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1 Baggrund og formål
Der har i de senere år været en del snak og debat om togenes rettidighed og
forsinkelser i pressen og på de sociale medier.
Politisk er det blevet besluttet, at rettidigheden nu også skal opgøres som
kundepunktlighed og ikke kun som tidligere ud fra togenes rettidighed.
Det betyder, at dit togs forsinkelse vægtes ud fra, hvor mange passagerer, der
bliver forsinket med toget. Et fyldt tog i myldretiden vægter derfor mere i
regnskabet end et næsten tomt tog en sen nattetime.
For passagererne er det vigtigt, at de kan stole på, at toget kommer til tiden.
Når toget kommer for sent, har det stor indflydelse på passagerernes
tilfredshed med rejsen. Det ved vi fra vores tidligere undersøgelser 1.
Forsinkelser er det vigtigste og største problem i den kollektive transport.
Skal toget, men også bus og metro, være en attraktiv transportløsning, er der
behov for at sætte større fokus på forsinkelser.
Med udgangspunkt i togselskabernes og Banedanmarks egne data fra 20152017 foretager vi en samlet gennemgang af togselskabernes punktlighed.
Formålet er at undersøge, i hvilken grad de lever op til egne målsætninger.
NOTE:
Der er foretaget rettelser i afsnittet om Lokaltogs rettidighed i denne
version.

1

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed – notat baseret på NPT data oktober
2016
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2 Resumé
Denne undersøgelse har haft til formål at undersøge, i hvilket omfang
togselskaberne lever op til egne målsætninger for punktlighed.
Undersøgelsen viser følgende:
Fjernbanen:


DSB’s punktlighed lå i hele perioden 2015-2017 under
målsætningen for den såkaldte kundepunktlighed. Det betyder, hvor
stor en andel af DSB’s tog, der kører inden for 2:59 minutter,
medregnet forhold DSB ikke selv er ansvarlig for, herunder
Banedanmark.
Tendensen gennem 2015 og det meste af 2016 har været, at
punktligheden er faldende. Det kan være pga. f.eks. sporarbejder på
bl.a. Fyn. Punktligheden er først stabiliseret mod slutningen af 2016
og starten af 2017. Strækningerne Helsingør-København,
København-Lufthavnen, København-Roskilde, København-Odense,
Odense-Fredericia og Kolding-Padborg/Sønderborg har
gennemgående den laveste punktlighed.



Arrivas punktlighed lå i hele perioden 2015-2017 bedre end
målsætningerne, både hvad angår Banedanmarks
kundepunktlighed, samt Arrivas produktregularitet (% rettidige tog)
og trafikpålidelighed (% gennemførte togafgange). Strækningerne
Aarhus-Struer, Struer-Thisted og Skjern-Thisted har dog i enkelte
måneder opnået en lavere produktregularitet end målsætningen på
97 %.
S-banen:



DSB’s kundepunktlighed på S-banen lå i hele perioden 20152017 omkring målsætningen for den såkaldte kundepunktlighed. Det
betyder, hvor stor en andel af DSB’s tog, der kører inden for 2:59
minutter, medregnet forhold DSB ikke selv er ansvarlig for,
herunder Banedanmark.
Tendensen er, at punktligheden har været svagt faldende. Det kan
især skyldes sporarbejde på Køge Bugt banen i sommeren 2016,
samt problemer i forbindelse med test af det nye signalsystem på
Nordbanen. Efter de første 8 måneder af 2017 ligger
kundepunktligheden på S-banen i gennemsnit lidt under
målsætningen på de 92,3 %
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Metro og Lokalbaner:



5

Gennemgående lever punktligheden for Metroen og for lokalbanerne
i Midt- og Nordjylland op til målsætningerne.
For lokalbanerne på Sjælland viser udviklingen i de første 7 måneder
af 2017, at kontrakten med Movia opfyldes på 8 af de 9 strækninger.
Hornbækbanen ligger som den eneste under målsætningen på 93 %
rettidige ankomster, når man ser på de forsinkelser, som Lokaltog
A/S er ansvarlig for (operatør og egen infrastruktur). Ser man på den
kundeoplevede rettidighed er den for Hornbækbanen nede på 81,8 %
for de første 7 måneder af 2017. Kun Gribskovbanen ligger også
under 90 %.

Fjernbanen
og
S-banen

6

3 Måling af togenes punktlighed på
Fjern- og S-banen
I dette kapitel gives en kort beskrivelse af opgørelsesmetoder og
målsætninger for Fjernbanen og S-banen.

3.1

Fjernbanen

Banedanmark er i henhold til en kontrakt med Transport- og
Byggeministeriet forpligtet til at opgøre den såkaldte kundepunktlighed for
fjernbanen.2 Kundepunktlighed har været anvendt som målsætning for
togrettidighed for Fjernbanen siden september 2015, og opgøres på
månedsbasis.
Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af
kunder på de enkelte tog og aflyste tog, og udtrykkes i procent. Beregningen
lyder: 100 % minus hhv. a) forsinkelser, der skyldes togselskabets ansvar, b)
forhold der skyldes Banedanmark og c) eksterne forhold. Tog aflyst mindre
end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
Der måles på rettidige ankomster indenfor 2:59 minutter og de vægtes i
forhold til antallet af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med
mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i
ydertimerne.
På fjernbanen opererer 2 togselskaber med selvstændige mål for
kundepunktligheden: DSB og Arriva.
Arriva har dog en selvstændig kontrakt med andre mål for togrettidigheden 3.
Herunder ses målsætningerne for kundepunktlighed fordelt på de to
selskaber og årene 2015-2017.
Tabel 1: Målsætning for kundepunktlighed på fjernbanen:
201 5
DSB
81 .5
Arriv a
93
Kilde: Banedanmark

201 6
81 .8
93

201 7
82.4
93

For DSB’s vedkommende gælder disse målsætninger både totalt set og på
delstrækninger. DSB bruger målene som udgangspunkt, når de skal beregne
kompensation til pendlerne, der er tilmeldt den såkaldte Pendler
Rejsetidsgaranti. Her er pendlerne tilmeldt én målestrækning, og hvis
toggangen ikke lever op til målsætningen på den strækning, så udbetales der
kompensation.

2
3
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http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=25821
Se afsnit 3.3

3.2

S-banen

Banedanmark er i henhold til en kontrakt med Transport- og
Byggeministeriet forpligtet til at opgøre den såkaldte kundepunktlighed for
S-banen.4 Kundepunktlighed har været anvendt som målsætning for
togrettidighed for S-banen siden september 2015.
Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der køres af
DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.
Ved kundepunktlighed forstås, at der måles på rettidige ankomster indenfor
2:59 minutter. Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden
på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det
centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har
mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst. 5
Tabel 2: Målsætninger for kundepunktlighed for S-banen:
2015
2016
2017
93
92,3
92,3
DSB
Kilde: Banedanmark

Som for DSB’s Fjernbane danner disse målsætninger udgangspunkt for
Pendler Rejsetidsgarantien for de målte strækninger.

3.3

Arriva tog

Arriva Tog har en særlig kontrakt med Transport- og Byggeministeriet med
specifikke mål for togenes rettidighed i forhold til bod og bonus.
Rettidigheden opgøres på månedsbasis som 2 forskellige tal – Operatør
rettidighed og Kundeoplevet rettidighed. Tallet er udtrykt i procent. 6
Operatør Rettidighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der
ankommer rettidigt, dvs. inden for 4:59 minutter, og hvor eventuelle
forsinkelser og aflysninger, som Arriva selv har ansvaret for, fratrækkes.
Kundeoplevet Rettighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog,
der ankommer rettidigt. Rettidigt er inden for 4:59 minutter, og hvor der
udover de forsinkelser og aflysninger, Arriva selv har ansvar for, også indgår
eksterne forhold. Det kan være forhold hos Banedanmark eller forhold så
som strejker, uvejr m.v.
Kontrakten med Transport og Byggeministeriet indeholder følgende
målsætninger for Arrivas operatør Rettidighed:
Tabel 3: Målsætninger for Arrivas operatør rettidighed:
2015
2016
2017
Arriva
96.7
96.7
96.7
Kilde: Arriva

Arriva har ingen kontraktuelle målsætninger for kundeoplevet rettidighed,
idet de ikke holdes ansvarlig for forhold, Arriva ikke selv er ansvarlig for.
Arriva er i lighed med DSB kontraktligt forpligtet til at kompensere
passagererne, hvis toggangen på de målte togstrækninger ikke lever op til
målsætningen. Modsat DSB er dette ikke bundet op på kundepunktligheden,
men derimod på en kombination af:
4
5
6

http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=25821
http://www.bane.dk/visArtikelBred.asp?artikelID=25822
https://arriva.dk/trafikinfo/tog-til-tiden
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1) Produktregularitet, dvs. hvor stor en andel af de gennemførte togafgange,
der ankom inden for 4:59
2) Trafikpålidelighed, dvs. hvor mange af de planlagte togafgange, der blev
gennemført.
Tabel 4: Målsætninger for produktregularitet og trafikpålidelighed:
201 5
201 6
201 7
Produktregularitet
97
97
97
Trafikpålidelighed
99
99
99
Kilde: Arriva
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4 Punktlighed for Fjernbanen (DSB og
Arriva)
Dette kapitel præsenterer en række tal for DSB og Arriva Togs opfyldelse af
målsætninger for togenes punktlighed i årene 2015, 2106 og 2017.
For DSB samlet vises udviklingen fra januar 2015 til august 2017.
For Kystbanen vises udviklingen fra januar 2016 til august 2017, idet
Kystbanen først gik endligt over til kundepunktlighed fra januar 2016. Derfor
er tallene for september-december 2015 ikke sammenlignelige med 2016 og
2017.
For øvrige strækninger vises udviklingen fra september 2015 til august 2017.

4.1

DSB’s kundepunktlighed 2015-2017

4.1.1 Udviklingstendenser DSB samlet
Tabel 5.1 viser den gennemsnitlige år til dato kundepunktlighed for 20152017. Kundepunktligheden lå under målsætningen på 81,5 %, 81,8 % og 82,4
% i både 2015, 2016 og de første 8 måneder af 2017. Særligt 2016 lå lavt,
mens de første 8 måneder af 2017 har udvist en stigning i retning af 2015
niveauet.
Tabel 5.1: Udvikling i DSB kundepunktlighed 2015-2017:

Kilde: Banedanmark

Figur 1 herunder viser den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for
DSB’s Fjernbanestrækninger samlet i perioden januar 2015 til og med august
2017.
Figur 1: Udvikling i DSB kundepunktlighed 2015-2017

Kilde: Banedanmark
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Udviklingen viser store udsving med en række dyk i kundepunktligheden i
2016 som følge af flere sporarbejder. Således var der et større dyk i
perioderne januar til april 2016 og juli til november 2016. Siden december
2016 har kundepunktligheden dog udvist en svagt stigende tendens.
For hele perioden gælder, at DSB Fjernbane totalt set har en
kundepunktlighed, der ligger under den målsætning, som står i kontrakten
mellem Staten, Banedanmark og DSB.
Den negative udvikling fra 2016 er dog vendt i første halvår af 2017.
Kundepunktligheden ligger i starten af 2017 tæt på målsætningen.

4.1.2 Udviklingstendenser for Kystbanen
For Kystbanens 3 målestrækninger har kundepunktligheden i gennemsnit
ligget markant under målsætningen på hhv. 81,8 % og 82,4 % i både 2016 og
de første 8 måneder af 2017.
Tabel 5.2: Udvikling i kundepunktlighed på Kystbanen 2016-2017

Kilde: DSB

Den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for Kystbanens 3
delstrækninger, København-Helsingør, København-Lufthavnen og
København-Malmø, er vist i Figur 2.1 – 2.3 herunder.
Figur 2 1: København-Helsingør

Figur 2 2: København-Københavns lufthavn

Figur 2 1: København-Malmø
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Kilde: DSB og Banedanmark

Perioden har været præget af 2 store begivenheder, 1) ID kontrollen i
Københavns Lufthavn for alle tog mod Sverige, der først blev ophævet i maj
2017, samt 2) sporarbejde på strækningen Helsingør-Rungsted i ugerne 2631 i 2017. Dette kan være en forklaring på det generelt lave niveau for
kundepunktligheden, samt de store udsving fra måned til måned.

4.1.3 Udviklingstendenser IC/Regional på Sjælland
Nedenfor vises udviklingtendenser for øvrige DSB togstrækninger på
Sjælland.
Tabel 5.3: Udvikling i kundepunktlighed på Sjælland 2016-2017

Kilde: DSB

Kundepunktligheden lå under målsætningen på 81,8 % for 4 ud af 5
strækninger i 2016 og under 82,4 % for 3 ud af 5 strækninger i de første 8
måneder af 2017. Den eneste strækning, hvor kundepunktligheden har ligget
stabilt over målsætningen er Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd).
Særligt strækningerne København-Roskilde og København-Ringsted ligger
markant under målsætningen. København-Kalundborg har også i længere
perioder ligget under målsætningen. Dog er der på alle strækninger sket en
forbedring i kundepunktligheden i 2017 (se figurer på næste side).
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Figur 3.1: København-Roskilde

Figur 3.2: København-Kalundborg

Figur 3.2: København-Nykøbing F.

Figur 3.1: Roskilde-Køge-Næstved

Figur 3.3: København-Ringsted

Kilde: DSB og Banedanmark

Overordnet set har togstrækningerne på det øvrige Sjælland ligget relativt
stabilt, hvad angår kundepunktlighed, når man ser på udviklingen på
månedsbasis. Dog har der på alle strækninger, undtagen Roskilde-KøgeNæstved, været et større fald i kundepunktligheden hen over sommeren
2016. Det kan bl.a. skyldes flere sporarbejder på strækningen RoskildeRingsted-Slagelse.
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4.1.4 Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional på Fyn
Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger på Fyn. Det gælder
både lokale togstrækninger som Svendborgbanen og tog fra hhv. Sjælland og
Jylland.
På strækningerne København-Odense og Odense-Fredericia har
kundepunktligheden ligget under målsætningen i både 2016 og 2017. Dog er
der sket en markant forbedring i de første 8 måneder af 2017, selvom
kundepunktligheden på begge strækninger stadig ligger markant under
målsætningen på 82,4 %.
Kundepunktligheden på Svendborgbanen har ligget stabilt over
målsætningen i hele perioden og udviser en stigende tendens.
Tabel 5.4: Udvikling i kundepunktlighed på Fyn 2016-2017

Kilde: DSB
Figur 4 1: København-Odense

Figur 4 2: Odense-Fredericia

Figur 4 3: Odense-Svendborg

Kilde: DSB og Banedanmark

Udviklingen på månedsniveau viser, at der på strækningerne KøbenhavnOdense og Odense-Fredericia var 2 store dyk i kundepunktligheden i både
14

foråret og efteråret 2016, hvilket kan være en af forklaringerne på det dårlige
resultat i 2016.

4.1.5 Udviklingstendenser IC Lyn/IC/Regional i
Sydjylland
Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Sydjylland.
Tabel 5.5: Udvikling i kundepunktlighed i Sydjylland 2016-2017

Kilde: DSB

Perioden 2016-2017 har været præget af forbedringer i kundepunktligheden
på alle strækninger. Det gælder særligt Kolding-Padborg / Sønderborg, hvor
udgangspunktet var lavt i 2016.
Figur 5 2: Kolding-Esbjerg

Figur 5 1: Kolding-Padborg/Sønderborg

Figur 5 3: Kolding-Frederica-Vejle

Kilde: DSB og Banedanmark
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4.1.6 Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional i
Midtjylland
Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Midtjylland.
Tabel 5.6: Udvikling i kundepunktlighed i Midtjylland 2016-2017

Kilde: DSB
Figur 6 2: Fredericia-Struer

Figur 6 1: Fredericia-Aarhus

Kilde: DSB og Banedanmark

Strækningen Fredericia-Aarhus oplevede et markant dyk i
kundepunktligheden i starten af 2016, men har fra midten af 2016 og frem
oplevet en stigende kundepunktlighed, og ligger i august 2017 markant over
målsætningen.
Strækningen Fredericia-Struer oplevede et fald i kundepunkligheden over
sommeren frem til januar 2017. Herefter er udviklingen dog vendt, og
kundepunktligheden er på niveau med målsætningen.
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4.1.7 Udviklingstendenser for IC Lyn/IC/Regional i
Midt- og Nordjylland
Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Midt- og Nordjylland.
Tabel 5.7: Udvikling i kundepunktlighed i Midt- og Nordjylland 20162017

Kilde: DSB
Figur 7 2: Aarhus-Aalborg

Figur 7 1: Aalborg-Frederikshavn

Kilde: DSB og Banedanmark

Strækningen Aarhus-Alborg oplevede en markant stigning i
kundepunktligheden i perioden oktober-december 2015. Herefter har den
ligget stabilt omkring målsætningen.
Strækningen Aalborg-Frederikshavn har ligget stabilt over målsætningen i
2016 og 2017.
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4.2

Arrivas kundepunktlighed 2015-2017

4.2.1 Udviklingstendenser for Arriva samlet
Banedanmark har en målsætning om, at kundepunktligheden for Arriva tog
skal være på minimum 93 %. Ser man på udviklingen i perioden 2015-2017
(år til dato) er denne målsætning opfyldt i både 2015 og 2016, samt for de
første 8 måneder af 2017.
Tabel 6: Udvikling i Arrivas kundepunktlighed 2015-2017:

Kilde: Banedanmark

Figur 8 viser den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for Arriva Tog
samlet set i perioden januar 2015 til august 2017.
Figur 8: Udviklingen i Arrivas kundepunktlighed 2015-2017

Kilde: Banedanmark

Perioden har været præget af større udsving i kundepunktligheden med store
dyk under de 93 % i sensommeren og efteråret i både 2015 og 2016.
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4.2.2 Udviklingstendenser for Arrivas delstrækninger
Som beskrevet i afsnit 3.3 offentliggøres der ikke tal for kundepunktligheden
på Arrivas delstrækninger. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i Arrivas
tal for produktregularitet og trafikpålidelighed, der danner udgangspunkt
for udbetaling af Pendler Rejsetidsgaranti.
Tabel 7.1 viser udviklingen i Arrivas produktregularitet fra 2015-2017 - dvs.
hvor mange af de gennemførte afgange, der kommer frem inden for 4:59
minutter af den planlagte ankomsttid. Målsætningen om 97 % er opfyldt for
alle strækninger i 2015 undtagen Aarhus-Struer, alle strækninger i 2016 og
alle strækninger for de første 6 måneder af 2017.
Tabel 7.1: Udvikling i produktregularitet 2015-2017:

Kilde: Arriva

Tabel 7.2 viser udviklingen i Arrivas trafikpålidelighed 2015-2017 - dvs. hvor
mange af de planlagte afgange, der blev gennemført. Målsætningen om 99 %
er opfyldt for alle strækninger i både 2015 og 2016, samt for alle strækninger
i de første 6 måneder af 2017 undtagen Struer-Thisted.
Tabel 7.2: Udvikling i trafikpålidelighed 2015-2017:

Kilde: Arriva
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Udviklingen i hhv. produktregularitet og trafikpålidelighed fra 2015-2017 er
vist månedsvist i figur 9.1-9.7 herunder. Både 2015 og 2016 var præget af
udsving på flere strækninger i form af faldende produktregularitet mod
slutningen af begge år. Trafikpålideligheden har ligget stabilt på alle
strækninger i hele perioden med undtagelse af Struer-Thisted, hvor der blev
oplevet lidt flere aflysninger end normalt i maj 2017.
Figur 9 1: Struer-Thisted

Figur 9 3: Aarhus-Struer

Figur 9 3: Aarhus-Skjern

Figur 9 4: Skjern-Thisted

Figur 9 5: Skjern-Esbjerg

Figur 9 6: Esbjerg-Tønder-Niebüll

Figur 9 7: Varde-Nørre Nebel
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Kilde: Arriva

5 Punktlighed for S-banen
5.1

Udviklingstendenser S-tog samlet

Herunder ses udviklingen i S-togs kundepunktlighed i perioden 2015-2017
(år til dato). Udviklingen viser en faldende tendens fra 94,9 % (åtd) i 2015 til
91,3 % (åtd) for de første 8 måneder af 2017.
Tabel 8.1: Udvikling i S-tog kundepunktlighed 2015-2017:

Kilde: Banedanmark

Figur 10 herunder viser den månedsvise udvikling i kundepunktlighed for
DSB S-tog i perioden januar 2015 til og med august 2017.
Figur 10: Kundepunktlighed for DSB S-tog 2015-2017

Kilde: DSB og Banedanmark

Set over hele perioden er der en jævnt faldende tendens fra, at
kundepunktligheden har ligget stabilt over gennemsnittet til at ligge på eller
lidt under gennemsnittet.
Resultatet påvirkes af en periode fra februar-november 2016, hvor der var et
stort fald i den gennemsnitlige kundepunktlighed fra ca. 96 % til ca. 88 %.
Årsagen kan være, at der hen over sommeren var sporarbejder på Køge Bugt
strækningen, samt implementering og test af det nye signalprogram på
Hellerup-Hillerød strækningen.
Fra oktober 2016 og frem er udviklingen nogenlunde stabiliseret, så
kundepunktligheden ligger tæt på målsætningen på de 92,3 %.
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5.2

Udvklingstendenser for DSB S-tog delstrækninger

Udviklingen i kundepunktligeden på strækningsniveau i 2016-17 er
sammenfattet herunder.
Tabel 8.1: Udvikling i S-tog kundepunktlighed 2016-2017:

Kilde: DSB

I 2016 var der 2 strækninger, hvor kundepunktligheden lå under
målsætningen på 92,3 %. Fra 2016 til og med august 2017 er der sket et fald i
kundepunktligheden på 5 ud af de 8 strækninger. 5 af de 8 S-togs
strækninger har en kundepunktlighed, der ligger under målsætningen på
92,3%, mod 2 i 2016.
Figur 11.1-11.8 på næste side viser den månedsvise udvikling i
kundepunktligheden for de 8 delstrækninger på S-banen for perioden
september 2015 til og med april 2017.
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Figur 11.1: Valby-Nørreport-Hellerup

Figur 11.2: Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg
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Figur 11.3: Valby-Høje Taastrup
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Figur 11.5: Valby-Frederikssund
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Figur 11.7: Svanemøllen-Farum
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Figur 11.8: Hellerup-Hillerød
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Kilde: DSB og Banedanmark

Kundepunktligheden lå i hele perioden stabilt over målsætningen på 92,3 %
for strækningerne Valby-Nørreport-Hellerup (Det Centrale Afsnit),
Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg (Ringbanen) og Svanemøllen-Farum
(Farumbanen).
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Tendens (Dybbølsbro - Køge)

Figur 11.6: Hellerup-Klampenborg
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Figur 11.4: Dybbølsbro-Køge
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De største udsving ses på strækningerne Dybbølsbro-Køge (Køge Bugt
banen) og Hellerup-Hillerød (Nordbanen).
På Køge Bugt banen var der hen over sommeren 2016 en del sporarbejde.
Det kan have påvirket kundepunktligheden i negativ retning, så den i juli
2016 var helt nede på knap 73 %. Fra august 2016 og frem er det lykkedes at
hæve kundepunktligheden til et niveau på eller i underkanten af de
92,3 %.
På Nordbanen er kundepunktligheden faldet støt gennem hele perioden. Den
gennemsnitlige kundepunktlighed ligger i underkanten af målsætningen på
de 92,3 %. Den primære årsag til niveauet kan være, at Nordbanen anvendes
som teststrækning for det nye signalsystem for S-banen.
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Metro og lokalbaner
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6 Punktlighed for Metro
I stedet for en egentlig køreplan kører Metroen med fast tidsafstand mellem
togene.
Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold
til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i 3minutters intervaller.
For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange,
der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer.
Metroen har en målsætning om en driftsstabilitet på 98 %
2016 er det år, der har haft den bedste driftsstabilitet med 99,2 % rettidige
afgange. 2015 og 2011 kommer på andenpladsen. I de 2 år forløb 98,8 % af
afgangene rettidigt7.
Figur 12: Metroens driftsstabilitet 2015-2016

Kilde: Metroens årsrapport 2016, side 7

Ser man på forskellen mellem myldretid og resultatet totalt ses det i figur 12,
at driftsstabiliteten ligger lavere i myldretiden. Med undtagelse af 2012, har
driftsstabiliteten ligget over målsætningen alle år i myldretiden.

7

http://www.m.dk/#!/om+metroen/facts+om+metroen/statistik/driftstabilitet
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7 Punktlighed for Lokalbaner
7.1

Nordjyske Jernbaner

Rettidighed bliver hos Nordjyske Jernbaner defineret som max. 3 minutters
forsinkelse ift. normalkøreplan eller varslet særkøreplan. Nordjyllands
Trafikselskab, som ejer 89 % af Nordjyske Jernbaner, får oplyst rettidighed
på andelen af afgangstider og ankomster, som er mere end 3 min. Forsinket.
Nedenstående grafer viser fordeling på endestationerne8.
Tallene er fra 2014, og kommer fra den seneste statusrapport (ifølge
hjemmesiden). Nordjyske Jernbaner oplyser, at de opgør rettidighed én gang
i kvartalet, men vi har ikke kunne finde nyere tal på hjemmesiden.
Tallene dækker de 2 togstrækninger Frederikshavn-Skagen og HjørringHirtshals.

Kilde: fra Nordjyske Jernbaners Statusrapport 2014

8

http://www.njba.dk/UserFiles/file/Statusrapport%202014%20NJBA.pdf
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7.2

Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner driver én enkelt togstrækning Vemb-Lemvig-Thyborøn.
Midtjyske Jernbaner definerer et tog som rettidigt, når det ankommer til en
registreringsstation senest 5:59 minutter efter det køreplanen oplyste
tidspunkt.
Midtjyske Jernbaners mål for rettidighed er, at mindst 98 % af togene skal
være rettidige. Passagererne kan søge informationer om rettidighed på
Midtjyske Jernbaners hjemmeside, hvor de bliver offentliggjort årligt
sammen med årsrapporten9.
Rettidighed 2014
Operatørpræsteret rettidighed er udtryk for, hvilken rettidighed der leveres
af Midtjyske Jernbaner som operatør. Det betyder, at der i tallene kun er
medregnet forsinkede togankomster, hvor Midtjyske Jernbaner som
operatør er skyld i forsinkelserne. Midtjyske Jernbaner regnede i perioden
januar til september 2014, et tog som rettidigt ved ankomst indenfor 5:59
minutter af det skemalagte.
Fra oktober til december regnedes et tog som rettidigt ved ankomst indenfor
2:59 minutter af det skemalagte. Midtjyske Jernbaners operatørpræsterede
rettidighed var 97,5 % i 2014.
Der er ikke tilknyttet samme servicekvalitetsniveau-rapport til årsrapporten
for 2015, og der er ikke kommet en årsrapport for 2016.

9

http://www.mjba.dk/servicekvalitetsniveau-lemvigbanen.html
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7.3

Lokaltog (Sjælland)

Både Lokaltog i Hovedstadsområdet og Lokaltog Sjælland har fra januar
2017 i deres kontrakt med Movia et fastsat mål om, at den ”Lokaltogspræsterede rettidighed” skal være 93 %. Dette dækker over den rettidighed,
som Lokaltog A/S har ansvar for, dvs. selve driften, samt de hændelser, der
indtræffer på Lokaltogs egen del af infrastrukturen. Der er ikke fastlagt et
mål for den kundeoplevede rettidighed.
Rettidigheden måles på samme niveau som DSB og Arriva. Det betyder, at et
tog er rettidigt, hvis det er mindre end 3:00 minutter forsinket i forhold til
det planlagte minuttal i køreplanen.
Lokaltog opgør såvel operatørrettidigheden (den del der har med selve
togdriften at gøre), som den Lokaltogspræsterede rettidighed og den
kundeoplevede rettidighed. Ved beregning af kundeoplevet rettidighed
medregnes alle forsinkelser, også de som Lokaltog ikke har indflydelse på
eller ansvar for.
Tallene dækker over forsinkede tog og er således ikke vægtede i forhold til
passagertal for de enkelte afgange. Aflysninger tæller ikke med i
beregningen. I prakis har dette dog meget lille indflydelse, da 99,8 % af alle
planlagte togafgange gennemføres.
Den kundeoplevede rettidighed for de første 7 måneder af 2017 er
sammenfattet i nedenstående tabel for Lokaltogs strækninger.
Tabel 9: Kundeoplevet rettidighed for Lokaltog 2017 (suppleret med
Lokaltogspræsteret rettidighed (gns. for jan-jul 2017)):
Rettidighed*,
kundeoplevet**

jan-17

feb-17

mar-17

apr-17

maj-17

jun-17

jul-17

2017***

Lokaltogs
præsteret

Lollandsbanen

95,6%

97,0%

97,1%

97,5%

96,9%

96,6%

96,7%

96,8%

97,9%

Odsherredsbanen

94,1%

93,5%

94,9%

96,8%

92,7%

90,5%

90,0%

93,2%

94,3%

Tølløsebanen

92,1%

91,4%

93,1%

94,4%

92,6%

97,1%

98,3%

94,1%

95,5%

Østbanen

92,9%

90,0%

93,8%

92,2%

91,8%

88,2%

94,4%

91,9%

94,1%

Frederiksværkbanen

97,6%

94,2%

93,7%

93,2%

93,4%

95,7%

96,8%

94,9%

98,0%

Gribskovbanen

95,6%

91,4%

90,3%

89,8%

82,5%

86,8%

91,2%

89,7%

93,9%

Hornbækbanen

84,7%

88,5%

85,0%

81,6%

70,3%

74,3%

88,0%

81,8%

85,3%

Lille Nord

95,3%

93,4%

94,9%

93,6%

91,4%

92,3%

96,4%

93,9%

98,1%

Nærumbanen

98,8%

98,9%

99,9%

98,9%

98,3%

99,0%

98,7%

98,9%

99,1%

Kilde: Egen tilvirkning. Tal er fra Lokaltog
***) Gennemsnit af månederne januar-juli

Når vi ser på de 9 målestrækninger er der tydelige forskelle i rettidighederne.
Nærumbanen kører bedst og Hornbækbanen dårligst. Ser man på den
Lokaltogspræsterede rettidighed er det kun Hornbækbanen, der ligger under
målsætningen på 93 % rettidige tog. Yderligere 3 strækninger ligger ca. 1 %
over målet.
Når vi alligevel fastholder brugen af den kundeoplevede rettidighed, så er det
fordi det netop er den rettidighed kunderne oplever – uanset hvem der er
ansvarlig for eventuelle forsinkelser. I tabellen over den kundeoplevede
rettidighed har vi også anvendt røde markeringer ved rettidigheder under 93
%, vel vidende, at Lokaltog ikke har et mål for den kundeoplevede
rettidighed. Vi har anvendt markeringerne for overskuelighedens skyld og
fordi det er et sammenligneligt mål i forhold til opgørelserne for Arriva Tog,
der har en togoperation, der på mange måder ligner Lokaltogs.
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8 Om undersøgelsen
Metodebeskrivelse:
Rapporten er udarbejdet som desk reserarch med udgangspunkt i
eksisterende datakilder fra trafikselskaber og Banedanmark.
Datakilder:
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Banedanmarks opgørelser over kundepunktlighed for S-banen og
Fjernbanen
Arrivas opgørelser over hhv. produkt- og operatørregularitet totalt
og på strækninger
DSB opgørelser over kundepunktlighed for S-banen og Fjernbanen
fordelt på strækninger
DSB opgørelser for udbetaling af rejsetidsgaranti
Lokaltogs opgørelser for togenes punktlighed
Metroens opgørelser for togenes punktlighed
Midtjyske Jernbaners opgørelser over togenes punktlighed
Nordjyske Jernbaners opgørelser over togenes punktlighed

9 Om Passagerpulsen
Kort om Passagerpulsen
Passagerpulsen varetager passagerernes interesser og arbejder for at gøre det
nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og
deres syn på, hvad der er god kollektiv transport.
Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren
i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra
dør til dør samt en række temaundersøgelser.
Passagerpulsen blev etableret 1. oktober 2014.
Eksempler på tidligere undersøgelser

















3. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (Juni 2017)
Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 (Maj 2017)
Danskernes holdning til kollektiv transport (April 2017)
Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse?
(Marts 2017)
Rejsekortet: Udvikling i kundetilfredshed (Marts 2017)
Kendskab til Passagerpulsen (Februar 2017)
Hvordan passagererne kontakter togselskaberne (December 2016)
2. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (December 2016)
Passagerernes ønsker til stationer (December 2016)
Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed
(Oktober 2016)
Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed (Oktober 2016)
Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser (September 2016)
Cykelparkering på stationer (September 2016)
Periodekort på rejsekort - passagerernes ønsker til check ind og check ud
procedure (September 2016)
Togselskabernes information ved forsinkelser (August 2016)
Togselskabernes rejsetidsgarantier - opfølgning (Juni 2016)
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