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Rapport Försenade/inställda tåg ekonomisk skada persontrafik

Syftet med rapporten är att hjälpa järnvägsföretag att på ett enkelt sätt urskilja de tåg 

som kan ha påverkats av infrastrukturstörningar som har en orsakskod som pekar på 

Trafikverkets ansvar.

Rapporten visar

• Försenade resenärståg där orsakskod I eller D förekommer. 

Kortväga tåguppdrag (under 150 kilometer) som har försening på 20 minuter eller mer

Långväga tåguppdrag (150 km eller mer) som har försening på 60 minuter eller mer

• Inställda sträckor orsakskodade I, D eller E. 

Visar resandetåg där dessa inställelser förekommer, oavsett tåguppdragets längd. 



Rapporten finns i systemet LUPP, under Rapporter, i mappen Ekonomisk skada



Rapporten kan göra sökning på Avtalspart och tidsperiod, samt på tåguppdrag.
I exemplet har vi valt Trafikverket som järnvägsföretag som avtalspart i tidsperioden mellan 2018-11-01 till 2020-11-01  



Sökresultatet visas i två flikar: Inställd trafik samt Försenad trafik. 
Vårt sökresultat i fliken Inställd trafik visar 10 resandetåg där orsakskod I, D eller E förekommer. 



Sökresultatet visas i två flikar: Inställd trafik samt Försenad trafik. 
Vårt sökresultat i fliken Försenad trafik visar 2 resandetåg där förseningsminuter kodade I eller D förekommer. 



Klickar man på tåguppdraget i någon av flikarna visas en detaljrapport på tåget
I vårt exempel valde vi att klicka på tåguppdrag 29166 som fanns i fliken Inställda tåg: 

I sidhuvudet finns sammanställd information om tåguppdraget och förseningsminuter.

Under detta kommer tabell med tågföringen. 



Detaljrapport fortsättning
Under tabellen med tågföringen finns en tabell med inställda sträckor för tåguppdraget. 

I dess sidhuvud finns teckenförklaring för resandeutbyte samt information om inställda sträckors längd.

Saknas det utförd avgångstid eller ankomsttid så markeras dessa med röda fält. I övrig anger kolumnerna respektive innehåll. 



Sökresultatet kan exporteras till olika format, exempelvis excel, pdf, csv. 



Vi hoppas att rapporten ”Försenade/inställda tåg ekonomisk skada persontrafik” kommer vara en 
användbar hjälp för de företag som söker ersättning för ekonomisk skada persontrafik.
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