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Bakgrund

• Trafikökning, blandad trafik och högt kapacitetsutnyttjande på flera 
av våra banor

• Svårt för tågen att återhämta förseningar och förseningar sprider 
sig lätt 

• Forskningsresultat från LiU visade att gällande regel ”rättidigt tåg 
har företräde” inte alltid ger bäst förseningsutfall

• Samhällsekonomiskt skulle en annan prioritering vara bättre

• Pilotprojekt startades hos Trafikledning och senare inom TTT för 
att bl.a. analysera hur prioriteringen ser ut i praktiken samt om en 
annan regel vore bättre
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Bakgrund
På dubbelspår med blandad trafik uppstår kritiska punkter där tåg riskerar att komma i 
konflikt med varandra och det finns flera olika sätt att prioritera mellan tågen.
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Bakgrund

I fall 1 och 2 får pendeltågen inga förseningar i Lp eller Nr. 
I fall 3 får det en försening på 1 min i Lp. Kostnaden för 
det är ca 1 200 kr

542 går efter 8774 
Ank Cst +21 min
Kostnad: ca 33 400 kr

542 förbigår 8774 i Lp 
Ank Cst +11 min
Kostnad: ca 17 500 kr

542 förbigår 8774 i Mt 
Ank Cst +8 min
Kostnad: ca 12 700 kr

1
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Exempel: Förseningar för snabbtåg 542: tåg som är ca 5-15 min sena vid Mjölby (höst 2011)
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Syfte och mål

• Ge beslutsstöd åt trafikledaren
• Legitimera frångåendet av ”rättidigt tåg har företräde”
• Återställa trafiken snabbare till produktionsplan

• Minska den totala tågförseningen och öka punktligheten
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Operativ regler i JNB 2019
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Tre pilotstudier på olika delar av Södra stambanan

• Vid observerade kritiska punkter har trafikledaren fått nya direktiv

• På sträckan Katrineholm – Malmö fanns 130 kritiska punkter i T17
– Exklusive godståg (undantag posttåg)
– Tågens avgångstider ligger inom 10 minuter

(Exempel på operativ riktlinje för en kritisk punkt i Norrköping mellan tåg 519 och 8811)
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Resultat pilotstudie
Exempel Norrköping 25/9 

Utebliven prioritering hade istället inneburit en merförsening för 519 på ca 5 min, under förutsättning att 
trafikledaren kan göra en förbigång mellan tåg 519 och 8811 i exempelvis Mt. 
Om inte det är möjligt blir 519 istället ca 20 minuter sen vid Tranås.

• 519 avgick 5 min sent från Norrköping
• 519 prioriterades före 8811
• 519 ankom 3 min sent till Alvesta

• 8811 fick avgå 3 min sent från Norrköping
• 8811 ankom till Tranås i rätt tid
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Resultat pilotstudie
• Sammanfattningsvis visar resultatet att punktligheten blivit bättre då nya 

riktlinjerna använts
• En mindre försening skapas ibland initialt för det långsammare tåget men 

förseningen kan alltid helt eller delvis återhämtas till slutstation

• Även Anders Wigrens statistiska analys av effekterna av operativa riktlinjer 
visar att riktlinjerna har fått avsett effekt. De tåg som utgör Tåg 1 i de 
kritiska punkterna har fått en statistiskt säkerställd nettovinst medan 
effekten för de tåg som utgör Tåg 2 statistisk sett är lika med 0.
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Nya prioriteringsregler

• Mer generella och på alla stora 
dubbelspåriga stråk

• I konflikter som uppstår vid kritiska punkter är 
tumregeln:

– Ett långsammare/kortväga tåg kan 
merförsenas upp till 3 minuter för att låta ett 
snabbare/långväga tåg gå före 

• Mer detaljerade instruktioner i specifika 
situationer
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Tack för mig!


