punktligheten för persontrafik som gjordes mellan 

åren 1999 och 2002, mellan 14 olika järnvägsoperatörer. 

 
Figur 8 Jämförelse av punktlighet för persontrafik mellan åren 1999 – 2002. Järnvägsoperatörerna 

med grå stapel har inte blivit korrigerad till samma antal förseningsminuter och går därför inte att 

jämföra. Sveriges stapel har beteckningen SJ och Schweiz har SBB. (BEST, 2003) 

I Figur 8 syns hur punktligheten för olika järnvägsoperatörer varierar från cirka 85 procent till 

nästan 100 procent. I ett spann av cirka 15 procentenheter utgör 6,8 procentenheter en 

betydande del, och visar därmed en tydlig skillnad i punktlighet. 

För godstrafiken så mäts punktligheten i Sverige med samma försening som för persontrafik, 

fem minuter, och i Schweiz mäts den med en försening på 30 minuter. På grund av denna stora 

skillnad är det svårt att räkna om antal förseningsminuter enligt den metod som användes till 

persontrafik och därför görs heller ingen jämförelse av punktlighet för godstrafik. 

4.3 Är kvaliteten i järnvägssystemet bättre i Schweiz än i 
Sverige? 

I kapitel 3 Definition av kapacitetsutnyttjande, banutnyttjande och punktlighet visas att 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

27 

 

beräkning av kapacitetsutnyttjande är komplext och beror av många faktorer. I Sverige har 

Banverket valt att göra en generell modell för beräkning av kapacitetsutnyttjandet på 

järnvägsnätet. Sammanställningen av de olika intervallen för konsumerad kapacitet enligt 

Tabell 4 visar att över dygnet finns det outnyttjad kapacitet för 74 procent av linjedelarna, 

och detta gäller vid vissa delar av dygnet. För de två timmar under dygnet som trafikflödet 

är som störst så gäller samma sak för 43 procent av de totalt 243 linjedelarna som Sveriges 

järnvägssystem är uppdelat i. Detta innebär att för järnvägsnätet totalt sett finns en stor del 

kapacitet som inte används. Det beror dock på att det finns geografiska variationer i storlek 

på efterfrågan, speciellt i ett stort och avlångt land som Sverige. I Figur 9 och Figur 10 visas 

antal tåg per dygn för persontrafik respektive godstrafik under 2008. 

 

Figur 9 Antal persontåg per dygn 2008.                    Figur 10 Antal godståg per dygn 2008. 

(Banverket, 2008c) 

Med tanke på att kapacitetsutnyttjandet skulle vara över 100 procent för vissa linjedelar 

i Schweiz, om man räknar med UIC:s metod, tyder det på att SBB har ett högt 

utnyttjande av deras järnvägssystem. I vissa avgränsade områden i Sverige, till exempel 

kring storstadsområden kan kapacitetsutnyttjandet uppgå till liknande nivåer som i 

Schweiz. 
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Banutnyttjandet som är ett tydligt mått på hur mycket spåren används skiljer sig 

markant mellan länderna. SBB har ett banutnyttjande som är mer än dubbelt så högt än 

Sveriges och visar därför uttryckligen att Schweiz järnvägssystem används i högre grad. 

Vad gäller punktlighet så har SBB inte angett någon siffra för total punktlighet vilket 

därför inte jämförs med Sveriges mått på total punktlighet. Eftersom punktlighet även 

redovisas olika beroende på om det gäller person- eller godstransport är det en 

anledning till att jämföra länderna med denna uppdelning, istället för den totala 

punktligheten. Således kan en slutsats endast dras gällande punktlighet för persontrafik, 

och då har Schweiz en betydligt högre punktlighet än vad Sverige har. 

För att kunna erbjuda marknaden ett tillgängligt och stabilt järnvägsystem så spelar de 

ovan nämnda måtten en viktig roll. Mellan måtten finns starka samband och den balans 

som de bildar tillsammans är en form av kvalitet. Vid jämförande av de tre olika måtten 

enskilt så visar SBB högre siffror för alla tre måtten. Därför kan en slutsats dras om att 

kvaliteten på järnvägssystemet i Schweiz är bättre än vad det är i Sverige, och således 

ett land att studera och ta lärdom av. 
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5 Kartläggning av faktorer som påverkar kvaliteten på 
ett järnvägssystem 

Kvaliteten på ett järnvägssystem påverkas av många olika faktorer. I detta arbete 

definieras kvalitet enligt kapitel 1.5 Definitioner. I kartläggningen som följer har det 

gjorts en uppdelning mellan indirekta och direkta faktorer. De indirekta faktorerna är 

mer övergripande och består av transportpolitik och organisation, planeringsstrategi 

samt operativ strategi, se Figur 11. 

Eftersom definitionen av kapacitet i ett järnvägssystem beror av marknaden, järnvägens 

infrastruktur, tidtabellen och operatörer är det även dessa som är de direkta faktorerna 

till hur kvaliteten på transportsystemet är. Dessa fyra så kallade huvudfaktorer i Figur 

11, kan även påverka och påverkas av varandra. Ytterligare faktorer som är direkta är de 

externa faktorerna.  

I detta kapitel beskrivs hur olika faktorer påverkar kvaliteten på transportsystemet och 

för vissa fall hur det är i Schweiz. Då tillvägagångssättet skiljer sig i Sverige anges även 

det. 

 
Figur 11 Indirekta och direkta faktorer som påverkar kvaliteten på ett järnvägssystem. 

Marknadens önskemål är målet med allt kvalitetsarbete och därför avser den indirekta 

faktorn marknad hur ekonomiska styrmedel kan påverka kvaliteten på ett 

järnvägssystem och inte efterfrågan från kunderna. 
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5.1 Indirekt faktor - Transportpolitik och organisation  

Beroende på vilken transportpolitik som drivs i ett land varierar kvaliteten på 

järnvägssystemet. Får transportsektorn tillräckliga resurser finns möjligheten att forma 

ett väl fungerande transportsystem. För att även kunna arbeta mot ett hållbart samhälle 

måste tydliga satsningar som främjar hållbara transporter att göras. Fördelningen av 

resurser mellan väg och järnväg avgör därför vidare hur kvaliteten på järnvägssystemet 

blir.  

Hur organisationen för järnvägstrafiken är uppbyggd och fungerar är också avgörande 

för kvaliteten på järnvägssystemet. Nedan följer därför en beskrivning av uppbyggnad 

och ansvarsförhållanden för organisationen i Sverige respektive i Schweiz. 

5.1.1 Schweiz 
En övergripande faktor till att Schweiz kollektivtrafik är så bra och att den skiljer sig 

från många andra länder, kan vara att deras transportpolitik kommer i första hand. I 

SBB:s årsrapport för 2007 skrivs, att samtidigt som industripolitik är i förgrunden hos 

vissa av grannländerna, så kommer transportpolitiken först i Schweiz. Det finns ett 

relativt stort engagemang för kollektivtrafik i Schweiz från både politiker och 

befolkning. (SBB, 2008a) Det schweiziska järnvägssystemet är känt för integreringen 

av olika typer av service, som hög punktlighet, bra förbindelser, samma biljettsystem 

för olika operatörer för tåg liksom för buss etc. Både myndigheter på olika nivåer och 

järnvägsföretagen delar tron på detta integrerade transportsystem, och därför kommer de 

enskilda järnvägsföretagens planer alltid i andra hand, till fördel för en integrerad 

tidtabell och regler uppsatta av statliga och kantonala myndigheter. (BEST, 2003) 

I Schweiz finns en fristående myndighet som heter ”Bundesamt für Verkehr”, förkortat 

BAV. BAV ligger under Schweiz motsvarighet till Sveriges näringsdepartement. Denna 

avdelning är en övervakande, stödjande, beslutstagande och rådgivande myndighet för 

transportfrågor i landet. BAV är det högsta federala övervakningsorganet för all 

kollektivtrafik i Schweiz och deras ansvar innefattar aspekter som är juridiska, 

ekonomiska, tekniska och operationella.  BAV är även ansvarigt för alla projekt inom 

kollektivtrafik. Tillsammans med kantoner, lokala myndigheter och cirka 200 

licensierade transportföretag förser BAV landet med en rådgivande och övervakande 

service av kollektivtrafiken. BAV kontrollerar även SBB och alla licenserade 

transportföretag, samt granskar deras affärskonton. (BEST, 2003) 

Kollektivtrafiken i Schweiz är uppdelat på tre styrandenivåer; internationell, nationell 

och regional. Den internationella och nationella kollektivtrafiken regleras direkt av 

BAV, medan varje kanton för sig tar beslut om de regionala frågorna. I Schweiz finns 

26 kantoner och drygt 3000 mindre kommuner, och varje kanton har egna lagar och 

regler. Detta kan skapa problem eftersom varje kanton har rätt till att upprätta sina egna 

lagar och regler, så länge de är innanför de ramar och grundlagar som BAV har satt upp. 

(BEST, 2003) 

Hälften av järnvägsinfrastrukturen drivs av företaget SBB. Av resterande 50 procent, 
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utgörs 33 procent av drygt 50 licensierade privatägda järnvägsföretag och 14 procent är 

kabinbanor. SBB har majoritet vad gäller marknadsandelar i transportsektorn, med 87 

procent av persontrafiken och 94 procent av godstrafiken. (BEST, 2003) Ett annat 

företag som utmärker sig är BLS AG vilket verkar i kantonen Bern och är privatägt. 

Företagets största verksamhet är godstrafik med dotterbolaget BLS Cargo AG, men har 

även regional persontrafik kring huvudstaden. (BLS AG, 2008-09-01) 

Den första januari 1999 omvandlades SBB, som var en statligt kontrollerade 

förvaltning, till ett bolag som helt och hållet ägs av staten. Det som då blev SBB AG 

måste följa statliga lagar som är speciellt framtagna för bolaget och det klassas som ”ett 

aktiebolag under särskilda lagar”. Järnvägsföretaget är huvudsakligen uppdelat i tre 

delar, vilka är persontrafik, godstrafik och infrastruktur. Utöver dessa ingår även 

fastighetsförvaltning, administrations-, personal- och ekonomiavdelning i SBB AG. 

(SBB, 2008e) 

År 2003 kostade väg- och järnvägssektorn totalt 75,4 miljarder schweiziska franc 

(CHF), enligt 2003 års pengavärde. I svenska kronor motsvarar detta belopp cirka 458 

miljarder och av detta belopp gick 14 procent till spårtrafiken (Schweizerische 

Eidgenossenschaft, 2006-10-27), det vill säga cirka 64,1 miljarder SEK och resten till 

väg- och gatutrafik. Omräknat till pengavärdet för 2008, så motsvarar det 69,1 miljarder 

SEK. Den ekonomiska satsningen på järnvägstrafik blir per invånare cirka 9213 kronor, 

beräknat på 7,5 miljoner invånare. 

5.1.2 Sverige 
I Sverige finns två centrala förvaltningsmyndigheter och ett affärsverk som har hand om 

järnvägstransportsystemet i landet. Dessa är Banverket och Järnvägsstyrelsen samt 

Statens järnvägar. (Regeringen, 2008-03-10) Det sistnämnda är idag inte samma sak 

som SJ AB, se nedan.  

På regeringskansliets webbsida står att: 

”Banverket ansvarar för att driva, underhålla och utveckla statens spåranläggningar. 

Banverket har också ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägtransportsystemet 

i Sverige. Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över 

järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. Järnvägsstyrelsen ska verka för en hög 

säkerhet i järnvägs-, spårvägs och tunnelbanesystemen och för en effektiv 

järnvägsmarknad med en sund konkurrens. Statens järnvägar har uppgifter som 

förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden, fordonsförvaltning samt administration 

och avveckling av diverse åtaganden.” (Regeringskansliet, 2008-03-10) 

Banverket består i huvudsak av två delar, en förvaltande och en utförande del. Den 

förvaltande delen arbetar med styrning av Banverket och kontakten mellan Banverkets 

ägare, staten samt internationellt. Även att främja järnvägens utveckling i ett nationellt 

perspektiv ligger på den förvaltande delen. I den producerande delen ingår fem 

självständiga enheter med eget resultatansvar; Banverket Produktion, Banverket 
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Projektering, Banverket ICT, Banverket Järnvägsskolan och Banverket Materialservice. 

(Banverket, 2008-05-27) 

Något som lätt kan blandas ihop är att det som idag är tågtrafikoperatören SJ AB är 

samma sak som Statens järnvägar. Så är det inte, utan det som är Statens järnvägar idag 

bildades 2001, då det dåvarande Statens järnvägar (som var förkortat SJ) delades upp i 

sex olika statliga bolag. Dessa bolag är idag SJ AB (persontrafik), GreenCargo AB 

(godstrafik), Jernhusen AB (fastighetsförvaltare), TraffiCare AB (serviceoperatör), 

EuroMaint AB (underhållsföretag) och Unigrid AB (IT-företag). Utöver dessa statliga 

bolag finns många licensierade järnvägsföretag som konkurrerar om spåren. SJ AB har 

ensamrätt på persontrafik gällande de spårsträckor som är lönsamma. (Statens järnvägar, 

2008) 

De ekonomiska resurser som totalt tilldelades transportpolitiken i Sverige år 2008 var 

cirka 60 miljarder SEK. Av dessa gick cirka 28 miljarder direkt till järnvägssektorn, 

(Regeringskansliet, 2008-09) vilket motsvarar ungefär 46 % av det till 

transportpolitiken totalt tilldelade medel. Cirka 3011 kronor satsades per invånare år 

2008 beräknat på en befolkning av 9,2 miljoner.  

5.2 Indirekt faktor - Planeringsstrategi 

5.2.1 Schweiz 
År 2004 introducerade SBB en ny typ av tidtabell, som var resultatet av projektet ”Bahn 

2000”. Denna nya tidtabellen åstadkom en ökning av antalet tågkilometer per 

spårkilometer med 14 procent, vilket ledde till att järnvägsnätet i Schweiz blev ett av de 

mest använda i världen. (Lüthi et al., 2006-11-13) Fyra huvudmål sattes upp inom 

projektet vilka var; fler tåg, snabbare tåg, direktare tåg och mer bekväma tåg. (Kräuchi, 

2006)  

Bahn 2000 var ett projekt som innebar ett nytt sätt att tänka och det godkändes i en 

folkomröstning 1987. På grund av att de järnvägskorridorer som fanns genom de 

schweiziska alperna var överfyllda ökade bilanvändandet så mycket att det bildades 

trafikstockningar på vägarna. Då insåg järnvägshållarna att något måste göras åt det 

befintliga nätet som hade sett likadant ut i över 100 år. Invånarna röstade också 

upprepade gånger för en transportpolitik som skulle ge större bidrag till spårtrafiken i 

Schweiz. Tack vare det, kunde infrastrukturen helt och hållet moderniseras under 

följande 20-års period. Två nya tunnlar, bulleråtgärder på stomlinjerna och förbindelse 

med Europas höghastighetsnät byggdes även under denna tid. Projektet bestod av två 

faser och den 12 december 2004 avslutades första fasen, och den första stora milstolpen 

i schweizisk transportpolitik. Även regionaltrafiken ingick i projektet och konceptet ”7 

S-bahnen” infördes. Konceptet går ut på att ”S-Bahn” ska vara en länk mellan fjärrtåg 

och närtrafiken i städerna och därför blev Schweiz uppdelat i sju regioner, med ett eget 

S-bahn system i varje region. (SBB, 2008d) 

Efter den 12 december 2004 kunde det nya tidtabellssystemet införas, som på fackspråk 
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kallas knutsystem eller spindel. Beskrivning av detta kan läsas i kapitel 5.5.2 

Tidtabellsstrategi. Detta system gav positiva effekter genom att fler tåg kunde trafikera 

vissa sträckor, som hade fått minskad restid och/eller ökad kapacitet. Att starta en andra 

etapp beslutades efter att en prognos på efterfrågan av spårrafik förutsågs öka med 20 

procent till år 2020 (SBB, 2008d)  

En annan bidragande faktor till Schweiz goda kvalitet på spårtrafik, är att den i 

huvudsak bedrivs av ett enda företag och att SBB tillämpar en triangulär 

planeringsprocess, se Figur 12. Det innebär att specialister på tidtabeller, rullande 

materiel och byggnadsingenjörer tillsammans sitter och planerar samt förverkligar ett 

transportsystem. Det finns även tydliga prioriteringar för i vilken ordning och var 

investeringar ska göras. (Kräuchi, 2006)  

 

Figur 12 Triangulär planeringsprocess. (SBB, 2006-06-16) 

Eftersom målet med allt kvalitetsarbete är att skapa ett attraktivt och fungerande 

järnvägssystem satsas det i första hand pengar på utbud, beroende på vad den aktuella 

marknaden efterfrågar. Till exempel i form av turtäthet, byten, och stationskapacitet. 

Tidtabellen ses över och investeringar görs i trafikledningssystemen. Därefter 

kontrolleras vad som kan förbättras hos det rullande materiel som finns. Om till 

exempel tåg med korglutning behövs för att kunna öka hastigheten längs vissa sträckor 

eller om dubbeldäckare är effektivare för att minska kravet på perronglängden vid 

stationer, så införs sådana fordon. Grundsyftet är att undvika onödiga investeringar i 

infrastruktur. Lyckas inte investeringar i utbud och rullande materiel att motsvara 

efterfrågan hos marknaden, ses budgeten över för att se om det går att bygga ny 

infrastruktur. (Kräuchi, 2006) 

5.2.2 Sverige 
År 2004 arbetade Banverket fram dokumentet ”Framtidsplan för järnvägen 2004 – 

2015”, vilket reviderades 18 juni 2007. Planen är ett steg mot regeringens vision för 

transportsystemet 2030. I denna vision ska det satsas på ett järnvägsnät med 
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snabbtågstandard och ett ökat regionalt resande för persontrafik samt att godstrafiken 

ska bli mer effektiv. Framtidsplanen ersätter tidigare långsiktiga planer och innehåller 

Banverkets förslag till bland annat strategier för tioårsperioden 2004 – 2015. Enligt 

regeringens visioner så är ändå tanken att denna framtidsplan strategiskt ska fungera 

längre än till 2015. (Banverket, 2004-07) 

Järnvägssektorn gemensamma vision innebär att de tillsammans med andra 

transportslag, ska erbjuda resenärer och godstransportkunder de mest prisvärda, pålitliga 

och miljöanpassade transporterna. Denna vision ligger till grund för Sveriges 

järnvägssektors huvudstrategier (Banverket, 2004-07): 

 Stärk järnvägens roll på transportmarknaden. 

 Förbättra järnvägens prestanda. 

 Minska järnvägens produktionskostnader. 

 Vårda och utveckla sektorns resurser. 

 Utveckla roller, kulturer och regelverk. 

Både regeringen och Banverket är överens om en satsning på snabbtåg för persontrafik 

och att ökad separering av godstrafiken ska ske. En utredning av höghastighetsbanor har 

gjorts av järnvägsgruppen på KTH i Stockholm, vilken visar att det finns 

samhällsekonomiska förutsättningar för ett höghastighetsnät i Sverige. Planerna för 

detta nät har förutom inom nationens efterfrågan sitt ursprung i strategier om en 

gränsöverskridande Europakorridor. (KTH Järnvägsgrupp, 2008-05-30) Den nationella 

tågtrafiken planeras därför till stor del med utgångspunkt från internationell trafik. 

Samtidigt måste det tas hänsyn till den regionala trafiken som i vissa fall är tillämpad 

med en styv tidtabell.  

5.3 Indirekt faktor - Operativ strategi 

5.3.1 Schweiz 
SBB har utvecklat ett program som kallas PULS 90. Målet med programmet är att 

planera och trafikera Schweiz järnvägsnät så effektivt som möjligt. Ett effektivt 

trafikeringssätt är enligt SBB definierat som nöjda kunder och minimalt med 

investeringar i infrastrukturen. Två huvudmoment med programmet är att introducera en 

ny process vid förseningar som kräver schemaändring och att överföra information till 

lokföraren i realtid. (Lüthi et al., 2006-11-13) 

Vid införandet av den nya schemaändringsprocessen delade SBB in järnvägsnätet i två 

typer. Den ena är zoner med mättat kapacitetsutnyttjande, ”condensation zones” och den 

andra typen är zoner där all kapacitet inte används, ”compensation zones”. Denna 

uppdelning är användbar eftersom, två zoner med mättat kapacitetsutnyttjande inte får 

vara närliggande, och om ett tåg är försenat behöver endast schemaändring göras för de 

zoner som ligger intill den punkt där förseningen uppstod. På så vis görs denna strategi 

med uppdelning, och det blir lättare att trafikera och optimera järnvägsnätet i jämförelse 

med ett system som kontrollerar hela järnvägsnätet. (Lüthi et al., 2006-11-13) 
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I Schweiz har SBB en förseningsåtgärd som kallas ”Hot-Stand-By” vilket finns till för 

att upprätthålla en hög punktlighet. Åtgärden innebär att på cirka tio strategiska platser i 

landet finns tåg och lokförare som ständigt är beredda att rycka in om en försening 

inträffar som inte kan återställas. Detta kostar väldigt mycket pengar. (Lüthi, 2008) 

5.3.2 Sverige 
I Sverige är det Banverkets Leveransdivision som sköter den operativa verksamheten. 

Det är trafikledningen som arbetar med den yttersta leveransen, det vill säga delar ut 

tåglägen till deras kunder, trafikoperatörerna. De som reser med tåget och gods är alltså 

inte Banverkets direkta kund utan deras slutkund. Banverkets mål är ”att utföra en 

leverans enligt avtalad volym och viss kvalitet”. Det sker hela tiden störningar som 

hindrar den planerade driften och trafikledningen har därför inte alltid möjlighet att 

upprätthålla den lovade kvaliteten. Till exempel störningar som extrema väder ger stora 

konsekvenser vilka tar lång tid att återställa. (Holmberg, 2008)  

Leveransdivisionen sköter även underhåll av infrastruktur dygnet runt samtidigt som de 

ska se till att tågen kör i rätt tid och optimera den kapacitet som finns. Första prioritet är 

naturligtvis säkra tågvägar och därefter kvalitet. Till största delen är tågen fjärrstyrda i 

Sverige och störningar kan därför uppstå på grund av bristande kommunikation då 

många tågvägar ska skickas ut samtidigt, och detta påverkar direkt punktligheten. 

(Holmberg, 2008) 

5.4 Direkt faktor - Infrastruktur 

5.4.1 Tätheten på järnvägsnätet 
Är järnvägsnätet kompakt innebär det att fler spår finns att köra på. Därmed ökar 

kapaciteten och till följd av det blir det enklare att öka kapacitetsutnyttjandet och köra 

tågen punktligt till slutstationen. Anledning är att det finns fler alternativa vägar för dem 

som planerar tidtabellen samt att om någon form av störning skulle inträffa, kan tågen 

enklare ledas om och ändå anlända punktligt. 

Enligt SBB är järnvägsnätet i Schweiz det tätaste i Europa (SBB, 2008-07-04) 

Skillnader i landyta och befolkningstäthet påverkar tätheten för järnvägsnätet och 

Schweiz cirka sju och en halv miljoner invånare på en landyta som är 41 285 

kvadratkilometer ger en befolkningstäthet på 188,3 invånare per kvadratkilometer. 

Befolkningstätheten i Sverige blir betydligt lägre med dryga nio miljoner invånare på 

landytan 449 964 kvadratkilometer, nämligen 22,3 invånare per kvadratkilometer. 

I en rapport gjord av Transek AB på uppdrag av Järnvägsforum år 2004 redovisas hur 

den svenska järnvägen står sig relativt övriga länder i Europa. Bland annat så visas ett 

diagram över hur stor trafikerad bana per ytenhet de flesta av Europas länder har, se 

Figur 13. 
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Figur 13 Diagram för de flesta av Europas länders trafikerade bana per ytenhet från 2002 

(Järnvägsforum, 2004), med Sveriges stapel mörk och Schweiz stapel inringad. 

5.4.2 Signalsystem 
De flesta järnvägssystem har automatiska signalsystem som reglerar rörelser längs banan 

för att tåg inte ska kollidera, och är på så sätt till för att säkerställa säkerheten på spåren. 

Beroende på blocksträckornas längd och trafikledningssystemet så kan kapaciteten variera 

längs en linjedel. Signalsystemets utformning bestämmer även vilket flöde av tåg, antal tåg 

per dygn eller timme som kan köras på linjedelen. (Wiklund, 2003) 

ETCS är det Europeiska tågkontrollsystemet framtaget av den Europeiska kommissionen 

för användning i Europa. ETCS är ett system som har specialiserats för att vara anpassat till 

höghastighetståg och kompatibelt med konventionella direktiv. Syftet med systemet är att 

standardisera signal- och kontrollsystem i Europa, vilket är ett av de största hinder i 

utvecklingen av internationell spårtrafik på kontinenten. (UIC, 2008-05-15) Med ETCS får 

lokföraren besked om att köra och vilken högsta tillåtna hastighet är, direkt på en skärm i 

förarhytten. Tack vare ny kommunikations- och informationsteknologi kan all information 

skickas över radio, och alla tågrörelser kan följas oavbrutet. Detta kallas för ”Global System 

for Mobile Communication – Railways”, GSM-R. Införandet av ETCS och GSM-R, bildar 

tillsammans ERTMS (European Rail Traffic Management System), vilket är ett projekt som 

implementerar systemen i olika länder. (SBB, 2008d) Eftersom alla tågrörelser kan följas 

exakt och i realtid så skulle tågen kunna köras med kortare tidsavstånd än vad de gör idag 

och på så sätt kunna öka kapacitetsutnyttjandet.  

Signalsystemen (ZUB och Signum) som används i Schweiz kommer år 2015 att vara ersatta 

med ETCS. Detta gäller för hela Schweiz järnvägsnät. På stomlinjerna och 

knutpunktsstationerna strävar SBB inom de närmaste tio åren efter en kapacitetsökning på 

30 procent. Istället för att uppnå denna tillväxt med utvändiga, intensiva och dyra 

infrastrukturutbyggnader, satsar SBB på ETCS och GSM-R. På två stomlinjer används 

systemet redan och 280 tåg med blandade tågtyper trafikerar sträckan Bern – Zürich. Med 
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ETCS är det möjligt för tågen att köras med ett minsta tidsavstånd på två minuter. (SBB, 

2008d) 

5.4.3 Andel dubbel- eller flerspår 
Järnvägnätets kvalitet i ett land kan även beskrivas av dess andel dubbel- eller flerspår. 

Skillnaden mellan enkelspår och dubbelspår/flera spår anses vara tydligt eftersom på ett 

enkelspår körs tåg i båda riktningarna och möten måste ske på stationer eller på speciella 

mötesplatser längs en sträcka. Kapacitetsutnyttjandet kan därför inte bli så stort som på 

dubbel/flerspåriga linjedelar där tåg kan trafikera i en riktning per spår och på så sätt kan 

packas tätare. Med enkelspår ökar även risken för sekundära förseningar på grund av väntan 

på mötesplatser. Andelen dubbel- eller flerspår påverkar även banutnyttjandet, eftersom 

möjligheten att köra tågen tätare ger potential att köra fler tåg per spårsträcka. Den totala 

banlängden och andel dubbel- eller flerspårig bana för respektive land visas i Tabell 5. 

Tabell 5 Total banlängd, enkelspårig längd och andel dubbel- eller flerspårig längd samt andel 

elektrifierad banlängd för Sveriges och Schweiz järnvägsnät (UIC, 2008-07-10) 

Land 
Total 

banlängd [km] 

Dubbel- eller 
flerspårig banlängd 

[km] 

Andel dubbel- eller 
flerspårig banlängd 

[%] 

Sverige (BV) 9821 1773 18 

Schweiz (SBB, BLS) 3619 1834 51 

5.4.4 Mötesplatser 
Då tåg ska mötas eller stanna på stationer kan inte tåget vara längre än vad mötesplatsen 

eller perrongen är för då skulle inte möten eller på- och avstigning kunna ske. På så sätt 

styr stations- och möteslängder vilken längd tågen får ha. Tåglängden avgör i sin tur hur 

mycket kapacitet som finns eftersom ju längre ett tåg är, desto fler människor eller mer 

gods kan det ha ombord. Antalet platser där möten eller förbifart kan ske är direkt 

avgörande för kapacitetsutnyttjandet, framförallt på enkelspåriga sträckor. 

5.4.5 Underhåll 
Järnvägsinfrastrukturen slits hårt av den kontinuerliga tågtrafik som ständigt körs på 

spåren. Det är självklart att graden av underhåll påverkar hur driften kan skötas och i 

vilket skick infrastrukturen är samt dess livslängd, och således kvaliteten på 

järnvägssystemet. 

Eftersom banhållare och trafikföretagen är densamma i Schweiz, är det också de som 

sköter underhållet av infrastrukturen. Underhållsarbetet är indelat i två delar, 

kontinuerliga kontroller med mindre åtgärder som görs direkt och större heltäckande 

kontrollmätningar. Två gånger om året görs kontrollmätningar av spåren för att se i 

vilket skick de är. Kontrollen görs genom att ett speciellt mättåg kör på spåren och 

mäter in dess utseende. Den uppmätta informationen ligger sedan till grund för den 

underhållsplan som finns för medelstora och stora åtgärder. Eftersom infrastrukturen 
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kontrolleras systematiskt kan allt från både små kontinuerliga och stora tillfälliga 

underhållsjobb planeras in. (Wichser, 2008) 

I Sverige är Banverket ansvariga för underhållet och det är strukturerat i förebyggande 

respektive avhjälpande underhåll, se Figur 14. Förebyggande underhåll genomförs inte 

på grund av nyupptäckta fel, utan är förutbestämt eller tillståndsbaserat. Avhjälpande 

underhåll görs vid nyupptäckta fel. Det avhjälpande underhållet görs direkt om felet är 

akut annars kan det skjutas upp till annat tillfälle. (Andersson, 2002-12-09)  

 
Figur 14 Strukturschema för underhåll av järnvägsinfrastrukturen i Sverige (Andersson, 2002-

12-09). 

I framtidsplanen 2004-2015 står att Banverket kontinuerligt och korrekt ska uppdatera 

de system som finns för att dokumentera järnvägsnätet och tillhörande anläggningar. 

(Banverket, 2004-07).  

5.5 Direkt faktor - Tidtabell 

5.5.1 Tågplan 
Tågplanen är den produktionsplan som tågtrafikledningen ska använda sig av i den 

operativa verksamheten.  Grunden i tågplanen är tidtabellerna men den innehåller även 

planer för tågsammansättningar, spåranvändning, omlopps- och transportplaner för 

rullande materiel samt turlistor för åkande personal. Även internationell trafik och tider 

då banarbeten ska utföras måste planeras in i tågplanen. Planeringen av tågplanen görs 

kontinuerligt och är därför en rullande process och det tar cirka ett år att färdigställa en 

tågplan. (Fröidh et al., 2000) 

Eftersom SBB i Schweiz har stora marknadsandelar av trafiken och konkurrerar med 

många mindre företag finns risk för diskriminering vid tilldelning av spårkapacitet. Av 

den anledningen finns en egen oberoende verksamhet som sköter framställandet av 

tågplanen, Trasse Schweiz AG. Järnvägsföretagens ansökan om bankapacitet ska vara 

inskickade i mitten av april, och är inte ansökan korrekt eller kommer in efter utsatt 

datum kommer den att behandlas med lägre prioritet. Efter att arbetet med tågplanen har 

pågått sedan april så fastställs och publiceras nästa års tågplan i augusti varje år i 

Schweiz. Genom Schweiz kör mycket transiterande tågtrafik och ansökan om 
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bankapacitet för internationell trafik ska göras hos det nationella organet för tilldelning i 

respektive land man önskar trafikera. Sedan kommer ansökningarna att tas upp på en 

konferens som heter RailNetEurope RNE, och där tas beslut om tider för 

gränsöverskridande trafik. (Trasse Schweiz AG, 2007-12-09) 

I Sverige gäller tågplanen för ett år och den är uppdelad i två delar, från andra söndagen 

i december till andra söndagen i juni och från andra söndagen juni till andra söndagen 

december. Banverket är ansvarig för att ta fram tågplanen och arbetet sker i olika steg. 

Det börjar med att järnvägsföretag får ansöka om bankapacitet senast i april samma år 

som blivande tågplan ska starta i december. Vilken kapacitet som är tillgänglig 

redovisas i årets ”Järnvägsnätsbeskrivning”, (JNB) som Banverket tillhandahåller. 

Därefter sker samordning av tidtabellen genom olika arbetsmöten och konferenser med 

berörda järnvägsföretag, vilket mynnar ut i förslag till tågplan. Efter att förslag till 

tågplan har framställts sker en liknande process internationellt, som ordnas av 

RailNetEurope. De beslut som tas där blir förutsättningar för den på detaljnivå 

nationella planeringen. Finns intressekonflikter eller synpunkter på den föreslagna 

tågplanen kan de lämnas in och justeringar kan komma att göras, ibland också efter 

tvistlösning. Den färdiga tidtabellen presenteras därefter i september och biljetter som 

gäller för den nya tidtabellen kan köpas. (Banverket, 2008-04-09) 

5.5.2 Tidtabellsstrategi 
Liksom många andra länders järnvägsoperatörer, så har SBB en periodisk tidtabell. Det 

betyder att samma tidtabell repeteras efter en fix period, som brukar ha en typisk längd 

på en halvtimme eller en hel timme. I Schweiz kallas denna styva tidtabell för 

”Integraler Taktfahrplan” och är grunden till den resenärsservice som SBB 

tillhandahåller. Det speciella med ”Integraler Taktfahrplan” är att några minuter inför 

varje helt klockslag, så anländer fjärrtågen till stationerna tätt inpå varandra, och det är 

möjligt för passagerarna att byta tåg. Därefter, några minuter efter helt klockslag lämnar 

tågen stationen, även där tätt följt efter varandra. (Lüthi et al., 2006-11-13) Ett exempel 

på styv tidtabell visat på klockan illustreras i Figur 15. 

 
Figur 15 Taktfahrplan som är en styv tidtabell visat på klockan. Ett exempel från Zürich 

centralstation. (SBB, 2006-06-16) 
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På den vänstra klockan visar pilarna vilka tider som tågen anländer till stationen och på 

den högra klockan visar pilarna när de avgår. Vid vissa högt belastade linjer så sker 

detta även varje halvtimme. (Lüthi et al., 2006-11-13) Detta leder till att den grafiska 

tidtabellen får ett symmetriskt utseende och ett exempel på det visas i Figur 16. 

 
Figur 16 Exempel på grafisk tidtabell som blir symmetrisk vid ”Integraler Taktfahrplan” (SBB, 

2006-06-16) 

Den symmetriska tidtabellen ger i sin tur upphov till det knutsystem (”Knotensystem”) 

som har byggts upp i Schweiz. Nodsystemet innebär att större stationer bildas, främst i 

de större städerna, och mellan dem ska restiden maximalt vara en timme. Under 

projektet Bahn 2000, gjordes därför stora investeringar för ombyggnad av de stationer 

som ingår i nodsystemet, se Figur 17. 

 
Figur 17 Karta över Schweiz och det huvudsakliga nodsystemet. (SBB, 2006-06-16) 

En datormodell som SBB använder sig av är ”Open TimeTable”. Denna modell är ett av 

bidragen till det stabila och samtidigt höga kapacitetsutnyttjandet. Grundkonceptet är att 

data på hur tågens rörelser borde ha varit enligt tidtabellen samlas in och jämförs med 

data på verkliga tågrörelser. Programmet visar sedan en grafisk sammanställning som 

hjälper de som planerar tidtabellen att analysera när och var förseningar regelbundet 
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tenderar att uppstå, vilket ger möjlighet att finjustera nästa version av tidtabellen. I 

framtiden kommer programmet att ha egenskaper som automatiskt analyserar den 

verkliga och planerade tågföringen och som meddelar när det finns en tendens till lägre 

kvalitet på punktlighet. (Ullius, 2003) 

I Sverige ser strategin annorlunda ut och det finns ingen utpräglad taktik för hur tågen 

ska köras. Huvudstrategin är dock att när tågplanen läggs ska allas behov tillgodose så 

långt som möjligt, och därför reds konflikter ut snabbt och man landar i en 

samförståndslösning. En följd av denna strategi är att den grafiska tidtabellen är långt 

ifrån statisk utan den ändrar sig under året, allt eftersom järnvägsföretag ansöker om 

mer eller drar tillbaka bankapacitet. (Håkansson, 2008)  

På grund av långa avstånd mellan de större regionerna och ett järnvägsnät som har 

mycket enkelspår, så anpassas tidtabellen därefter. Fjärrtrafiken längs stam- och 

kustbanorna tillsammans med de regionala trafikområdena styr planeringen av 

tidtabellen. I vissa regioner tillämpas en styv tidtabell, men den påverkas av fjärrtrafiken 

som ska passera genom regionerna. Ett exempel är ett snabbtåg som kör sträckan mellan 

Stockholm och Malmö. Tåget slussas till en början ut ur Stockholmsregionen i en 

tågkanal med låg hastighet. Därefter kan en högre hastighet uppnås till tåget kommer in 

i Östergötland som är en ny högtrafikerande zon och snabbtåget måste passas in i 

kanaler och likadant är det vidare ner till Malmö. Samtidigt ska hänsyn tas till de 

stationer där det finns en efterfrågan på att snabbtågen stannar. Det innebär att det måste 

finnas en funktionell uppehållsbild på vägen. (Håkansson, 2008) 

Någon utpräglad strategi har alltså inte funnits nationellt i Sverige utan tågen passas in 

beroende på efterfrågan och jämkning sker mellan fjärrtrafiken och den regionala 

trafiken, vilket mynnar ut i exakt angivna tåglägen. För tillfället planeras dock en ny 

strategi med dynamiska tidtabeller. Detta innebär att tågkorridoren som finns i den 

grafiska tidtabellen planeras bredare än vad som görs idag. Anledningen är att tågen 

ändå aldrig kör exakt som den grafiska tidtabellen visar, utan det kan finnas stora 

variationer i utfallen. En större tidsmarginal ska därför planeras in i tågplanen och ju 

närmre den dagen kommer som ett tåg ska trafikera en viss sträcka, så sker en mer 

detaljerad planering eftersom det är först då som förutsättningarna för infrastruktur och 

väderbetingelser är kända. Det innebär att avtal mellan Banverket och trafikföretagen 

kommer att skrivas som ger löfte om tåglägen inom vissa tidsramar. (Håkansson, 2008) 

5.5.3 Blandning av tågtyper 
En viktig faktor vad gäller tidtabellen och således kapacitetsutnyttjandet är vilka 

tågtyper som trafikerar en linjedel. Om endast samma typ av tåg, med samma hastighet 

trafikerar en linjedel (homogen trafik) skulle teoretiskt, maximalt kapacitetsutnyttjande 

att kunna uppnås. Om däremot två olika tågtyper trafikerar samma spår med olika 

hastigheter (heterogen trafik) kommer extra kapacitetsutrymme att tas upp och då olika 

tågtyper trafikerar spåret alternerande kommer detta extra utrymme att bli som störst. I 

Figur 18 illustreras skillnaden mellan homogen och heterogen trafik. (Burkolter, 2005) 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

42 

 

 
Figur 18 Tid- och avståndsgraf för fyra tåg. I den vänstra grafen visas homogen trafik, och i de 

andra två graferna heterogen. Längden på pilarna under graferna beskriver storleken av 

kapacitetsutnyttjandet på spåret. (Burkolter, 2005) Ju kortare pilen är desto högre 

kapacitetsutnyttjande gäller. 

Eftersom synen på punktlighet, och således andel punktliga tåg, skiljer sig mellan 

godstrafik och persontrafik spelar blandningen av tågtyper även roll för stabiliteten hos 

tidtabellen. Något som ännu tydligare visar faktorns påverkan på punktlighet är att om 

ett snabbgående tåg är försenat och får köra bakom ett långsamtgående tåg kan det 

redan försenade tåget bli ännu mer försenat. 

I Schweiz används samma spår till gods- och persontrafik. Anledningen till att det 

fungerar bra är att de buntar ihop samma tågtyp i varje period (SBB, 2006-06-16). Även 

i Sverige blandar man person- och godstrafik i tidtabellen (Banverket, 2008-04-09) men 

samma tågtyper buntas inte ihop på samma sätt som i Schweiz. 

5.5.4 Minsta tidsavstånd och trafik vid stationer 
Vid stationer är kapaciteten mer komplicerad än vad den är på sträckorna emellan. 

Anledningen kan vara att vissa tåg måste stanna på stationen samtidigt för att 

passagerarna snabbt ska kunna byta tåg eller för att gods kan behöva lastas om till ett 

annat tåg. Därför avgränsas möjligheten till variation vid planering av tidtabellen, vilket 

kan leda till ett lägre kapacitetsutnyttjande. Att kunna byta smidigt är dock ytterst 

väsentligt för resenärer och måste därför prioriteras. På så sätt har tidtabellsläggning 

stor inverkan på kapacitetsutnyttjandet (Burkolter, 2005) 

Flaskhalsar i tidtabellen uppkommer oftast vid större knutpunkter, det vill säga där 

många tåg anländer och avgår från en station under en väldigt kort tid. Här gäller därför 

att tågen är punktliga eftersom en liten primär försening kan skapa flera sekundära 

förseningar. Gångtiderna för tåg som trafikerar linjedelar med flaskhalsar bör därför 

planeras med större tidstillägg, med en konsekvens av ett lägre kapacitetsutnyttjande.  

För att kunna uppnå störningsfri drift, det vill säga att tågen inte ska behöva bromsa för 

tidigt, så finns något som nämns minsta tidsavstånd mellan trafikerande tåg. Detta 

tidsintervall bestäms av avståndet på blocksträckorna längs linjedelen och är även starkt 

beroende av topografi. I praktiken behövs ibland ytterligare sekunder, för att säkra 

tågvägen och ge körbesked i signalsystemet. (Andersson och Berg, 2001) 

I Schweiz, där ”Integraler Taktfahrplan” tillämpas krävs att den stora mängd trafik som 
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anländer till noderna ungefär samtidigt fungerar utan störningar. Exempelvis passerar 

upp till 90 tåg Zürich centralstation på en timme under rusningstid. SBB och Schweiz 

federala institut för teknologi, ETH, har därför utvecklat ett trafikledningssystem som är 

baserat på att maximera tågflödet genom flaskhalsar. För att lyckas med det måste tågen 

vara kontrollerade så att de kan köra genom flaskhalsarna med en optimal hastighet, 

utan att sakta ner eller stanna vid signaler, ett tåg efter det andra, med minsta möjliga 

intervall mellan tågen. Denna operativa strategi gör det möjligt att både öka stabiliteten 

och kapaciteten för järnvägssystemet. (Lüthi et al., 2006-11-13) Det minsta 

tidsavståndet i Schweiz är två minuter och det kan uppnås med andra nivån av det nya 

signalsystemet ECTS. (Banverket, 2008-03-18) 

I Banverkets beräkningsmodell är minsta tidsavståndet, beroende på tågtyp, mellan tre 

och fem minuter. (Banverket, 2005) För Stockholmsområdet där flaskhalsar finns har 

Banverket upprättat en speciell plan med en kanalmall med förplanerade 

tåglägeskanaler. Här finns en sträcka mellan Stockholm centralstation och Stockholm 

södra där minsta tidsavståndet endast är två minuter (Banverket, 2008-03-18). 

5.5.5 Tidstillägg 
I en tidtabell läggs extra tid, till varje tåg för att om en försening inträffar, ska 

tidtabellen kunna återställas. Anledningen kan beskrivas med följande exempel. Om en 

tidtabell skulle vara totalt fylld, vilket innefattar att alla tåg kör med en maximal 

hastighet och med minsta möjliga avstånd dem emellan, så skulle det vara omöjligt att 

återställa tidtabellen vid en försening. Ytterligare, så skulle den primära förseningen 

direkt bilda sekundära förseningar, eftersom tågen kör med minsta möjliga avstånd. 

Detta visar att stabiliteten för en tidtabell är starkt beroende av kapacitetsutnyttjandet, 

och ju längre tidstillägg som används desto stabilare kan tågtrafiksystemet fungera. Så 

länge ett tågs försening ligger inom tidstillägget behövs alltså ingen redigering av 

tidtabellen göras. Som tidigare beskrivet tar tidstillägget upp tid, som skulle kunna 

nyttjas som kapacitet, och får därför inte vara större än nödvändigt. (Burkolter, 2005) 

Det gäller därför att hitta en balans mellan hur mycket av kapaciteten som ska nyttjas 

och hur hög stabilitet som vill uppnås.  

Generellt i Schweiz utgår all planering av tidtabellen från strategin med ”Integraler 

Taktfahrplan”. Eftersom den totalt planerade tiden i tågplanen är densamma för en och 

samma sträcka varierar tidstilläggen främst beroende av tågtyp. Det vill säga oavsett 

tågets prestanda ska sträckan mellan två noder ta lika lång tid, och tidstilläggen blir 

därför längre eller kortare om det är ett snabb- respektive långsamgående tåg. Den totala 

summan av järnvägssystemets alla tidstillägg, och således buffertider uppgår till cirka 

sju procent. Det finns inga specifika riktlinjer eller dokument som anger hur tidstillägg 

ska beräknas i Schweiz. Varje sträcka beräknas därför genom erfarenhet och magkänsla 

hos tidtabellskonstruktören. Undantag är då stora underhållsprojekt ska genomföras och 

tidstilläggen beräknas då specifikt för varje fall. (Weidmann, 2008) 

I Sverige beräknas tidstillägg beroende på vilken sträcka det gäller. Beroende på om det 

är enkel- eller dubbelspår beräknas tidstilläggen annorlunda. Även hur många 
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stationer/mötesplatser det finns längs sträckan är avgörande och tågtrafikflödet och 

sammansättningen av tågtyper på sträckan har betydelse för tidstilläggen. Liksom i 

Schweiz läggs extra tid till baserat på erfarenhet hos tidtabellskonstruktören och är på så 

sätt ett hantverk. Det finns ett dokument med riktlinjer för olika typer av tidstillägg, 

men det är inte uppdaterat och används därför med försiktighet. (Wahlborg, 2008) 

5.6 Direkt faktor - Operativ verksamhet 

5.6.1 Trafikledning 
Tidtabellen är det instrument som används operativt av trafikledningen för att driva en 

trafik med hög kvalitet. Trafikledningens uppgift är att reservera spårutrymme för 

tågrörelser genom informationsöverförning, vilket kräver kapacitet i form av personal 

och teknisk utrustning. (Wiklund, 2002) Denna kapacitet och informationsöverföring 

gör så att tidtabellen kan upprätthållas och påverkar därför punktligheten och 

kapacitetsutnyttjandet.  

Trafikledningen är beroende av alla andra aktörer i ett järnvägssystem och har en roll 

som ”spindeln i nätet”. Att infrastrukturen är hel och fungerande är de absoluta 

förutsättningarna för att trafikledningen ska kunna ge tågen grön signal och därför är en 

fungerande underhållsstrategi av ytterst vikt. 

Vid förseningar är det, utifrån tidtabellens utseende, trafikledningens uppgift att 

återställa tidtabellen. Då är en väldigt viktig del kommunikationen eftersom alla aktörer 

(tågoperatörer, infrastrukturoperatörer, vakter och passagerare) måste bli uppdaterade 

med den nya tidtabellen. Denna del kommer att bli ännu mer viktig ju fler företag det är 

som använder samma infrastruktur. I Schweiz använder SBB principen ”Open Access”, 

vilket innebär att all information finns tillgänglig direkt för alla parter. (Lüthi et al., 

2006-11-13)  

I Sverige finns ett regelverk för prioritering vid förseningar för att minska ett försenat 

tågs negativa effekter på övriga systemet. En huvudregel är att försenade tåg ska 

isoleras så alla andra tåg hålls skadeslösa och undvika större konsekvenser. Detta 

innebär att det tåg som är försenat eller före i tiden inte får påverka rättidiga tåg. I 

regelverket står att inget trafikföretag får prioriteras före ett annat men företagen själva 

kan välja prioritering inom verksamheten. (Holmberg, 2008) 

5.6.2 Antal tåg och dess prestanda 
Ju fler tåg som operatörerna kan tillhandahålla relativt de som används, desto större är 

kapaciteten i järnvägssystemet och störningskänsligheten minskas. (Andersson och 

Berg, 2001) Går till exempel ett tåg sönder kan ersättningståg sättas in och om tillfälliga 

arrangemang kräver ökad kapacitet så påverkar tillgången till fler tåg huruvida en 

tillfälligt högre turtäthet är möjlig. 

Beroende på tågens kapacitet avseende hastighet, tåglängd, bromssträckor, korglutning, 

etc. så påverkas även kapacitetsutnyttjandet av spåren. 
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På slutet av 1980-talet började SBB, med hänsyn till Bahn 2000, i stor utsträckning att 

förnya de gamla tågen. Den nationella fjärrtrafiken trafikeras nästan endast av 

pendeltåg. På dessa tåg finns två förarhytter för att minska de tids- och 

kapacitetsförluster som annars uppstår i säckstationer. På sträckor med stor efterfrågan 

på sittplatser används dubbeldäckare och på sträckor med många kurvor trafikerar tåg 

med korglutning vilket innebär en hastighetsökning på 15 procent jämfört med tåg utan 

denna funktion. (SBB, 2008d)  

I Sverige finns som nämnts många olika tågoperatörer och alla ansvarar för att köpa in 

och hyra egna tåg. Statens järnvägar hyr ut olika typer av järnvägsfordon till olika 

trafikoperatörer och det sker en kontinuerlig upprustning av fordonen. (Statens 

järnvägar, 2008)  

Beroende på hur stor last tågen har varierar även tågens prestanda. Då tidtabellen skapas 

är de olika tågtypernas last angiven och ändras den kan den i vissa fall leda till antingen 

snabbare gångtid vid mindre last, eller längre gångtid vid högre än förutsedd last. Därför 

påverkas punktligheten i hög grad och detta gäller främst för godstrafik. I Sverige har 

godsföretagen förut fått ansöka om kapacitet för en viss vikt för hela året. Detta innebär 

att om ett tåg till exempel behöver lastas med 1600 ton en gång på året måste 

tågoperatören ansöka om bankapacitet för tåg med 1600 ton för alla tider den ansöker 

om även om det ska köra med mindre last. Det innebär att alla andra dagar kommer 

tåget fram tidigare än vad det ska och eftersom det ger samma negativa konsekvenser 

som att det är försenat var detta ingen bra lösning. Banverket har därför uppmanat 

operatörerna om att ansöka om bankapacitet för en vikt som motsvarar 80-percentilen 

av alla ansökta tågs vikt. Detta innebär att Banverket tar risken för förseningar orsakade 

av de tåg som väger mer och som då kör lite saktare. Endast om lasten är betydande 

tyngre får operatören anmäla det de dagar det inträffar. Detta innebär också att fler tåg 

blir rättidiga de flesta dagarna om året. (Håkansson, 2008) 

5.6.3 Personalmängd 
Personalen är den mänskliga kapaciteten i järnvägssystemet och påverkar således den 

operativa verksamheten. Även den planerande och producerande verksamheten kräver 

kapacitet i form av personal. Beroende på antalet anställda inom järnvägssektorn 

varierar därför storleken på personalkapaciteten. I Europa är spridningen mellan 

länderna, avseende antalet anställda per spårkilometer stor, se Figur 19. I Sverige är 

siffran 1,4 anställd per spårkilometer och är därmed det land med minsta 

personalkapacitet i Europa. Det land som har flest är Slovakien med 9,5 och på den övre 

halvan ligger Schweiz med knappt 6 anställda per spårkilometer. (Nilsson, 2004) 
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Figur 19 Diagram för de flesta av Europas länders antal anställda per spårkilometer (Nilsson, 

2004), med Sveriges stapel mörk och Schweiz inringad. 

Detta behöver inte endast innebära att Sverige har den sämsta personalkapaciteten i 

Europa eftersom Sverige har den näst högsta produktionen av tågkilometer per anställd 

och har på så sätt den högsta effektiviteten i Europa. (Nilsson, 2004) Därmed anses det 

inte att man ska vara nöjd, utan det är kvaliteten på transportsystemet som räknas, 

tillsammans med effektiviteten.  

5.6.4 Underhåll av rullande materiel 
Tågfel är något som kan försämra kvaliteten i form av förseningar. För att undvika detta 

krävs underhåll av det rullande materiel som trafikerar järnvägssystemet. I kapitel 5.1.2 

Sverige nämns att Statens järnvägar bland annat har fordonsförvaltning som 

ansvarsområde. Enligt regleringsbrevet ska de ”på ett affärsmässigt och effektivt sätt 

förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon”. 

Statens järnvägars ansvar vad gäller underhåll är tydligt och beskrivs i deras 

upphandlingformer. För uthyrda rullande materiel och komponenter innefattar 

upphandlingen ”tungt underhåll, samt reparation, modifiering, ombyggnad, upprustning 

och därmed relaterade tjänster”. Operatörerna själva ansvarar för löpande och 

avhjälpande underhåll av fordonen. (Statens järnvägar, 2008) Statens järnvägar 

tillhandhåller inte alla tåg i Sverige utan det finns förmodligen flera entreprenörer som 

järnvägsföretag hyr tågfordon av, och dem emellan finns särskilda avtal. 

5.7 Direkt faktor - Marknad 

5.7.1 Kundkrav och efterfrågan 
Det har tidigare nämnts att marknaden beskriver kundens behov av kapacitet på 

järnvägssystemet. Kunden är i detta avseende antingen resenärer eller gods, och det är 

vad de är beredda att betala för ett definierat trafikutbud i form av pris och kvalitet, som 

utgör deras efterfrågan, och således krav på transportsystemet. De krav som kunderna 

har på trafikservicen kan delas in fem olika kategorier (SOU, 2003): 
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Krav på… 

 … kännedom om trafiken 

 … omfattning och tillgänglighet 

 … användbarheten i trafiken 

 … innehållet i trafiken 

 … säkerhet och tillförlitlighet 

Dessa kategorier påverkar kvaliteten på hela transportsystemet. De kategorier ur 

kundperspektivet som till största del påverkar just kapacitetsutnyttjande och punktlighet 

skulle kunna vara krav på omfattning och tillgänglighet, krav på användbarhet samt 

krav på säkerhet och tillförlitlighet. 

Med krav på omfattning och tillgänglighet menas att utbudet måste vara sådant att det 

överhuvudtaget går tåg på de tider och platser som efterfrågas samt till ett pris som folk 

är villiga att betala (SOU, 2003). Detta påverkar kapacitetsutnyttjandet genom att antal 

tåg, antal hållplatser, turtäthet etc. planeras efter efterfrågan, samt att det även påverkar 

vilken maximal kapacitet som finns. Beroende på tågens punktlighet så varierar också 

tillgängligheten till transportsystemet. Till exempel om kunderna kan lita på att tåget går 

eller ankommer i rätt tid så är det ett tillgängligt transportsystem. Omvänt så styr därför 

kundernas krav på tillgänglighet även punktligheten. 

Användbarhetskravet innebär att trafiken ska vara samordnad i tid och rum med 

anslutande och annan trafik (SOU, 2003). Detta innebär att kapacitetsutnyttjandet och 

punktligheten påverkas på så sätt att byten måste passa och fungera mellan olika tåg på 

stationer.  

Säkerhet och tillförlitlighet är grundläggande krav från kunden. Hur väl kunden kan lita 

på att tågen är punktliga kan bero på skillnader i effektiviteten hos olika signalsystem, 

eftersom storlek på tidsavståndet mellan tågen och återställningsförmågan kan variera. 

5.7.2 Restidsgaranti och punktlighetsbonus 
Kundens toleransnivå på punktlighet och även vilken restidsgaranti som gäller, är också 

en faktor som avgör kvaliteten på järnvägssystemet. Ju större ersättning kunderna får 

vid förseningar desto mer angelägna borde operatörerna bli att komma i tid. 

Operatörerna ställer därpå större krav på infrastrukturhållarna att leverera hela och 

körbara spår. Även det ekonomiska styrmedel som finns i forma av bonusar till de 

operatörer som levererar en hög punktlighet borde fungera likadant. 

I Schweiz finns ingen restidsgaranti vid förseningar (Wichser, 2008). SJ AB har i 

Sverige infört en restidsgaranti som gör att vid förseningar får resenärerna ersättning i 

form av tillgodokvitton. Garantin fungerar så att, ju längre din resa är desto längre 

försening krävs för att ersättning ska lämnas ut. Vissa regionala operatörer har en egen 

typ av restidsgaranti. 
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5.7.3 Plattformstid 
Den tid det tar för tågresenärer att stiga av eller på ett tåg ingår i plattformstiden och 

således i den totalt belagda tiden för ett tåg i tidtabellen. Plattformstiden är beroende av 

riktning och omfattning på av- och påstigande resenärer, fordonsgeometri och 

förekomsten av furnering och godshantering. (Fröidh et al., 2005) Eftersom det är trångt 

inne i tågkupén och svårt att mötas i mittgången är det smidigast, och förmodligen även 

snabbast att låta alla som ska gå av tåget göra det innan den första påstigande resenären 

går på tåget. Genom att passagerare som väntar på att stiga på tåget, inte står i vägen 

och blockerar vägen för dem som ska kliva av, kan denna procedur även underlättas. 

Inom ramen för detta examensarbete har inga undersökningar eller resultat hittats på hur 

resenärerna beter sig i olika länder. I Schweiz är dock min uppfattning att det finns en 

oskriven regel som säger att ingen går på ett tåg förrän alla klivit av, vilken även 

efterföljs. I Sverige är däremot känslan att många vill följa den oskrivna regeln men det 

finns oftast ett fåtal som bryter den, vilket leder till att den fallerar på plats. Tiden för 

godshantering avgörs av tillgängligheten till personal och maskiner på stationerna.  

En annan sak som påverkar plattformstiden är om det finns markeringar för var 

tågdörrarna kommer att hamna eller inte. Finns sådana kan resenärerna stå rätt redan 

innan tåget anländer och plattformstiden kan på så sätt minimeras. Vagnslägesskyltar är 

det närmaste man har som markeringar i både Sverige och i Schweiz, men på andra håll 

i världen finns precisa målningar på perrongen som visar exakt var dörren hamnar. 

5.8 Direkt faktor - Externa faktorer 

Det finns en del externa faktorer som påverkar kvaliteten på järnvägssystemet negativt. 

Vissa går inte att förhindra medan för andra kan förebyggande åtgärder tillämpas. 

Externa faktorer medför i första hand primära förseningar, och som tidigare nämnts, kan 

dessa leda till flera sekundära förseningar vilket i sin tur innebär att längre tidstillägg 

krävs och kapacitetsutnyttjandet blir lägre.  

Vädret är den faktor som direkt kan påverka tågtrafiken men som realistiskt sett inte kan 

förebyggas. Problem att följa tidtabellen kan uppkomma då väderförhållandena är 

sådana att frost, hetta, vind, blixtar, siktförhållanden och löv på spåret försvårar eller 

omöjliggör framkomlighet. I Sverige är lövhalka ett stort problem under hösten.  

De externa faktorerna i vår omvärldsmiljö som påverkar kvaliteten negativt skulle 

kanske kunna förebyggas genom ökad säkerhetsutrustning kring järnvägsspåren. Med 

dessa faktorer avses till exempel olyckor i plankorsningar, vilda djur på spåren, 

nedfallna träd på spåren, obehöriga som rör sig på spåren, vandalism etc. (Goverde, 

2005) I Schweiz fick SBB AG, år 2004, tillåtelse att övervaka tåg och anläggningar med 

video (BAV, 2003-12-13) vilket är ett sätt att förebygga dessa problem. I Sverige måste 

tillstånd från länsstyrelsen ges enligt lagen SFS nr: 1998:150. 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

49 

 

6 Analys av faktorer som påverkar kvaliteten på ett 
järnvägssystem 

I detta kapitel analyseras de faktorer som har beskrivits i kartläggningen i föregående 

kapitel. Det finns två syften med analysen och det första är att studera i vilken grad 

faktorerna påverkar kvaliteten i ett järnvägssystem. Det andra syftet är att hitta en 

förklaring till varför det finns en skillnad i kvalitet mellan Sverige och Schweiz. Till 

grund för analysen ligger den enkät som beskrivits i metodkapitlet och svarsandelen var 

77 procent. Utifrån enkätresultaten som presenteras och föregående kapitel sker en 

diskussion kring de olika faktorerna. 

6.1 Enkätresultat 

Som beskrivet i metodkapitlet redovisas det kvantitativa resultatet av enkäten med 

försiktighet. Viktandet skedde på en skala mellan 1-5 avseende storlek av påverkan. Där 

till kunde även vikten 0 att sättas vilket innebar att faktorn inte har någon påverkan. I 

figurerna i detta kapitel betecknas faktorerna likadant som i enkäten, det vill säga med 

bokstäver enligt Tabell 6. 

Tabell 6 Bokstavsbeteckningar till faktorerna enligt enkäten. 

Indirekta faktorer - Övergripande  
Direkta faktorer – Operativ 
verksamhet 

A 
Landets transportpolitik och 
organisation 

 N Trafikledning 

B Planeringsprocess och – strategi  O 
Tågens prestanda baserat på 
last 

C Operativ strategi  P Tillgång till reservfordon  
Direkta faktorer - Infrastruktur  Q Tillgång till personal 

D 
Järnvägsnätets 
kompakthet/spårtäthet 

 R Underhåll av rullande materiel 

E Signalsystem  Direkta faktorer - Marknad 
F Andel dubbel- eller flerspår  S Restidsgaranti 
G Stations/mötes- längder  T Punktlighetsbonus 
H Underhållsstrategi  U Krav på uppehållstid 
Direkta faktorer - Tidtabell  Direkta faktorer - Externa 
I Tidtabellsstrategi  V Beredskap vid extremt väder  

J 
Blandning av tågtyper och 
trafikupplägg 

 X Åtgärder mot lövhalka 

K Minsta tidsavstånd mellan tåg  Y 
Åtgärder för att minska externa 
störningar  

L Tågplan – Tilldelning     
M Tidstillägg utöver teoretisk gångtid    
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För varje faktor har ett medelvärde räknats ut, vilket ligger till grund för de resultat som 

presenteras i detta kapitel. Resultatet redovisas i tre olika figurer som är uppdelade på; 

alla svarande, svarande i Schweiz respektive svarande i Sverige.  

I Bilaga 5 och 6 finns samtliga svar redovisade i stapeldiagram och här följer en 

sammanställning av enkätstudien. 

6.1.1 Påverkansgrad – Infrastrukturutnyttjande 
För alla svarande visas påverkansgraden i Figur 20. Som det polära diagrammet visar 

har åtta faktorer stor påverkan på infrastrukturutnyttjandet och vilka de är kan även ses i 

Figur 20. Fem faktorer har låg eller ingen påverkan och de resterande elva faktorerna 

har således en mindre eller medelstor påverkan.  

 

 
Faktorer med stor påverkan 

eller större 

A 
Landets transportpolitik och 
organisation 

B 
Planeringsprocess och – 
strategi 

E Signalsystem 

F Andel dubbel- eller flerspår 

I Tidtabellsstrategi 

J 
Blandning av tågtyper och 
trafikupplägg 

K 
Minsta tidsavstånd mellan 
tåg 

L Tågplan – Tilldelning  

Figur 20 Polärt diagram över påverkansgrad på infrastrukturutnyttjande, alla svarande. 

Diagrammet tyder även på att de huvudgrupper som påverkar infrastrukturutnyttjandet i 

högst grad är de indirekta - övergripande faktorerna (A-C) samt de två grupperna 

infrastruktur (D-H) och tidtabell (I-M), som är direkta. De resterande grupperna 

operativ verksamhet, marknad och externa påverkar infrastrukturutnyttjandet i mindre 

utsträckning.  

Generellt är skillnaden på medelvärdena mellan de svarande från Schweiz och Sverige 

liten, se Figur 21. Det som ändå utmärker sig är att de tre som svarat på enkäten i 

Schweiz anser att tätheten på järnvägsnätet (D), och de tre externa faktorerna (V, X och 

Y) inte har någon påverkan på infrastrukturanvändningen, medan de svarande i Sverige 

anser att dessa faktorer har en mindre påverkan. 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

51 

 

      

Figur 21 Polära diagram över påverkansgrad på infrastrukturutnyttjande, svarande i Sverige 

respektive i Schweiz. 

6.1.2 Påverkansgrad – Punktlighet 
Resultatet i Figur 22 visar på en generellt högre påverkansgrad än med avseende på 

infrastrukturutnyttjande, av de studerade faktorerna. 

 

 
Faktorer med stor påverkan 

eller större 

C Operativ strategi 

E Signalsystem 

F Andel dubbel- eller flerspår 

H Underhållsstrategi 

I Tidtabellsstrategi 

J 
Blandning av tågtyper och 
trafikupplägg 

K 
Minsta tidsavstånd mellan 
tåg 

L Tågplan – Tilldelning  

M 
Tidstillägg utöver teoretisk 
gångtid 

N Trafikledning 

O 
Tågens prestanda baserat 
på last 

P Tillgång till reservfordon  

R 
Underhåll av rullande 
materiel 

V 
Beredskap vid extremt 
väder  

X Åtgärder mot lövhalka 
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Figur 22 Polärt diagram över påverkansgrad på punktlighet, alla svarande. 

Det är 15 faktorer som har stor eller mycket stor påverkan på punktlighet och det finns 

ingen av de studerade faktorerna som har låg eller ingen påverkan. Antalet faktorer som 

har en mindre eller medelstor påverkan på punktlighet är sju stycken. Detta innebär att 

samtliga huvudgrupper påverkar punktligheten mer eller mindre. 

      

Figur 23 Polära diagram över påverkansgrad på puntklighet, svarande i Sverige respektive i 

Schweiz. 

Skillnaden i påverkansgrad mellan de svarande från Schweiz och Sverige är tydlig 

gällande punktlighet, se Figur 23. Tätheten på järnvägsnätet (D), stations-

/möteslängder (G) samt transportpolitik och organisation (A) anser de svarande i 

Sverige har större påverkan än de svarande i Schweiz. En annan tydlig skillnad är 

faktorn signalsystem (E) där de i Schweiz är eniga om att den har en mycket stor 

påverkan på punktlighet medan de svarande i Sverige anser att den har en påverkan som 

är från medelstor till stor.  

6.1.3 Påverkansgrad – Kvalitet 
Som tidigare nämnts i examensarbetet avses kvalitet bero av både punktlighet och 

infrastrukturutnyttjande. Det är därför intressant att visa hur påverkansgraden varierar 

mellan kvalitetsmåtten. I Figur 24 visas därför påverkansgraden av de studerade 

faktorerna för både infrastrukturutnyttjandet och punktlighet. Medelvärdena för 

infrastrukturutnyttjandet ligger som ett transparent lager över medelvärdena för 

punktlighet och därför ses vilka faktorer som har liknande storlek på påverkan och för 

vilka det skiljer sig, för de båda kvalitetsmåtten. I Figur 24 visas även vilka faktorer 

som har stor eller mycket stor påverkan på kvaliteten i ett järnvägssystem. 
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Faktorer med stor påverkan 

eller större 

E Signalsystem 

F Andel dubbel- eller flerspår 

I Tidtabellsstrategi 

J 
Blandning av tågtyper och 
trafikupplägg 

K 
Minsta tidsavstånd mellan 
tåg 

L Tågplan – Tilldelning  

Figur 24 Diagrammet visar påverkansgraden för både infrastrukturutnyttjande och punktlighet, 

alla svarande. 

Det finns åtta faktorer som har liknande grad av påverkan, det vill säga som är närmast 

samma nivå på skalan. Av de resterande faktorerna skiljer det sig ungefär ett steg på 

skalan eller mer. De huvudgrupper där påverkan är liknande för både 

infrastrukturutnyttjande och punktlighet är främst infrastruktur (D-H) och tidtabell (I-

M). Faktorerna operativ strategi (C), underhållsstrategi (H) och tidstillägg utöver 

teoretisk gångtid (M) utskiljer sig dock inom dessa grupper. För de övriga faktorerna, 

N-U följer variationen av påverkansgrad ungefär samma mönster men med en skillnad 

på cirka två steg på skalan. 

6.2 Analys  

Som resultatet från enkäten visar påverkar de olika faktorerna kvaliteten på ett 

järnvägssystem i olika hög grad. I detta examensarbete diskuteras de faktorer som har 

en stor eller mycket stor påverkan medan de faktorer som har en medelstor påverkan 

eller mindre tas inte nämnvärt upp i analysen. Diskussionen bygger främst på egna 

tankar med utgångspunkt i den kunskap som inhämtats för examensarbetet. De faktorer 

som i detta kapitel är markerade med en * är de som har en hög påverkansgrad på både 

infrastrukturutnyttjande och punktlighet. 

6.2.1 Indirekta faktorer 
A Landets transportpolitik och organisation 

Transportpolitiken ser annorlunda ut i de båda länderna. I Sverige har det under många 

år satsats mycket på vägar och mindre på järnväg, medan järnväg är något som 

schweizarna sedan 1987 då Bahn2000 startade, har gjort investeringar i. I kapitel 5.1 
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Indirekt faktor - Transportpolitik och organisation beräknades hur mycket pengar som 

satsades på järnväg per invånare i Sverige och i Schweiz år 2008, vilket var 3011 SEK 

respektive 9213 SEK. Att Schweiz satsar cirka tre gånger så mycket pengar på 

järnvägssektorn per invånare kan vara en anledning till den goda kvaliteten. Men denna 

ekonomiska jämförelse som är en generell uppskattning grundar sig förmodligen inte 

bara i prioteringar av ekonomiska medel utan kan även bero på landets välstånd i helhet. 

Det finns en betydlig skillnad mellan ländernas organisation gällande järnvägssystem. I 

Schweiz drivs järnvägsinfrastrukturen av olika företag medan det i Sverige är 

förvaltande myndigheter. Detta har stor betydelse eftersom de företag som driver och 

förvaltar järnvägsinfrastrukturen i Schweiz är också de som trafikerar den, och på så sätt 

blir det färre inblandade parter och kommunikationsvägarna är korta. Något som talar 

emot denna organisationsform är risken att det inte finns någon konkurrens om spåren 

vilket skulle kunna leda till en försämrad kvalitet, men med tanke på att BAV i Schweiz 

är ett kontrollerande statligt organ så är den risken liten i landet. Att SBB har stora 

marknadsandelar av järnvägstrafiken gör också att kvaliteten till stor del är densamma 

på många håll i landet och att järnvägssystemet därför blir integrerat. En fördel med 

organisationen i Sverige är att ett och samma statliga verk är ansvarig för 

infrastrukturen vilket gör att priorteringar av åtgärder kan fördelas över hela landet samt 

att bankapacitet fördelas rättvist mellan olika tågoperatörer. Detta är något som har 

säkerställts i Schweiz genom det oberoende företaget Trasse Schweiz AG. I Sverige 

verkar Banverket ha goda ambitioner och bra strategier för att åtgärda de problem som 

finns och alltså höja kvaliteten på järnvägsnätet. 

B Planeringsprocess och – strategi 

Projektet Bahn 2000 genomsyrar hela Schweiz planeringsstrategi. Den styva tidtabellen 

ligger till grund för hur infrastrukturen byggs upp och att hela trafiksystemet är 

integrerat. I Sverige finns strategier som Europakorridoren och höghastighetståg men de 

genomförs inte i samma takt, och på samma sätt som det görs i Schweiz. Det är synd 

eftersom det ändå verkar finnas goda planer och förutsättningar i Sverige. Den 

triangulära planeringsprocessen som tillämpas i Schweiz liknar Sveriges 

fyrstegsprincip. Skillnaden kan vara att den används mer i Schweiz medan man oftare 

väljer att bygga bort problem i Sverige.  

En annan skillnad kan vara att i Sverige planeras tågtrafiken mer efter kundernas 

önskemål än i Schweiz, där ett stabilt järnvägssystem eventuellt har en högre prioritet 

än att till varje pris tillgodose kundernas önskningar. 

C Operativ strategi 

Något som kan vara unikt med SBB:s järnvägssystem är deras åtgärdsprogram som 

kallas ”Hot-Stand-By”. Detta kostar företaget mycket pengar men är förmodligen något 

som lönar sig i det långa loppet. Ett liknande åtgärdsprogram tillämpas inte i Sverige 

vilket därför kan vara en anledning till skillnaden i stabilitet mellan länderna. 
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6.2.2 Direkta faktorer 
E Signalsystem*  

I enkätstudiens resultat visas att signalsystemet har en stor påverkan både på 

användningen av infrastrukturen och på punktligheten. Hur signalsystemet är utformat 

och kan användas är avgörande eftersom att säkerhet alltid kommer i första hand och det 

är därför det som styr trafiken. Båda länderna håller på att utveckla sina signalsystem 

och anpassar dem till europeisk standard. Därför är det inte någon direkt skillnad mellan 

länderna och kanske heller inte en avgörande faktor till att Schweiz har högre kvalitet på 

järnvägssystemet. 

F Andel dubbel- eller flerspår*  

En faktor som har stor påverkan på kvaliteten är andelen dubbel- eller flerspår som finns 

i landet. Eftersom Schweiz har mycket högre andel dubbel- eller flerspår än Sverige kan 

det vara en faktor som är avgörande. En av anledningarna till den stora skillnaden i 

andel dubbel- eller flerspår kan dock vara att landgeografin och befolkningstätheten är 

olika. Dubbel- eller flerspår är i de flesta fall till fördel, men om det är långa avstånd 

mellan mötesplatser/stationer på en linjedel och om banan har ett högt 

kapacitetsutnyttjande spelar antal spår ingen roll. Anledningen är att vid förseningar går 

det ändå inte att leda om trafik eftersom det skulle leda till sekundära förseningar och 

linjedelen är på så sätt stabilitetskänslig. Följaktligen kan inte en generell slutsats dras 

om andelen dubbel- eller flerspår har stor eller liten påverkan på punktlighet, eftersom 

det beror av trafikflödet och antal mötesplatser/stationer. (Lüthi, 2008) 

H Underhållsstrategi 

Underhållstrategi påverkar enligt enkätresultaten punktlighet till stor del och 

infrastrukturutnyttjande i medelstor utsträckning. Detta kan förstås eftersom förseningar 

orsakade av störningar och fel i infrastrukturen påverkar punktligheten direkt och ger 

omedelbara konsekvenser. De större underhållsarbeten som planeras in i förväg 

påverkar arbetet med tidtabellen och har därför en påverkan på infrastrukturutnyttjandet, 

men inte lika stor och direkt påverkan som på punktligheten. Mellan länderna anses 

skillnaden i underhållsstrategi vara liten men det finns en uppfattning om att i praktiken 

fungerar underhållet avsevärt bättre i Schweiz. Detta är något som kan vara en starkt 

bidragande faktor till skillnaden i kvalitet och borde undersökas vidare, exempelvis 

genom att jämföra andelen förseningar som är orsakade av dåligt underhåll av 

infrastrukturen. 

I Tidtabellsstrategi* 

Tidtabellsstrategin har en stor påverkan på kvaliteten i ett järnvägssystem och denna 

faktor skiljer sig tydligt mellan länderna. Schweiz järnvägssystem är uppbyggt och 

trafikeras efter en och samma strategi medan alla olika aktörer i Sverige  anpassar sig 

till varandra och tidtabellen pusslas ihop efter olika behov. Att kunna genomföra ett 

projekt som Bahn 2000 kräver dock goda förutsättningar i geografin avseende liknande 

och korta avstånd mellan viktiga knutpunkter samt stora helhetssatsningar från statliga 

medel. Det skulle därför vara svårt att genomföra ett liknande projekt nationellt i 

Sverige, men i de olika regionala trafikeringsområdena skulle det kunna fungera då 
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dessa enskilt kan likställas med Schweiz, speciellt i de södra delarna av Sverige. 

J Blandning av tågtyper och trafikupplägg*  

Ytterligare en faktor som har stor påverkan på kvaliteten är sammansättningen av 

tågtyper i en tidtabell. Som tidigare beskrivet är det logiskt att trafikupplägget påverkar 

användningen av infrastrukturen eftersom vid homogen trafik kan fler tåg köras på 

spåren. Risken för stora förseningar ökar även vid blandning av tåg med olika 

prestanda. I både Sverige och Schweiz samsas olika tågtyper på samma spår, men 

skillnaden är att i en och samma period så körs samma tågtyper efter varandra i 

Schweiz. Det ger därför ett högre infrastrukturutnyttjande samtidigt som tidtabellen kan 

vara stabil. En risk finns dock att stora sekundära förseningar kan inträffa vid högt 

kapacitetsutnyttjande eftersom om ett tåg är försenat påverkas direkt alla de tåg av 

samma typ som kör efter det försenade tåget.  

K Minsta tidsavstånd mellan tåg* 

Beroende på signalsystemet varierar minsta möjliga tidsavstånd mellan tåg och ju 

kortare detta avstånd är desto tätare kan tåg köras. Därför har denna faktor en stor 

påverkan på trafik vid stora stationer och hur många tåg som kan slussas ut under en 

viss period, vilket därmed påverkar infrastrukturutnyttjandet. Eftersom knutpunkterna i 

Schweiz järnvägssystem ligger tätt och är ytterst viktiga är tidsavståndet något som är 

avgörande för att deras system ska fungera. Det minsta möjliga tidsavstånd som tågen 

går att köra med i Schweiz är 2 minuter (Lüthi, 2008) I Sverige finns den så kallade 

”Getingmidjan” i Stockholmsområdet och en trångsektorsplan utarbetad av Banverket 

har gjorts för denna plats. Enligt planen ska tågen slussas ut från stationen med låga 

hastigheter vilket gör det möjligt att ha ett minsta tidsavstånd på 2 minuter. Detta är 

dock den enda platsen det tillämpas på i Sverige (Wahlborg, 2008). I Schweiz är det 

mer vanligt med korta minsta tidsavstånd vilket gör att denna faktor skiljer sig från 

metoden i Sverige. 

L Tågplan – Tilldelning* 

Eftersom tågplanen är det som beskriver hur hela järnvägssystemet ska trafikeras för 

varje år samt allt planerat underhållsarbete, kan detta vara anledningen till att denna 

faktor har en stor påverkansgrad på både punktlighet och infrastrukturutnyttjande. Den 

internationella trafiken planeras likadant för Sverige och Schweiz, men då den 

nationella tågplanen ska skapas kan det finnas en viss skillnad. I Sverige finns en känsla 

av att man vill lägga mycket tid på att jämka och komma till samförståndslösningar. 

Som exempel sa en person på Banverket som intervjuades för examensarbetet att ”Har 

vi gjort alla lika missnöjda så är vi nöjda”. I Schweiz kan det däremot vara tvärtom i 

planeringen av tågplanen. Där utgår förmodligen planeringen från huvudstrategin som 

finns med den integrerade styva tidtabellen, och därför finns redan fördefinierade 

tågkanaler i systemet. 

M Tidstillägg utöver teoretisk gångtid 

I tidigare kapitel har tidstillägg beskrivits som att stabiliteten får lida då en tidtabells 

kapacitet maximeras. Att denna faktor därför har en stor påverkan på punktlighet och 
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medelstor påverkan på infrastrukturutnyttjande är inte så underligt eftersom kapaciteten 

förmodligen försöker utnyttjas i största möjliga mån där en hög efterfrågan finns. Det är 

främst för järnvägssystem med en hög andel enkelspår som tidstillägget är en av de 

viktigaste faktorerna (Lüthi, 2008) och eftersom så är fallet i Sverige påverkar denna 

faktor punktligheten mer i Sverige än vad den gör i Schweiz. Arbetsmetoden för de 

båda länderna är ändå lika till viss del eftersom tidtabellskonstruktörer arbetar främst 

utifrån erfarenhet av varje sträcka. 

Av de ovan analyserade faktorerna anses en betydande skillnad i metodik finnas för: 

A Landets transportpolitik och organisation 

B Planeringsprocess och – strategi 

C Operativ strategi 

F Andel dubbel- eller flerspår*  

H Underhållsstrategi 

I Tidtabellsstrategi* 

J Blandning av tågtyper och trafikupplägg*  

L Tågplan – Tilldelning* 

För faktorerna E Signalsystem*, K Minsta tidsavstånd mellan tåg* och M 

Tidstillägg utöver teoretisk gångtid anses en skillnad finnas men inte av betydande 

storlek. Faktorerna nedan påverkar infrastrukturutnyttjande eller punktlighet i hög grad 

men inom ramarna för detta examensarbete har ingen skillnad i metodik hittats; 

N Trafikledning 

O Tågens prestanda baserat på last 

P Tillgång till reservfordon 

R Underhåll av rullande materiel 

V Beredskap vid extremt väder 

X Åtgärder mot lövhalka 
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7 Djupstudie av tidstillägg 

En av de kartlagda faktorerna har valts ut för en djupare studie. Resultatet av studien 

presenteras i detta kapitel och den faktor som har valts är tidstillägg.  

7.1 Schweiz  

7.1.1 Beräkning av tidstillägg  
Beräkning av tidstillägg i Schweiz är baserat på varje enskild sträcka. I princip läggs 

vissa minuter till den teoretiska gångtiden och därefter avgör tidtabellskonstruktören om 

det behövs något mer tillägg beroende på den erfarenhet som denne har från sträckan. 

Det finns alltså inga riktlinjer för hur tidstillägg generellt ska beräknas utan det beror 

helt och hållet på erfarenhet från olika sträckor. Storleken på tidstillägg beror dock på 

tågtyper, antal spår, topografi, knutpunkter, byggarbeten samt linjens läge i nätet (om 

det finns många anslutningar i ändarna som gör linjen instabil eller om den innefattar 

många egna anslutningar). (Weidmann, 2008) 

Vid skapandet av tidtabellen varierar tidstilläggen av olika typer av underhåll. Dessa 

delas in i tre grupper; 

 Arbete med stora banunderhållsprojekt 

 Mindre underhållsarbete 

 Driftsreserver 

Stora underhållsprojekt som till exempel brobygge, dubbelspårsutbyggnad, 

tunnelrenovering etc. planeras in och beräknas redan i gångtiden. I tidtabellen får tågen 

därför en längre gångtid för sträckan det gäller eftersom tågens hastighet eventuellt 

måste sänkas. Detta innebär att vid stora underhållsprojekt behöver ingen extra tid 

läggas till utöver den teoretiska gångtiden som kompensation utan tidsreserver för stora 

underhållsprojekt är redan inkluderat. Vid mindre underhållsarbeten som till exempel 

rengöring av spåren ska förutbestämda tidstillägg läggas till, vilket brukar vara cirka två 

minuter. Den tredje delen av planerade underhåll i Schweiz kallas för driftsreserver. 

Detta är den tidsreserv som läggs till för att ett tåg ska kunna komma rätt i tidtabellen 

igen efter en eventuell försening och ett annat begrepp för detta är 

återhämtningsförmåga. (Weidmann, 2008) 

I Schweiz är det är ändå viktigast att utgå från den grundstrategi som finns för 

skapandet av tidtabellen och eftersom Integraler Taktfahrplan gäller är det i första hand 

att sammankoppla de olika knutpunkterna, noderna i systemet som måste göras. På 

grund av denna systematiska strategi beror tidstilläggen därför i grunden på vilken 

tågtyp som trafikerar sträckan, eftersom oavsett hur snabbt eller långsamt tåget kör ska 

den totala gångtiden i tidtabellen ändå vara den samma. 
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När tidstillägg beräknas för en sträcka läggs störst del på i slutet av sträckan. Innan den 

styva tidtabellen infördes beräknades tidstillägget som en viss andel av teoretisk 

gångtid. Dessa två tillvägagångssätt visas grafiskt i Figur 25. 

 
Figur 25 Principiell figur av homogent tidstillägg och varierande grad av tidstillägg. 

Om en försening skulle inträffa i början av sträckan mellan station A och station B 

enligt Figur 25 för de båda fallen skulle tidsreserven med homogent tidstillägg vara 

ungefär av samma storlek som om tidtabellen var konstruerad med tidstillägg i 

varierande grad. Inträffar dock en försening i slutet av sträckan, närmare station B är 

tiden att återhämta förseningen knappare för tidtabellen med homogent tidstillägg än 

vad den är för tidtabellen med varierande grad. 

Andelen tidsreserver i enheten procent beräknas numera i Schweiz för att kontrollera 

hur mycket total tid som finns i reserv i järnvägssystemet, men i vissa länder beräknas 

tidstilläggen homogent, exempelvis Holland där tidstilläggen är sju procent över hela 

järnvägsnätet. (Weidmann, 2008) 

7.1.2 För- och nackdelar 
En fördel med att inte ha homogena tidspåslag är att storleken på tilläggen inte endast 

blir mekaniska, utan det tillägg som verkligen behövs planeras in. En nackdel med icke 

mekaniska tillägg är att risken att systemet alltid får mer och mer reserver. Anledningen 

är att tidtabellskonstruktören kanske lägger på lite mer tillägg för varje instabilitet varje 

år. Därför går det inte att få ett kapacitetsutnyttjande på 100 %. Det finns också en 

tendens att man alltid vill vara på den säkra sidan i Schweiz och vid produktion av 

tidtabellen läggs hellre därför till en minut än vad som tas bort, och således ökar hela 

tiden antal reservminuter i systemet. (Weidmann, 2008) 

Till följd av att den totala gångtiden mellan knutpunkter ska vara densamma i tidtabeller 

i Schweiz finns det tåg som på vissa sträckor får längre tidstillägg än vad det egentligen 

behöver. Ett exempel på detta är sträckan mellan Bern och Zürich där det ska ta en 

timme för tåget att köra. Av denna timme är cirka 50 minuter den teoretiska gångtiden 

och med nödvändiga tidstillägg ungefär 53 minuter. I detta fall tvingas tåget därför ha 

ett extra tidstillägg på sju minuter som är uppdelat längs med sträckan. (Lüthi, 2008) 
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Ett annat exempel är sträckan mellan Luzern och Bern. Här är problematiken tvärtom 

eftersom tidtabellen ”kräver” en viss total gångtid samt en speciell uppehållsbild längs 

vägen, vilket tågen precis hinner med att köra. Sträckor med knappa tidsreserver får 

därför problem eftersom man redan fysiskt är så tätt och punktligheten blir sämre. På 

sådana här sträckor finns därför ibland ingen reservtid och på så sätt en obefintlig 

återhämtningsförmåga. I sådana fall kan längre sträckor delas upp i delsträckor och 

därefter anpassa tidtabellen efter de behov som finns på varje delsträcka. (Weidmann, 

2008) 

En annan problematik med denna styva tidtabell är att hänsyn inte tas till variationer av 

den teoretiska gångtiden över dygnet. Det vill säga under morgontimmarna då fler 

personer reser behövs fler vagnar vilket leder till ett tyngre tåg som i sin tur gör att 

gångtiden blir längre, i vissa fall minuter. För vilken tid på dygnet som tidtabellen 

planeras är därför intressant för hur stora tidspåslag som läggs till. Skillnaden mellan 

”integraler taktfahrplan” och endast ”taktfahrplan” måste också nämnas. En integrerad 

styv tidtabell innebär att tågen måste vara på stationer ungefär samtidigt medan med en 

styv tidtabell kan tågen mötas på mötesstationer i ”takt”. Därför kan tidsreserver endast 

fås genom om/nybyggnation av till exempel fler stationer och systemet är av den 

anledningen inte flexibelt. (Lüthi, 2008) 

7.2 Sverige  

7.2.1 Beräkning av tidstillägg 
Det är Banverkets enhet Leveransdivisionen som ansvarar för framtagande av tågplanen 

i Sverige och utför således arbetet med att konstruera tidtabeller och beräknandet av 

tidstillägg. De enskilda trafikföretagen har även egna tidtabellskonstruktörer som gör 

förslag på tidtabeller för de sträckor de vill trafikera och skickar därefter in en ansökan 

om kapacitet till Banverket. Därefter är det upp till Banverket att göra en 

kapacitetsfördelning. Det är viktigt att nämna att framtagandet av tidtabellen är en 

iterativ process vilket innebär att trafikföretagen och Banverket har tät kontakt och 

ansökningarna omkonstrueras efterhand som arbetet fortgår. (Wahlborg, 2008) 

Arbetet med tidtabellerna i Sverige är till stor del ett hantverk och är baserat på 

erfarenhet. Med det menas att varje spårsträcka har sin egen infrastruktur och unika 

utseende och därför har alla spårsträckor olika kapacitetsproblem och stabilitetsproblem. 

När tidstillägg ska beräknas utgår man alltså utifrån varje sträcka för sig. (Wahlborg, 

2008) 

Vid beräkningen är man beroende av ett datorverktyg som heter Trainplan. Det är i detta 

program som alla tidtabeller hanteras och i det finns möjlighet att addera olika 

tidstillägg. I det beräkningsprogram som användes innan Trainplan kunde endast hela 

minuter adderas som tidstillägg, medan det i Trainplan går att ange tillägg på 

sekundnivå. Indata till Trainplan kommer från ett annat beräkningsprogram som heter 

Tigris. I Tigris beräknas alla teoretiska gångtider för olika tågtyper på alla olika sträckor 
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som ingår i järnvägsnätsbeskrivningen. I beräkningar av de teoretiska gångtiderna tas 

hänsyn till (Banverket, 2000-10-18); 

 Linjedata som kurvradier, lutning, hastighetsprofil och avstånd mellan 

trafikplatser.  

 Egenskaper för lok- och vagnar. 

 Tågets längd och vikt. 

 Infrastrukturförändringar som omfattar en större del tid av tågplanen. 

 Tre procents reduktion på tågets teoretiska hastighet (dock ej vid 

acceleration och retardation) för att kompensera för skillnader i 

förarbeteende, fordonsprestanda och variationer från normala 

adhesionsförhållanden  

Det är till gångtiden som de olika tidstilläggen adderas för att få summan av den 

belagda tid som syns i den slutliga tidtabellen. De olika tidstilläggen som kan anges i 

Trainplan är bantillägg, infasningstid, kvalitetstillägg och justeringstillägg (Stemark, 

2008). Bantillägg är den tid som läggs till vid infrastrukturförändringar och ingår därför 

redan i indata som hämtas från Tigris, men kan justeras i Trainplan. (Banverket, 2000-

10-18) 

De andra tre tilläggen adderas utöver de beräknade gångtiderna. Infasningstillägget 

adderas när ett tåg kommer ifatt andra tåg men kan även användas när två tåg möts på 

en station med samtidig infart (Stemark, 2008). Kvalitetstillägg är den extra tid som 

läggs till för alla störningar som av erfarenhet kan uppkomma i trafiken, och därför inte 

kan planeras i förväg. Det innebär att tillägget kompenserar för vanligt uppkomna 

störningar som felaktigheter i infrastrukturen eller brister hos tågoperatörer samt 

trafikledning. Järnvägsnätet är uppdelat i noder och för varje sträcka (cirka 20 mil) 

mellan noderna fördelas kvalitetstillägget som därför också kan kallas för nodtillägg. 

(Franzen, 2008) 

En ytterligare typ av tillägg som läggs till för en linjedel är uppehållstid. Mellan en 

start- och slutstation förekommer ofta stopp på vägen och den extra tid det tar för av- 

och påstigning/lastning för olika stationer måste räknas med i tidtabellen. 

Uppehållstiden är dock inte beroende av framförandet av tåget längs sträckorna, det vill 

säga oavsett hur spåren mellan stationerna ser ut så varierar inte upphållstiden.  

Vid kapacitetsberäkningar inkluderas ett tillägg som extra tid för den kapacitet som går 

åt vid möten på enkelspår och förbipassage på dubbelspår. Ju fler tåg du får på ett 

enkelspår desto fler möten blir det och på så vis försvinner kapacitet i tid. Tillägget för 

möte på enkelspår inkluderar start- och stopptillägg som är en minut vardera. Vid så 

kallade flygande möten, då tåg möts på en sträcka utan att ha uppehåll i samband med 

mötet läggs endast starttillägget till. (Stemark, 2008) Kapacitet i form av tid går även 

förlorad då ett snabbare tåg åker bakom ett långsammare tåg på dubbelspår. Till 

exempel in mot storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö får de snabbare tågen 
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anpassa sig till de långsammare. Detta tidstillägg kallas för kapacitetstillägg. 

(Wahlborg, 2008)  

7.2.2 För- och nackdelar 
Enligt Andersson och Berg (2001) så är det bättre att räkna med tidstillägg i proportion 

till en viss sträcka järnvägsspår än att beräkna tidstillägg som en procentuell andel av 

gångtiden för sträckan. Motivet kan förklaras genom följande exempel. Om ett tåg 

hindras av ett framförliggande tåg och på så vis får ett extra signalstopp, så fördröjs inte 

det bakomvarande tåget mindre för att det har en kortare gångtid. Det innebär att oavsett 

hur snabbt tågen kör så är de tidstillägg som krävs lika stora eftersom de beror på varje 

enskild sträckas förutsättningar. 

Det kan även finnas en nackdel med att addera många mindre tidstillägg. Eftersom det kan 

finnas en strävan att utnyttja kapaciteten maximalt kan tidstilläggen komma att anpassas 

efter det, istället för det ursprungliga syftet som är att säkerställa en god stabilitet. 

7.3 Skillnad i beräkningssätt – Diskussion 

Beräkningssättet av tidstillägg på linjedelar skiljer sig inte mellan Schweiz och Sverige. 

Det är istället för hela sträckor i helhet som det skiljer mellan länderna eftersom 

Schweiz har en integrerad styv tidtabell och tvingas därför ha en viss total gångtid 

mellan start- och slutstation. I Sverige kan istället tidstilläggen anpassas mer efter 

behoven längs sträckan och är således mer flexibla. Men som tidigare nämnts kan det 

vara en nackdel eftersom det finns en risk att tidstilläggen blir för knappa i Sverige då 

tågen packas tätt och tidtabellen planeras med en snäv tidsmarginal, och stabiliteten blir 

kanske därför sämre. 

Den integrerade styva tidtabellen ger en viss stabilitet för vissa sträckor eftersom 

tidstilläggen ibland är för stora medan för vissa sträckor är det precis att de tidstillägg 

som krävs precis får plats i tidtabellen. Men med den tendens som finns i Schweiz att 

alltid vara på den säkra sidan finns förmodligen ändå tillräckliga tidsmarginaler för de 

flesta sträckorna i landet.  

I Sverige finns också fler enkelspåriga sträckor vilket gör att gångtidstillägg är mer 

viktigt, medan det i Schweiz snarare är tvärtom och tidsavståndet mellan tåg på stationer 

är viktigare för att upprätthålla tidtabellen. Tidsavstånden är ungefärligt planerade och 

man vet att till exempel mellan två tåg ska det gå 150 sekunder, men inte exakt när de 

ska avgå från stationen. I Sverige är problematiken tvärtom eftersom tåg får vänta på 

mötande tåg ute på linjen. (Lüthi, 2008) 
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8 Fallstudie av integrerad styv tidtabell 

Enligt examensarbetets ursprungliga upplägg skulle Schweiz beräkningsmetod för 

tidstillägg appliceras på en svensk järnvägssträcka i fallstudien. På grund av att 

beräkningen av tidstillägg är mestadels lik den i Sverige och beror istället av 

huvudstrategin med integrerad styv tidtabell, är det istället denna strategi som har testats 

i fallstudien.  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av sträckan som beräkningar har gjorts för och 

därefter redovisas resultaten. Avslutningsvis följer en diskussion och analys av 

fallstudien. 

8.1 Sträckan 

Den sträcka som valdes ut för beräkningarna är en enkelspårig bana som är en del av 

Skånebanan. Som hörs på namnet är den belägen i Skåne och ändstationerna är 

Helsingborg i väst och Hässleholm i öst, se Figur 26, med 13 stationer/mötesplatser 

emellan. Sträckan trafikeras i dagsläget av pendeltåg och godståg. Skånetrafiken är 

ansvarig för persontrafiken och olika godsföretag för godstrafiken. På delsträckan 

mellan Åstorp och Helsingborg C är turtätheten dubbelt så stor för pendeltågen i 

jämförelse med delsträckan Hässleholm och Åstorp. 

 
Figur 26 Läget för Skånebanan. Den enkelspåriga sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm 

är inringad. (Banverket, 2008-12-18) 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

64 

 

Norrut från Helsingborg till Åstorp går en enkelspårig sträcka och ingen hänsyn har 

tagits till de tåg som trafikerar där. Det har heller inte tagits någon hänsyn till de tåg 

som trafikerar västkustbanan och södra stambanan vilka korsar den studerade sträckan 

vid Helsingborg respektive Hässleholm.  

Ett antagande har gjorts om att samtliga stationer längs sträckan är utformade med 

samtidig infart. Detta innebär att två tåg kan köra in på stationen samtidigt.  

8.2 Resultat 

Den period som valdes ut för beräkningarna är mellan 06.00 – 08.00 en måndag. Den 

svenska och den schweiziska versionen av den grafiska tidtabellen samt lista över de tåg 

som trafikerar perioden redovisas i bilaga 7 och 8. Dessa har varit underlag till de 

beräkningar som gjorts vilka redovisas i samma bilagor. 

När den grafiska tidtabellen för Schweiz har konstruerats har pendeltåg som trafikerar 

sträckan idag kopierats och de inkluderade tidtilläggen har justerats. På delsträckan 

mellan Helsingborg C och Åstorp har endast pendeltåg i riktning mot Helsingborg lagts 

till. På samma delsträcka trafikerar därför totalt 14 pendeltåg och två godståg vilket är 

lika många tåg som för den svenska versionen av tidtabellen. Någon hänsyn har inte 

tagits till fordonens och förarnas omloppstider. 

För delsträckan mellan Åstorp och Hässleholm trafikerar i dagsläget fyra pendeltåg och 

ett godståg. Eftersom utrymme fanns i den schweiziska versionen av tidtabellen att 

lägga till fler pendeltåg har detta gjorts. Turtätheten har därför dubblats och totalt åtta 

pendeltåg och tre godståg trafikerar delsträckan. För att kompensera detta i den svenska 

tidtabellen har fyra pendeltåg samt ett godståg lagts till. 

8.2.1 Kapacitetsutnyttjande 
På grund av skillnader i trafiksammansättning på de två delsträckor som finns mellan 

Helsingborg och Hässleholm har denna uppdelning även använts vid beräkning av 

kapacitetsutnyttjande. 

Vid beräkningen användes Formel 2 vilken är utförligt beskriven i kapitel 3.2.2 

Beräkning av kapacitetsutnyttjande i Sverige. 
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I den grafiska tidtabellen är gångtiderna för tågen inklusive alla tillägg och därför 

beräknas den belagda tiden Tbelagd i fallstudien endast som summan av alla tågens 

gångtider inom den utvalda perioden. De två dimensionerande stationssträckorna är 

Klippan - Hyllstofta mellan Hässleholm och Åstorp samt Helsingborg Gbg - Påarp 

mellan Åstorp och Helsingborg. Kapacitetsutnyttjandet för dessa visas i Tabell 7. 
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Tabell 7 Kapacitetsutnyttjande för sträckan Hässleholm – Helsingborg enligt svensk tidtabell 

och enligt schweizisk tidtabell. 

 
Delsträcka 1 

Helsingborg – Åstorp 
Delsträcka 2     

Åstorp - Hässleholm 

Kapacitetsutnyttjande Procent [%] Procent [%] 

Svensk tidtabell 53 % 43 % 

Schweizisk tidtabell 58 % 48 % 

8.2.2 Stabilitet 
Enligt kapitel 2.5.2 Beräkningar var beräkningarna för jämförelsen av stabilitet 

uppdelade i två typer av test. I det första testet hade det försenade tåget högst prioritet 

och andra tåg var tvungna att anpassas till det försenade tåget. I det andra testet fick det 

försenade tåget inte påverka något annat tåg utan var istället det tåg som fick anpassas 

till alla andra tågs framfart. Det tåg som har antagits vara försenat är 1863 M-F i den 

svenska tidtabellen och tåg 205 i den schweiziska. Resultaten av stabilitetstesten visas i 

Tabell 8. 

Tabell 8 Resultat av två stabilitetstest för sträckan Hässleholm – Helsingborg enligt svensk 

metodik och enligt schweizisk metodik. 

 Helsingborg – Hässleholm 

Stabilitetstest 1 Total förseningstid [min.] Antal försenade tåg 

Svensk tidtabell 45 5 

Schweizisk tidtabell 39 4 

 

Stabilitetstest 2 Total förseningstid [min.] Antal försenade tåg 

Svensk tidtabell 46 1 

Schweizisk tidtabell 24 1 

I det första stabilitetstestet är den totala förseningstiden sex minuter mer för den svenska 

metodiken av tidtabellen samt att ett tåg mer påverkas genom en sekundär försening. 

Resultatet från stabilitetstest 2 visar att skillnaden i total förseningstid är 22 minuter och 

med den schweiziska metodiken är förseningen kortast. 
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8.3 Resultatanalys 

Att kapacitetsutnyttjandet är högre med den schweiziska metodiken för båda 

delsträckorna kan bero på att det i tidtabellen som är konstruerad enligt den schweiziska 

metodiken, finns fler möten mellan inplanerade tåg. Resultaten tyder alltså på att den 

schweiziska metodiken inte är lika effektiv som den svenska eftersom beräkningarna 

har gjorts på samma antal tåg av samma tågtyper. Detta innebär att fler tåg kan trafikera 

sträckan om tidtabellen konstrueras enligt svensk metodik. Skånetrafiken eftersträvar 

redan en styv tidtabell vilket gör att den schweiziska och den svenska metodiken liknar 

varandra för den studerade sträckan. Om fallstudien hade gjorts på en sträcka där 

metodiken inte alls tillämpas idag, skulle därför skillnaderna i resultatet förmodligen ha 

blivit större. 

Den största skillnaden avseende nyttjandet av kapaciteten är hur godstågen trafikerar 

sträckan. Enligt den schweiziska metodiken finns tydliga korridorer avsedda för 

godstrafik medan med den svenska metodiken anpassas godstrafiken mer efter 

persontrafiken. Detta kan delvis bero på ett tankesätt som kanske till viss del lever kvar, 

att personer kan prioriteras före gods vid planerandet av tidtabeller. 

Den lilla skillnaden i ”Stabilitetstest 1” kan bero på var längs sträckan som tågen möts 

enligt tidtabellen. Detta i kombination med storleken och läget på den försening som 

antagits, kan också påverka resultatet i stabilitetstestet.  

Att skillnaden i ”Stabilitetstest 2” är 20 minuter kan bero på att det är lättare att planera 

om ett försenat tåg mellan andra tåg i tidtabellen enligt den schweiziska metodiken 

eftersom den är helt symmetriskt. Tre gånger tvingas tåget stanna i cirka fem minuter. 

Enligt den svenska metodiken tvingas det försenade tåget till fyra längre uppehåll på 

cirka tio minuter vardera då de anpassas till tidtabellen. 
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9 Diskussion och slutsatser 

Att begreppet kapacitet kan ses ur flera olika synsätt är viktigt att påpeka eftersom 

begreppet innebär olika saker beroende på vilken nivå i järnvägssystemet man befinner 

sig. Av samma anledning har flera faktorer som påverkar användningen av systemet 

berörts men på grund av examensarbetets omfattning har fokus legat på hur tidtabellen 

ser ut och skapas. 

Då järnvägskapacitet ska användas är det viktigt att hitta rätt balans mellan stabilitet och 

trafiksammansättning. Rätt balans ger i sin tur en hög kvalitet på transportsystemet. 

Med andra ord har ett järnvägssystem inte hög kvalitet bara för att det trafikeras med en 

hög turtäthet och likadant gäller för system med en hög punktlighet men med ytterst få 

avgångar. Det gäller även att dessa kvalitetsmått tillsammans möter efterfrågan på trafik 

för att systemet ska ha en hög kvalitet. Resultatet av denna studie pekar alltså på att med 

rätt kapacitetsbalans, det vill säga en optimerad avvägning av hur tiden i tidtabellen ska 

fördelas på trafik och på tillägg, får ett järnvägssystem en hög kvalitet. 

Med tanke på att person- och godståg trafikerar samma spår borde det vara lika viktigt 

att gods kommer fram lika rättidigt som personer, eftersom ett försenat godståg kan 

påverka persontrafiken. Ekonomiska incitament i form av straffavgifter till 

orsaksansvariga vid förseningar för godstransporter, liknande resegarantier som 

persontrafiken, vore därför något att studera vidare och kanske utforma programförslag 

till. 

Gällande de jämförelser som har gjorts mellan länderna bör läsaren ha i åtanke att 

förutsättningarna för de båda länderna i många fall är olika. Till exempel är 

befolkningstätheten avsevärt högre i Schweiz än i Sverige vilket kan vara en anledning 

till den tidtabellsstrategi som finns i Schweiz. Det kan även finnas en ekonomisk 

anledning. I kapitel 4.3 Är kvaliteten i järnvägssystemet bättre i Schweiz än i Sverige? 

diskuterades om kvaliteten i järnvägssystemet är bättre i Schweiz än i Sverige. Den 

viktigaste diskussionspunkten och osäkerheten var att något generellt sätt att beräkna 

kapacitetsutnyttjande inte används i Schweiz, och om de skulle använda en liknande 

beräkningsmetod som UIC:s, skulle kapacitetsutnyttjandet uppgå till mer än 100 

procent. Efter många försök har detta tyvärr inte kunna ha bekräftats av någon på SBB i 

Schweiz och det är därför något som borde studeras vidare. Trots detta anses att 

kvaliteten på järnvägssystemet i Schweiz är bättre än vad det är i Sverige eftersom både 

banutnyttjande och punktlighet tyder på det och att det finns en indikation på att 

Schweiz har ett högre kapacitetsutnyttjande. 

De direkta faktorerna som togs upp i kapitel 5 Kartläggning av faktorer som påverkar 

kvaliteten på ett järnvägssystem, valdes utifrån definitionen av synsätt som finns på 

kapacitet. De externa faktorerna anses inte lika viktiga för trafikplaneringen på samma 

sätt som de direkta faktorerna men tycktes ändå vara tillräckligt betydande för att 

nämnas i examensarbetet. Det var svårare att dela in de indirekta faktorerna eftersom 

kvaliteten kan bero på många olika förutsättningar i ett land. De som ändå ansågs vara 
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de största och kanske mest betydelsefulla indirekta faktorerna var politiska och 

organisatoriska, och därför har de beskrivits i examensarbetet. Vissa av de kartlagda 

faktorerna är mer komplexa än andra och det har därför varit svårt att avgränsa sig till 

beskrivningen av dessa.  

Att organisationsformerna är olika i de bägge länderna kan vara en anledning till att 

kvaliteten skiljer sig. Eftersom infrastrukturhållarna är desamma i Schweiz som de som 

trafikerar spåren kan det ligga i det egna intresset att tillhandahålla hela spår. Motsatsen 

med Sveriges organisationsform med en infrastrukturhållare och flertalet tågoperatörer, 

kan vara en orsak till en sämre kvalitet på grund av det inte finns något helhetsansvar. 

Om faktorn tidtabellsstrategi skulle vara en direkt eller indirekt faktor har varit svårt att 

avgöra. Strategin påverkar kvaliteten direkt eftersom det är efter den som tidtabellen 

skapas. Samtidigt är en strategi en indirekt faktor eftersom det är något som planeringen 

av tidtabellen grundas i. I rapporten är därför planeringsstrategi en indirekt faktor som 

beskriver strategin i stora drag medan tidtabellsstrategi är en direkt faktor som redovisas 

mer i detalj. Utöver de faktorer som kartlagts i arbetet finns förmodligen många fler 

som kunde ha tagits upp som till exempel elförsörjning, geografi, kultur och sociala 

faktorer.  

Det finns alltså många faktorer som påverkar kvaliteten i ett järnvägssystem. De 

viktigaste huvudgrupperna kan dock anses vara transportpolitik och organisation, 

planeringsstrategi, operativ strategi- och verksamhet, infrastruktur och tidtabellens 

utseende.  

Resultatet av enkäten och dess analys visar på att det finns faktorer som påverkar ett 

järnvägssystem i hög grad och där det samtidigt finns skillnad i metodik mellan Sverige 

och Schweiz för dessa faktorer. De skillnader som visats för dessa faktorer kan således 

vara orsaken till att kvaliteten på järnvägssystemet är bättre i Schweiz än vad det är i 

Sverige. Exempel på dessa faktorer är tidtabellsstrategi, blandning av tågtyper och 

trafikupplägg och tågplan. 

Det finns även några viktiga samband mellan de olika faktorerna. Till exempel kan den 

stora skillnaden i satsat belopp på järnväg per invånare innebära att infrastrukturen är av 

bättre standard i Schweiz än i Sverige. Effekterna blir större resurser till 

underhållsarbete och satsningar på ny infrastruktur i form av exempelvis dubbelspår. 

Tack vare högre ekonomiska resurser kan även punktligheten säkerställas genom att 

reservtåg som kan återhämta en försening står i ständig beredskap. Att mer i detalj 

studera vidare vad de satsade kronorna går till skulle visa för vilka områden man i 

Sverige borde satsa mer pengar. 

Ett annat exempel är att det i Schweiz finns tydliga och effektiva strategier vilket gör att 

tågplanen och tidtabellens utseende följer samma mönster överallt. I Sverige är 

strategierna inte lika tydliga vilket leder till tidtabeller som konstrueras genom 
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kompromisser. Denna olikhet mellan länderna grundas förmodligen i kulturella 

skillnader, vilket skulle vara intressant att studera vidare.  

Det är viktigt att påpeka att målet med allt kvalitetsarbete är att marknaden och 

kunderna är nöjda. Det vill säga det är deras önskningar om ett attraktivt och fungerande 

järnvägssystem som ska uppfyllas för att kvaliteten ska anses vara hög. Faktorn 

tidstillägg studerades i kapitel 7 Djupstudie av tidstillägg. Ett resultat av djupstudien 

visar på en viktig skillnad mellan länderna. Eftersom järnvägsinfrastrukturen i Schweiz 

byggs upp efter tidtabellsstrategin blir systemet mindre flexibelt och man är bunden att 

planera tågtrafiken på samma sätt i framtiden. Man har alltså inte tagit hänsyn till 

utvecklingen av teknisk utrustning vilket skulle kunna bidra till ett höjt 

kapacitetsutnyttjande, eftersom infrastrukturen byggs efter dagens prestanda hos tågen. 

Därför finns en tendens att man binder sig till en och samma strategi för en lång tid fram 

över vilken kanske inte kommer stämma överens med kundernas önskemål i framtiden. 

Att reservtiden blir längre då prestandan på tågen blir bättre kan även vara en orsak till 

att punktligheten är hög i Schweiz. Det innebär även att för mycket reservtid kommer 

att finnas i systemet och att kapacitetsutnyttjandet inte kan öka. Således finns en risk att 

kapacitetsbalansen i Schweiz järnvägssystem inte kan bibehållas den i framtiden.  

Den beräkningsmetod som användes till fallstudien har inneburit en del osäkerheter för 

resultaten. Resultaten visar ändå att den schweiziska metodiken inte är lika effektiv som 

den svenska men att skillnaden är liten. Det finns en större skillnad gällande 

godstrafiken som med den svenska metodiken anpassas efter persontrafiken. Den stora 

skillnaden i resultatet av stabilitetstesterna tyder på att en högre punktlighet kan uppnås 

genom att trafikera tågen med styva tidtabeller enligt schweizisk metodik. De resultat 

som presenterats kan sammanfattas som: 

 Med tidtabeller som inte är helt styva kan fler tåg trafikera en sträcka. 

 Jämställdheten mellan gods- och persontrafik ökar med en styv tidtabell. 

 Med styva tidtabeller kan en högre punktlighet uppnås än med inte helt 

styva tidtabeller. 

Generellt är det de långa avstånden och de största noderna som styr tågtrafiken i 

Sverige, medan den i Schweiz styrs av många stora noder och jämna avstånd där 

emellan. Därför körs tågen heller inte på samma sätt som de körs i Schweiz. Att en 

integrerad styv tidtabell kan fungera i Schweiz beror till stor del på landets 

förutsättningar och att en kapacitetsbalans har hittats.  

Totalt sett bygger en väl fungerande tågtrafik på samspel mellan alla faktorer som 

påverkar ett järnvägsystem, en sorts kapacitetsbalans. Som resultaten i rapporten har 

visat stjäl en styv tidtabell mycket kapacitet men ett robustare system kan uppnås. Det 

kan därför diskuteras om att balansen i det svenska järnvägssystemet inte har hittats, 

och de brister som finns i infrastrukturen tvingar till ett fullpackat system. Detta ger i 

sin tur att en god stabilitet inte kan upprätthållas. 
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Bilaga 1 – Samband mellan kapacitet och stabilitet 

Det är inte helt klart hur denna kurva ska se ut, 

men dock är två saker säkra;  

1. Den maximala stabiliteten minskar då 

kapacitetsutnyttjandet ökar. 

2. Den maximala stabiliteten är 

proportionell till inversen av 

kapacitetsutnyttjande då värdet på 

kapacitetsutnyttjandet är lågt.  

Det första påståendet kan visas genom följande förklaring. Anta att stabiliteten ökar om 

kapacitetsutnyttjandet ökar. Detta tyder på att det finns en tidtabell T1, som har en 

kortare periodlängd och en högre stabilitet än en annan tidtabell, T2. Anta nu att 

periodlängden för T1 ökar till samma som för T2. Om T1 är oförändrad för övrigt kan 

dess nivå av stabilitet inte ha minskat. I sådana fall är inte T2 den mest effektiva 

tidtabellen utan det är T1. (Burkolter, 2005)  

Anta för det andra påståendet en effektiv tidtabell med mycket lågt 

kapacitetsutnyttjande. Om periodlängden för denna tidtabell ökar kommer 

kapacitetsutnyttjandet att minska, och på så vis kan tidskanalerna för varje tåg att öka så 

att summan av dem blir lika stor som periodlängden. Därför är periodlängden för 

tidtabellen proportionell mot inversen av stabiliteten vid låga värden på 

kapacitetsutnyttjande. Eftersom kapacitetsutnyttjandet är inversen till periodlängden är 

den högsta stabiliteten proportionell till inversen av kapacitetsutnyttjande vid låga 

värden på kapacitetsutnyttjande. (Burkolter, 2005)  

En tidtabell kan kallas effektiv om tidtabellsperioden minskar till följd av att den 

maximala störningstoleransen minskar, och tvärtom. Den optimala tidtabellen kan bli 

karaktäriserad av den tidtabell som uppnår högst störningstolerans bland de tidtabeller 

som motsvarar en speciellt given period. (Herrman, 2006) Detta samband visas i Figur 

27. 
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Figur 27 Samband mellan kapacitet och stabilitet. (Burkolter, 2005) och (Herrman, 2006)
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Bilaga 2 – Samband för omräkning av olika nivåer för 
punktlighet 
Detta diagram visar förhållanden mellan hur stor andel tåg som är punktliga vid en 

förseningsgräns för olika minuttal. Diagrammet gäller för persontrafik och kan 

användas för omräkning av punktlighet. (BEST, 2003) 

 



Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska järnvägsnätet kan förbättras 

81 

 

Bilaga 3 – Enkät på svenska 

Enkät – Viktning av påverkansfaktorer 
I mitt pågående examensarbete (Benchmarking Schweiz – Hur kvaliteten på det svenska 

järnvägsnätet kan förbättras) har jag kartlagt vilka faktorer som jag anser påverkar 

kvaliteten i ett järnvägssystem. Kvalitet gäller avseende effektivt nyttjande av 

infrastrukturen samt punktlighet.  

Tanken med denna enkät är att den ska fungera som underlag till min analys av hur stor 

del de olika faktorerna påverkar kvaliteten. 

Som jag har förstått det så har alla olika uppfattning om de olika faktorerna och det är 

därför svårt att exakt kvantifiera deras vikt. Jag har därför skrivit en förklarande text om 

hur jag menar under vissa faktorer. Jag vill även upplysa ER om att detta kommer att 

vara ett underlag till min analys, och INTE ett resultat som jag kommer att presentera 

som ett exakt resultat!  

Jag ber dig nu därför att vikta de faktorer som nämns nedan beroende på vilken 

betydelse DU anser att de har på nyttjandet av infrastrukturen respektive punktlighet! 

Viktningen ska göras på en skala mellan 0 och 5 där;  

0 = Ingen påverkan 

1 = Låg påverkan 

2 = Mindre påverkan 

3 = Medelstor påverkan 

4 = Stor påverkan 

5 = Mycket stor påverkan 

 

Huvudgrupp  Faktor 

Vikt? 

Infrastruktur-
utnyttjande 

Punktlig-
het 

Övergripande 

A 

Landets transportpolitik 
och organisation 
Ekonomiska satsningar 
och regelverk, samt 
järnvägsbranschens 
uppbyggnad (Ex; 
Banverket, SJ, Green 
Cargo m. fl. i Sverige vs. 
SBB i Schweiz). 

  

B 
Planeringsprocess och – 
strategi 
Gemensam 
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planeringsstrategi för 
landet och framförhållning. 

C 
Operativ strategi 
Daglig verksamhet och 
agerande vid förseningar 

  

 

Direkta 
 – 
Infrastruktur 

D 

Järnvägsnätets 
kompakthet/spårtäthet 
Andel trafikerade spår per 
landyta (spårkilometer per 
kvadratkilometer) 

  

E Signalsystem   

F Andel dubbel- eller 
flerspår 

  

G Stations/mötes- längder 
  

H Underhållsstrategi 
  

 

Direkta  
– Tidtabell 

I Tidtabellsstrategi 
  

J Blandning av tågtyper 
och trafikupplägg 

  

K Minsta tidsavstånd 
mellan tåg 

  

L 
Tågplan – Tilldelning  
Framställningsprocess av 
tågplan/produktionsplan 

  

M Tidstillägg utöver 
teoretisk gångtid 

  

 Direkta 
 – Operativ 
verksamhet 

N 
Trafikledning 
Arbetssätt och 
kommunikationsvägar 
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O Tågens prestanda 
baserat på last 

  

P Tillgång till reservfordon    

Q Tillgång till personal   

R 
Underhåll av rullande 
materiel 

  

 

Direkta  
– Marknad 

S Restidsgaranti 
  

T Punktlighetsbonus 
Till trafikföretagen  

  

U 

Krav på uppehållstid 
Hur lång tid gods och 
resenärer behöver för av 
och -pålastning/stigning 

  

 

Direkta  
– Externa 

V Beredskap vid extremt 
väder  

  

X Åtgärder mot lövhalka 
  

Y 

Åtgärder för att minska 
externa störningar  
som t.ex. olyckor i 
plankorsningar, vilda djur-, 
nedfallna träd- och 
obehöriga som rör sig på 
spåren, vandalism etc. 

  

Har du övriga kommentarer får du gärna skriva de här! 

 

 

Är det något du undrar över är det bara att höra av sig till mig; 

E-mail: julia.ljungqvist@trivector.se 

Telefon: 070-367 65 91 

Stort TACK  /Julia Ljungqvist 
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Bilaga 4 – Enkät på tyska 

Untersuchung – Gewicht von Einflussfaktoren 
Wie große Bedeutung haben die verschiedenen Faktoren unten auf die Pünktlichkeit 

und auf die Bahnbenutzung in dem Eisenbahnnetz? 

0 = Kein Einfluss 

1 = Wenig Einfluss 

2 = Kleinerer Einfluss 

3 = Mittelgroßer Einfluss 

4 = Großer Einfluss 

5 = Sehr Großer Einfluss 

Hauptgruppe 

 

Faktor 

Gewicht? 

Ausnutzung 
der 

Infrastruktur 

Pünkt- 
lichkei

t 

Über-
greifende 

A Transportpolitik und 
Organisation des Bahnbesitzer  

  

B Planungsprozess und –
Strategie 

  

C Strategie der Operativen 
Wirksamkeit 

  

 

Direkte 

 - 
Infrastruktur 

D 
Gleisdichtigkeit auf dem 
Bahnnetz Bahnkilometer je 
Landfläche (km2) 

  

E Das Signalsystem 
  

F Anteil Doppel- oder Mehrgleis   

G 

Länge der Stationen 
/Treffpunkt oder 
Ausweichstelle 

  

H Strategie der Wartung   
 

Direkte  

- Zeitplan 

I Strategie des Fahrplans 
  

J 
Mischung von Zug typ und 
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Verkehrs Zusammensetzung 

K Kleinste Zeitabstand zwischen 
den Zügen 

  

L 
Zugplan – Zuleitungsprozesse 

Herstellung und Prozess 

  

M Fahrzeitzuschlag   
  

 

Direkte 

 – Operativ 
Wirksamkeit 

N Verkehrsleistung 
  

O Leistungen von den Zügen 
abhängig von der Lastgrösse 

  

P Zugänglich zu Reserve 
Fahrzeuge 

  

Q Personalzugänglichkeit 
  

R Wartung von rollendem 
Material 

  

 

Direkte 

 - Market 

S Reisegarantie 
  

T Bonus für Pünktlichkeit 
  

U Mindestaufenthalt 
  

 

Direkte 

- Externe 

V Bereitschaft für extremes 
Wetter 

  

X Maßnahmen gegen 
Blätteranfall 

  

Y 

Maßnahmen gegen 
unvorhersehbare Ereignisse  
unfall, kollision, personen auf der 
Gleisen etc. 
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Übrige Kommentare können Sie Bitte hier unten schreiben! 

 

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung! 

E-mail: julia.ljungqvist@trivector.se 

Telefon: +4670-367 65 91 

DANKE VIELMAL!        

 /Julia Ljungqvist 
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Bilaga 5 – Enkätresultat, infrastrukturutnyttjande 

Indirekta faktorer - Övergripande

0

1

2

3

4

5

6

7Antal svar

0 = Ingen påverkan 0 0 0

1 = Låg påverkan 0 0 1

2 = Mindre påverkan 1 0 2

3 = Medelstor påverkan 2 0 3

4 = Stor påverkan 3 4 1

5 = Mycket stor påverkan 4 6 2

Landets transportpolitik 

och organisation

Planeringsprocess och – 

strategi
Operativ strategi

 

Direkta faktorer - Infrastruktur

0

1

2

3

4

5

6Antal svar

0 = Ingen påverkan 4 0 0 0 0

1 = Låg påverkan 1 0 2 1 1

2 = Mindre påverkan 1 0 0 2 2

3 = Medelstor påverkan 3 1 1 4 2

4 = Stor påverkan 0 5 3 3 4

5 = Mycket stor påverkan 1 4 4 0 1

Järnvägsnätets 

kompakthet/spårtäthe

t

Signalsystem
Andel dubbel- eller 

f lerspår

Stations/mötes- 

längder
Underhållsstrategi
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Direkta faktorer - Tidtabell

0

1

2

3

4

5

6

Antal svar

0 = Ingen påverkan 0 0 0 0 0

1 = Låg påverkan 0 0 0 0 2

2 = Mindre påverkan 0 0 2 1 1

3 = Medelstor påverkan 1 1 0 3 3

4 = Stor påverkan 3 4 4 3 2

5 = Mycket stor påverkan 4 5 4 3 2

Tidtabellsstrategi
Blandning av tågtyper 

och trafikupplägg

Minsta tidsavstånd 

mellan tåg
Tågplan – Tilldelning 

Tidstillägg utöver 

teoretisk gångtid

 

Direkta  – Operativ verksamhet

0

1

2

3

4

5
Antal svar

0 = Ingen påverkan 1 1 2 2 1

1 = Låg påverkan 0 2 4 4 4

2 = Mindre påverkan 2 2 1 0 2

3 = Medelstor påverkan 4 2 2 2 0

4 = Stor påverkan 1 2 1 2 3

5 = Mycket stor påverkan 1 1 0 0 0

Trafikledning
Tågens prestanda 

baserat på last

Tillgång till 

reservfordon 
Tillgång till personal

Underhåll av rullande 

materiel
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Direkta – Marknad

0

1

2

3

4

5

6

7

Antal svar

0 = Ingen påverkan 6 2 0

1 = Låg påverkan 4 4 2

2 = Mindre påverkan 0 3 2

3 = Medelstor påverkan 0 1 4

4 = Stor påverkan 0 0 1

5 = Mycket stor påverkan 0 0 1

Restidsgaranti Punktlighetsbonus Krav på uppehållstid

 

Direkta – Externa

0

1

2

3

4

5

6

7
Antal svar

0 = Ingen påverkan 6 2 0

1 = Låg påverkan 4 4 2

2 = Mindre påverkan 0 3 2

3 = Medelstor påverkan 0 1 4

4 = Stor påverkan 0 0 1

5 = Mycket stor påverkan 0 0 1

Restidsgaranti Punktlighetsbonus Krav på uppehållstid
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Bilaga 6 – Enkätresultat, punktlighet 

Indirekta faktorer - Övergripande

0

1

2

3

4

5

6
Antal svar

0 = Ingen påverkan 1 0 0

1 = Låg påverkan 0 1 0

2 = Mindre påverkan 3 1 0

3 = Medelstor påverkan 5 4 2

4 = Stor påverkan 1 1 3

5 = Mycket stor påverkan 0 3 4

Landets transportpolitik 

och organisation

Planeringsprocess och 

– strategi
Operativ strategi

 

Direkta faktorer - Infrastruktur

0

1

2

3

4

5

6
Antal svar

0 = Ingen påverkan 4 0 0 1 0

1 = Låg påverkan 2 0 0 2 0

2 = Mindre påverkan 0 2 2 2 0

3 = Medelstor påverkan 4 1 2 2 3

4 = Stor påverkan 0 2 3 1 2

5 = Mycket stor påverkan 0 5 3 2 5

Järnvägsnätets 

kompakthet/spårtäthet
Signalsystem

Andel dubbel- eller 

f lerspår

Stations/mötes- 

längder
Underhållsstrategi
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Direkta faktorer - Tidtabell

0

1

2

3

4

5

6
Antal svar

0 = Ingen påverkan 0 0 0 0 0

1 = Låg påverkan 0 0 0 1 0

2 = Mindre påverkan 1 1 0 1 0

3 = Medelstor påverkan 1 4 1 3 1

4 = Stor påverkan 3 4 4 2 4

5 = Mycket stor påverkan 3 1 5 3 5

Tidtabellsstrategi
Blandning av tågtyper 

och trafikupplägg

Minsta tidsavstånd 

mellan tåg
Tågplan – Tilldelning 

Tidstillägg utöver 

teoretisk gångtid

 

Direkta  – Operativ verksamhet

0

1

2

3

4

5

6

7
Antal svar

0 = Ingen påverkan 0 0 0 0 0

1 = Låg påverkan 0 0 0 0 0

2 = Mindre påverkan 1 0 2 2 0

3 = Medelstor påverkan 0 2 3 5 2

4 = Stor påverkan 2 6 3 1 4

5 = Mycket stor påverkan 6 2 2 2 4

Trafikledning
Tågens prestanda 

baserat på last

Tillgång till 

reservfordon 
Tillgång till personal

Underhåll av rullande 

materiel
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Direkta – Marknad

0

1

2

3

4

5

6
Antal svar

0 = Ingen påverkan 0 0 0

1 = Låg påverkan 2 0 1

2 = Mindre påverkan 4 3 0

3 = Medelstor påverkan 2 5 4

4 = Stor påverkan 2 2 2

5 = Mycket stor påverkan 0 0 3

Restidsgaranti Punktlighetsbonus Krav på uppehållstid

 

Direkta – Externa

0

1

2

3

4

5

6
Antal svar

0 = Ingen påverkan 1 1 1

1 = Låg påverkan 0 0 2

2 = Mindre påverkan 1 0 0

3 = Medelstor påverkan 3 2 2

4 = Stor påverkan 2 5 4

5 = Mycket stor påverkan 3 2 1

Beredskap vid extremt 

väder 
Åtgärder mot lövhalka

Åtgärder för att minska 

externa störningar 
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Bilaga 7 – Beräkningar; Svensk version 

 

Kapacitetsutnyttjande: 

Helsingborg Gbg - Påarp  Klippan - Hyllstofta 

Tågnummer Tgång 

 

Tågnummer Tgång 
1803 M-F 3 1860 M-F 5 
1861 M-F 7 Extra godståg 7 

1806 4 Extra pendeltåg 1 6 
1805 M-F 4 Extra pendeltåg 2 5 

1862 5 1863 M-L 6 
1808 M-F 4 1862 5 
1807 M-F 4 Extra pendeltåg 3 6 
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6250 A/6252 A 7 Extra pendeltåg 4 5 

1863 M-L 5 6250 A/6252 A 9 
1810 4 1865 5 
1809 4 

Tbelagd 59 
1864 5 

6222 MOF 5 
Kapacitetsutnyttjande 

Tbelagd/120 [%] 
49 % 1812 M-F 4 

Tbelagd 65 

Kapacitetsutnyttjande 
Tbelagd/120 [%] 

54 %   

 

Stabilitet: 

I detta fall är tåg nummer 1863 M-F försenat med tio minuter. Tåg 1863 M-F och de tåg 

som påverkas genom en sekundär försening redovisas nedan med antal 

förseningsminuter. 

Stabilitetstest 1  Stabilitetstest 2 

Tågnummer 
Försening 

[min.] 

 

Tågnummer 
Försening 

[min.] 

1863 M-F 10 1863 M-F 46 

Extra pendeltåg 2 10  

1862 11 Total försening 46 

6250 A/6252 A 11 Antal försenade tåg 1 

1810 3   

   
Total försening 45   

Antal försenade tåg 5   
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Bilaga 8 – Beräkningar; Schweizisk version 
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Kapacitetsutnyttjande: 

Helsingborg Gbg - Påarp  Klippan - Hyllstofta 

Tågnummer gång
T

 

 

Tågnummer gång
T  

204 5 202 5 

101 4 203 6 

G2 5 204 5 

201 6 G2 7 

206 5 205 6 

102 4 206 5 

G3 5 G3 7 

203 6 207 6 

208 5 208 5 

103 4 209 6 

205 6 
belagd

T  58 
210 5 

104 4 
Kapacitetsutnyttjande 

belagd
T  / 120 [%] 48 % 207 6 

belagd
T  70 

Kapacitetsutnyttjande 

belagd
T  / 120 [%] 58 %   

Stabilitet 

I detta fall är tåg nummer 205 försenat med tio minuter. Tåg 205 och de tåg som 

påverkas genom en sekundär försening redovisas nedan med antal förseningsminuter. 

Stabilitetstest 1  Stabilitetstest 2 

Tågnummer 
Försening 

[min.] 

 

Tågnummer 
Försening 

[min.] 

205 10 205 24 

G2 1  

206 10 Total försening 24 

210 18 Antal försenade tåg 1 

   

Total försening 39   

Antal försenade tåg 4   

 


