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Referat 
 
Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrestningar som orsakar så allvarliga 
fel eller skador att trafiken måste stoppas eller att så omfattande störningar uppstår att man tvingas 
ställa in tåg. Exempel är nedrivna elkontaktledningar, brand i ställverk eller översvämmade banvallar. 
Det är givetvis omöjligt att skapa ett system där sådana situationer aldrig uppstår, men man kan 
försöka fördela drift- och underhållsinsatser så att sannolikheten är minst hos de spåranläggningar där 
konsekvensen i form av omfattande trafikstörningar är störst.  

Omfattande skador på järnvägstransportsystemets signalställverk orsakar omfattande störningar. 
Ett exempel på sådan skada som medförde svåra konsekvenser är när ställverket vid Järna station 
brann veckan efter midsommaren 2000. Ett tyskutvecklat mikrosimuleringsverktyg för tågtrafik, 
RailSys, har använts för att simulera konsekvenserna av branden. Simuleringar har även gjorts med 
högre och lägre tågtrafikflöden jämfört med dem som gällde efter branden.  

Sänkning av den största tillåtna hastigheten genom en spåranläggning är ett exempel på reduktion 
av den potentiella kapaciteten. De förseningar som då uppstår kan i vissa situationer hämtas in genom 
något högre hastighet på andra bandelar. Ibland är inte det möjligt, men de förseningar som ändå 
uppstår kan vara så små att man klarar att genomföra alla planerade tågrörelser. Under en del för-
hållanden blir dock förseningarna så stora att fordonsomloppen påverkas och följden blir att tåg ställs 
in. Alternativt kan den potentiella kapaciteten vara så låg att det inte går att genomföra alla planerade 
tågrörelser.  

I samband med fel eller skador på signalsystemet sänks ibland den största tilllåtna hastigheten till 
40 km/h. Det kan också ske då banvallen har nedsatt bärighet eller vid dåligt spårläge. Vi studerar här 
hur trafiken påverkas om största tillåtna hastighet sänks till 40 km/h på ett antal delsträckor på 
Svealandsbanan mellan Nykvarn och Eskilstuna i Södermanland. 
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Abstract  
 

The track infrastructure installations of the railway transport system are at times subjected to stresses 
which give rise to such serious faults or damage that traffic must be stopped, or cause such serious 
disturbances that trains must be cancelled. Examples are falls of overhead contact lines, fire in 
interlocking systems or flooding of the track bed. It is obviously impossible to create a system where 
such situations never occur, but an attempt can be made to allocate operational and maintenance work 
in such a way that the probability of such occurrences is reduced to a minimum on those track 
installations where the impact in the form of comprehensive traffic disturbances is greatest. 

Extensive damage to the interlocking system of the rail transport system causes comprehensive 
disturbances. One example of such damage which gave rise to serious consequences is when the 
interlocking system at Järna station burned down the week after midsummer in 2000. A 
microsimulation tool for rail traffic, RailSys, which had been developed in Germany, was used to 
simulate the consequences of the fire. Simulations were also made for rail traffic flows both higher 
and lower than those that applied after the fire. 

Lowering of the highest permitted speed through a track infrastructure installation is one example 
of the reduction in potential capacity. The delays which then occur can in some situations be 
recouped through somewhat higher speeds on other parts of the system. Sometimes this is not 
possible, but the delays which nevertheless occur may be so small that all planned train movements 
can be carried out. In a lot of circumstances, however, delays are so extensive that rolling stock 
assignment is affected and trains must be cancelled. Alternatively, the potential capacity may become 
so low that all planned train movements cannot be carried out. 

When faults or damage occur to the signalling system, the highest permitted speed is sometimes 
reduced to 40 km/h. This may also occur when the bearing strength of the permanent way is reduced 
or when the track is in a bad condition. We are studying how traffic is affected when the highest 
permitted speed is reduced to 40 km/h on a number of sections of the Svealand Line between 
Nykvarn and Eskilstuna in Södermanland. 
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Förord 
Denna rapport är en del av doktorandprojektet Sårbarhet i det svenska järnvägs-
transportsystemet CDU:R17. Projektet drivs av CDU, Centrum för forskning och 
utbildning i drift och underhåll av infrastruktur.  

Banverket och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) är projektets finansiärer.  
Mats Wiklund, VTI, är doktorand i projektet. Huvudhandledare är Lars-Göran 

Mattsson. Biträdande handledare är Torbjörn Thedéen och Bo-Lennart Nelldal, 
alla vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.  

Som ett viktigt stöd för projektet har en styr- och referensgrupp arbetat. De 
som deltagit i den, förutom doktorand och handledare, har varit:  

 
Rikard Nilsson, Banverket 
Per-Arne Blad, KBM 
Hans Cedermark, CDU 
Erland Köhl, SL 
Olov Lindfeldt, Banverket 
Dan Nordqvist, SSAB  
 

Ett stort tack för er insats.  
I det fortsatta arbetet i projektet ingår en nationell fallstudie. Den utgör en del i 

ett underlag för att formulera och bygga de modeller som sedan ska bli verktyg för 
att minska järnvägstransportsystemets sårbarhet.  

 
Linköping och Stockholm december 2003 

 
 

Mats Wiklund 
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Allvarliga funktionsstörningar i baninfrastrukturen – Beräkning av effekter 
på tågtrafiken 

 
av Mats Wiklund 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrest-
ningar som orsakar så allvarliga fel eller skador att trafiken måste stoppas 
eller att så omfattande störningar uppstår att man tvingas ställa in tåg. 
Studier med mikrosimuleringar visar att den metoden kan användas för att 
studera effekten på trafiken av kapacitetsförsämringar på spåranläggningar. 
Här redovisas simulering av konsekvenserna för tågtrafikens kapacitetsut-
nyttjande efter en brand i ställverket vid Järna station. 
 
Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrestningar som 
orsakar så allvarliga fel eller skador att trafiken måste stoppas eller att så omfatt-
ande störningar uppstår att man tvingas ställa in tåg. Exempel är nedrivna elkon-
taktledningar, brand i ställverk eller översvämmade banvallar. Det är givetvis 
omöjligt att skapa ett system där sådana situationer aldrig uppstår, men man kan 
försöka fördela drift och underhållsinsatser så att sannolikheten är minst hos de 
spåranläggningar där konsekvensen i form av omfattande trafikstörningar är 
störst.  

Fel eller skador leder ibland, men inte alltid, till omfattande störningar i tågtra-
fiken. Däremot reduceras ofta spåranläggningens potentiella eller tillgängliga ka-
pacitet. Om reduktionen är så stor att den återstående potentiella kapaciteten är 
mindre än den som realiseras eller utnyttjas av trafiken uppstår omfattande trafik-
störningar. 

En spåranläggnings tekniska tillstånd påverkar dess tillförlitlighet. När spåran-
läggningen utsätts för yttre påfrestningar innebär hög tillförlitlighet liten påverkan 
på den potentiella kapaciteten.  

För att kunna avgöra vilka spåranläggningar som behöver hög tillförlitlighet 
måste man bland annat ha kunskap om sambandet mellan potentiell och realiserad 
kapacitet. Med andra ord måste vi ha kunskap om vilka trafikstörningar som upp-
står givet spåranläggningens kapacitet och ett tågtrafikupplägg, det vill säga en 
tidtabell. Vi ska här redogöra för hur man kan använda mikrosimulering av tågtra-
fik för att beskriva detta samband.  

Omfattande skador på järnvägstransportsystemets signalställverk orsakar om-
fattande störningar. Ett exempel på sådan skada som medförde svåra konsekven-
ser är när ställverket vid Järna station brann veckan efter midsommaren 2000. Ett 
tyskutvecklat mikrosimuleringsverktyg för tågtrafik, RailSys, har använts för att 
simulera konsekvenserna av branden. Simuleringar har även gjorts med högre och 
lägre tågtrafikflöden jämfört med dem som gällde efter branden.  

Sänkning av den största tillåtna hastigheten genom en spåranläggning är ett ex-
empel på reduktion av den potentiella kapaciteten. De förseningar som då uppstår 
kan i vissa situationer hämtas in genom något högre hastighet på andra bandelar. 
Ibland är inte det möjligt, men de förseningar som ändå uppstår kan vara så små 
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att man klarar att genomföra alla planerade tågrörelser. Under en del förhållanden 
blir dock förseningarna så stora att fordonsomloppen påverkas och följden blir att 
tåg ställs in. Alternativt kan den potentiella kapaciteten vara så låg att det inte går 
att genomföra alla planerade tågrörelser.  

I samband med fel eller skador på signalsystemet sänks ibland den största 
tillåtna hastigheten till 40 km/h. Det kan också ske då banvallen har nedsatt 
bärighet eller vid dåligt spårläge. Vi studerar här hur trafiken påverkas om största 
tillåtna hastighet sänks till 40 km/h på ett antal delsträckor på Svealandsbanan 
mellan Nykvarn och Eskilstuna i Södermanland.  

På Svealandsbanan går det ett tåg per timme i vardera riktningen. Mellan 
Ryssjöbrink och Läggesta finns dubbelspår, men i övrigt är det enkelspår. Dubbel-
spårdelen är anpassad till tidtabellen så att tågmöten kan ske utan att något tåg 
stannar. På morgon och eftermiddag sätts några extra insatståg in. Så länge för-
ändringar av spåranläggningars potentiella kapacitet har sådan karaktär att det är 
möjligt att genomföra alla tågmöten på dubbelspårsträckan blir förmodligen stör-
ningarna förhållandevis små. Däremot kan det bli avsevärda störningar om man 
tvingas använda någon av mötesstationerna.  

Konsekvensen har beräknats genom mikrosimulering i RailSys. Normala gång-
tider för olika delsträckor på Svealandsbanan jämförs med hur mycket gångtiden 
ökar när största tillåtna hastighet sätts till 40 km/h samt vilken försening det 
medför. 

Det finns en bufferttid mellan ett tågs ankomst och avgången för nästa tåg där 
samma lok och vagnar ska användas. Om förseningen är större än denna bufferttid 
kommer en del av förseningen att överföras till ett annat tåg. Simuleringsresul-
taten kan användas för att bestämma om och i vilken utsträckning förseningen in-
nebär att man behöver mer personal och fordon än under normala driftförhållan-
den. Om det inte finns tillräckligt med personal och fordon i beredskap tvingas 
man istället ställa in trafik. Mot denna bakgrund är försening en viktig resultatva-
riabel att studera.  

Ofta saknas förmodligen möjligheten att göra en simulering för att beräkna 
konsekvensen av förändrad potentiell kapacitet hos en spåranläggning. Det är där-
för viktigt att utveckla metoder för att generalisera resultaten från olika simule-
ringar till andra delar av baninfrastrukturen. Här används simuleringsresultat för 
att skatta linjärt regressionssamband mellan förändrad gångtid och försening.  
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Serious breakdowns in the track infrastructure – Calculation of effects on 
rail traffic 
 
by Mats Wiklund 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
 

Summary 
The track infrastructure installations of the railway transport system are at times 
subjected to stresses which give rise to such serious faults or damage that traffic 
must be stopped, or cause such serious disturbances that trains must be cancelled. 
Examples are falls of overhead contact lines, fire in interlocking systems or 
flooding of the track bed. It is obviously impossible to create a system where such 
situations never occur, but an attempt can be made to allocate operational and 
maintenance work in such a way that the probability of such occurrences is 
reduced to a minimum on those track installations where the impact in the form of 
comprehensive traffic disturbances is greatest. 

Sometimes, but not always, faults or damage give rise to comprehensive 
disturbances to train traffic. On the other hand, the potential or available capacity 
of the track infrastructure installation is often reduced. If this reduction is so great 
that the residual potential capacity is less than that utilised by traffic, extensive 
disturbances to traffic occur. 

The technical condition of a track infrastructure installation affects its 
reliability. If a track infrastructure installation that has a high degree of reliability 
is subjected to external stresses, there is little effect on its potential capacity. 

In order that a decision may be made as to which track infrastructure 
installations must have a high degree of reliability, it is necessary, inter alia, to 
have knowledge of the relationship between potential and utilised capacity. In 
other words, we must know what traffic disturbances occur, given the capacity of 
the track installation and the timetable. We will set out below how a 
microsimulation of train traffic can be used to describe this relationship. 

Extensive damage to the interlocking system of the rail transport system causes 
comprehensive disturbances. One example of such damage which gave rise to 
serious consequences is when the interlocking system at Järna station burned 
down the week after midsummer in 2000. A microsimulation tool for rail traffic, 
RailSys, which had been developed in Germany, was used to simulate the 
consequences of the fire. Simulations were also made for rail traffic flows both 
higher and lower than those that applied after the fire. 

Lowering of the highest permitted speed through a track infrastructure 
installation is one example of the reduction in potential capacity. The delays 
which then occur can in some situations be recouped through somewhat higher 
speeds on other parts of the system. Sometimes this is not possible, but the delays 
which nevertheless occur may be so small that all planned train movements can be 
carried out. In a lot of circumstances, however, delays are so extensive that rolling 
stock assignment is affected and trains must be cancelled. Alternatively, the 
potential capacity may become so low that all planned train movements cannot be 
carried out. 
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When faults or damage occur to the signalling system, the highest permitted 
speed is sometimes reduced to 40 km/h. This may also occur when the bearing 
strength of the permanent way is reduced or when the track is in a bad condition. 
We are studying how traffic is affected when the highest permitted speed is 
reduced to 40 km/h on a number of sections of the Svealand Line between 
Nykvarn and Eskilstuna in Södermanland. 

On the Svealand Line, there is one train per hour in each direction. Between 
Ryssjöbrink and Läggesta the line is double track, but elsewhere it is single track. 
The timetable is drawn up so that trains can pass on the double track section 
without one of them having to stop. In the morning and afternoon some extra 
trains are set in. So long as changes in the potential capacity of the track 
infrastructure installations are of such character that all trains can pass on the 
double track section, disturbances will presumably be relatively small. On the 
other hand, appreciable disturbances may arise if it is necessary to make use of 
stations for trains to pass. 

The consequences have been calculated by microsimulation in RailSys. Normal 
running times for different sections of the Svealand Line are compared with the 
increase in running time when the highest permitted speed is set at 40 km/h, and 
the delay this causes. 

There is a buffer time between the arrival of a train and the departure of the 
next train where the same locomotive and coaches shall be used. If the delay is 
greater than this buffer time, some of the delay will be transferred to another train. 
The results of simulation can be used to determine whether, and if so to what 
extent, the delay means that more staff and rolling stock are needed than under 
normal operational conditions. If there is not enough staff and rolling stock in 
readiness, traffic will instead have to be curtailed. In the light of this, delay is an 
important parameter to be studied. 

Presumably, it is often impossible to perform a simulation to calculate the 
consequences of a change in the potential capacity of a track infrastructure 
installation. It is therefore essential to develop methods for generalisation of the 
results of different simulations to other parts of the track infrastructure. The 
simulation results are used here to estimate linear regression relationships between 
changes in running time and delay. 
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1 Bakgrund 
Järnvägstransportsystemets sårbarhet uppträder när yttre eller inre påfrestningar 
medför att tågtrafiken stoppas eller drabbas av omfattande störningar. Exempel på 
sådana situationer är när översvämningar spolat bort banvallar eller kraftiga snö-
fall försatt stora antal spårväxlar ur funktion. Det är inte möjligt att helt och hållet 
undvika att sådana påfrestningar sker. Spåranläggningars inverkan på järnvägs-
transportsystemets sårbarhet bestäms dels av sannolikhet för att fel eller skada 
uppstår på en spåranläggning och dels vilken effekt felet eller skadan har på möj-
ligheten att upprätthålla järnvägstrafiken.  

För att minska järnvägstransportsystemets sårbarhet kan man minska 
sannolikheten för att olika typer av fel eller skador uppstår. Dessutom kan man 
förkorta åtgärdstider för felavhjälpning och reparation. Men det är naturligtvis 
viktigt att koncentrera insatserna till de delar av järnvägssystemet där effekten på 
trafiken är störst.  

Det är därför viktigt att ha tillgång till verktyg som bestämmer olika delars 
känslighet av fel eller skador. Där känsligheten är stor görs större insatser än där 
den är mindre.  

Om det dessutom finns metoder för att värdera konsekvenser för trafiken kan 
en ekonomisk optimering göras. Konsekvens för trafik är främst förseningar och 
inställda resor eller transporter, men de kan också vara i form av t.ex. försämrad 
komfort eller fler byten. 

 
 

Interna händelser

Externa händelser

Kapacitets-
minskningOlycks -

statistik
Vatten- och 
väderdata

Felrapporter 
Besiktnings- 

protokoll

Hotbilder 
Scenarier

Förse- 
ningar 

Inställd, 
(omledd, 

uppskjuten, 
samman- 
slagen) 
trafik 

Tidtabell 
Tågföring 

 
Figur 1  En schematisk beskrivning av en modell för analys av sårbarhet.  
 
Wiklund (2002) redovisar en schematisk bild för hur sårbarhet i järnvägstrans-
portsystemet kan modelleras, se figur 1. Enligt den är det externa och interna hän-
delser som inträffar plötsligt och i någon mening oväntat som resulterar i kapaci-
tetsförsämring hos en spåranläggning och som i sin tur kan medföra att tåg ställs 
in eller drabbas av stora förseningar. De externa händelserna orsakas av yttre på-
frestningar, medan de interna är en följd av materialutmattning.  
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1.1 Spåranläggningarnas tillstånd och sårbarheten 
Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrestningar som 
orsakar så allvarliga fel eller skador att trafiken måste stoppas eller att så omfatt-
ande störningar uppstår att man tvingas ställa in tåg. Exempel är nedrivna elkon-
taktledningar, brand i ställverk eller översvämmade banvallar. Det är givetvis 
omöjligt att skapa ett system där sådana situationer aldrig uppstår, men man kan 
försöka fördela drift- och underhållsinsatser så att sannolikheten är minst hos de 
spåranläggningar där konsekvensen i form av omfattande trafikstörningar är 
störst.  

Fel eller skador leder ibland, men inte alltid, till omfattande störningar i tågtra-
fiken. Däremot reduceras ofta spåranläggningens potentiella eller tillgängliga ka-
pacitet. Om reduktionen är så stor att den återstående potentiella kapaciteten är 
mindre än den som realiseras eller utnyttjas av trafiken, då uppstår omfattande tra-
fikstörningar, se figur 2.  
 

 
Figur 2  Modell som beskriver sambandet mellan spåranläggningars tillstånd och 
störningar i tågtrafiken.  
 
Enligt figur 2 är spåranläggningars tillstånd uppdelade i funktionstillstånd och 
tekniskt tillstånd. 

Funktionstillstånd bestäms av anläggningens konstruktion och utformning. Ex-
empel på funktionstillstånd är största tillåtna hastighet och största tillåtna axellast. 
En viktig del av funktionstillståndet är signalsystemets utformning som bland an-
nat bestämmer vilket flöde av tåg, antal tåg per dygn eller timme, som kan 
genomföras. Andra viktiga funktionstillstånd i det här samanhanget är effekten på 
uppvärmningsaggregat i spårväxlar eller dimensionering av banvallens dränering, 
bland annat trummor.  

Tekniskt tillstånd beskriver bland annat vilka brister som vid en viss tidpunkt 
finns i förhållande till anläggningens funktionstillstånd. Ett exempel är brister i 
spårläget, som kan innebära att största tillåtna hastighet reduceras. Ett annat är 
kortslutning i isolerskarvar som kan medföra glesare tågtrafik. Ännu ett exempel 
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är dåligt rensade trummor som i samband med höga vattenflöden eller stora regn-
mängder kan leda till översvämmade eller till och med bortspolade banvallar.  

Modellen i figur 2 visar att spåranläggningens tekniska tillstånd påverkar dess 
tillförlitlighet. När spåranläggningen utsätts för yttre påfrestningar innebär hög 
tillförlitlighet liten påverkan på den potentiella kapaciteten.  

För att kunna avgöra vilka spåranläggningar som behöver hög tillförlitlighet 
måste man bland annat ha kunskap om sambandet mellan potentiell och realiserad 
kapacitet enligt den fetmarkerade pilen i figur 2. Med andra ord måste vi ha kun-
skap om vilka trafikstörningar som uppstår givet spåranläggningens kapacitet och 
ett tågtrafikupplägg, det vill säga en tidtabell. Vi ska här redogöra för hur man kan 
använda mikrosimulering av tågtrafik för att beskriva detta samband.  

Sänkning av den största tillåtna hastigheten genom en spåranläggning är ett ex-
empel på reduktion av den potentiella kapaciteten. De förseningar som då uppstår 
kan i vissa situationer hämtas in genom något högre hastighet på andra bandelar. 
Ibland är inte det möjligt, men de förseningar som ändå uppstår kan vara så små 
att man klarar att genomföra alla planerade tågrörelser. Under en del förhållanden 
blir dock förseningarna så stora att fordonsomloppen påverkas och följden blir att 
tåg ställs in. Alternativt kan den potentiella kapaciteten vara så låg att det inte går 
att genomföra alla planerade tågrörelser.  

Figur 2 visar att det är möjligt att påverka kapacitetsutnyttjandet där sårbarhets-
händelser inträffar eller egentligen tvärtom. Det går att minska sannolikheten för 
yttre påfrestningar och intern materialutmattning leder till kapacitetsförsämring 
för spåranläggningar där trafiken har högt kapacitetsbehov. Det är bland annat 
spåranläggningens tillstånd som bestämmer om en yttre påfrestning eller intern 
utmattning medför att spåranläggningens potentiella kapacitet försämras.  

Genom tillgång på reservfordon och personal i beredskap kan det vara möjligt 
att kompensera för bortfall i spåranläggningens potentiella kapacitet så att trafiken 
kan realisera samma trafik, det vill säga upprätthålla planerat tågflöde. Det är or-
saken till att en ruta för tågfordon och personal finns i figur 2.  

Med ökade drift- och underhållsinsatser kan en spåranläggnings tekniska till-
stånd hållas på en sådan nivå att påfrestningar sällan medför drastisk kapacitets-
försämring. Detta blir meningsfullt ju större konsekvenserna blir på tågtrafiken 
och samhället i övrigt.  

I Banverkets drift- och underhållsstrategi resonerar man på detta sätt, men ut-
formningen av strategin är sådan att den främst är inriktad mot att minska mindre 
förseningar och har få ingredienser som för att påverka järnvägstransportsyste-
mets sårbarhet. Det ligger dock nära till hands att studera Banverkets drift- och 
underhållsstrategi för statens spåranläggningar.  
 
1.2 Banverkets strategi för drift- och underhåll 
I Banverket (2002) beskrivs det som kallas banklasser. Detta är grunden för Ban-
verkets drift- och underhållsstrategi. Den strategin är enkel och i många stycken 
förnuftigt upplagd. Öberg et al. (2003) analyserar Banverkets drift- och under-
hållsstrategi.  

De spåranläggningar som Banverket förvaltar är indelade i ett par hundra ban-
delar. Dessa bandelar har delats in i åtta banklasser. En bandel omfattar i allmän-
het flera stationer och linjer som förbinder dem. Större bangårdar utgör dock egna 
bandelar och dessa har samlats i banklass 8. För övriga bandelar har tågflöde (tåg 
per dygn) och belastning (miljoner bruttoton per år) bestämts. Bandelar med lågt 
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tågflöde och låg belastning tillhör låga banklasser medan bandelar med högt tåg-
flöde eller hög belastning tillhör höga banklasser, se tabell 1.  

 
Tabell 1  Banklasstillhörighet för en bandel bestäms av antal tåg eller bruttoton 
per år och spår. En bandel tillhör den högsta banklassen (1–7) för vilken villkoret 
för antal tåg eller belastning är uppfyllt.  

Banklass Antal tåg per dygn Belastning (Mbrt per år) 
1 ≤ 10 ≤ 0,5 
2 > 10 > 0,5 
3 > 30 > 2,5 
4 > 50 > 5 
5 > 75 > 7,5 
6 > 100 > 10 
7 > 150 > 15 
8 Avser bangårdar 

 
Drift- och underhållsstandarden inom de olika banklasserna bestäms av bör-
värden, egentligen målnivåer, för sju tekniska tillståndsparametrar. Börvärdena 
innebär att drift- och underhållsstandarden är bättre i de högre banklasserna än i 
de lägre. I tabell 2 redovisas börvärdena. K- och Q-tal är tillståndsparametrar för 
spårläget. Det kan kanske förefalla märkligt att börvärdena för förseningar per år 
och spårlängd är högre i de högre banklasserna än i de lägre, men det kan förkla-
ras med att de högre banklasserna har högre tågflöde än de lägre. Om börvärdena 
för förseningar divideras med tågflöde ger det försening per tåg, km och år. Dessa 
kvoter har lägre värden i de högre banklasserna än i de lägre. De förseningar som 
avses är sådana som orsakas av fel i spåranläggningar.  

De olika banorna eller stråken består av flera bandelar och det innebär att de 
kan tillhöra flera olika banklasser. Södra stambanan, från Katrineholm och Järna 
till Arlöv, omfattar 14 bandelar som tillhör banklasserna 3–6 eller 8. Tågen mellan 
Stockholm och Malmö passerar alltså bandelar med olika drift- och underhålls-
standard. Bandel 111 på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen tillhör 
banklass 7 eftersom den har hög belastning med många tunga malmtåg.  

Det är rimligt att anta att de övriga tekniska tillståndsparametrarna som anges i 
tabell 2 korrelerar med sannolikheten för att trafikstörningar ska uppstå. Men det 
är också uppenbart att en finare indelning kan öka den korrelationen. Vissa funk-
tionsstörningar behöver man förmodligen inte lägga stor vikt vid, till exempel en 
trasig lampa i rangerbangårdsbelysningar, medan andra bör tillmätas mycket stor 
vikt, till exempel en trasig trumma eller ett överslag i en isolerskarv.  

Det är också rimligt att nyttan av bättre tekniskt tillstånd ökar med ökande tra-
fikering. Men även här finns behovet av en finare indelning. Onyttan av försening 
varierar mellan olika typer av tåg. Generellt gäller att försenade persontåg medför 
större onytta än försenade godståg, men det gäller förmodligen bara upp till en 
viss nivå. I samband med riktigt stora förseningar kan det medföra mindre sam-
hällskostnader att ställa in persontåg istället för ett godståg.  
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Tabell 2  Börvärden för banklasser 2003. 
Banklass Tekniskt 

tillstånd 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antal funktions-
störningar per 
spårkm pga. fel i 
spåranlägg-
ningar 

3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 10,0

Antal tågförse-
ningsminuter per 
spårkm pga. fel i 
spåranlägg-
ningar 

– – 68 68 79 118 118 250 

K-tal 60 60 75 80 85 85 85 – 

Q-tal 70 70 80 85 90 90 90 – 
Antal akuta 
(omedelbar 
åtgärd) besikt-
ningsanmärk-
ningar per 
spårkm 

0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 – 

Antal besikt-
ningsanmärk-
ningar (åtgärd 
inom två veckor) 
per spårkm 

– 3 2 2 1 1 1 – 

Hastighetsned-
sättningar, maxi-
malt förlorad 
gångtid (minuter 
per spårkm) 

– 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 – 

 
Generellt gäller att Banverket för olika tillstånd bör bedöma dess samhällsnytta. 
Dessa nyttor ska då jämföras med kostnaden att uppnå motsvarande tillstånd. Det 
är ingen sådan analys som ligger till grund för de börvärden eller målnivåer som 
anges i tabell 2. Banverket framhåller dock att ambitionen är att nå dit.  

I tabell 3 redovisas tillstånd under 2001. Det framgår att gällande antal funk-
tionsstörningar och antal förseningstimmar för de lägre banklasserna ligger under 
angivna börvärden eller målnivåer, medan det förhåller sig tvärtom för de högre. 
Vi har haft tillgång till ett på Banverket internt utkast till värdering av förseningar. 
Utgångspunkten där är att olika tåg har olika förseningskostnad. Godståg har i 
allmänhet lägre kostnad än persontåg. I tabell 3 finns därför ett förseningsvärde 
för förseningarna inom var och en av banklasserna. I tabellen har också förse-
ningsmängd och förseningskostnad fördelats på tågen. Det framgår att i genom-
snitt försenas tågen ungefär en minut per 100 tågkm till en kostnad av mellan 30 
och 85 kronor. När Banverket får fram förseningsvärderingar som de uppfattar 
som rimliga är det lämpligt att målnivåer avser förseningskostnad snarare än för-
seningsmängd.  

Slutsatsen av detta är att utgångspunkten för Banverkets drift- och underhålls-
strategi är bra. Det finns dock en stor utvecklingspotential. I ett utvecklingsarbete 
bör man då även föra in sårbarhetsaspekter.  
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Tabell 3  Tillstånd 2001, vilka bestämts genom egen bearbetning av BVH 820 och 
preliminära förseningskostnader bestämda av Banverket.  
Banklass 1 2 3 4 
Spårlängd (km) 1 195 2 844 2 345 1 334 
Antal funktionsstörningar pga. fel 
i spåranläggningar 

1 286 6 032 8 083 5 121 

Antal funktions-störningar/spår-
längd 

1,1 2,1 3,4 3,8 

Förseningar (h) 74 681 2 633 1 525 
Antal tågförseningsminuter per 
spårkm pga. fel i spåranlägg-
ningar 

4 14 67 69 

Förseningskostnad (kkr) 257 4 657 23 830 14 914 
Tågtrafikarbete (tågkm) 1 610 42 672 76 397 62 173 
Flöde, tåg/dygn 1,3 15,0 32,6 46,6 
Försening, (s/100 tågkm) 45 16 34 24 
Försening (kr/100 tågkm) 44 30 85 66 
Banklass 5 6 7 8 
Spårlängd (km) 2 273 1 199 441 150 
Antal funktionsstörningar pga. fel 
i spåranläggningar 

8 323 7 786 5 773 5 729 

Antal funktions-störningar/spår-
längd 

3,7 6,5 13,1 38,3 

Förseningar (h) 4 145 4 233 1 815 1 286 
Antal tågförseningsminuter per 
spårkm pga. fel i spåranlägg-
ningar 

109 212 247 516 

Förseningskostnad (kkr) 32 399 18 986 15 640  
Tågtrafikarbete (tågkm) 113 937 64 135 62 159 863 
Flöde, tåg/dygn 50,1 53,5 140,9 5,8 
Försening, (s/100 tågkm) 36 65 29  
Försening (kr/100 tågkm) 78 81 69  
 
1.3 Sårbarhetsaspekter i drift och underhåll 
Frågan är vad som är viktigt ur sårbarhetsperspektiv när man bestämmer en stra-
tegi för drift och underhåll. Vi kan börja med att beskriva sårbarhetsbegreppet. 
Abrahamsson (1997) menar att med sårbarhet i tekniska system avses att plötsliga 
och även mindre och i någon mening oväntade händelser kan leda till stora nega-
tiva konsekvenser för systemets funktion. Enligt Wiklund (2002) är järnvägstrans-
portsystemets sårbarhet sannolikheten för trafikavbrott eller störningar som är så 
omfattande att fordonsomloppen inte kan upprätthållas. Även Berdica (2002) och 
Wiklund (1999) diskuterar begreppet sårbarhet.  

En spåranläggnings sårbarhet bestäms av många tillståndsparametrar, men det 
är förmodligen så att en del har större betydelse än andra. Sårbarheten tycks i stor 
utsträckning vara förmågan att stå emot yttre väderbetingade påfrestningar, se 
Wiklund (2002). Det är också vanligt att fel på de fordon som ingår i tåg ger upp-
hov till omfattande skador.  
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Många sårbarhetshändelser är alltså en konsekvens av yttre väderrelaterade på-
frestningar. Exempel på sådana är översvämningar som kan medföra skador som 
att broar flyttas, att vatten helt eller delvis kan tränga upp i banvallar eller helt 
enkelt spolas bort. Ett annat är snö eller is som blockar tungan i en spårväxel. 
Ytterligare ett är blixtnedslag i ställverk eller omformarstationer, vilket kan sätta 
dem ur funktion. Gemensamt för dessa händelser är att när de inträffar sker ofta 
omfattande störningar i tågtrafiken och ett stort antal tåg ställs in. Sannolikheten 
för att sådana väderrelaterade påfrestningar inträffar har en geografisk variation. 
Det är därför möjligt att bestämma sannolikheten för att olika spåranläggningar 
blir utsatta för påfrestning. 

Påfrestningar från skadade tågfordon kan leda till skador på spåranläggningar 
som gör att stora trafikstörningar uppstår. Inbromsning med låsta hjul kan ge upp-
hov till så kallade hjulplattor, vilka i sin tur kan orsaka rälsbrott. Gnistbildning 
från hjul där bromsarna inte släppt kan orsaka bränder längs banvallen.  

Händelser som enbart beror av utmattning hos komponenter leder endast i be-
gränsad omfattning till stora trafikstörningar. Möjligen kan en del kontaktled-
ningsbrott räknas dit, men i allmänhet beror det på att tågens strömavtagare är 
slitna. Trasiga signallampor leder ofta till förseningar, men mer sällan till om-
fattande trafikstörningar. Detsamma gäller fel i signalsystemets spårledning.  

Antagonistiska handlingar som terroristattacker och sabotage kan skada spår-
anläggningar och medföra stora trafikstörningar och även ha effekter på männi-
skors liv och hälsa. Den som vill skapa omfattande trafikstörningar genomför tro-
ligen aktioner som sätter ställverk, omformarstationer eller liknande anläggningar 
ur funktion. En form av sabotage som förekommer är att någon placerar främ-
mande föremål på banvallen och dessvärre utgör den typen av aktioner hot mot liv 
och hälsa.  

Det tillstånd för en spåranläggning som krävs för att med viss sannolikhet und-
vika att en väderrelaterad påfrestning medför kapacitetsförsämring varierar geo-
grafiskt. Följaktligen bör målnivåer eller börvärden för tillståndsparametrar som 
beskriver förmågan att motstå sådana påfrestningar variera geografiskt. Ett exem-
pel på det är att trummor och dräneringssystem besiktigas oftare i områden där 
höga vattenflöden kan förekomma. Ett annat är att åskskyddet på ställverk, om-
formarstationer och elektriska installationer görs bättre i områden där åskväder är 
vanliga.  

Sabotage riktade mot spåranläggningar är förmodligen vanligare i tätbebyggda 
områden än i mer glest befolkade. Det är därför viktigare att anläggningar och in-
stallationer är svåråtkomliga i framförallt tätbebyggda områden. Det kan ske med 
staket och svårforcerade dörrar. Rena terroristattacker är svåra att gardera sig mot. 
Det handlar förmodligen i första hand om att genom underrättelseverksamhet 
formulera hotbilder.  

För att stärka sårbarhetsaspekter i drift- och underhållsstrategin bör därför fler 
tekniska tillståndsparametrar följas upp. Det handlar framförallt om tillståndet för 
installationer som ska parera olika former av yttre påfrestningar, dränering, åsk-
skydd, växelvärme etc. I sammanhanget är det viktigt att kunna följa upp i vilken 
utsträckning fel och skador på spåranläggningar leder till att tåg ställs in. Som 
redan påpekats så är det i flera fall rimligt att börvärdena för dessa tillståndspara-
metrar varierar geografiskt.  

Givetvis ska mängden trafik påverka börvärden eller målnivåer för tillståndspa-
rametrar. Om en spåranläggning med mycket trafik stängs av ger det stora konse-
kvenser. Kostnaderna för inställd trafik har förmodligen en annan struktur än när 
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det gäller förseningar. Det är förenat med stora kostnader att genomföra många 
tunga godstransporter på annat sätt än järnväg, däremot är inte godstransporter 
lika känsliga för smärre förseningar som persontransporter. Det kan också vara så 
att inställd pendeltågstrafik i storstadsområdena ger svåra följder. Det beror då på 
att ett vägnät som redan är svårt trafikbelastat tillförs mer trafik. Begreppet 
regionförstoring har fått ökad betydelse under senare år. En viktig del i detta är att 
arbetspendling kan ske på stora avstånd, upp mot 100 km eller till och med mer. 
Detta sker i allmänhet med snabba tåg för att undvika oacceptabelt långa restider 
till och från arbete. Vid avbrott i sådan långväga arbetspendling med tåg ger de 
alternativa färdsätten långa restider som knappast kan accepteras under någon 
längre tid. Det är viktigt att värdera de nyttoförluster som sker då tåg ställs in. 
Dessa förluster multiplicerat med mängden inställda tåg är en intressant tillstånds-
parameter ur ett sårbarhetsperspektiv.  

Tågtrafiken på en spåranläggning har också en direkt inverkan på en spåran-
läggnings sårbarhet. Det gäller i första hand om den mängd tåg som trafikerar an-
läggningen är nästan lika stor som den teoretiska kapacitet som signalsystemet 
tillåter. Banverket har utvecklade tillståndsparametrar som kan användas för att 
kvantifiera kapacitetsutnyttjande. I själva verket är trafikens inverkan på sårbar-
heten ett samspel mellan trafikupplägget och bandelens utformning.  

 

Figur 3  Systembeskrivning av en järnvägslinje med åtta mötesstationer och ett 
trafikupplägg som innebär ett möte för varje tåg. 
 
1.4 Spåranläggningens utformning 
I samband med sårbarhetshändelser kan trafiken i kombination med bandelens 
utformning helt förändra struktur. Betrakta en sträcka med enkelspårtrafik och ett 
antal mötesstationer. Anta att trafiken är så pass omfattande att varje tåg får ett 
möte längs sträckan. Mötesstationerna kan då ses som parallellkopplade kompo-
nenter, se figur 3. En av mötesstationerna används för mötet. Vid en styv tidtabell 
kommer de flesta mötena att ske på samma station. Det är då lockande att för-
bättra den stationen så att mötena kan ske med litet restidstillägg. En lösning kan 
vara partiellt dubbelspår. Ekonomiska resurser för en sådan förbättring kan skapas 

1

2

3

4

5

6

7

8



 

VTI meddelande 959 17 

genom att minska antalet mötesstationer. I det läget kan de parallellkopplade sta-
tionerna beskrivas enligt figur 4.  
Figur 4  Systembeskrivning av en alternativ utformning av järnvägslinjen i figur 3 
som bara har fyra mötesstationer, varav en har hög kvalitet så att den tillåter 
flygande möten. Ett trafikupplägg som innebär ett möte för varje tåg. 
 
I samband med skada eller fel på spåranläggningar kan man tvingas sänka den 
tillåtna hastigheten och då kan det bli nödvändigt med två möten för tågen som 
passerar den betraktade sträckan. I det läget gäller inte längre systemen enligt 
figurerna 3 och 4. Det två mötena sker då vid ett par mötesstationer och det är 
bara vissa kombinationer som är lämpliga. Systemen i figur 3 och 4 får då istället 
utformning enligt figur 5 respektive 6.  

 

Figur 5  Samma utformning som i figur 3, men eftersom nu varje tåg möter två 
andra förändras systemet.  
 

Figur 6  Samma utformning som i figur 4, men eftersom nu varje tåg möter två 
andra förändras systemet. 
 
Systemet enligt figur 4 fungerar bättre än systemet enligt figur 2 för ett anpassat 
trafikupplägg. Däremot behöver inte samma gälla för deras dottersystem i figur 5 
respektive 6. Generellt fungerar förmodligen systemet i figur 5 bättre än i figur 6, 
eftersom det finns fler alternativ i figur 5. Det är således spåranläggningens 
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tillstånd tillsammans med tidtabellen för tågtrafiken som bestämmer hur systemet 
är utformat och hur väl det fungerar.  

Slutsatsen av detta är att för att begränsa sårbarheten för ett system enligt fi-
gur 4 till samma nivå som gäller för systemet i figur 3 krävs mer omfattande drift- 
och underhållsinsatser. Annorlunda formulerat kräver systemet i figur 4 högre 
börvärden för relevanta tekniska tillståndsparametrar för att hålla samma sårbarhet 
som systemet enligt figur 3. Systemet i figur 4 är helt enkelt mer störningskänsligt 
än det i figur 3 och därför krävs bättre drift och underhåll för det systemet.  

Det finns alltså ett behov för lämpliga metoder att beskriva och karaktärisera 
trafikuppläggets inverkan på sårbarheten.  
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2 Syfte 
Fel och skador hos järnvägstransportsystemets spåranläggningar kan försämra 
dess kapacitet för järnvägstrafik. Effekten av en kapacitetsförsämring bestäms inte 
enbart av försämringens karaktär utan i hög grad av upplägget för den trafik som 
passerar den aktuella spåranläggningen. För att kunna bedöma järnvägstransport-
systemets sårbarhet är det därför nödvändigt att ha tillgång till metoder för att be-
stämma effekter av de kapacitetsförsämringar som fel och skador hos spåranlägg-
ningar orsakar på möjligheten att upprätthålla tågtrafik. Syftet med denna rapport 
är att redovisa metoder för att bestämma sådana effekter. Dessutom görs en utvär-
dering av metoderna.  
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3 Järnvägstransportsystemets tjänster 
Järnvägstransportsystemet tillhandahåller två typer av tjänster, person- och gods-
transporter. I åtagandet ingår väsentligen två saker, dels att resenären eller godset 
når en given destination före en viss tidpunkt och dels att resenären ges god kom-
fort och säkerhet eller att gods inte skadas.  

Det första åtagandet innebär att tågtrafiken på en spåranläggning ska producera 
resor och godstransporter under ett dygn enligt en tidtabell. När ett tåg gör 
uppehåll för passagerarutbyte, slutförs en resa för varje resenär som stiger av 
tåget. Om tåget är tio minuter försenat och fem resenärer stiger av har systemet 
brustit i sitt åtagande gentemot de avstigande resenärerna. Eftersom var och en av 
de fem avstigande resenärerna ankommer tio minuter för sent, kan konsekvensen 
kvantifieras som 50 minuters total resförsening. Motsvarande resonemang kan 
göras gällande för godstransporter.  

En förutsättning för att järnvägstransportsystemet ska klara åtagandet om att nå 
destinationen före bestämd tidpunkt är att tågen når stationer, hållplatser och 
rangerbangårdar enligt gällande tidtabell. Varje gång ett tåg når en sådan destina-
tion har det tillryggalagt en viss sträcka eller producerat en viss mängd tågtrafik-
arbete. Betrakta en spåranläggning och anta att enligt tidtabell gäller att kl. 12.00 
ska tågtrafikarbetet på anläggning från trafikdygnets början uppgå till 
1 000 tågkm. Anta att trafikstörningar råder så att tågtrafikarbetet på anläggningen 
når 1 000 tågkm först kl. 12.15. I så fall gäller att medelförseningen kl. 12.15 är 
15 minuter.  

Det finns flera orsaker till att förseningar uppstår. Ibland orsakas de av fel eller 
skador hos spåranläggningar. Förseningarna uppstår då genom att spåranlägg-
ningens kapacitet försämras. Kapaciteten upprätthålls främst på två sätt. Dels 
genom den tillåtna hastigheten och dels genom den utrustning som gör det möjligt 
att tillåta flera tåg samtidigt på spåranläggningen. Den tillåtna hastigheten påver-
kas bland annat av banans bärighet, dess geometriska utformning, spårläget och 
signalsystemets utformning. Antalet tåg som samtidigt kan trafikera en spåran-
läggning bestäms främst av blocksträcksindelning och spårväxlars antal och läge.  

Händelser som påverkar den tillåtna hastigheten, till exempel försämrad bärig-
het, dåligt spårläge, rälsbrott eller fel på signalsystemet, resulterar i allmänhet i 
längre gångtid för tågen. Den förlängda gångtiden är i sig en försening. Dessutom 
innebär det att fler tåg trängs på spåranläggningen samtidigt vilket resulterar i 
konflikter om spår, som i sin tur ger ytterligare förseningar. I extrema fall med 
kraftigt förlängda gångtider ryms inte alla tåg som samtidigt gör anspråk på spår-
anläggningen. 

Händelser som påverkar antal tåg som samtidigt kan trafikera spåranlägg-
ningen, till exempel spårväxel som inte går att lägga om eller kortslutning i isoler-
skarvar mellan blocksträckor, kan resultera i förseningar. Det beror på antalet tåg 
som trafikerar spåranläggningen.  

 
3.1 Systemets utformning och känslighet 
Ett viktigt mål vid utformning av ett järnvägstransportsystem, eller egentligen ett 
transportsystem, är korta res- och transporttider. Det är givetvis en fördel för rese-
närer och transportkunder, men det innebär också att fordon och spåranläggningar 
används mer kostnadseffektivt. Det finns en rad faktorer som bestämmer res- och 
transporttider. Uppehållstider för rangering av vagnar, lastning av gods eller 
resandeutbyte är en viktig faktor. Den högsta hastigheten som säkerhetskraven 
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tillåter på en spåranläggning med de använda fordonen är också betydelsefullt. 
Dessutom orsakar konflikter om samma spårutrymme mellan olika tåg förlängda 
restider.  

Uppehållstider för vagnrangering, gods- eller passagerarutbyte bestäms givet-
vis av antalet vagnar som rangeras, mängden gods som lastas eller antalet resande 
som stiger på eller av. Men det beror också av fordonens utformning samt hur 
rangerbangårdar, lastningsterminaler och plattformar utformats.  

Förlängda restider kan uppstå då mer än ett tåg gör anspråk på ett spårutrymme 
där högst ett tåg tillåts. Vid en sådan konflikt måste något tåg invänta ett annat tåg 
vid en station. Det sker dels enligt tidtabell och dels då tidtabellen av någon an-
ledning inte kan upprätthållas. När den förlängda restiden till följd av konflikt om 
spårutrymme är reglerad i tidtabell sägs att det är ett mått på transportens restids-
kvalitet, eller kanske snarare brist på sådan kvalitet. Konflikt om spårutrymme 
kan också uppstå då något tåg inte går enligt tidtabell. Sådana förlängningar av 
restid sägs vara ett mått på restidens tillförlitlighet, eller snarare brist på tillförlit-
lighet. I det här sammanhanget kan det finnas en motsättning mellan kvalitet och 
tillförlitlighet.  
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4 Metoder och modeller för att analysera trafik 
Det finns flera angreppssätt för att beskriva hur samspelet mellan trafikupplägg 
och spåranläggningens utformning påverkar systemets sårbarhet. Nedan redogörs 
för flera metoder. En del är enkla medan andra är mer komplexa.  

 
4.1 Banverkets modell för kapacitetsutnyttjande 
Banverket använder en matematisk modell för beräkning av kapacitetsutnyttjande 
Banverket (2001). Den utgår från definierad trafik, vilket normalt avser trafik en-
ligt en tidtabell. I modellen beräknas utnyttjad linjekapacitet för enkel- respektive 
dubbelspårtrafik. Den omfattar inte analys av stationers kapacitet för växling, 
rangering och uppställning av fordon. Faktorer som används för att bestämma 
kapacitetsutnyttjandet är:  

 
•  Gångtid mellan mötes- eller förbigångsstationer 
•  Tåglednings- eller signalsystem på stationer 
•  Trafikupplägg, frekvens av olika slag av tåg i olika riktningar 
•  Dimensionerande tidsperiod, t.ex. högtrafik eller dygn. 
 
Vid beräkningen av kapacitetsutnyttjande bestämmer man först dimensionerande 
tidsperiod. Det brukar vara antingen högtrafik eller dygn. Med högtrafik avses i 
allmänhet de två timmar som har mest trafik. Därefter bestämmer man belagd tid 
under den dimensionerande tidsperioden. Belagd tid är en funktion av gångtider, 
tåglednings- och signalsystem, trafikupplägg samt antalet spår.  

Trafikupplägget ges normalt av en färdig tidtabell, men det kan också anges på 
annat sätt. Egentligen räcker det med att ange hur många tåg som passerar den 
studerade sträckan under den dimensionerande tidsperioden och ange gångtider 
för dessa tåg samt ange av vilken typ de är. Tågens typ bestäms i det här samman-
hanget av retardations- och accelerationsförmåga samt hastighet. Därför är det i 
allmänhet tillräckligt att arbeta med fyra typer: snabbtåg, intercity- eller regional-
tåg, lokaltåg samt godståg.  

Kapacitetsutnyttjandet är kvoten mellan belagd tid och längden av den dimen-
sionerande tidsperioden. Vid beräkning av kapacitetsutnyttjande över ett helt dygn 
brukar man dock inte dividera med 24 timmar. I allmänhet är det ju väldigt låg 
trafik under några av dygnets timmar. Därför antas längden på ett trafikdygn vara 
18 timmar i normalfallet och 22 timmar för banor med betydande trafik.  

 
4.1.1 Belagd tid på enkelspår 
För enkelspår mellan två stationer beräknas belagd tid genom att addera tågens 
gångtider för möten. Dessutom tillkommer tidstillägg för tågmöten. Tilläggen 
gäller dels den tid som tillkommer på grund av tågacceleration och retardation och 
dels sådan som är följd av spåranläggningens tekniska utformning. Betrakta en 
stationssträcka, en linjesträcka mellan två mötesstationer. Anta att tågen 1,…,n 
passerar den betraktade stationssträckan under den dimensionerande tidsperioden. 
Den belagda tiden för stationssträckan beräknas då enligt: 
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där  
 

gång
kT   är teoretisk gångtid för tåg nr k, där det antas att gång

kT  ≥ 4 minuter 
  

möte
kT   är tidstillägg för tåg som har möte och det innefattar acceleration, 

retardation och trafikkvalitet, se tabell 4 för tidstillägg 
 

infartT   är ytterligare ett tidstillägg vid möte på 2 minuter som tillkommer när 
samtidig infart inte tillåts på stationen 

 
fjbT  är ytterligare ett tidstillägg vid möte på 1 minut som tillkommer när sta-

tionen inte är fjärrblockerad 
 
α är 1 om tåget har möte och 0 annars, vid blandad körning antas alla tåg 

ha möte och vid kolonnkörning antas hälften ha möte 
 

När vartannat tåg går i en riktning och vartannat i andra är körningen blandad. När 
den belagda tiden ligger nära den dimensionerande tidsperiodens längd då har 
man nästan fullt kapacitetsutnyttjande. Om detta gäller vid blandad körning då 
kommer nästan alla tåg att invänta ett mötande tåg vid någon av de bägge mötes-
stationerna som finns vid den betraktade stationssträckan. Därför antas då att 
α = 1 för alla tåg. Om det däremot går fler i ena riktningen, säg norrut, än i den 
andra, söderut, då passerar kolonner av norrgående mellan varje södergående. Om 
den belagda tiden då är nära den dimensionerande kommer nästan alla södergå-
ende tåg att invänta tåg för möte, men en mindre andel av de norrgående tågen. 

 
Tabell 4  Tidstillägg vid möte på enkelspårbanor 
för olika tågtyper. 
Tågtyp möteT  
Snabbtåg 5 
Intercity-/Regionaltåg 4 
Lokaltåg 3 
Godståg 5 

 
4.1.2 Belagd tid dubbelspår 
Vid dubbelspårstrafik används spåren för trafik i varsin riktning. Avstånden 
mellan stationer brukar vara längre på dubbelspårlinjer än på enkelspårlinjer. 
Stationerna används för förbigång av tåg vid dubbelspårstrafik.  

På dubbelspårlinjer finns det nästan alltid flera signaler mellan stationer, så att 
flera tåg kan trafikera en stationssträcka samtidigt. Mellan två tåg på samma spår 
längs stationssträckan måste det finnas minst en signal, men i praktiken är de fler. 
Dessa signaler kallas blocksignaler. Avståndet mellan blocksignaler i kombination 
med tågets retardationsegenskaper bestämmer minsta möjliga tidsavstånd mellan 
tåg.  

För att bestämma belagd tid vid dubbelspårtrafik adderas de minsta tidsav-
stånden mellan tågen som gäller vid homogen trafik. Trafiken är homogen om alla 
tåg håller samma hastighet vid samma plats längs banan. Dessutom tillkommer 
tidstillägg för tåg som färdas med olika hastighet och tidstillägg för förbigångar. 
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Betrakta en stationssträcka, en linjesträcka mellan två stationer för förbigång i 
detta fall. Anta att tågen 1,…,n passerar den betraktade stationssträckan under den 
dimensionerande tidsperioden. Den belagda tiden för stationssträckan beräknas då 
enligt: 

 

( )( )∑
=

+
+ +−+=

n

k

förbi
kkk

hom
k

dubbel TTTTT
1

1  

 
där 

 
hom

kT  är minsta tidsavstånd mellan tåg vid homogen trafik, se tabell 5 
 
 kT  är gångtid för tåg k 
 
( )+

+− 1kk TT  tidstillägg om tåg k följs av ett tåg med kortare gångtid, där 

( )+
+− 1kk TT 1+−= kk TT  när 1+> kk TT  och 0 annars. När tåg k + 1 har kor-

tare gångtid än k måste tidsavståndet mellan dem vid infarten till sta-
tionssträckan vara längre än hom

kT  för att undvika att tåg k + 1 hinner fatt 
och hindras av tåg k.  

 
förbi

kT   är tidstillägg för tidtabellagd förbigång, vilken antas vara 3 minuter för 
persontåg och 5 minuter för godståg 

 
Tabell 5  Minsta tidsavstånd för olika tågtyper och vid olika avstånd mellan 
blocksignaler.  
 homT  (minuter) vid blocklängd 
Tågtyp 2 km 1 km 
Snabbtåg 5 5 
Intercity-/Regionaltåg 4 4 
Lokaltåg 4 3 
Godståg 5 4 

 
Observera att den belagda tiden på en dubbelspårsträcka beror av hur pass inho-
mogen trafiken är. Stor hastighetsvariation innebär att den belagda tiden är hög. 
Om man i samband med ett fel eller skada hos en spåranläggning tvingas sänka 
den största tillåtna hastigheten så kan ofta följden bli att variationen i hastighet 
mellan tågen minskar eller helt och hållet uteblir. Det kan i sin tur medföra att den 
belagda tiden minskar.  

Minskning av den största tillåtna hastigheten på dubbelspårbanor kan mycket 
väl innebära att den utnyttjade spårkapaciteten minskar. Dock är det viktigt att 
påpeka att längre gångtider samtidigt som tågflöde enligt tidtabell upprätthålls, 
innebär att det är tätare mellan tågen längs banan och för det krävs fler tågfordon. 
Således gäller att om tidtabellens tågflöde ska upprätthållas vid minskning av den 
största tillåtna hastigheten måste utnyttjandet av fordonskapaciteten ökas.  
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4.1.3 Kapacitetsutnyttjande 
Kapacitetsutnyttjande för en stationssträcka är kvoten mellan belagd tid och läng-
den på den dimensionerande tidsperioden. Om en tidtabell är lagd så att den be-
lagda tiden är större än den dimensionerande är det inte möjligt att hålla tidtabel-
len eftersom spåranläggningens kapacitet inte är tillräcklig för den planerade tra-
fiken. Nåväl, kapacitetsutnyttjandet bestäms av: 
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där 

 
dimT   är dimensionerande tidsperiod, 2dim =T  vid beräkning av maximalt 

kapacitetsutnyttjande medan det vid beräkning av kapacitetsutnyttjande 
under ett dygn normalt antas att 18dim =T  och att 22dim =T  antas för 
banor med betydande trafik 

 
a är korrigering för dygnskapacitet, a = 0,8 när dygnskapacitet bestäms 

och a = 1 för maxtimme 
 
Kapacitetsutnyttjandet för en bana eller en bandel, som består av fler stations-
sträckor efter varandra, är det högsta kapacitetsutnyttjandet bland de ingående 
stationssträckorna. Det är med andra ord den svagaste länken (stationssträckan) 
som bestämmer kapacitetsutnyttjandet för en bana.  

En kategoriindelning har gjorts av bandelar. Nivåerna för de olika kategorierna 
anges i tabell 6.  

 
Tabell 6  Kategoriindelning av kapacitetsutnyttjande. 
Kapacitetsutnyttjande  Indikering  Kommentar 

0 ≤ K ≤ 40 % Blå Utrymme finns för fler tåg 
40 < K ≤ 60 % Grön Balans mellan kvantitet och kvalitet 
60 < K ≤ 80 % Gul Problem med återställningsförmågan 
80 < K ≤ 100 % Röd Kapacitetsbrist 

 
När Banverket bestämmer kapacitetstillstånd för bandelar utgår man från ban-
delens funktionella tillstånd. Det innebär att de gångtider som ingår i beräk-
ningarna är de som gäller då bandelens funktionella tillstånd upprätthålls. När fel 
eller skador inträffar kan det innebära att bandelens funktionella tillstånd inte fullt 
ut upprätthålls. Exempel på en sådan situation är då man tvingas sänka den största 
tillåtna hastigheten. Åtminstone på enkelspårbanor kan det medföra att kapa-
citetsutnyttjandet ökar.  

Om ett fel eller skada på en spåranläggning leder till att kapacitetsutnyttjandet 
når någon nivå nära 100 procent blir det förmodligen omöjligt att upprätthålla tid-
tabellens tågflöde. Sannolikheten att en spåranläggnings kapacitetsutnyttjande 
överskrider den nivån är ett sätt att beskriva spåranläggningens sårbarhet. 
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4.1.4 Kommentar 
Ovan påpekas att Banverkets modell för beräkning av kapacitetsutnyttjande gäller 
utnyttjandet av spårkapacitet. Det är dock inte alltid brist på spårkapacitet som blir 
det stora problemet när spåranläggningar drabbas av fel eller skador. Om största 
tillåtna hastighet reduceras är det i allmänhet nödvändigt att öka utnyttjandet av 
fordonskapacitet för att kunna upprätthålla planerat tågflöde.  

Behovet av ökat utnyttjande av fordonskapacitet i samband med fel eller ska-
dor bestäms av de förseningar som trafiken drabbas av. Om förseningar uppstår så 
att körtiden på en relation ökar med x procent ökar i princip behovet av fordon 
med x procent. Det finns dock en viss reservkapacitet av fordon att tillgå. I all-
mänhet finns en bufferttid mellan ett tågs ankomst och avgång för nästa tåg där 
fordonen ska användas. Under bufferttiden kan sägas att fordonen utgör en reserv-
kapacitet.  

Förändringar av den potentiella eller tillgängliga kapaciteten hos spåranlägg-
ning kan alltså medföra brist gällande fordonskapacitet utan att det för den skull är 
brist på spårkapacitet. Ökad belagd tid på enkelspårlinjer är proportionell mot 
ökade gångtider, vilka kan användas för uppskattning av förseningar. Vid ökat 
kapacitetsutnyttjande ökar antalet konflikter mellan tåg och det bidrar också till 
förseningar. Därför är inte Banverkets mått för kapacitetsutnyttjande tillräckligt 
för att beskriva konsekvenser då spåranläggningars potentiella kapacitet förändras. 

Det finns också en egenhet kring kapacitetsutnyttjande som bör påpekas och 
det gäller banor med tåganmälan (TAM). Stationerna på dessa banor är inte fjärr-
blockerade utan de är bemannade med lokal tågklarerare. Ofta finns det flera 
mötesstationer längs sådana banor som inte används för tidtabellagda tågmöten. I 
själva verket försöker man lägga tidtabellen så att ett så litet antal stationer som 
möjligt används för möten. Endast de stationer där det görs tidtabellagda tågmöten 
bemannas. Vid beräkning av kapacitetsutnyttjande betraktas då hela sträckan 
mellan två bemannade stationer som en stationssträcka. Det är ju riktigt på ett sätt 
eftersom det i ett kort tidsperspektiv inte går att genomföra möten på de obe-
mannade stationerna. Å andra sidan är det möjligt att i ett längre tidsperspektiv 
bemanna fler stationer så att det finns mer spårkapacitet att utnyttja. Ur sårbarhets-
synpunkt kan det vara viktigt att vara medveten om det här förhållandet. Vid en 
längre driftstörning på en spåranläggning kan en lösning på problemet vara att 
leda om en del trafik till en bana med tåganmälan. Kapacitetsutnyttjandet på den 
banan kan då anges som högt, ibland över 80 procent. Tillräcklig spårkapacitet för 
även den omledda tågtrafiken kan då skapas genom att bemanna fler stationer. 

Till sist antar Banverket vid beräkning av kapacitetsutnyttjande på enkelspår att 
alla tåg har möte vid blandad körning. Man kan ju hävda att det är enbart tids-
tillägg för möten vid infarten till den betraktade stationssträckan som bör in-
kluderas vid beräkning av kapacitetsutnyttjande. Tidstillägg för möte vid utfart 
bör väl hänföras till nästa stationssträcka eftersom det gäller infart till den 
sträckan.  

 
4.2 Modell för järnvägstrafik 
Två funktionstillstånd är nära relaterat till möjligheten att genomföra trafik enligt 
gällande tidtabell. De är dels största tillåtna hastighet och dels signalsystemets ut-
formning tillsammans med spårväxlar. Omfattande sänkningar av största tillåtna 
hastighet medför alltid förseningar, men det kan också innebära att trafikens kapa-
citetsutnyttjande ökar så att den tillgängliga överskrids. Försämringar av signal-
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systemet och spårväxlar ur funktion kan medföra förseningar och kan innebära att 
tillgänglig kapacitet överskrids. Skador och fel på spåranläggningar kan i detta 
avseende ge upphov till fem typer av händelser:  

 
1. Tågens gångtider ökar 
2. Stationer kan inte användas för möte eller omkörning 
3. Alla spår kan inte användas på bana med flera spår  
4. Minsta tillåtna avstånd mellan tåg i samma riktning ökar 
5. Avstängning. 
 
Konsekvenserna av dessa händelser kan beräknas för en given tidtabell och givna 
uppgifter om spåranläggningar och de fordon som ingår i tågen. Det finns flera 
beräkningsmetoder som alla har sina för- och nackdelar.  

Specifikationen för de modeller som används för att genomföra beräkningar 
beror av vilken typ av händelse som ska analyseras. Vi börjar med att studera 
händelser av den tredje typen.  
 
4.2.1 Enkelspårdrift mellan två stationer 
I Banverkets matematiska modell för kapacitetsutnyttjande analyseras stations-
sträckorna var för sig. Det är en fördel om man kan fortsätta att arbeta på det sättet 
även när man för in de förlängda restider som blir en följd av att flera tåg gör an-
språk på samma sträcka samtidigt. Problemet är att det finns samband mellan tra-
fiken på stationssträckor som ligger efter varandra och det kan ge upphov till 
effekter som man inte kan bortse från. Vi börjar därför med att studera en situa-
tion där det är möjligt att bortse från effekterna från närliggande stationssträckor.  

Vi analyserar hur konflikter mellan tåg i motsatt riktning påverkar restiden då 
man partiellt tvingas övergå från dubbelspårtrafik till enkelspårtrafik. Det kan ske 
i samband med skador eller fel på räls, banvall eller kontaktledning.  

Det finns två frågor som är viktiga att besvara. Kan all trafik enligt tidtabellen 
genomföras eller måste en del tåg ställas in eller ledas om? Hur mycket förse-
ningar drabbas trafiken av?  

För att kunna svara på dessa frågor måste en modell specificeras för beräkning. 
Själva beräkningarna kan genomföras analytiskt, med mikrosimulering eller 
genom iterativt förfarande.  

Beteckningsstruktur och övrig framställning nedan bygger på den som Sigman 
(1995) använder vid formulering av teori för stationära märkta punktprocesser.  

Enkelspårdriften sker mellan två stationer, säg A och B. Norrgående tåg anlän-
der till den södra stationen, A, vid tidpunkterna K,, 10 aa tt  och södergående anlän-
der till den norra stationen, B, tidpunkterna K,, 10 bb tt . Norrgående tåg i, alltså det 
som anländer till A vid ait , har gångtid aig  över sträckan A–B, medan södergå-
ende j har gångtid bjg .  

Norrgående tågs ankomst till A och södergående tågs till B beskrivs av två 
märkta punktprocesser: 

 
( ) ( ) ( ){ }K,,,, 1100 aaaa
a gtgt=ψ  

 
respektive 
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( ) ( ) ( ){ }K,,,, 1100 bbbb
b gtgt=ψ .  

 
Om tidsavstånden mellan tågen är tillräckligt stora och om processerna ( )aψ  och 

( )bψ  är gafflade på lämpligt sätt kan trafiken genomföras utan några förseningar. 
Om gångtiden är tre minuter för alla tåg och norrgående anländer till A 00, 10, 20, 
30, 40 och 50 minuter efter varje hel timme medan södergående anländer till B 05, 
15, 25, 35, 45 och 55 minuter över, då är de lämpligt gafflade eftersom de kan 
passera utan att vänta. 

Vi behöver definiera ett antal begrepp för att kunna härleda samband. Först de-
finierar vi en räkneprocess på ( )aψ  sådan att: 

 
( ) ( ) { }





<−
≥≤≥

=
0

0

1
:0max

a

aana

tt
ttttn

tN  

 
vilket innebär ( ) ( )tN a  är antalet norrgående tåg minus ett som ankommer till A 
senast vid tidpunkt t. Vi behöver också tågens tidsavstånd som definieras av 

( ) annaan ttT −= +1  för 0≥n . För fullständighetens skull låter vi ( ) ( ) 011 == −− aa gt . 
Dessutom definierar vi en process som anger tiden till senaste ankomst enligt: 

 
( ) ( )

( )



≥<≤−
<

=
+ 0,1

0

nttttt
ttt

tB
naanan

aa  

 
eller alternativt enligt 

 
( ) ( ) ( ) ( )taN
a

atttB −= . 
 

Motsvarande processer definieras för ( )bψ , vilka på motsvarande sätt betecknas 
( )bN , { }K,, 10 bb TT  och ( )bB .  
Vi kan nu formulera en modell för att iterativt beräkna de olika tågens vänteti-

der innan enkelspårsträckan kan passeras.  
Anta att tåg som inväntar tåg innan färd på sträckan A–B kan påbörjas för en 

förlängd gångtid med c minuter, därför det tvingas stanna innan det kan börja av-
verka sträckan. Låt ad  och bd  vara minsta tillåtna tidsavstånd mellan två omedel-
bart på varandra följande norrgående respektive södergående tåg. Detta är egent-
ligen en approximation. Det är banans blockindelning tillsammans med säkerhets-
bestämmelser om säkerhetsavstånd som bestämmer de minsta avstånden. Två tåg 
tillåts inte på samma blocksträcka samtidigt och dessutom måste det finnas ut-
rymme för att med försignaler meddela tillåtelse att köra på nästa blocksträcka. 
Detta gör att det i praktiken förutsätts minst två blocksträckor mellan två tåg. Sker 
trafiken med höghastighetståg kan det vara nödvändigt med större säkerhetsav-
stånd än så. Vi antar att { }K,,inf 10 aaa ggd ≤  och { }K,,inf 10 bbb ggd ≤ .  

Anta att FIFO-disciplin (first in first out) tillämpas när två tåg i motsatt 
riktning gör anspråk på sträckan A–B samtidigt. Det tåg som först anländer till A–
B kommer att passera först.  
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Låt aiai wt +  vara avgångstiden från station A för norrgående tåg i. Det innebär 
att aiw  är tågets väntetid på station A. Några olikheter gäller då. Det är givetvis 
elementärt att ett tåg måste anlända innan det kan avgå, så därför: 

 
aiaiai twt ≥+ .  

 
Ett norrgående tåg tillåts inte avgå från A förrän föregående norrgående tåg färdats 
under ad  minuter på sträckan A–B: 
 
 ( ) ( ) ( )( ) aiaiaiaaiai dwcIwtwt +>++≥+ −−− 0111  

 
vilket är ekvivalent med 

 
(1) ( ) ( )( ) ( )111 0 −−− −+>+≥ iaaiaiaai TdwcIww .  

 
Det senaste södergående tåget som anländer till B före ait  måste passera innan 
norrgående tåg i tillåts lämna A, vilket innebär att: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )ai

b
ai

b
ai

b
ai

b tbNtbNtbNtbNaiai gwcIwtwt +>++≥+ 0  

 
eller ekvivalent 

 
(2) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )ai
b

tbNtbNtbNai tBgwcIww
ai

b
ai

b
ai

b −+>+≥ 0 .  

 
Det innebär att väntetiden för norrgående tåg i bestäms av en rekursiv formel: 
 

(3) 
( ) ( )( ) ( ){

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( )}ai
b

tbNtbNtbN

iaaiaiaai

tBgwcIw

TdwcIww

ai
b

ai
b

ai
b −+>+

−+>+= −−−

0

,0,0max 111
. 

 
Väntetiderna för södergående tåg bestäms på motsvarande sätt.  

Beräkningen av tågens väntetider görs då så att först bestäms alla tidsavstånd i 
bägge riktningar: 

 
 K,,, 00 aiaa TTt  
 

och  
 
 K,,, 00 bibb TTt  
 

samt tiderna till föregående tåg i motsatt riktning 
 

( ) ( ) ( ) ( ) K,, 10 a
b

a
b tBtB  

och 
 ( )( ) ( )( ) K,, 10 b

a
b

a tBtB .  
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Det första som händer är att ett tåg anländer till enkelspårsträckan. Nästa händelse 
är antingen att det första tåget lämnar sträckan eller att ett nytt anländer. Det är 
möjligt att göra ett enkelt simuleringsprogram som räknar fram väntetiderna itera-
tivt. Ankomsttider och gångtider kan till exempel hämtas ur grafisk tidtabell, se 
figur 7. Anta att man måste köra enkelspårtrafik mellan Vikingstad och Mantorp 
mellan kl. 14 och 16. Första södergående tåg anländer till Vikingstad kl. 14.07 
nästa kl. 14.16 etc. Första norrgående anländer till Mantorp kl. 14.13. Gångtiderna 
varierar mellan 4 och 7 minuter.  

 

 
Figur 7  Klipp ur Banverkets grafiska tidtabell, T03.1 (Banverket, 2003). 
 
Eftersom det är en dubbelspårsträcka med partiellt enkelspår som studeras är det 
möjligt att bygga upp köer av tåg in mot enkelspårsträckan. Den fysiska utsträck-
ningen av sådana köer blir snabbt lång. Om blocksträckorna är 2,5 km långa 
kommer en kö med fem tåg att täcka en mil. Det betyder att de köande tågen kan 
komma att interferera med annan tågtrafik uppströms banan. Frågan är då hur köer 
undviks. En sätt är att enbart tillåta trafik i en riktning, men det skulle förmodligen 
innebära oacceptabla konsekvenser.   
 
4.2.2 Robust enkelspårsdrift  
I samband med sårbarhetshändelser är det svårt att planera trafiken i ett längre 
perspektiv. Det gäller att genomföra den på ett sätt så att krångliga situationer 
undviks. Det innebär till exempel att undvika att köer avbildas, eftersom deras 
fysiska utsträckning kan bli stor. Det går naturligtvis inte att undvika att ett tåg 
ibland måste invänta ett mötande tåg, men det är däremot önskvärt att inte flera 
inväntar.  

Det gäller speciellt vid renodlad enkelspårdrift. Vid renodlad enkelspårdrift är 
det ofta endast utrymme för ett tåg i vardera riktningen. Ett sätt att undvika att 
flera tåg i samma riktning inväntar tåg för möte på samma station är att tillåta ett 
tåg att lämna en station först när framförvarande lämnat nästa station.  

Vi återgår dock till fallet med partiell enkelspårdrift på en dubbelspårbana. Vi 
ska formulera villkor så att trafiken kan genomföras utan att köer av tåg bildas.  
 
4.2.3 Partiell enkelspårdrift på dubbelspår 
Under normala driftförhållanden är ( )aψ  och ( )bψ  givna av tidtabellen, men vid 
övergången till enkelspårtrafik på sträckan A–B kan det vara svårt att upprätthålla 
tidtabellen och dessutom kan kapacitetsbrist uppstå så att tåg ställs in eller leds 
om. I det läget kan det vara svårt att använda det rekursiva sambandet. Vi ska 
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därför bestämma en förenklad metod för att beräkna väntetiderna. Den metoden 
förutsätter ett villkor för tidsavstånden mellan tåg i samma riktning och ett villkor 
om sambandet mellan norr- och södergående tåg.  

Innan vi formulerar det första villkoret gör vi ett antagande om att det finns 
längsta gångtider i vardera riktningen enligt { } ∞<= K,,sup 10 aaa ggη  och 

{ } ∞<= K,,sup 10 bbb ggη . Det första villkoret ges då av följande antagande: 
 

Antagande 1. Tidsavstånden mellan tåg i norrgående riktning uppfyller för 0≥n  
 

cgT anban ++>η  
 

och motsvarande för södergående  
 

cgT bnabn ++>η .  
 

Vi kan säga att det krävs ett tidsavstånd mellan två tåg i samma riktning som 
rymmer gångtiderna för ett norr- och ett södergående tåg. Studera sträckan mellan 
Mantorp och Vikingstad i figur 7, där gäller antagande 1 förutom att tåg 48118 
anländer till Mantorp lite för tätt inpå föregående.  

Detta leder fram till två satser. Den första innebär att ett tåg inte hindras av 
framförvarande i samma riktning. Innan vi formulerar en sats om detta inför vi en 
praktisk beteckning, nämligen { }xx ,0max=+ .  
 
Sats 1. Antagande 1 medför att: 

 

( ) ( )
( ) ( )( )+−= ai
b

tbNai tBgw
ai

b  

 
och 

 

( ) ( )
( ) ( )( )+−= bi
a

taNbi tBgw
bi

a  

 
för alla 0≥i .  

 
Beviset av sats 1 finns i bilaga 1. Sats 1 innebär att ett norrgående tåg i måste in-
vänta det södergående tåg som senast före tidpunkten ait  anlänt till stationen B. 
Om detta anlände strax före ait  då måste norrgående tåg i vänta nästan hela gång-
tiden för ett södergående tåg, vilken är högst bη . Motsvarande gäller för södergå-
ende tåg i. Det innebär därmed att väntetiden för norrgående tåg begränsas av bη , 
dvs. den största gångtiden för ett södergående tåg, medan aη , dvs. den största 
gångtiden för norrgående tåg begränsar väntetiden för södergående tåg.  

 
4.2.4 Kommentar 
Anta att man tvingas sänka den största tillåtna hastigheten på stationssträckan 
A-B. Anta också att sträckan har enkelspårdrift och trafikeras med blandad kör-
ning, dvs. att ingen kolonnkörning sker. Det gäller i sådana situationer att skaffa 
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ett beslutsunderlag som dels anger om spåranläggningens tillgängliga kapacitet, 
efter hastighetssänkning, är tillräcklig för antal planerade tåg enligt tidtabell och 
dels anger vilket behov det finns av fler fordon och personal till dessa.  

Först gäller det att finna hyggliga skattningar av nya gångtider, efter hastig-
hetssänkningen, för de tåg som enligt tidtabell ska trafikera sträckan. Genom att 
använda Banverkets matematiska modell för kapacitetsutnyttjande är det då möj-
ligt att avgöra om spåranläggningens tillgängliga kapacitet är tillräcklig för att 
genomföra all trafik enligt tidtabell. Det innebär att man får kunskap om belagd 
tid. Om kapaciteten är tillräcklig då, kan man pröva om antagande 1 är uppfyllt. 
Under förutsättning att antagande 1 är uppfyllt kan tågens väntetider beräknas.  

Genom att addera belagd tid och väntetider under betingelsen att största tillåtna 
hastighet är sänkt och jämföra den summan med belagd tid och väntetid under 
normala förhållanden kan man få en uppfattning om ökat behov av fordon och 
personal.  
 
4.3 Mikrosimulering 
Ett sätt att studera hur kapacitetsförsämringar påverkar tågtrafiken är mikrosimu-
lering. Den enklaste formen av mikrosimulering är att lösa de iterativa beräkning-
arna enlig olikhet (3). Det brukar kallas händelsestyrd simulering eftersom man 
kontinuerligt skapar en lista med händelser där tåg anländer till och avgår från 
stationer.  

Om simuleringen används för att bestämma tidtabell med nya fordon eller på 
en nybyggd järnvägssträcka har man inte tillgång till tågens gångtider. Därför är 
det viktigt att komplettera simuleringsmodulen med en modul för gångtidsberäk-
ningar. För det krävs att relevanta egenskaper hos spåranläggningar, som tillåten 
hastighet, backighet, växlar och signalsystemets utformning finns beskrivet. Dess-
utom behövs uppgifter om längd, massa, dragkraft och bromsförmåga för de olika 
tågen som trafikerar studerade spåranläggningar. Med det underlaget är det möj-
ligt att beräkna gångtider för tåg att passera genom de olika spåranläggningarna.  

Om ett simuleringsprogram kompletteras med logik som tilldelar tåglägen när 
flera tåg gör anspråk på samma spår samtidigt, kan trafik enligt en given tidtabell 
simuleras. Med resultatet från en sådan simulering kan effekter av konflikter 
mellan tåg beräknas.  

 
4.3.1 RailSys 
Det mikrosimuleringsprogram som använts i den här studien är RailSys som är 
utvecklat i Tyskland. Haptmann et al. (1996) beskriver SIMU++ som är det ur-
sprungliga namnet på RailSys.  

De simulerade fallen avser både dubbel- och enkelspårtrafik. För dubbel-
spårtrafik är det främst fel och skador på signalsystem eller växlar som påverkar 
spåranläggningars kapacitet. Vid enkelspårtrafik däremot har ofta även fel och 
skador som leder till sänkt tillåten hastighet stor effekt på kapaciteten. 

RailSys är ett datorprogram som simulerar tågtrafik. Det är egentligen skapat 
för att pröva olika trafikupplägg eller tidtabeller. För given tidtabell och givna 
spårdata kan man simulera med vilken kvalitet det är möjligt att genomföra 
trafiken. Kvalitet i det här sammanhanget gäller förseningar.  

Figur 8 redovisar hur RailSys används för att skapa tidtabeller. Indata är de tre 
huvudkomponenterna för tågtrafik.  
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Den första huvudkomponenten är de spåranläggningar som används för trafik. 
De beskrivs som ett nätverk eller som en graf. Noderna anger var växlar och sig-
naler finns. De anger också punkter för förändringar av största tillåtna hastighet 
eller banans lutning. Dessutom anges vilka noder som är förbundna med varandra 
och avståndet mellan dem.  

Den andra huvudkomponenten är tågtyp. Tågtyp kan sättas samman på olika 
sätt, men varje tågtyp har en massa och specifika dragkraftsegenskaper. Denna be-
skrivning tillsammans med beskrivningen av spåranläggningen är det underlag 
som RailSys använder för att beräkna tågets gångtid för en speciell rutt. Vid gång-
tidsberäkningen kan tågets hastighet reduceras i förhållande till största möjliga. 
När trafiken simuleras finns det då utrymme att hämta in en del av de förseningar 
som uppstår.  
 

 
Figur 8  I RailSys lagras data om tillgängliga tågtyper och spåranläggningar. En 
tidtabell skapas och simuleras. Ett antal iterationer kan genomföras innan man 
finner en acceptabel tidtabell. Statistiska uttag kan göras för att finna tåg som är 
speciellt drabbade eller om vissa stationer utgör flaskhalsar.  
 
Den tredje huvudkomponenten är tidtabell. I den framgår vid vilka tidpunkter de 
olika tågrörelserna ska lämna respektive utgångsstation. Vidare anges vid vilka 
stationer uppehåll ska göras och då görs en gångtidberäkning som redovisar när 
tågrörelserna når de olika stationerna. Tidtabellen redovisas grafiskt och där fram-
går också när respektive tågrörelse belägger olika delar av bannätet. Det går också 
att införa slumpmässiga förseningar i samband med uppehåll.  

I simuleringskärnan körs tågrörelserna händelsestyrt. Det innebär att tiden till 
nästa händelse räknas fram. Händelser kan vara att ett tåg lämnar en station eller 
belägger en blocksträcka, sträckan mellan två efter varandra följande signaler. Om 
en tågrörelse gör anspråk på en blocksträcka som redan är upptagen uppstår en 
konflikt och tågrörelsen tillåts inte angöra blocksträckan förrän den blivit fri.  
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Simuleringskärnan arbetar alltså normalt med ”först in först ut”-disciplin när 
konflikter uppstår. Det finns dock möjlighet att vid skapandet av tågtyper ge dem 
olika prioritet. Det betyder t.ex. att om två tåg väntar i vardera ändan på ett enkel-
spår släpps det med högst prioritet fram först. Denna prioritering kan inte påver-
kas av själva simuleringen genom t.ex. förseningsläget.  

Ytterligare beskrivning av RailSys finns i bilaga 2.  
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5 Simulering av fall 
Vi redovisar hur mikrosimulering fungerar i några situationer dels vid dubbel-
spårtrafik och dels vid enkelspårtrafik.  

 
5.1 Ställverksbrand i Järna 
Under midsommarveckan 2000 brast en isolator för en matarkabel vid Järna sta-
tion. Matarkabeln, som används för krafttillförsel till kontaktledningar, föll till 
marken och kortslöts. Försök gjordes att fjärrstarta kraftförsörjningen, vilket med-
förde att matarkabeln spänningssattes. Detta ledde till att en brand uppstod som 
spred sig till ledningar för signalsystemet. Det gjorde att ställverket antändes. 
Ohlsson (2001) innehåller en detaljerad teknisk beskrivning av olycksförloppet.  

Branden gjorde att alla signaler släcktes på Järna station. En släckt signal inne-
bär stopp för tåg. Det gick inte heller att lägga om växlar.  

För att få igång trafiken provisoriskt skapades två kanaler genom Järna station. 
Det två spår som normalt används för pendeltågtrafik stängdes och pendeltågtra-
fiken ställdes in, vilket svarar mot knappt 50 tåg per dygn. Eftersom det var svårt 
att lägga om växlar ställdes trafiken mot Nyköping in, vilket svarar mot knappt 20 
tåg per dygn. Med andra ord övergick man från fyrspårtrafik till dubbelspårtrafik, 
samtidigt som inga växlar gick att lägga om. Eftersom signalsäkerhetssystemet 
inte fungerade var största tillåtna hastighet 40 km/h. Flaggvakter vid ut- och infart 
samt mitt på stationen dirigerade trafiken. Innan en flaggvakt kan släppa fram ett 
tåg måste denne vara säker på att spåret fram till nästa flaggvakt eller signal är fri 
från tåg. Flaggvakten måste därför kommunicera över radio med övriga flagg-
vakter samt tågtrafikledningen som har kunskap om signalernas läge bortanför 
stationen. Den trafik som genomfördes var den mot Flen och mot Södertälje Övre, 
vilket svarar mot 66 tåg per dygn.  

Trafiken enligt den då gällande tidtabellen har förts in i mikrosimuleringsprog-
rammet RailSys. Största tillåtna hastighet genom Järna station sattes till 40 km/h 
och flaggvakter placerades ut.  

Det har krävts ett omfattande arbete för att kalibrera olika parametrar i simule-
ringsmodellen så att den observerade medelförseningen blir ungefär som den som 
observerades i verkligheten. Resultatet av denna kalibrering innebar att alla tåg 
har sänkt hastigheten till 36 km/h vid infarten till stationen. Dessutom har ställ-
tiden för signalerna, som ju är manuella och kräver tid för kommunikation, satts 
till 8 minuter.  

I simuleringen har då medelförseningsnivån blivit 16,1 minuter medan den i 
verkligheten uppgick till 17,6 minuter i genomsnitt under de första 10 arbets-
dygnen efter branden.  

Utöver den trafik som genomfördes, 66 tåg per dygn, har två andra trafiknivåer 
simulerats. Den första innebär att även alla tåg som normalt går mot Nyköping har 
tillförts, så att trafiken ökar till 84 tåg per dygn. Det andra innebära att enbart 
X2000-trafiken upprätthölls, så att trafiken blev 50 tåg per dygn. Resultat redovi-
sas i figur 9. I figuren anges medelförseningar vid olika tidpunkter under trafik-
dygnet. Det framgår att medelförseningen varierar en hel del under dygnet och når 
upp till 45 minuter när den trafik som i verkligheten genomfördes simuleras. När 
den högre trafiknivån simuleras når medelförseningen en nivå över en timme 
medan den högsta nivån är drygt en halvtimme då enbart X2000-trafiken genom-
förs. 
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Figur 9  Simulering av trafikering genom Järna station efter ställverksbranden 
2000. Den horisontella axeln anger tidpunkt under dygnet medan den vertikala 
anger medelförsening (hh.mm). Tre nivåer på tågflöde redovisas, ”samma” inne-
bär 66 tåg och svarar mot den trafik som upprätthölls, ”fler” innebär 84 tåg och 
svarar mot att all trafik mot Nyköping läggs till, ”färre” innebär 50 tåg och 
svarar mot att enbart X2000-trafiken genomförs. 
 
När det gäller konsekvenser för järnvägstrafiken var det mer gynnsamt att branden 
uppstod strax efter midsommar jämfört med om den inträffat under mars månad 
då stationen trafikeras av fler tåg. I figur 10 redovisas motsvarande förseningar 
som i figur 9, men där tåg simulerats enligt den tidtabell som gällde under mars 
2000. Även i figur 10 varierar medelförseningarna under trafikdygnet. Försening-
arnas förmiddags- och kvällstoppar är högre och har längre utsträckning i tiden 
vid den högre trafikmängden. Dessutom är det större medelförseningar vid den 
högre trafikbelastningen än den normala mitt på dagen.  

I figur 11 visas medelförsening över ett trafikdygn för de olika trafiknivåer som 
simulerats. Dessutom indikeras dygnets medelförsening ± en standardavvikelse. 
Standardavvikelsen avser medelförseningens variation under trafikdygnet, se figu-
rerna 9 och 10. Sambanden i figur 11 är inte monotona och det är en konsekvens 
av att trafikuppläggen kan ha stora skillnader även om de har samma dygnsflöde 
av tåg.  

Figur 12 liknar figur 11, men här redovisas medianer och kvartiler istället. 
Ökning eller minskning av antalet tåg har ingen dramatisk effekt på förse-

ningsnivån. Det är upp till inblandade aktörer att avgöra lämplig nivå. Det finns ju 
dessutom möjlighet att inhämta en del av de förseningar som uppstår genom Järna 
station. De förseningar som slutligen drabbar resenärer är förmodligen lägre.  
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Figur 10  Simulering av trafikering genom Järna station under antagandet att 
ställverksbranden skedde under mars istället för juni 2000. Den horisontella 
axeln anger tidpunkt under dygnet medan den vertikala anger medelförsening 
(hh:mm). Två nivåer på tågflöde redovisas, ”normal” innebär 77 tåg och svarar 
mot den trafik som upprätthölls under mars 2000 medan ”fler” innebär 95 tåg 
och svarar mot att all trafik mot Nyköping läggs till. 
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Figur 11  Medelförseningar under ett trafikdygn (4.00–4.00) genom Järna 
station. Den horisontella axeln anger tågflöde, tåg/h, och den vertikala medelför-
sening (hh.mm). Den heldragna linjen anger medelförsening för respektive nivå, 
medan de prickade visar ± en standardavvikelse. 
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Figur 12  Medianförseningar under ett trafikdygn (4.00–4.00) genom Järna 
station. Den horisontella axeln anger tågflöde, tåg/h, och den vertikala försening 
(hh.mm). Den heldragna linjen anger medianen medan de streckade visar kvarti-
lerna.  
 
5.2 Mötesstation ur funktion och sänkt hastighet 
På enkelspårbanor medför ofta fel eller skador som leder till sänkt tillåten hastig-
het en kapacitetsförsämring som ger stora effekter på trafiken.  

En simuleringsstudie av trafiken på Svealandsbanan mellan Södertälje och 
Eskilstuna har genomförts. Denna del av Svealandsbanan är i huvudsak enkel-
spårig, men har ett längre avsnitt med dubbelspår öster om Läggesta.  

Dubbelspårdelens mitt är ungefär en halvtimmes normal gångtid för tåg från 
Eskilstuna. Det innebär att denna del av banan är anpassad för trafik med ett tåg i 
timman per riktning. Tågen kommer då att mötas på dubbelspårdelen.  

Det är rimligt att tänka sig att en sådan design av järnvägen är känslig för olika 
former av fel och skador.  

Tre fall av konsekvenser av fel eller skador har studerats: 
 
•  Fallet A innebär enkelspårsträckan mellan mötesstationerna Läggesta och 

Malmby har nedsatt hastighet till 40 km/h. Orsaken kan vara bristande bä-
righet i banvall eller fel på signalsystemet.  

•  Fallet B innebär att även sträckan mellan Malmby och Härad har nedsatt 
hastighet till 40 km/h.  

•  Fallet C innebär att Malmby inte kan användas för tågmöten. Orsak kan 
vara trasig spårväxel. 

 
Tre trafikupplägg har analyserats: ett tåg per 45 minuter i vardera riktningen 
(2,7 tåg/h), ett per 52,5 minuter (2,3 tåg/h), ett per 60 minuter (2,0 tåg/h), ett tåg 
per 75 minuter (1,6 tåg/h) och ett tåg per 90 minuter (1,3 tåg/h).  
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Resultat för fall A redovisas i figur 13. Där dyker det upp något som förefaller 
inkonsekvent, nämligen att förseningsnivån är lägre för 45-minuterstrafik än för 
60-minuters. Det förklaras av att förseningar beräknas relativt en normal tidtabell 
med motsvarande trafik. Under 45-minuterstrafik är det under normala för-
hållande nödvändigt att genomföra ett tågmöte på någon av stationerna mellan 
Läggesta och Eskilstuna, eftersom banan är designad för 60-minuterstrafik. När 
gångtiden ökar mellan Läggesta och Eskilstuna, blir det nödvändigt att föra in ett 
nytt tågmöte vid 60-minuterstrafik. Vid 45-minuterstrafik räcker det med att flytta 
det redan existerande tågmötet.  
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Figur 13  Medelförseningsnivå under ett trafikdygn på Svealandsbanan för fall A. 
Den horisontella axeln anger tågflöde (tåg/h) och den vertikala medelförsening 
(hh.mm). Den heldragna linjen anger medelförseningen medan de prickade ± en 
standardavvikelse. 
 
I figur 14 redovisas motsvarande resultat för fall B och i figur 15 för fall C. De 
visar att i fallet B minskar förseningsnivåerna med några få minuter genom att 
minska från 60-minuterstrafik till 90-minuterstrafik. Däremot innebär samma tra-
fikminskning i fallet C att medelförseningarna minskar med närmare 20 minuter.  

Figur 16 visar en sammanställning för alla tre fallen. 
Dessa simuleringar visar att det är svårt att förutse konsekvenser av kapacitets-

försämringar. Ibland gäller inte ens samband som förefaller rimliga. Tätare trafik 
kan ibland vara mer robust mot fel och skador på spåranläggningar. Det bestäms 
också av tidtabellen. Vidare kan det vara svårt att förutse i vilka situationer som 
det hjälper att glesa ut trafiken. Om det i samband med en svår situation finns ett 
bra simuleringshjälpmedel att tillgå, kan man pröva kandidater för nya trafik-
upplägg och välja det som uppfyller uppställda kriterier bäst. Ett sådant kriterium 
kan var förseningar, ett annat mängd genomförd trafik.  
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Figur 14  Medelförseningsnivå under ett trafikdygn på Svealandsbanan för fall B. 
Den horisontella axeln anger tågflöde (tåg/h) och den vertikala medelförsening 
(hh.mm). Den heldragna linjen anger medelförseningen medan de prickade ± en 
standardavvikelse. 
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Figur 15  Medelförseningsnivå under ett trafikdygn på Svealandsbanan för fall C. 
Den horisontella axeln anger tågflöde (tåg/h) och den vertikala medelförsening 
(hh.mm). Den heldragna linjen anger medelförseningen medan de prickade ± en 
standardavvikelse. 45-minuterstrafik divergerar, det vill säga att det ger växande 
restider.  
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Figur 16  Medelförseningsnivå under ett trafikdygn på Svealandsbanan för fallen 
A, B, och C. Den horisontella axeln anger tågflöde (tåg/h) och den vertikala me-
delförsening (hh.mm). De heldragna linjerna anger medelförseningar för respek-
tive fall. 
 
I samband med fel eller skador på signalsystemet sänks ibland den största tillåtna 
hastigheten till 40 km/h. Det kan också ske då banvallen har nedsatt bärighet eller 
vid dåligt spårläge. Vi studerar här hur trafiken påverkas om största tillåtna 
hastighet sänks till 40 km/h på ett antal delsträckor på Svealandsbanan mellan 
Nykvarn och Eskilstuna i Södermanland.  

I tabell 7 redovisas normala gångtider för olika delsträckor på Svealandsbanan, 
hur mycket gångtiden ökar när största tillåtna hastighet sätts till 40 km/h samt 
vilken försening det medför. Observera att förseningen gäller om största tillåtna 
hastighet enbart sänks på respektive sträcka och är normal på övriga sträckor. 
Eftersom det finns en del bufferttid i tidtabellen är det möjligt att hämta in en del 
försening och det är orsaken till att förseningen ibland är lägre än den förlängda 
gångtiden, se till exempel Nykvarn–Läggesta.  
 
Tabell 7  Normala gångtider (min.sek) och ökade gångtider då största tillåtna 
hastighet sänks till 40 km/h för stationssträckor längs Svealandsbanan. Dessutom 
redovisas medelförsening enligt simulering med RailSys då sth sänks till 40 km/h 
på respektive sträcka.  

Sträcka Normal gångtid Ökad gångtid Försening 
Nykvarn–Läggesta 07.05 18.52 12.42 
Läggesta–Grundbro 02.56 08.46 14.01 
Grundbro–Malmby 01.55 04.05 09.06 
Malmby–Strängnäs 01.57 03.18 03.33 
Strängnäs–Härad 03.01 07.20 11.59 
Härad–Kjula 06.06 17.27 29.05 
Kjula–Eskilstuna 05.12 09.30 15.19 
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Observera att sambandet mellan ökad gångtid och försening inte är entydigt. 
Orsaken är att konsekvensen av den förlängda gångtiden också beror på var längs 
banan som den aktuella delsträckan finns.  

Det finns en bufferttid mellan ett tågs ankomst och avgången för nästa tåg där 
samma lok och vagnar ska användas. Om förseningen är större än denna bufferttid 
kommer en del av förseningen att överföras till ett annat tåg. I simuleringen ovan 
har inga sådana överföringar gjorts. Istället antas att det alltid finns personal och 
fordon tillgängliga för alla avgående tåg. Simuleringsresultaten kan då användas 
för att bestämma om och i vilken utsträckning förseningen innebär att man be-
höver mer personal och fordon än under normala driftförhållanden. Om det inte 
finns tillräckligt med personal och fordon i beredskap tvingas man istället ställa in 
trafik. Mot denna bakgrund är försening en viktig resultatvariabel att studera.  

Ofta saknas förmodligen möjligheten att göra en simulering för att beräkna 
konsekvensen av förändrad potentiell kapacitet hos en spåranläggning. Det är där-
för viktigt att utveckla metoder för att generalisera resultaten från olika simule-
ringar till andra delar av baninfrastrukturen. För de simuleringsresultat som redo-
visas i tabell 7 är det kanske framförallt intressant att studera sambandet mellan 
ökad gångtid och den försening det medför. Det kan göras genom regressions-
analys, se figur 17. Två olika regressionslinjer har anpassats till data. Den ena 
inkluderar en konstant som skattats 4 minuter och 36 sekunder och då blir den 
skattade lutningen 0,92. För den andra har konstanten satts till noll och då skattas 
lutningen till 1,27. Den senare har naturligtvis sämre anpassning till data, men den 
är rimligare på två sätt. Dels bör konstanten vara noll eftersom ingen förlängd 
gångtid inte ska medföra någon försening. Dels är det förmodligen så att lutningen 
är större än ett eftersom fler tågmöten uppstår längs banan om den ökade gångti-
den är stor och det resulterar i stora förseningar.  
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Figur 17  Försening (min.sek) mot ökad gångtid (min.sek). Om konstant inklude-
ras är regressionslinjens (heldragen) ekvation: försening = 4.36,5 + + 0,917 × 
 ökad gångtid. Om konstanten sätts till noll är regressionslinjens ekvation 
(streckad): försening = 1,268 × ökad gångtid.  
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Figur 18 redovisar hur medelförseningarna varierar under trafikdygnet när största 
tillåtna hastighet sänks till 40 km/h på de olika stationssträckorna. Notera att 
största tillåtna hastighet sänks på en stationssträcka åt gången. Figuren visar att 
ordningen mellan stationssträckorna gällande storleken på medelförsening varie-
rar mellan olika tidpunkter på dygnet.  
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Figur 18  Förseningar under olika delar av dygnet när största tillåtna hastighet 
minskas till 40 km/h på angivna stationssträckor. 
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6 Slutsatser 
Studierna med mikrosimuleringar visar att den metoden kan användas för att stu-
dera effekten på trafiken av kapacitetsförsämringar. De visar effekter för olika 
trafikupplägg och olika typer av kapacitetsförsämringar. Det ideala är förmodligen 
att ha hela järnvägsnätet representerat som ett mikrosimuleringsprogram. Det är 
då möjligt att i förväg simulera dels för varje station konsekvens av att stationen 
sätts ur funktion för möte och förbikörning och för varje stationssträcka konse-
kvens av nedsatt hastighet till 40 km/h. Det är ett sätt att identifiera svaga punkter 
i systemet. Problemet är att det förutsätter att järnvägssystemet är väl implemente-
rat i simuleringsverktyget. Det krävs mycket arbete för det. Dessutom är erfaren-
heterna från denna studie att det krävs en hel del arbete för att få en simulering 
med ändrad kapacitetstillgång att fungera väl.  

Alternativt kan en analytisk modell som presenterats tidigare användas för att 
beskriva de olika bandelarnas egenskaper vad gäller samspel mellan trafikupplägg 
och utformning av bansträckan. Den förutsätter egentligen bara tillgång till 
gällande tidtabell. Det skulle kräva mycket mindre arbete för att göra samman-
ställning för hela bannätet med den analytiska modellen jämfört med simule-
ringar. Den analytiska modellen som föreslagits kan dock inte beskriva företeelser 
som förefaller inkonsistenta, som t.ex. fall i A vid simulering av Svealandsbanan. 
Den anger inte heller vilket utrymme det finns för återhämtning av förseningar i 
de delar av järnvägssystemet som har normal funktion, vilket sker automatiskt vid 
simuleringar i de delar som ingår i simuleringen. En fördel med den analytiska 
modellen är att den ger ett uttryck för fullt kapacitetsutnyttjande. Vid simuleringar 
kan det vara svårt att upptäcka när kapaciteten utnyttjas fullt ut. Det ska avspegla 
sig i form av att förseningarna upphör att variera stationärt och börjar växa till, 
men som sagt det kan vara svårt att avgöra.  

Bägge metoderna kan användas för att studera effekten av fel eller skador på 
flera olika håll i järnvägsnätet, men eftersom antalet kombinationer snabbt växer 
till blir det svårt att göra en heltäckande studie. 

Det som kanske är svårast att täcka är hur inblandade aktörer agerar i situatio-
ner då kapaciteten försämrats. Hur sker prioritering mellan olika tåg? Vilka tåg 
ställs in? Vilka leds om? Vilka får en senare avgång? Det finns två huvudspår för 
att beskriva detta. Det ena är att beskriva fall för inblandade aktörer och låta dem 
berätta hur de skulle ha agerat. Resultatet av sådan studie blir svår att generalisera. 
Det andra huvudspåret är att kunna kvantifiera nyttan och kostnaden hos olika sätt 
att lösa en sårbarhetssituation. Då ingår uppgifter om hur resenärer värderar förse-
ningar, kostnader om gods blir försenat, kostnader när en transport uteblir osv. Då 
skulle det vara möjligt att bestämma en optimal lösning av problemet och det är 
väl förmodligen det bästa. 
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Bevis av sats 1 
Sats 1. Antagande 1 medför att: 

 

( ) ( )
( ) ( )( )+−= ai
b

tbNai tBgw
ai

b  

 
och 

 

( ) ( )
( ) ( )( )+−= bi
a

taNbi tBgw
bi

a  

 
för alla 0≥i .  

 
Bevis av sats 1. Vi använder induktion. Det innebär att vi först måste visa att: 

 
{ ( ) ( )

( ) ( )}00
0

,0max a
b

tbNa tBgw
a

b −= .  

 
Det gäller uppenbart om norrgående tåg 0 är det första som anländer till sträckan 
A–B. I annat fall har ett eller flera södergående tåg anlänt till station B före 0at . 
Dessa södergående tåg kan passera sträckan A–B utan att vänta eftersom de inte 
hindras av något norrgående tåg och tidsavstånden mellan dem är, enligt 
antagande 1, så långa att de inte hindrar varandra. Om första norrgående tåg 0 
hindras beror det på att det måste invänta tåg ( ) ( )0a

b tNj =  och väntetiden blir då 
=0aw =−+ 0abjbj ttg ( ) ( )

( ) ( )0
0

a
b

tbN tBg
a

b − .  

Anta att ( ) { ( )
( )( )

( )
( )( )}11

1
,0max −− −=

−
ia

b
tbNia tBgw

ia
b . Vi ska då visa att norrgående 

tåg i anländer till A under samma förutsättningar som norrgående tåg 0. Det gör vi 
genom att visa att det finns en tidpunkt mellan ( )1−iat och ait  då inget tåg gör an-
språk på sträckan A–B. Om det existerar en sådan tidpunkt är ju det ekvivalent 
med att starta med ett tomt system vid den tidpunkten. Låt nu ( )

( )( )1−= ia
b tNj  så 

att ( ) ( )11 +− <≤ jbiabj ttt . Notera att enligt antagande 1 gäller att 

( ) ( )11 −− +++> iabiaai gctt η  
Betrakta först fallet ( ) 01 >−iaw . Det betyder att ( ) ( ) bjiabjia ttgw +−= −− 11 , vilket 

innebär att norrgående tåg i–1 inväntar södergående tåg j och når station B vid 
tidpunkten ( ) ( ) ( ) =+++ −−− cgwt iaiaia 111 ( )1−+++ iabjbj gctg . Observera att  

( )1−+++ iabjbj gctg ( ) ( )11 −− +++≤ iaiab gctη  och att det enligt antagande 1 gäller att 

( ) ( ) aiiaiab tgct ≤+++ −− 11η , vilket innebär att norrgående tåg i–1 når B innan 
norrgående tåg i når A eller med andra ord att norrgående i–1 hindrar inte norr-
gående i. Men det gäller också att ( )1−+++ iabjbj gctg ≤ abjbj ctg η+++ , vilket 
innebär att södergående tåg j+1 anländer till B efter norrgående i–1. Således har 
varken norrgående tåg i eller södergående j+1 ännu gjort anspråk på sträckan A–B 
när anspråket från norrgående tåg i–1 upphört.  

Betrakta nu fallet ( ) 01 =−iaw . Då når norrgående tåg i–1 station B vid tidpunk-
ten ( ) ( )11 −− + iaia gt . Om ( ) ( ) ( )111 −−+ +> iaiajb gtt  innebär det att inget tåg gör anspråk 



Bilaga 1 
 Sid 2 (2) 

 VTI meddelande 959 

på sträckan A–B vid tidpunkten ( ) ( )11 −− + iaia gt . Om ( ) ( ) ≤< +− 11 jbia tt  ( ) ( )11 −− + iaia gt  
då anländer södergående tåg j+1 till A vid tidpunkten ( ) ( ) ( )111 +−− +++ jbiaia gcgt , 
men  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) aibiaiajbiaia tcgtgcgt <+++≤+++ −−+−− η11111  

 
och 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )211111 ++++−− <+++≤+++ jbjbajbjbiaia tgctgcgt η .  

 
Alltså finns det inget tåg som gör anspråk på sträckan A–B vid tidpunkten 

( ) +−1iat ( ) ( )11 +− ++ jbia gcg .  
Satsen är därmed bevisad.  
 



Bilaga 2 
Sid 1 (6) 

VTI meddelande 959 

Beskrivning av RailSys 
RailSys är ett datorprogram som simulerar tågtrafik. Det är egentligen skapat för 
att pröva olika trafikupplägg eller tidtabeller. För given tidtabell och givna spår-
data kan man simulera med vilken kvalitet det är möjligt att genomföra trafiken. 
Kvalitet i det här sammanhanget gäller förseningar.  

Figur A redovisar hur RailSys används för att skapa tidtabeller. Indata är de tre 
huvudkomponenterna för tågtrafik.  

Den första huvudkomponenten är de spåranläggningar som används för trafik. 
De beskrivs som ett nätverk eller som en graf. Noderna anger var växlar och sig-
naler finns. De anger också punkter för förändringar av största tillåtna hastighet 
eller banans lutning. Dessutom anges vilka noder som är förbundna med varandra 
och avståndet mellan dem.  

Den andra huvudkomponenten är tågtyp. Tågtyp kan sättas samman på olika 
sätt, men varje tågtyp har en massa och specifika dragkraftsegenskaper. Denna 
beskrivning tillsammans med beskrivningen av spåranläggningen är det underlag 
som RailSys använder för att beräkna tågets gångtid för en speciell rutt. Vid gång-
tidsberäkningen kan tågets hastighet reduceras i förhållande till största möjliga. 
När trafiken simuleras finns det då utrymme att hämta in en del av de förseningar 
som uppstår.  
 

 
Figur A  I RailSys lagras data om tillgängliga tågtyper och spåranläggningar. En 
tidtabell skapas och simuleras. Ett antal iterationer kan genomföras innan man 
finner en acceptabel tidtabell. Statistiska uttag kan göras för att finna tåg som är 
speciellt drabbade eller om vissa stationer utgör flaskhalsar.  
 
Den tredje huvudkomponenten är tidtabell. I den framgår vid vilka tidpunkter de 
olika tågrörelserna ska lämna respektive utgångsstation. Vidare anges vid vilka 
stationer uppehåll ska göras och då görs en gångtidberäkning som redovisar när 

Tåg-
typer 

Spåranlägg-
ningar 

Tidtabell-
redigering

Acceptera 
tidtabell? 

Ja 

Tågtrafik-
simulering

Nej 

Förseningar 
per tåg 

Förseningar 
per station 

Realiserad 
tidtabell 

Statistisk 
bearbetning 



Bilaga 2 
 Sid 2 (6) 

 VTI meddelande 959 

tågrörelserna når de olika stationerna. Tidtabellen redovisas grafiskt och där fram-
går också när respektive tågrörelse belägger olika delar av bannätet. Det går också 
att införa slumpmässiga förseningar i samband med uppehåll.  

I simuleringskärnan körs tågrörelserna händelsestyrt. Det innebär att tiden till 
nästa händelse räknas fram. Händelser kan vara att ett tåg lämnar en station eller 
belägger en blocksträcka, sträckan mellan två efter varann följande signaler. Om 
en tågrörelse gör anspråk på en blocksträcka som redan är upptagen uppstår en 
konflikt och tågrörelsen tillåts inte angöra blocksträckan förrän den blivit fri.  

Simuleringskärnan arbetar alltså normalt med ”först in först ut”-disciplin när 
konflikter uppstår. Det finns dock möjlighet att vid skapandet av tågtyper ge dem 
olika prioritet. Det betyder t.ex. att om två tåg väntar i vardera ändan på ett enkel-
spår släpps det med högst prioritet fram först. Denna prioritering kan inte påver-
kas av själva simuleringen genom t.ex. förseningsläget. Det finns alltså ingen ak-
tiv trafikledning.  

Utdata består av tider då tågrörelserna passerar stationer. Om försening har 
uppstått som följd av konflikt med annan tågrörelse anges vilken den är.  

Det finns förberedda uttag av statistik från utdata. Redovisning av ankomst- 
eller avgångsförseningar kan göras för varje station. Det går också att göra jämfö-
relser mellan olika typer av tåg.  

 
Erfarenheter av RailSys 
Vissa delar av det svenska järnvägsnätet har lagts in i RailSys. De delar som an-
vänds i denna fallstudie är Västra stambanan och Svealandsbanan mellan 
Stockholm C och Hallsberg samt södra stambanan mellan Järna och Nyköping, se 
figur B.  

Det finns en hel del detaljer om spåranläggningarna som registreras i RailSys, 
signaler, växlar, största tillåtna hastighet m.m. I figur C finns avsnittet med statio-
nerna Södertälje Syd övre och Järna. Figuren antyder detaljeringsgraden och den 
visar också att den grafiska presentationen av spåranläggningar i RailSys inte be-
höver stämma med de geografiska förhållandena.  

I figurerna D och E redovisas statistik över fem simulerade trafikdygn från 
några stationer på Svealandsbanan. I figur D finns medelförseningar för avgående 
tåg på respektive station. Figur E anger förseningarnas kumulativa fördelning på 
respektive station. Resultaten i figurerna står i god överensstämmelse med de för-
seningar som registreras i verkligheten.  

Just Svealandsbanan har Lindfeldt (2001) studerat noggrant med RailSys. 
Lindfeldt (2001) visar att RailSys kan användas för att simulera tågtrafik under 
normala driftförhållanden på svenska enkelspår. 
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Figur B  Del av svenska järnvägsnätet som finns inlagd i RailSys och som an-
vänds i den regionala fallstudien. Längst norrut sträcker sig Svealandsbanan 
mellan Södertälje syd och Hallsberg. Söder om den finns Västra stambanan 
mellan Södertälje syd och Hallsberg. Nere i sydöst återfinns Nyköping. Egen 
bearbetning av karta utgiven av Banverket produktion.  
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Figur C  En grafisk presentation från RailSys av stationerna Södertälje syd övre, 
samlingen av vågrätt liggande röda spår överst i bild, och Järna, de lodrätt 
liggande röda spåren längre ned i bild. De vita spåren som försvinner åt höger är 
Grödingebanan, det vita åt höger är Svealandsbanan och nedåt försvinner Västra 
stambanan samt södra stambanan mot Nyköping.  
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Figur D  Medelförseningar på Svealandsbanan vid Nykvarn, Läggesta, Eskilstuna 
och Örebro. Grönt gäller avgångar mot Stockholm. Baserade på fem simuleringar 
i RailSys.  
 

 
Figur E  Kumulerad fördelning av de förseningar vars medelvärde presenteras i 
figur D.  
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