I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i augusti, men en hel procent bättre än
september 2019. Fotograf: Viktor Fremling
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Septembers punktlighet en procentenhet
högre än 2019
Pendeltågens historiskt höga punktlighetssiffror fortsätter. I september
landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i
augusti men en hel procent bättre än i september 2019. Punktligheten
påverkades främst av infrastrukturfel, som stod för mer än hälften av
förseningarna.
September är den sjunde av årets nio avklarade månader under vilka
pendeltågens punktlighet legat på över 95 procent. Trots flera stora

infrastrukturella utmaningar landade månadens punktlighet på drygt 96
procent*.
— Det är månader som denna som vi verkligen kan se hur viktigt det är att ha
en nära dialog och gott samarbete med övriga aktörer inom järnvägen, säger
Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen. Vi ser att drygt 50 procent av
förseningarna berodde på infrastrukturella problem. Samtidigt kan vi också
konstatera att punktligheten trots det är högre än samma månad förra året.
Tack vare gott samarbete med Trafikverket får vi alltså upp
punktlighetssiffrorna eftersom felen kunnat avhjälpas mer effektivt, något
som känns glädjande och är bra för dem vi finns till för, resenärerna.

Bild: Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det
genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.
De främsta orsakerna till förseningar har i september varit
infrastrukturproblem och olyckor/tillbud/yttre faktorer. Mer än hälften av
förseningarna kunde tillskrivas infrastrukturella utmaningar (53,6 procent)
medan den senare kategorin (olyckor/tillbud/yttre faktorer) stod för knappt
18 procent av förseningarna.
Dagar med händelser som haft störst påverkan på punktligheten:
•

•

•

Den 23 september drabbades särskilt då en nedriven
kontaktledning vid Årstaberg orsakade ett långt stopp som gav
stora följdförseningar. Därtill kom obehöriga i spårområdet vid
Mölnbo som ytterligare drog ned punktligheten för dagen(79
procents punktlighet).
Den 17 september stoppades trafiken vid Årstaberg på
uppmaning av polisen, något som tydligt syns på den totala
punktlighetsstatistiken för den dagen (92 procents punktlighet).
Den 9 september orsakade ett fel i ett signalställverk ett
omfattande signalfel mellan Sollentuna och Helenelund som gav
stor påverkan på trafiken (punktligheten för dagen landade på
92,5 procent).

Bild: Punktligheten för pendeltågen dag för dag i september 2020.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett
tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid.
För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår
inom fem minuter från utsatt tid.

MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om
spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift
och fordonsunderhåll. Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar
MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige,
Storbritannien, Australien och Kina.
MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR
Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och
MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare
och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med
närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor.
Varje dag görs 1,7 miljoner resor med oss och siffran ökar från år till år.
MTR:s vision är att med innovationskraft och omsorgsfull service länka
samman och utveckla hållbara samhällen.
För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se
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