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Sammanfattning 

Över 60 procent av Sveriges järnvägsnät består av enkelspår. För att tåg ska kunna 

mötas på enkelspår krävs det att ett av tågen ställs åt sidan för att vänta till det 

mötande tåget har passerat. När ett tåg stannar för möte genererar det så kallad 

skogstid. I rapporten görs en åtskillnad mellan planerad skogstid och oplanerad 

skogstid.  

Skogstidens omfattning utreds samt dess påverkan på kapacitet och punktlighet. Vidare 

föreslås en teoretisk modell med nyckeltal för mätning och uppföljning av skogstid. 

Rapporten avgränsas till godstrafiken och skogstid som den omfattas av, detta för att 

godståg står för cirka 80 procent av den totala skogstiden. 

Genom intervjuer med representanter från godstågsoperatörer och Trafikverket har 

förekomsten och problematiken med skogsmöten diskuterats för att sedan analyseras i 

denna rapport. Ytterligare fakta har tagits fram med fokus på nyckeltal för skogstid.  

Rapporten visar tydligt att skogmötens problematik är en konsekvens av dagens 

infrastruktur i kombination med kapacitetsutnyttjandet. Rapporten redovisar förslag 

på åtgärder för att minska skogstiden och eventuella konsekvenser. Rapporten 

bekräftar på flera plan att skogstid leder till stora kostnader för godstågsoperatörerna. 

En teoretisk mätmodell av skogstid är resultatet av rapporten. Mätmodellen består av 

ett antal nyckeltal som är relevanta vid mätning av skogstid. Den teoretiska 

mätmodellen ger ett underlag till vidareutveckling för att framöver praktiskt kunna 

utföra mätning och uppföljning av skogstid.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Skogstid; Skogsmöten; Kapacitet; Punktlighet; Godståg  
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Abstract 

Over 60 percent of the Swedish railway network/system consists of single tracks. For 

trains to be able to meet on single tracks it requires that one of the trains is set aside to 

wait for the oncoming train to pass. When a train stops for a meeting it generates time 

produced by railway meetings. The report distinguishes between planned an unplanned 

time produced by railway meetings.  

The extent and impact on capacity and punctuality of time produced by railway 

meetings is investigated in this report. It further proposes a theoretical model with key 

figures for measuring and monitoring of time produced by railway meetings. The report 

limits itself to freight traffic and the time produced by railway meeting, this because 

freight trains account for about 80 percent of the total time produced by railway 

meetings. 

Through interviews with representatives from the freight train operators and the 

Swedish Transport Administration, Trafikverket, the presence and the complexity of 

railway meetings have been discussed and analysed in this report. Additional facts have 

been developed with focus on key figures for railway meetings and the time it 

generates.  

The report clearly shows how the complexity of railway meetings is a consequence of 

today’s infrastructure in combinations with the capacity utilization. The report presents 

action proposals to reduce the time produced by railway meetings and possible 

consequences. The report confirms on several different levels how time produced by 

railway meetings leads to substantial costs for freight train operators. 

A theoretical model for measurement of time produced by railway meetings is the result 

of the report. The measurement model consists of a number of key figures which is 

relevant when measuring time produced by railway meetings. The model distinguishes 

between planned and unplanned time produced by railway meetings. The theoretical 

measurement model will be the basis for further development to measure and 

monitoring of time produced by railway meetings. 

 

 

Key words: Railway meetings; Capacity; Punctuality; Freight trains 
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Förord 

Detta examensarbete skrivs på uppdrag av Trafikverket och är den avslutande delen av 

högskoleprogrammet Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Examensarbetet utfördes under våren 2016. 

Rapporten riktar sig till de som vill fördjupa sig i den svenska järnvägens kapacitets- 

och punktlighetsproblematik och som vill få ökad förståelse för skogstid och dess 

konsekvenser. Rapporten riktar sig också till aktörerna inom branschens 

punktlighetsarbete Tillsammans för tåg i tid (TTT).  

Med rapporten vill vi belysa problematiken med skogsmöten och den skogstid som den 

anbringar samt redogöra relevansen att mäta skogstid. Resultatet är en teoretisk 

mätmodell med nyckeltal för att mäta och följa upp skogstid för godståg.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Elisabet Spross på Trafikverket samt 

Anders Lindahl på KTH för den hjälp och stöd vi fått under arbetes gång. 

Vi vill även tacka representanterna från de godstågsoperatörer vi intervjuat som gett 

oss en värdefull insikt i deras verksamheter och som haft en öppen inställning till 

studien; Jonatan Gjerdrum, Leif Gustafsson, Thord Lindgren, Markus Freytag samt Jan 

Lindqvist.  

 

 

 

                        
 

Maria Carlsson   Elvira Nyström 

 

 

 



     
     
 
 
 

  (43) 
 

8 

 

  



     
     
 
 
 

  (43) 
 

9 

 

Definitioner och förkortningar 

Flygande möten Möten eller förbigångar som sker utan stopp 

för något av tågen. 

Förseningstimmar Summa registrerad tid för förseningar på 5 

minuter eller mer. 

Green Cargo AB Statligt ägt företag för godstransport med 

vagnslast, systemtåg och intermodala 

transporter. 

Hector Rail AB  Järnvägsoperatör som kör systemtåg. 

Infas   Etapp där tåget växlar in på mötesstation. 

KTH Järnvägsgruppen Tvärvetenskapligt forskningscentrum inom 

järnväg. 

Nyckeltal Parametrar som förklarar ett resultat eller 

tillstånd.  

Punktlighet Ankommande tåg till slutstation inom 5 

minuter efter planerad ankomsttid (STM5 eller 

RT+5). 

Real Rail AB Svensk järnvägsoperatör som kör intermodala 

transporter.  

Rush Rail AB Svensk järnvägsoperatör som kör intermodala 

transporter. 

Skogsmöte Möten mellan tåg vid mötesstationer, där 

tågen inte stannar av andra skäl än möten eller 

förbigångar. 

Skogstid Den tid, inklusive start- och stopptillägg, som 

tågen står stilla för möten.  
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Skogstid typ I Planerad tidtabellslagd skogstid som 

genomförs. 

Skogstid typ II Planerad tidtabellslagd skogstid som inte 

genomförs (spöktåg). 

Skogstid typ III Oplanerad icke tidtabellslagd skogstid. 

Skogstid typ I och II Planerad tidtabellslagd skogstid. 

Spöktåg Tåg som inte kommer till ett planerat möte.  

Systempunktlighet Andelen tåg som ankommer högst fem minuter 

sent till slutstation/bangård. 

TTT Förkortning för ”Tillsammans för tåg i tid”, 

branschgemensamt punktlighetsarbete. 

Tågnummer Identifikation av tåg. 

Utfas Etapp där tåget växlar ut på spåret.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För den svenska järnvägen är förseningar ett återkommande problem. Förseningar ger 

konsekvenser, exempelvis följdförseningar, ekonomiska förluster och minskad 

kapacitet på banan.  

Kvalitén av tidtabellerna mäts idag i punktlighet, där det noteras andel tåg som 

ankommer till sin slutstation inom fem minuter efter planerad ankomsttid. Mät- och 

uppföljningsbara nyckeltal behövs för att erhålla en större kunskap om hur störningar i 

det svenska järnvägsnätet påverkar punktligheten. 

Tillsammans för tåg i tid (TTT) är ett punktlighetsarbete som drivs av Trafikverket 

tillsammans med järnvägsaktörer med ändamålet att systematiskt och långsiktigt 

förbättra punktligheten i den svenska järnvägstrafiken. Ett betydelsefullt nyckeltal för 

TTT är skogstid. Det vill säga den tid, inklusive start- och stopptillägg, som tåg står 

stilla för planerade möten på enkelspår eller vid förbikörning på dubbelspår. 

1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med rapporten är att belysa förekomsten och omfattningen av skogstid samt hur 

den påverkar järnvägen och dess aktörer ur flera perspektiv. Bland annat vad gäller 

punktlighet, kapacitet och ekonomi. Rapporten ska redovisa möjliga sätt att mäta och 

följa upp skogstid samt redovisa skillnaden mellan planerad och oplanerad skogstid. 

Målet med rapporten är att ta fram förslag på nyckeltal vid mätning av skogstid samt 

presentera en teoretisk mätmodell för vidareutveckling och implementering.  

1.3 Metod 

Rapporten kommer omfatta analys av godstågstransporters skogsmöten och 

konsekvenser som uppstår av skogstid. Med hjälp av intervjuer med representanter 

från godstågoperatörer och Trafikverket förväntas problematik och förhållningssätt 

kartläggas. Undersökning av synsätt på skogstid i branschen blir av betydelse för att få 

fram nyckeltal och att nå målet med rapporten.  

Vidare kommer nyckeltalen utredas och analyseras för att avgöra dess betydelse och 

eventuell inverkan på skogstid. Vid framtagning av den teoretiska mätmodellen 
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kommer författarna att väga in deras framtagna nyckeltal som utgör grund för 

modellen.  

1.3.1 Litteraturstudier 

Tidigare  studier som beskriver och analyserar järnvägens kapacitet-, punktlighet-, och 

förseningsproblematik kommer vara till hjälp för rapporten.  Genom analys av 

Trafikverkets statistik över punktlighet, planlagd tidtabell och intervjuer med 

godstågsoperatörer kan framställning av mätmodell möjliggöras. 

1.3.2 Studiebesök och intervjuer 

Rapporten kommer huvudsakligen redovisa information från intervjuer med 

representanter från godstågsoperatörer. Även representanter från Trafikverket och 

KTH kommer bidra med information. Intervjuer kommer göras med följande 

företag/organisationer; Green Cargo, Hector Rail Hallsberg, Rush Rail AB, Real Rail 

AB, Trafikverket samt KTH Järnvägsgruppen. 

1.3.3 Analys 

Utifrån intervjuer, litteratur och diskussioner kommer en analys göras kring 

problematik för skogmöten och skogstid. Analysen kommer fokusera på vad som 

orsakar skogstid och dess konsekvenser. Åtgärdsförslag kommer också analyseras i 

rapporten.  

1.4 Avgränsningar  

Rapporten avgränsas till att undersöka skogstid och möjliga skogstidsmått för 

godstågen. Rapporten avgränsas till endast godstågstrafiken på grund av att 

skogstidsproblematiken drabbar godståg i högre uträckning än persontåg. Godståg står 

för cirka 80 procent av den totala skogstiden. 

Rapporten kommer inte innefatta geografiska avgränsningar och omfattar därför hela 

det svenska järnvägsnätet. Uteslutning av geografiska avgränsningar möjliggör 

framtagandet av en mätmodell som är nationellt användbar. 

Rapporten kommer inte redovisa kostnader av skogstid ingående. Däremot ska det 

framgå var kostnaderna uppstår och hur de fördelas i olika kategorier.  

Tidsbegränsningen på 10 veckor innebär att endast en teoretisk mätmodell tas fram. 

Syftet är att denna ska kunna vidareutvecklas och implementeras av Trafikverket eller 

TTT för mätning och uppföljning av skogstid.    
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2 Nulägesbeskrivning  

2.1 Planering och trafikledning av godståg 

Planering av samtliga tågs grafiska tidtabell utförs årligen av Trafikverket. Inför 

tidtabellskonstruktion ansöker godstågsoperatörer om tåglägen. Vid ansökan av 

tåglägen ska längd och vikt anges, två parametrar som påverkar tågs hastighet samt 

acceleration- och retardationstid. Godstågs längd och vikt varierar vilket gör det 

omöjligt att göra en korrekt bedömning i ansökan (WSP, 2016). En otillräcklig 

uppskattning av tågens vikt och längd kan ge stor avvikelse för start- och stopptidtillägg 

och är en bidragande faktor till ökad skogstid för godståg.  

De senaste åren har godstågsoperatörers ansökta och tilldelade tåglägen minskat, 

dessutom har körtider i förhållande till önskemål ökat. Godståg tvingas i jämförelse 

med persontåg oftare flytta tåglägen vilket gör att de får större gångtidstillägg och 

betydande skogstid. Vid oplanerade stopp tillkommer, förutom skogstid, acceleration- 

och retardationstid. Vid planerade stopp finns denna tid inlagd i tidtabell. Totalt kan 

dessa stopp stå för en ansenlig andel av transporttiden (WSP, 2016). 

Den förlängda körtiden för godståg i tågplan är genomsnittligen 16 minuter per tågläge. 

Den totala tilläggstiden på godstågs körtid är 56 000 timmar under 2016. Tilläggstiden 

kan jämföras med godstågens totala förseningstimmar på 65 000 timmar under 2014 

(TRAFA, 2016). 

Ansvaret för de förlängda körtiderna ligger främst hos Trafikverket, men 

godstågoperatörerna bär även en del av ansvaret då de i vissa fall accepterar orimliga 

tåglägen samt ställer in tåglägen med kort varsel som därför inte nyttjas (Lindqvist, 

2016). 

2.2 Tillsammans för tåg i tid 

Tillsammans för tåg i tid (TTT) är ett branschgemensamt samarbete för att öka 

punktligheten på järnvägen. TTT startade år 2013 av Trafikverket tillsammans med 

Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, Jernhusen, Föreningen Sveriges 

Järvägsentreprenörer och Svensk Kollektivtrafik. 

För att nå punktlighetsmålet fokuserar arbetet på 9 effektområden. Det inkluderar 

infrastruktur, banarbete, obehöriga i spår, operativ trafikering, sen avgångstid, fordon, 
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sent från utland, trafikinformation och hantering i störda lägen samt trafik- och 

resursplanering (TTT Resultatrapport, 2015). 

Det övergripande målet för TTT är att person-och godstrafiken ska ha en punktlighet 

på 95 procent år 2020 (TTT Resultatrapport, 2015). Under år 2015 var punktligheten 

77,9 procent för godstrafiken och 90,2 procent för persontrafiken (TRAFA, 2016). 

2.3 Skogsmöte 

Det svenska järnvägsnätet består av 68,9 procent enkelspår. På enkelspår måste möten 

därför ske på mötesstationer. Dessa möten benämns som skogsmöten och tiden som 

tåget står stilla för mötet benämns skogstid. Till skogstiden inräknas start- och 

stopptillägg samt infastillägg.  

2.3.1 Indelning av skogstid 

Begreppet skogstid myntades på Green Cargo för att uppmärksamma den tid som tåg 

står väntandes på mötande trafik. De tre typerna av skogstid är (Sköld, 2016): 

Typ I:  Skogstid som anbringas av planerat möte eller förbigång med annat tåg. 

Typ II: Skogstid som anbringas av planerat möte eller förbigång som ej blir av. 

Leder inte till faktisk tid, utan endast i tidtabell. 

Typ III:  Ej planerad skogstid som anbringas av försenade tåg och flyttade möten. 

Kategori Förklaring 

Skogstid typ I Planerad skogstid som genomförs 
Skogstid typ II Planerad skogstid som inte genomförs (spöktåg) 
Skogstid typ III Oplanerad skogstid 
Skogstid typ I och II Planerad skogstid 

 
Tabell 1. Beskrivning av de olika typerna av skogstid. 

 

Skogstid typ I är den planerade skogstiden som genomförs, skogstid typ II är den 

planerade skogstiden som inte genomförs (spöktåg) och skogstid typ III är den 

oplanerade skogstiden som uppstår på grund av bland annat störningar. Ytterligare en 

uppdelning kan göras; planerad skogstid (typ I och II) samt oplanerad skogstid (typ 

III). 

Enligt SICS ska skogstid definieras enbart som den summerade tid som uppkommer på 

grund av trängsel, kapacitetsbrist vid möten och förbikörning (Aronsson, 2016).  
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Av alla stopp på enkelspåren i Norrland utgörs cirka 25-35 procent av planerade stopp 

(skogstid av typ II). Det innebär stopp som är inplanerade i tidtabell men som inte 

genomförs på grund av att det inte finns några mötande tåg för en specifik gångdag. I 

södra Sverige är andelen skogstid av typ II lägre. Oplanerade stopp är ungefär lika 

många som planerade stopp. Det vill säga 50-100 procent extra stopp sker på järnvägen 

(Joborn, 2014). 

En annan förekommande handling som skapar skogstid av typ II är när 

godstågsoperatörer ansöker om tåglägen som de inte är säkra på om de kommer att 

nyttja. De vill försäkra sig om att tåglägen finns tillgängliga vid behov. I tågplanen för 

2015 ställdes 22,1 procent av godstågens ansökta tåglägen in. Tidpunkten för när tågen 

ställs in har en spridning där hälften sker minst 40 dagar innan och resten senare än så. 

När de ställs in för sent, eller inte alls, kan luckor skapas i tidtabellen och följaktligen 

blir då de planerade tågmötena onödiga. Fenomenet kallas spöktåg (TRAFA, 2016). 

Spöktågen kan generera skogstid och ökad resursåtgång. 

2.4 Förseningar och punktlighet 

Det är skillnad på förseningstid och punktlighet. Förseningstid är den tid som 

registreras för förseningar på 3 minuter (3,59) eller mer, RT+3. Punktlighet är en 

angivelse om tågen är i tid till slutstation inom 5 minuter (5,59) efter planerad 

ankomsttid, RT+5. Ett tåg kan därför ha många registrerade förseningsminuter, men 

ändå vara i tid till sin slutstation och då klara punktlighetsgränsen (TTT 

Resultatrapport, 2015). 

Förseningar uppstår på grund av brister i tidtabell då planerat utfall inte sammanfaller 

med verkligheten. Förseningar orsakas även av bristande teknisk kvalité och att 

infrastruktur och fordon går sönder. Det vill säga vid akuta avstängningar och 

reparationer (Lindahl, 2016). 

Godståg avgår 60 procent av fallen mer än fem minuter före avgångstid. De svarar för 

25 procent av totala utförda tågkilometer. Trots detta genererar godstågstrafiken två 

tredjedelar av järnvägens alla förseningstimmar (TRAFA, 2016). 

När ett godståg ankommer från utland kan det innan ankomst till Sverige ha en 

försening. Förseningen har gjort att tåget hamnat utanför sin kanal och kommer därför 

att bli nedpriorat av den svenska trafikledningen. Trafikledningen får då föra fram tåget 

manuellt. Detta gör att tåget kommer att ställas åt sidan vid tågmöten, samt att antal 
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skogmöten och dess skogstid kommer att vara ovisst. Dessa möten resulterar då i 

skogstid av typ III.  

För godstågsoperatörer är punktlighet till kund högsta prioritet. 9 procent av 

operatörerna påverkas negativt om godset har en försening på en timme. 45 procent av 

operatörerna kan acceptera en försening på mellan 2-8 timmar, medan 46 procent 

klarar av en försening på över 8 timmar (Nelldal, 2014).  

2.4.1 Missvisande mått 

Punktlighetsmåttet RT+5 är missvisande för godstågstrafiken. Ett mått för godstrafiken 

och bör istället reflektera frekvens och storlek av större förseningar. Eftersom 

godstågens punktlighet påverkar övriga systemet bör avvikelser från kanal följas upp i 

högre grad. Beroende på typ av godståg kan kanal behöva definieras om snarare än 

krav på ankomst och avgång i exakt utsatt tid (WSP, 2016). 

2.4.2 Systempunktlighet 

Systempunktlighet definieras som andelen tåg som ankommer högst fem minuter sent 

till slutdestination/bangård, RT+5. I systempunktlighet ingår även persontrafiken där 

persontågens punktlighet beräknas utifrån måttet STM5. 
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3 Skogstid 

Vid skogsmöten på den svenska järnvägen genereras skogstid. På enkelspår uppstår det 

vid möten med tåg på mötesstationer. På dubbelspår sker detta vid förbigångar av tåg 

med högre hastighet. Godstågen står för cirka 80 procent av den totala skogstiden 

(TRAFA, 2016).  

Godstågsoperatörernas syn på skogstid och dess konsekvenser varierar. Nedan görs en 

genomgång av godstågsoperatörers definition och synsätt på skogstid.  

3.1  Godstågsoperatörers definition av skogstid 

Godstågsoperatörernas definition av skogstid är övergripande densamma, men skiljer 

sig åt i en konsekvensanalys. Vissa pekar på konsekvenser vad gäller tid och effektivitet 

och andra på produktionsbortfall.  

Green Cargo ser skogstid som tillägget på tiden det tar för godståg att ta sig från 

startdestination till slutdestination (Gjerdrum, 2016). Hector Rail instämmer och 

tillägger att skogstid är bortslösad tid som inte går att nyttja och som kräver ytterligare 

resurser som lok och vagnar (Gustafsson, 2016).  

Skogstid för Real Rail är tid som last står utan verksamhet, bortslösad tid, som 

genererar produktionsbortfall (Lindgren & Freytag, 2016). För Rush Rail är skogstid 

hål i tidtabell och ett planerat stillestånd på banan. Stopp som gör systemet ineffektivt 

(Lindqvist, 2016). 

Tabellen nedan visar respektive intervjuade godstågsoperatörers andel planerad 

skogstid (typ I och II) i olika tågplaner fram till år 2015. För två operatörer saknas 

siffror åren 2011—2013 beroende på att inga mätningar utförts för de operatörerna de 

åren (Green Cargo, 2016). 

Tågplan Green Cargo Hector Rail Real Rail Rush Rail 

T11 10,52 13,99 - - 
T12 10,18 14,01 - - 
T13 9,25 14,86 - - 
T14 9,67 11,25 13,59 12,24 
T15 11,03 10,81 10,20 12,39 

 
Tabell 2. Jämförelse av skogstid mellan olika godstågsoperatörer (i procent). 
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3.2 Problematik med skogstid 

Skogstidsproblematiken skiljer sig mellan de olika godstågsoperatörerna, från vad som 

påverkar dem enskilt till hur de önskar att förutsättningarna ska vara för dem.  

Vad gäller punktlighet är den primära målsättningen hos godstågsoperatörerna är att 

förbättra punktligheten till kund för deras egna tåg. Godstågoperatörernas sätt att mäta 

punktlighet skiljer sig åt. Green Cargo mäter punktlighet till slutdestination, till vissa 

mätpunkter och punktlighet till kund medan Hector Rail, Real Rail samt Rush Rail 

endast mäter punktligheten till kund. (Gustafsson, Lindgren & Freytag, Lindqvist, 

2016). 

Skogstid anses problematiskt av flera anledningar. För det första leder skogsmöte till 

behovet att stoppa och starta tunga godståg flertalet gånger, vilket medför stor 

energiåtgång. Skogstid ger även stora variationer på given sträcka, det vill säga att 

hastigheten varierar under hela sträckan, liksom turlängd samt resursåtgång 

(Gjerdrum, 2016). Acceleration och retardation av godståg ökar tiden på det planerade 

stoppet. Detta gör att godståg blir kvar längre på banan och att den tillgängliga 

kapaciteten minskar (Gustafsson, 2016).  

Skogstid leder till att gångtiden för godståget blir längre och oförutsägbar, därmed 

minskar konkurrenskraften gentemot gods med lastbil. För att kunna vara 

konkurrenskraftiga mot lastbil kräver godståg korrekta gångtider. Godståg anses vara 

nedprioriterade på banan vilket ger godståget längre stillastående stopp än planerat 

(Gjerdrum, 2016). 

Vid jämförelse av punktlighet i avgång och ankomst mellan olika godstågsoperatörer 

anses punktlighetsmätning ha vissa begränsningar. Till skillnad från andra 

godstågsoperatörer kör vissa godståg i snitt längre sträckor samt att de kör genom flera 

länder med olika trafikledningssystem. Trots olika ingångsdata för 

godstågsoperatörerna ska resultatet jämföras. Mindre godstågsoperatörer med färre 

avgångar anser att de får en högre procentuell försening, då ett tåg hos dem utgör en 

större procentandel av deras totala flotta. Hos en större godstågsoperatör med fler 

avgångar blir procentandelen mindre. Ett försenat tåg ger alltså större utslag på deras 

totala punktlighet (Gustafsson, 2016).  Detta är en åsikt från godstågsoperatören och 

anses som en partisk tolkning av statistiken. 

Generellt är godstågsoperatörer nöjda med punktligheten om utlämningstider hålls. 

Den ekonomiska aspekten gör skogstid relevant att analysera för godstågsoperatörer. 
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Hindret för att uppnå punktlighetsmålet i TTT anses vara det nuvarande tillståndet på 

infrastrukturen. Med rätt resurser och fungerande infrastruktur anses punktlighet till 

kund kunna uppnå 99 procent. Det ska då ligga i åtanke att godstågsoperatören har 

marginaler mellan ankomst till bangård och utlämning av gods. (Lindgren & Freytag, 

2016). 

En del av problematiken är att godstågsoperatörerna inte får de tiderna som de behöver 

för lastning och lossning, det gör att mer resurser krävs. Ett annat problem uppstår då 

godstågsoperatörer reducerat till lagom med lok och vagnar för den lagda tidtabellen 

men som sedan blir otillräcklig på grund av oförutsedda händelser på banan.  

För en godstågsoperatör är målsättningen att köra alla tåg, hellre förseningar än 

inställda avgångar. De ställer endast in tåg vid lokskador och liknande. Detta 

handlingsätt påverkar deras punktlighetsstatistik negativt (Lindqvist, 2016). 

Kapacitetsbristen på järnvägsnätet leder till fler förbigångar och möten, både längre 

och sämre. Enkelspår kräver möten som genererar skogstid. På dubbelspår kommer det 

att kräva förbigångar så länge det finns snabba och långsamma tåg som trafikerar 

samtidigt, detta genererar skogstid (Sköld, 2016). 

Godstågsoperatörerna är eniga om att skogstid leder till konsekvenser. Den största 

konsekvensen är en ökad energiåtgång som utgör stor kostnad för 

godstågsoperatörerna. Flera av godstågsoperatörerna anser att oförutsägbarheten i 

järnvägsnätet, det vill säga oförutsedda stopp på grund av störningar, medför onödig 

skogstid som godstågsoperatörerna inte på förhand kan förutse.  

3.3 Förändringar och förbättringsarbeten 

Gemensamt för godstågsoperatörerna är att de vill öka förutsägbarheten. En ökad 

förutsägbarhet över hur långa gångtider godstågen får och därmed hur stora kostnader 

som tillkommer för energiåtgång, personal, och lok och vagnar. Man vill kunna planera 

logistiska förutsättningar utan att något oförutsägbart inträffar. Om de är förutsägbara 

i planeringsläget, kan de vara förutsägbara mot marknaden. Med förutsägbarhet kan de 

dimensionera resurser efter verkligt utfall. Variationerna som uppstår ska bli så små 

som möjligt.  

För att inte påverka punktligheten negativt anser godstågsoperatörerna att godstågen 

ibland  måste tillåtas avgå tidigare från bangård än planerat. Tidig avgång ger godståget 

ett försprång och ökar möjligheten att ankomma i tid. Även om tidiga avgångar 
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betraktas som slöseri av godstågoperatören anser de att det är nödvändigt för att vara 

konkurrenskraftiga. Att inte ställa krav på rätt avgångstid för godstågen ökar 

flexibiliteten, vilket är nödvändigt eftersom godstågens förutsättningar att ankomma 

enligt tidtabell varierar. (Gjerdrum, 2016). 

Enligt en godstågsoperatör finns ett för stort fokus på mätpunkter och 

förseningsminuter, ett aktivt arbete med problemtåg skulle vara mer effektivt för en 

ökad punktlighet. 

En aktiv tågledning bedöms som en väsentlig åtgärd för att förbättra punktligheten och 

minska skogstid. Tågledaren ska kunna justera och placera om möten samt 

kommunicera mellan olika driftledningsområden (Gustafsson, 2016). 

Godstågsoperatörer upplever ett förändrat synsätt hos Trafikverket då de i högre 

utsträckning börjat prioritera godståg som går i höga hastigheter, något som lett till 

mindre skogstid. (Lindgren & Freytag, 2016). Genom att exempelvis växla 

prioriteringen beroende på tid på dygnet samt att låta tunga godståg gå hela vägen till 

sin slutstation, utan att ställas åt sidan. Därmed bildas ingen kö, godståg kan följa sin 

tidtabell och då öka kapacitet på banan (Gustafsson, 2016).  

Rush Rail mäter inte skogstid men planerar för att upprätta ett system för att mäta den 

oplanerade skogstiden. Ett förbättringsarbete gällande personalplanering, lok- och 

vagnunderhåll har påbörjats för att förbättra punktlighet till kund. 

Ett närmare samarbete med kund skulle ge bättre lastnings- och lossningstider. Att 

jobba tillsammans med kund möjliggör att hitta effektivare tåglägen. Ytterligare 

samverkan mellan Trafikverket, godstågsoperatörer och kund anses vara lösningen på 

bristen av flexibilitet. På grund av bristfällig flexibilitet beställer godstågsoperatörer fler 

tåglägen än de behöver, för alla eventualiteter. Flertalet av dessa tåglägen ställs in och 

skapar luckor i systemet, så kallad spöktåg (skogstid av typ II) (Lindqvist, 2016). 

För att uppnå TTTs punktlighetsmål har godstågsoperatörer olika önskemål på 

åtgärder och förbättringsarbeten. Önskemålen varierar från ökad förutsägbarhet och 

bättre infrastruktur till flexibel trafikledning. 

3.3.1 Successiv planering 

Det går att eliminera skogstid, även den planerade. Med hjälp av succesiv planering, ett 

planeringsverktyg som kan skapa en mer dynamisk tidtabell, kan en ökad flexibilitet för 
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järnvägen upprättas. Succesiv planering gör det möjligt att flytta och plocka bort 

tabellförda möten (Sköld, 2016). 

I den grafiska tidtabellen finns kapacitet inplanerad för tåg som bara kör vissa dagar, 

men är planlagda för att köra varje dag, skogstid typ II. Genom succesiv planering kan 

planerade stopp för möte elimineras vilket ger noll procent skogstid och frigör kapacitet 

på det svenska järnvägsnätet (Sköld, 2016). Successiv planering kan leda till en ökning 

av antal körda tåg med 5 procent på kort sikt och 10 procent på lång sikt (Nelldal, 

2016).  

3.3.2 Fallstudie 

Tåg 4300 körs av Green Cargo från Helsingborg rangerbangård till Skelleftehamns 

Övre. På sträckan Helsingborg-Nässjö är tåget i genomsnitt 2 timmar före tidtabell 

dagligen. På grund av att Trafikverket inte konstruerar om den grafiska tidtabellen 

uppstår onödiga kostnadsökningar för transport, som påverkar både operatören och 

kund. Green Cargo värderar en tågtimme till 5 000 SEK per timme. Konstruktionen 

kostar således 10 000 SEK per dag. Tåget framförs 208 gånger per år, vilket ger en 

merkostnad på över 2 miljoner SEK (Green Cargo, 2016).  

Genom implementering av successiv planering kan fall som tåg 4300 optimeras och få 

en kostnadsminskning.  
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4 Resultat - Teoretisk mätmodell 

För att i framtiden kunna mäta skogstid har det genom analys av viktiga nyckeltal tagits 

fram en teoretisk mätmodell. Det är en modell som kommer kunna vidareutvecklas till 

en praktisk modell och sedan implementeras för verklig mätning av all skogstid som 

uppstår vid skogsmöten på den svenska järnvägen. 

Vid skogmöte där skogstid uppstår är det relevant att mäta skogstid. Vid varje stopp 

ökar behovet av resurser, både energiåtgång och arbetskraft. Stoppen leder även till att 

det teoretiskt möjliga kapacitetsutnyttjandet på banan minskar. 

Vid retardation inför stopp är tåget fortfarande i rörelse, men den reducerade  

hastigheten leder till förlorad tid. Tiden kan ses som en ökad gångtid som i slutändan 

kan orsaka en försening. Därför bör mätning av skogstid starta redan vid retardation. 

Som tidigare nämnts kan skogstid  delas in  i tre typer; planerad skogstid vid möten 

som genomförs (typ I), planerad skogstid vid möten som inte genomförs (typ II) samt 

oplanerad skogstid (typ III). Vid mätning av skogstid bör planerad skogstid (typ I och 

typ II) särskiljas från oplanerad skogstid (typ III). Skogstidstyperna som leder till 

faktiskt stillastående tid för tågen är typ I och III. Skogstid typ II kan betraktas som 

“falsk skogstid” eftersom mötet inte genomförs i verkligheten. 

Skogstid typ II (spöktåg) leder inte till faktiska möten eller stillastående tåg och därmed 

ingen förlorad tid. Det innebär stopp som är inplanerad i tidtabell men som inte 

genomförs på grund av att det inte finns några mötande tåg för specifik gångdag. 

Trafikledningen vet att mötet inte kommer att genomföras och låter därför tåget köra 

vidare. Dock leder skogstid av typ II till att användbar kapacitet inte kan nyttjas.  

Mätning av planerad skogstid mäter andelen tid för tidtabellagda stopp.  Medan 

mätning av oplanerad skogstid mäter andel tid för oplanerade stopp.  Genom att mäta 

båda typerna kan man särskilja kostnader och använda mätresultatet för att skapa en 

mer förutsägbar resursplanering. Mätningen kan också ge en bild av vilka tåg som är så 

kallade problemtåg, det vill säga tåg med onödigt lång gångtid i förhållande till  

sträckans längd. Detta kan vara underlag för att planera problemtåg på ett annat sätt 

och därmed göra de mer kostnadseffektiva.  

Mätning och registrering av skogstid kan även vara betydelsefull information till 

trafikplanerare på Trafikverket för att kunna ge bättre förutsättningar för alla tåg i det 
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svenska järnvägsnätet. Genom de grafiska tidtabellerna är det möjligt att mäta 

planerad skogstid. Skogstiden anges som en andel av den totala gångtiden.  

4.1 Nyckeltal vid mätning av skogstid 

Både i mätningen av planerad och oplanerad skogstid  ingår all tid för genomförande av 

stoppet, inklusive retardation, infas, stillaståendet, utfas och acceleration. 

Rekommendationen är att planerad och oplanerad skogstid särskiljs från varandra och 

att vardera kategori  mäts som en andel av den totala gångtiden. På detta sätt 

möjliggörs jämförelser mellan planerad tidtabellagd skogstid och icke-planerad 

skogstid som inte finns med i tidtabell. 

 

Figur 2. Nyckeltal vid mätning av skogstid 
 

Stillastående godståg är det faktiska stoppet för möte. Infas är etappen där tåget växlar 

in på mötesstation och utfas etappen där tåget växlar ut på spåret. För att kunna mäta 

den tid som krävs för inväxling, tågets stillastående tid samt för utväxling på enkelspår 

utgår mätning mellan mätpunkter vid mötesplats. 
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Retardation är bromsning av tåg och acceleration är ökning av hastighet. Planerad 

gångtid är den planerade tiden som det tar för ett tåg att köra från A till B. Verklig 

gångtid är den faktiska tiden som det tar för ett tåg att köra från A till B i verkligheten. 

Planerad körtid är den tidtabellsplanerade tiden som tåget kör med nominell hastighet. 

Verklig körtid är den faktiska tiden som tåget kör med nominell hastighet. 

 

Figur 3. Illustration visar förloppet under gångtid samt stopp och möten 

 

A – Stillastående godståg   C – Retardation/acceleration 

B – Infas/utfas   D – Körande godståg 

 

4.1.1 Parametrar vid mätning av skogstid 

Nedanstående parametrar påverkar värdet för olika nyckeltalen. Om en eller flera av 

parametrarna förändras, ändras också värdet av nyckeltalen.  

Egenskaper hos godståg – Egenskaper hos godståg påverkar fordonets accelerations- 

och retardationsförmåga. Godstågets egenskaper kan variera under dagen samt från 

dag till dag. Godstågets vikt påverkar då godståget kan vara fullt och tungt åt ena hållet 

och på tillbakavägen vara tomt och lättare. Längden hos ett godståg påverkas av att 

vagnar kopplas på och av under resans gång.  

Fordonets hastighet – Fordonets hastighet är en parameter som påverkar fordonets 

accelerations- och retardationsförmåga. Högre hastighet leder till en längre 

bromssträcka och accelerationssträcka. Lägre hastighet ger kortare bromssträcka och 

accelerationssträcka. 

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan – Antalet tåg på en given sträcka, det vill säga 

kapacitetsutnyttjandet, påverkar antalet och tiden oförutsedda och oplanerade stopp 

samt hur långa dessa möten blir. På en högt belastad bana ökar risken för försenade tåg 

och oförutsedda möten och stopp.  
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Sträckans längd – En sträckas längd är en faktor till risken att möta tåg på vägen. En 

lång sträcka ökar risken att möta fler tåg samt förbigångar under hela gångtiden. Ju fler 

tågmöten och förbigångar desto större blir risken att ett av dem eller fler är försenade. 

Ju längre tid ett tåg är ute på banan, desto högre blir tåget störningskänslighet.  

Typ av möte – Tidsåtgången varierar beroende på typ av skogmöte. Skogsmöte typ I 

sker tidseffektivt, är planerat och nödvändigt. Skogsmöte typ III ger ett oförutsägbart 

tidspålägg som ger längre (eller kortare) gångtid. Skogsmöte av typ II är planerat, men 

sker inte på banan.  

4.2 Sammanvägd mätmodell 

För att ställa skogstid i relation till verkligt utfall krävs det att skogstid mäts som en 

procentuell andel av den faktiska gångtiden. Detta gäller för alla typer av skogstid.  

Nedan visas ett illustrativt exempel med antagandet att den effektiva körtiden, det vill 

säga gångtiden exklusive planerad och oplanerad skogstid, är 100 procent. I  

tidtabellskonstruktionen  läggs  10 procent av den totala gångtiden in som skogstid i 

tidtabellen. I verkligt utfall tillkommer ytterligare 10 procent. skogstid (skogstid typ 

III). 

                            

Figur 4. Illustrerar andelen skogstid i planeringen och i verkligt utfall. 
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Det innebär att cirka 80 procent av gångtiden utgörs av verklig körtid med nominell 

hastighet, 10 procent är planerad skogstid och 10 procent är oplanerad skogstid. Värt 

att anmärka är att i verkligt utfall kan planerad skogstid utebli och ersättas med 

oplanerad skogstid. Därmed kan den totala andelen verklig skogstid variera.  

Effektiv körtid i minuter är densamma oavsett skogstid, dock varierar andelen körtid i 

procent beroende på skogstiden. Ett exempel är att ett tåg med 50 minuters körtid och 

10 minuter skogstid har en effektiv körtid på 86 procent. Ett tåg med 50 minuters 

körtid och 20 minuter skogstid har en effektiv körtid på 71 procent.  
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5 Analys 

5.1 Infrastrukturen 

Förekomsten av skogstid beror i grund och botten på att den tillgängliga 

infrastrukturen inte möter efterfrågan på kapacitet för att köra tåg. Godstågsoperatörer 

och persontågoperatörer vill köra mer tåg än vad det finns tillgänglig bankapacitet. 

Eftersom 68,9 procent av spåren utgörs av enkelspår behövs skogsmöten för att klara 

av den höga belastningen.  

5.1.1 Långsiktiga åtgärder 

Vissa sträckor och områden är mer problematiska och kritiska än andra för godståg. 

Vid möte på enkelspår tvingas ena tåget att ställas åt sidan. Andelen enkelspår är en 

stor faktor till antalet skogsmöten och andelen skogstid. Den mest optimala lösningen 

är att utöka andelen dubbelspår, med särskild prioritet på högt belastade banor för 

godståg. En utbyggnad av järnvägsnätet är dock kostsamt, tidskrävande och någonting 

som sker stegvis. Därmed är det ingen lösning på kort sikt.  

Att förändra och förbättra infrastrukturen till dubbelspår kräver ökad finansiering från 

staten. Andra mindre kostsamma alternativ kan vara att förse enkelspårsträckor med 

fler mötesstationer för långa godståg. Längre, och fulla, godståg leder till färre tåg. 

Färre tåg på banan öppnar upp kapacitet, minskar antalet skogsmöten och andelen 

skogstid. Däremot kräver längre godståg en utbyggnad av längre sidospår och 

bangårdar. Längre och tyngre godståg riskerar även att genomsnittshastigheten 

behöver sänkas vilket minskar den tillgängliga kapaciteten. Därmed kan kortare 

godståg vara mer något fördelaktiga med hänsyn till kapacitet på grund av bättre 

acceleration. 

Hårt belastade dubbelspår bör också förses med fler förbigångsspår och beaktas vid 

nybyggnation av dubbelspår. Dessa förbigångsspår underlättar flygande möten som vid 

avsett utförande inte kräver att någon av de mötande tågen behöver stanna.  

Möten kan också ske genom att en infrastrukturlösning vid trespårsstationer byggs 

istället för tvåspårstationer. Vid trespårsstationer klarar järnvägsnätet av tretågsmöten 

om det tredje tåget ställs åt sidan. 



     
     
 
 
 

  (43) 
 

32 

5.1.2 Kapacitetshöjande åtgärder 

För att möta efterfrågan av tåglägen för trafik krävs kapacitetshöjande åtgärder. 

Skogsmöten frigör kapacitet på banan, men ökar också känsligheten i  systemet. Detta 

gäller för skogstid typ II när tågen ställs in i tid. Ju fler skogsmöten, desto mer skogstid 

genereras. Störningar i systemet ökar andelen oplanerad skogstid.   

Den förmodligen mest effektiva åtgärden för att öka andelen tillgänglig kapacitet är att 

minska mixen av tåg med olika hastigheter på banorna. Banor med en blandning av 

snabba och långsamma tåg minskar det potentiella kapacitetsutnyttjandet. 

Nya prioriteringar av godståg är en annan aspekt som skulle kunna minska andelen 

skogstid. Problematiken börjar vid tidtabellskontruktion där godståg får lägre 

prioritering med längre tåglägen än persontåg. Nedprioriteringen fortsätter på banan, 

på grund av deras lägre hastighet. Till exempel när godstågen trafikerar i ett 

pendeltågssystem kan det i vissa fall vara mer effektivt att låta godstågen ha företräde, 

även om de har en lägre maxhastighet. Beroende på att pendeltågen behöver stanna 

flera gånger längs sträckan för av- och påstigning av resenärer. Därmed kan den 

genomsnittliga hastigheten vara lägre för ett pendeltåg än ett godståg. 

De långsammaste godstågen håller en störst tillåten hastighet på 70 km/h, dessa kan 

köras upp till 120 km/h om bromsar och bromsföreskrifter utvecklas på sikt. 

Långsamma godståg begränsas främst av dess retardationsförmåga kontra dess 

signalsystem. En mindre skillnad i hastighet skulle resultera i ett jämnare trafikflöde 

genom färre förbigångar, längre avstånd mellan förbigångar och kortare transport och 

omloppstider. Dessutom skulle det frigöra fler tåglägen på banan. Färre förbigångar 

och längre avstånd mellan dem skulle minska uppkomsten av skogstid (typ I) (Boysen, 

2016).  

Rådande omständigheter försvårar möjligheterna att reducera skogstiden. Om 

efterfrågan av trafik fortsätter att öka samtidigt som kapacitetsproblemen inte åtgärdas 

finns en överhängande risk att mer av godset flyttas över till lastbil. Detta eftersom 

lastbilstransport har en mer förutsägbar resursåtgång, större flexibilitet samt färre 

planerade stopp. Sedan 2008 har antalet tonkilometer minskat för godståg på järnväg. 

Det som tidigare kördes på järnväg har förmodligen ersatts av lastbilstransporter.  
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5.2 Prioritering av budget 

Utbyggnad av järnvägsnätet är mycket kostsamt och kräver stor finansiering för att 

kunna genomföras. Det svenska järnvägsnätet har under flera decennier haft en 

undermåttlig prioritering av riksdagen. Detta har gjort att regeringen då har 

underbudgeterat olika järnvägsprojekt, såväl underhåll, reinvestering och 

nyinvestering, respektive skjutit nödvändiga investeringar framåt. Åtgärder för 

kapacitetsförbättringar har positiva effekter även på andra delar, så som punktlighet 

och ökat förtroende för järnvägen.  

5.3 Resursåtgång för skogstid  

De olika typerna av skogstid leder till varierande konsekvenser för godstågsoperatören. 

För planerad skogstid har godstågsoperatören kunnat budgetera och tagit hänsyn till 

kostnaderna i sin egen resursplanering. Till skillnad från oplanerad skogstid som leder 

till oförutsedda merkostnader. 

Resursåtgångarna har olika storleksgrad och ter sig på olika sätt. Kostnader för 

energiåtgång och personalkostnader kommer kontinuerligt utefter att skogstid uppstår. 

Extra lok och vagnar är en engångskostnad som läggs ut efter tidtabell eller som 

buffert.  

Nedan redovisas ett illustrativt exempel på kostnader för oplanerad skogstid. Även den 

planerade skogstiden är kostnadskrävande men får anses som nödvändig under 

rådande omständigheter. Därför fokuserar följande på kostnader för oplanerad 

skogstid, som får anses vara en ”värre” kostnad i och med att det är en oplanerad och 

oförutsägbar kostnad för godstågsoperatörerna. Fördelningen av kostnadsslagen i 

figuren är fiktiv men uppskattas stämma någorlunda bra överens med verkligheten. 
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Figur 5. Resursåtgång vid skogstid. 
 

Personalkostnader – Oplanerade stopp anbringar tilläggstid på banan och därmed 

tilläggstid på lokförares arbetstid. Den förlängda tilläggstiden ger ytterligare 

oförutsedda kostnader.  

Ett exempel då oplanerad skogstid kan leda till ökad resursåtgång är där två gångturer 

med samma lokförare har en tillåten obetald rast mellan som sedan komprimeras. På 

grund av oplanerad skogstid och försening kan rasten bli för kort. Därmed behöver 

godstågoperatörerna betala lokförarens oproduktiva rast mellan gångturerna. 

Energiåtgång – Vid retardation och acceleration av godståg åtgår det energi. Vid såväl 

planerade möten som vid oplanerade möten åtgår det energi att stanna och starta ett 

godståg. Pålägg av energiåtgång leder till kostnader som inte planerats in. 

Godstågsoperatörerna behöver dessutom kalkylera in extra utlägg, detta utan vetskap 

om vad deras verkliga skogstid är och därmed inte vet hur stor deras buffert behöver 

vara.  

Lok och vagnar – Godstågsoperatören ansöker om önskade tåglägen som de har 

erfordrat tillräckligt med lok och vagnar för. Ett tågläge med skogstidstillägg kan leda 

till att godstågsoperatörens lok- och vagnflotta inte är tillräcklig. Detta leder till att de 

antingen behöver investera i fler lok och vagnar, ha en större reserv av fordon eller i 

värsta fall säga upp kontrakt med kunder.  

Resursåtgångar för skogstid 

Personal Lok och vagnar Energiåtgång
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Ytterligare exempel på när oplanerad skogstid (och förseningar) bidrar till ökade 

kostnader är när lok och vagnar inte hinner till sin slutstation innan de ska vända, 

alternativt åka mot annan destination. Detta leder till att godstågoperatörer kan behöva 

stationera ut extra lok och vagnar på utvalda platser så att godstågen kan avgå i rätt tid.  

5.3.1 Planeringsresurser 

Godstågsoperatörerna kan kalkylera kostnaderna för de planerade stoppen. För de 

oplanerade stoppen finns ingen förutsägbarhet och i nuläget ingen mätning. 

Avsaknaden av mätning leder till att godstågsoperatörerna inte vet  exakt hur stor deras 

verkliga skogstid är. Att inte veta den verkliga skogstiden gör att de inte kan säkerställa 

omfattningen på de resurser som tillkommer på grund av oplanerad skogstid. 

Oplanerad skogstid och följdförseningar är problematiskt på grund av att kostnaderna 

och den ökade resursåtgången i många fall kan hamna på någon annan än den som 

orsakade förseningen från början. Godståg stör varandra i högre utsträckning än vad 

ett persontåg stör ett godståg eller vice versa.  

Godstågoperatörer lägger resurser på att planera hur de vill att deras tåg ska trafikera. 

Sedan ansöker de om tåglägen hos Trafikverket som antingen accepterar önskemålen  

eller ger ett liknande tågläge. Det betyder att operatören redan här kan få ett tågläge de 

inte planerat eller har resurser för. Därefter behöver godstågsoperatörerna planera om 

alternativt revidera deras resursplanering. Detta betyder att resurser läggs på planering 

som kan behövas planeras om helt, eller delvis. Det blir en kostsam iterativ planering. 

Denna ursprungliga plan kommer i de flesta fall inte att genomföras på grund av 

tidigare avgångar, förseningar som leder till skogsmöten och följdförseningar. 

5.4 Paralleller till andra transportslag 

En parallell vad gäller skogstid kan dras till flyg. Flyg har också en flygledning som talar 

om var och när de får flyga. Trots det så behöver de endast hålla sig till avgång- och 

ankomsttid. På flygturen möter de inga andra flyg som de behöver stanna för, vänta 

bakom eller passera vid given punkt. Detta betyder att flyg endast påverkas av 

väderförhållanden, flygledningens kompetens samt tillståndet på flygplanet. Flygtiden 

påverkas inte av kapacitetsbrist, förutom vid start och landning på flygplatserna.  

En ytterligare jämförelse kan göras till lastbilstransporter där skogstid kan jämföras 

med den tid en lastbil står still på grund av köer. Köer är likt skogsmöten en 

konsekvens av bristande kapacitet eller en högt trafikerad väg. 
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5.5 Fördelat ansvar 

De problemtåg som finns idag har regelbundna och återkommande förseningar, 

alternativt tidig ankomst av samma storlek. Godstågoperatören bör kunna ansvara för 

att peka ut problemtåg för att underlätta en enklare optimering av tågen. Trafikverket 

kan då planera om och optimera tågets gångtid samt andelen skogstid. 

Godstågsoperatörerna behöver inte invänta infrastruktursförändringar för att åtgärda 

problemtågen. Detta kan bidra till att kapaciteten nyttjas effektivare och 

ankomstpunktligheten ökar. 

Godstågsoperatörer tjänar pengar på att godset kommer fram till kund. Det innebär att 

deras främsta prioritet blir att framföra alla sina tåg och ha en hög kundnöjdhet, 

oavsett vilka konsekvenser som uppstår. Exempelvis blir en konsekvensen av väldigt 

försenade tåg att de kommer störa andra rättidiga tåg på banan och att den generella 

punktligheten kommer sjunka.  

Detta synsätt visar på att punktlighetsmålet på 95 procent inte prioriteras bland 

godstågsoperatörerna. De anser att det finns andra interna problem att fokusera på. En 

hög generell systempunktlighet är inte det viktigaste för en godstågsoperatörer då de 

istället fokuserar på punktlighet till kund. 

Mätning av skogstid ska inte endast ligga på Trafikverket. Godstågsoperatörerna bör 

mäta både den planerade och oplanerade skogstiden för sin egen vinnings skull. I 

dagsläget är det endast Green Cargo som mäter skogstid, och då endast den planerade. 

Detta innebär att godstågsoperatörerna behöver en större buffert för oförutsedda 

utgifter.  

5.6 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Infrastrukturåtgärderna kan vara för kostsamma, ta för lång tid att genomföra och ge 

en för stor oförutsägbarhet på järnvägen. Det är därmed sannolikt att 

godstransportsköparna bestämmer sig för att vända sig till andra transportslag. Färre 

godstågstransporter betyder att godstågsoperatörerna behöver skära ner på personal 

och resurser.  

Förlust av arbeten leder till en sämre tillväxt i samhället som i sin tur leder till mindre 

bidrag till järnvägen. Därmed kan inte infrastrukturen förbättras och underhållas. 

Förutsättningarna att köra tåg på järnvägen försämras och färre godstransportköpare 

vänder sig till järnvägen.  
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6 Slutsats 

Slutsatsen är att det är relevant och nödvändigt att mäta skogstid. Den planerade 

skogstiden på grund av att utfallet inte alltid blir som planerat. Den oplanerade 

skogstiden för att den inte finns planerad och kan te sig på ett oförutsägbart sätt. Att 

öka förutsägbarheten kring andelen oplanerad skogstid leder då till färre oförutsedda 

kostnader.  

Skogstid av alla typer bör mätas som en procentuell andel av den faktiska gångtiden. 

För att skogstidens påverkan och konsekvenser ska kunna särskiljas bör den delas upp i 

två kategorier: planerad skogstid (typ I och II) och oplanerad skogstid (typ III). Genom 

indelning av skogstid möjliggörs en analys av anledning till stoppen.  

Godstågsoperatörerna drabbas av majoriteten av den planerade och oplanerade 

skogstiden. Godståg kör ofta med en lägre maxhastighet än persontåg. I 

pendeltågssystem kan däremot godstågens snitthastighet i vissa fall vara högre än 

pendeltågens,  på grund av att pendeltågen behöver stanna flera gånger för stopp för 

av- och påstigning av resenärer. För att reducera skogstiden för godstågen och 

möjligtvis öka punktligheten kan  därför en möjlig åtgärd vara att ändra prioriteringar 

och låta godstågen ha företräde i vissa pendeltågssystem.  

Genom att tillåta godståg att köra i högre hastigheter kan mixen av hastigheter på 

banor jämnas ut. Ett jämnare och högre trafikflöde frigör fler tåglägen, ger färre 

förbigångar, längre avstånd mellan förbigångar och kortare transport och 

omloppstider. Denna lösning kan minska uppkomsten av skogstid och vara 

kapacitetshöjande.  

Oavsett typ av skogmöte eller skogstid, innebär det en kostnad för godstågsoperatören. 

Kostnader för planerad skogstid går att förutse och därmed budgetera korrekt. Den 

oplanerade skogstidens kostnader kommer att vara oviss och budgeteras högre eller 

lägre än för det verkliga utfallet av skogstid. 

Förutom tågens punktligheten har godstågoperatörerna ingen information och statistik 

på hur deras tåg fördelar sin tid på banan. Om de blir medvetna om hur tågens tid 

fördelas kan resurserna effektiviseras och en mer optimal planering kan ske.   

Eftersom att efterfrågan av tåglägen inte kommer att minska är den optimala 

långsiktiga lösningen för att reducera andelen skogstid att utöka och förbättra 
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infrastrukturen. Det kan bland annat vara fler mötesstationer, dubbelspår och 

möjliggöra flygande möten. Färre eller effektivare möten kommer att leda till kortare 

gångtider som kan konkurrera med lastbilstransporter. Ur en miljösynpunkt och ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att försöka föra tillbaka transporter från 

väg till järnväg.  

6.1 Vidareutveckling av mätmodellen 

Den teoretiska mätmodellen är konstruerad för att kunna skilja på planerad och 

oplanerad skogstid. Mätmodellen presenterar skogstid som en procentuell andel av den 

faktiska gångtiden. Viktiga nyckeltal och parametrar lägger grunden för mätmodellen.  

Mätmodellen kan vidareutvecklas och omarbetas till en praktisk mätmodell, där 

nyckeltalsvärden kan sättas in och verkliga resultat kan fås fram. Statistik kan tas fram 

för enskilda stråk och för särskilda sträckor, andelen skogstid samt den total skogstiden 

kan då beräknas.  

Statistik på den totala andelen skogstid kan visa på skillnader och samband mellan 

olika stråk, sträckor och geografiska områden. Genom registrering av olika typer av 

skogstid går det att peka ut problemområden på det svenska järnvägsnätet och därmed 

visa på vart infrastrukturslösningar och andra åtgärder måste göras.  

6.2 Förslag till vidare studier 

För ett bredare perspektiv och en bättre insyn i effekterna av skogstid hade fler 

godstågsoperatörer av varierande storlek kunnat intervjuats.  

Vid mer tid och mer omfattande examensarbete hade särskilda stråk kunnat studerats 

samt en en mer praktisk mätmodell tagits fram. Den största begränsningen med 

rapporten var bristen på tid för att djupare utforska varje problemområde. 

För en enklare övergång till praktisk mätmodell hade en djupare analys av varje 

nyckeltal och parametrar kunnat ske.  

Genomgående i den här rapporten har varit resursåtgångar anbringade av skogstid. 

Vidare studier kan precisera storlek och omfattning av de olika kostnaderna.  
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8 Bilagor  

8.1 Intervjuunderlag för Green Cargo 

• Vad är skogstid för er? 

• Hur påverkar skogstid er punktlighet? 

• Varför mäter ni skogstid och varför är det relevant att mäta den? 

• Hur mäter ni den oplanerade skogstiden?  

• Vad är den verkliga skogstiden? 

• Hur mycket tid står godståg stilla pga. planenliga möten (Hur mycket tid i 

relation till gångtiden utgör skogstid)?  

• Vad är differensen mellan skogstid pga. verkliga tågmöten och planerade 

tågmöten som uteblir (så kallade spöktåg)? 

• Hur ser skillnaden ut för skogstid mellan prioriterade tåg och inte prioriterade 

tåg (tidskänsligt vs. icke tidskänsligt)? 

• Vad blir konsekvenserna för den oplanerad skogstiden? Kostnader, vidare 

förseningar, störningar osv. 

• Vilka stråk anser ni är mest problematiska för er verksamhet? 

• Vad gör ni med förd statistik? Pågår det något förbättringsarbete utöver TTT? 

• Anser ni att punktlighetsmålet i TTT är rimligt och uppnåeligt? 

• Vad anser ni behöver göras för att förbättra punktligheten och korta ner 

skogstiden? 

• Hur ställer ni er till tidtabellen? Ska man kunna vara flexibla med tidplanen 

eller ska den följas till punkt och pricka? 
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8.2 Intervjuunderlag godstågsoperatörer 

• Vad är skogstid för er? 

• Hur påverkar skogstid er punktlighet? 

• Mäter ni skogstid? 

• Om ja, hur mäter ni den oplanerade skogstiden?  

• Vad är den verkliga skogstiden? 

• Hur mycket tid står godståg stilla pga. planenliga möten (Hur mycket tid i 

relation till gångtiden utgör skogstid)?  

• Vad är differensen mellan skogstid pga. verkliga tågmöten och planerade 

tågmöten som uteblir (så kallade spöktåg)? 

• Hur ser skillnaden ut för skogstid mellan prioriterade tåg och inte prioriterade 

tåg (tidskänsligt vs. icke tidskänsligt)? 

• Vad blir konsekvenserna för den oplanerade skogstiden? Kostnader, vidare 

förseningar, störningar osv. 

• Vilka stråk anser ni är mest problematiska för er verksamhet? 

• Vad gör ni med förd statistik? Pågår det något förbättringsarbete? 

• Hur ställer ni er till tidtabellen? Ska man kunna vara flexibla med tidplanen 

eller ska den följas till punkt och pricka? 
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8.3 Intervjuunderlag Kapacitetsplanerare Trafikverket 

• Hur ser du på prioriteringen av tåg, persontåg vs. godståg? 

• Hur definierar ni skogstid? Både planerad och oplanerad? 

• Är det av intresse att titta på skogstid? 

• Hur för ni statistik över planerad skogstid? 

• Finns det några erkända metoder att mäta oplaneradskogstid? 

o Om ja, hur hur fungerar dessa metoder? 

o Om nej, finns det planer på att utforma några metoder? 

• Påverkar kapacitetsbristen på det svenska järnvägsnätet den höga andelen 

skogstid? 

• Kapacitetsförändringar - Hur förändras kapaciteten beroende av felaktig 

tåginformation? 

•  Hur tänker ni när ni tillåter tidiga avgångar? 

o Ligger fokus endast på ert driftområde? 

• Infrastruktur - Hur ser du på dagens infrastruktur och framtidens? 

o Tvåspår- eller trespårsstation?  

•  Skulle man kunna minimera den planerade och oplanerade skogstiden genom 

att ha större överblick över alla driftområden? 

o Skulle det vara möjligt att få bort skogstiden helt?  


