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SJ och Trafikverket oense om kaoset i tågtrafiken

Tågbranschen har brottats med problem även i sommar.
Foto: TT
MÖTE PÅ INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET.

SJ och Trafikverket oense om kaoset i tågtrafiken
Tågkaoset har ställt till stora problem för resenärerna i sommar. SJ och Trafikverket är oense om hur stora planeringsproblem myndigheten egentligen har.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) kräver nu att branschen skyndsamt löser de många utmaningarna som har ställt till det för
resenärer.
Ett antal aktörer i järnvägsbranschen var på fredagen kallade till ett möte på infrastrukturdepartementet efter sommarens många problem
kopplade till järnvägen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth ville ha svar på vad de har gjort och vad de tänker göra för att tågtrafiken ska fungera
bättre än vad den har gjort hittills i år.
– Jag har ställt tydliga krav på Trafikverket, SJ och de andra tågföretagen att skyndsamt lösa de utmaningar vi har sett under de senaste
månaderna, säger ministern efter mötet.
När är det ordning på problemen i järnvägsbranschen bedömer du?
– Jag tror att vi kommer se en förbättring under hösten. Jag har varit tydlig med att regeringen kommer att följa upp det här, säger Tomas Eneroth.
Problemen som han främst har riktat in sig på är bristen på lokförare och Trafikverkets planeringsproblem. SJ har under sommaren haft omkring
30 inställda avgångar dagligen och kommer fortsatt att ha begränsad kapacitet även i höst, enligt bolagets presschef Tobbe Lundell.
– Vi har under sommaren köpt ut semester från medarbetare som har flyttat ledigheten till hösten, så det är klart att vi kommer inte ha någon full
bemanning nu heller utan vi behöver betala av den semesterskulden. Vi kommer att ha en lägre produktion än vad som initialt var planerat, säger
han utan att kunna säga hur mycket.
För att få ordning på personalbristen ska SJ starta en egen förarutbildning där deltagarna avlönas under studietiden och sedan garanteras
anställning när de är klara.
Bedömningen är att lokförarbristen ska kunna vara botad inom ett år.
– Det stora problemet som vi ser som mer långtgående är Trafikverkets planeringssvårigheter. Det är det som kommer att ligga kvar på lång sikt,
säger Tobbe Lundell.
Planeringsproblemet handlar i korthet om att Trafikverket inte kan leverera nödvändig information till tågbolagen med tillräcklig framförhållning.
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Om en avgång påverkas av ett banarbete ska myndigheten meddela det senast 18 veckor innan, men den senaste tiden har det snarare handlat
om ett par veckor.
Det har gjort att tågbolagen inte har kunnat släppa biljetter till vissa avgångar i tillräckligt god tid.
Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att man jobbar med saken och att de nu har en framförhållning på mellan fyra och sju veckor i sin
leverans till tågbolagen. Andra veckan i december är det tänkt att ett nytt och mer digitaliserat system för planeringen ska tas i bruk. Det är inte
hela lösningen men det ska hjälpa enligt Bengt Olsson.
– Vi håller på att utbilda de som ska köra det här systemet i december och det är absolut vår ambition att det ska vara igång i då, men som med
alla nya system så behöver man vara fokuserad på att inte få en massa barnsjukdomar inledningsvis. Det kommer finnas en back up där folk sitter
bakom och kollar så att det blir rätt, säger han och tillägger:
– Att göra bedömningen att det kommer ta oss ett år att komma i ordning – det vet jag inte hur de har kommit fram till.
Du delar inte SJ:s bedömning att det tar er över ett år att nå tillräcklig framförhållning?
– Det måste vara vår ambition att det inte blir så. Annars kommer Transportstyrelsen ha synpunkter på det, säger Bengt Olsson.
Transportstyrelsen, som har tillsyn över Trafikverkets planering, har förelagt Trafikverket att komma till rätta med sina problem till årsskiftet. Annars
väntar ett nytt föreläggande som då är förenat med ett hot om vite.
Någonting som är väldigt ovanligt när föreläggandet gäller en annan myndighet.
Tomas Eneroth ser det som en viktig signal till Trafikverket.
– De har att leva upp till det här och jag är nog övertygad om att de till varje pris vill undvika både nya förelägganden och viten om det nu skulle bli
aktuellt, säger infrastrukturministern.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

FAKTA. LÄGET PÅ SPÅREN JUST NU
Punktligheten
87,3 procent av tågen som fanns med i planeringen dagen före avgång anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell under
det andra kvartalet 2022. Det är bland de lägsta punktlighetsmåtten sedan 2013 och kan jämföras med 91,8 procent från samma period
förra året. Precis som första kvartalet 2022 är det ovanligt många sent inställda tåg som drar ner tillförlitligheten, konstaterar statliga
Trafikanalys i sin senaste rapport.
Branschens gemensamma mål för punktlighet i persontrafiken är 95 procent.
Inställda avgångar
SJ har under året haft en mindre kapacitet än vad som var planerat.
Så sent som i juli uppgav bolaget att man hade omkring 30 inställda avgångar varje dag.
Bedömningen nu är att kapaciteten fortsatt kommer att vara under önskvärd nivå även i höst, men SJ vill inte uppge någon siffra.
Mälartåg, där MTR sköter driften, kommer på vissa sträckor att ha reducerad trafik under vardagar jämfört med den planerade tidtabellen på grund av förarbrist. Reduceringen uppskattas till knappt 14 procent uppger MTR.
MTR Express som kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg rapporterar ingen planerad minskning av kapaciteten i höst.
Källor: Trafikanalys, Trafikverket, SJ, MTR.
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