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Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik 

av Roger Pyddoke, Johan Olstam, Mohammad-Reza Yahya och Rune Karlsson 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en inventering av data och genomförda studier som 

skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och 

knapphet på järnvägskapacitet. Vidare kommenteras metodutveckling för att uppskatta 

och värdera trängsel i kollektivtrafik. Motivet är undersöka förutsättningar för att 

ytterligare differentiera skatter och avgifter men också att undersöka förutsättningar för 

framtida mer ambitiösa beräkningar av mer differentierade marginalkostnader för 

trängsel och knapphet. 

För väg är målet att sammanfatta i vilken utsträckning de senaste årens svenska 

forskning, ger grund för att säga något mer precist om möjligheten att beräkna mer 

differentierade marginalkostnader för trängsel i Sverige. Två huvudaktiviteter har 

genomförts. Den första innebär att inventera studier som kan bidra till att belysa frågan 

om det finns en relevant potential att justera befintliga trängselskatter eller tullsnitt i 

Stockholm. Den andra innebär att analysera i vilken utsträckning det finns vägar utanför 

tätorter där trafikvolymerna under en betydande del av året når sådana nivåer att 

hastigheterna påverkas påtagligt. Vad som är ”betydande” och ”påtagligt” bestäms 

strängt taget av om trängselkostnaden bidrar till att det blir samhällsekonomiskt lönsamt 

att bygga ut kapaciteten eller att använda något styrmedel, t.ex. prissättning av 

trängseln. I projektbeskrivningen pekades infartsmotorvägarna till Stockholm ut som 

exempel. Aktiviteten innebar att undersöka om Trafikverkets flödesdata för vägar 

utanför tätorter, kan användas för att identifiera trängsel.  

För järnväg är målet att analysera data från Trafikverkets kansli för tågplanearbete för 

att undersöka om dessa kan användas för att beskriva graden av knapphet och att 

jämföra körtider i beviljade tåglägen med körtider för sökta tåglägen. Två huvud-

aktiviteter identifierades. Den första innebär att undersöka om tillgängliga data kan 

användas för att konstruera indikatorer för knapphet. För att få ett sådant mått behövs 

information om följande förhållanden bandelsvis liksom om det finns skillnader över 

dygnet: 

 Hur många operatörer avstår från att söka tidtabellägen därför att man tror sig 

veta att det inte är meningsfullt att ens försöka? 

 Hur många ansökningar om tidtabellägen avslås helt? 

 Hur många ansökningar får ett sämre tidtabelläge än vad man efterfrågat? 

Slutligen ville vi sammanfatta undersökningar av förekomst av och värdering av 

trängsel i kollektivtrafikfordon.  
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Resultat 

Trängsel i Stockholms vägnät 

I denna studie refereras Trafikverkets utredning (2013) som genomförts med expertstöd 

från Centrum för Transportstudier och flera forskningsrapporter. Dessa studier indikerar 

alla att det även efter analyserade förändringar i trängselskattens utformning i form av 

fler tullsnitt och höjt skatteuttag finns kvarstående trängselproblem i Stockholm som 

skulle påverkas med justeringar av tullsnitt, nivåer och en differentiering av trängsel-

skattesatser med avseende på tid och plats. 

Trängsel i vägnätet utanför tätorter – på E4 vid Salem 

Tanken med denna del av studien var att genomföra ett försök att kvantifiera trängsel i 

vägnätet utanför tätorter vid tidpunkter och på platser där trafikflödena överskrider 

sådana nivåer att trängselkostnaderna blir betydande. Den senaste undersökningen av 

sambandet mellan flöden och hastigheter i vägnätet från VTI (Olstam, Carlsson och 

Yahya 2013) indikerar att det är få tillfällen och vägtyper där flöden påverkar 

hastigheter.  

För att genomföra denna studie behövdes omfattande flödes- och hastighetsmätningar 

vilket enbart förekommer för ett begränsat urval av platser där Trafikverket gör 

kontinuerliga mätningar. Bland dessa ställen valde vi Salem vid E4 söder om Stockholm 

som kunde vara en plats där det regelbundet förekom betydande hastighetsminskningar 

på vägen. Detta val motiveras av att det är en högt trafikerad vägsträcka där hastighets-

minskningar uppstår regelbundet. Tanken är att om dessa hastighetsminskningar är 

betydande så kan det finnas anledning att undersöka flera platser. Om det å andra sidan 

inte finns betydande hastighetsminskningar ens på en så trafikerad sträcka är det mindre 

troligt att det förekommer betydande trängsel på andra platser. Detta behöver dock 

självklart undersökas innan säkra slutsatser kan dras. 

Resultaten av genomgången av flödena under maj till december 2013 visar att hastig-

heterna underskred 60 kilometer i timmen regelbundet exempelvis under fredagsefter-

middagar i södergående riktning. Marginalkostnaden av trängsel kan antingen utryckas 

som förändringen i reshastighet, restid eller kostnad vid förändring i densitet. Marginal-

kostnaden mätt i reshastighet är som väntat högst vid densiteter och flöden nära vägens 

kapacitet. Studeras istället marginalkostnaden mätt i restid eller mätt i kronor så fås 

fortfarande en kraftig ökning vid densiteter och flöden nära vägens kapacitet, vilket ofta 

förekommer, men ökningen blir än större med ökande densitet vid överbelastning. När 

densiteten är som störst är marginalkostnaden för ytterligare en bil cirka 10 kronor per 

kilometer. Jämför vi med skatterna på bensin som ligger på 5,63 kr per liter så innebär 

det en kostnad motsvarande 34 öre per kilometer vilket brukar anses täcka marginal-

kostnaderna för alla andra externaliteter inklusive koldioxidutsläppen. Därmed kan 

trängselkostnaderna sägas vara betydande. 

Det är viktigt att notera att detta är en studie av en enskild mätplats och att utbredningen 

av den trängsel och köbildning som förekommer inte har studerats. Det kan således 

förekomma köbildning och överbelastning på andra delar av den studerade sträckan, 

exempelvis vid nedströms eller uppströms liggande trafikplatser.   
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Data och beräkningar av knappheten på spårkapacitet 

Denna studie har använt Trafikverkets elektroniska dokumentation av operatörers 

ansökningar om tåglägen för det nationella tågplanearbetet för 2013 och motsvarande 

dokumentation av beslutade tåglägen. Dessa data har enligt uppgift från Trafikverket 

inte tidigare använts för att beräkna det totala antalet individuella tåglägen. 

En metod har tagits fram för kvantitativ beräkning av i vilken grad operatörer beviljas 

sökta lägen och graden av ruckning av beviljade tåglägen. När ett tågläge beviljas med 

en annan avgångs- eller ankomsttid än den som sökts, sägs tågläget ha ruckats. Metoden 

kan användas för att få en bild av graden av knapphet i det svenska järnvägsnätet. I 

denna studie har beräkningarna inskränkt sig till SJ och Green Cargo. Den skulle dock 

kunna utvidgas till samtliga operatörer och flera år. Speciellt skulle man kunna studera 

hur knappheten och ruckningarna har förändrats över tiden.  

Denna datakälla kan användas för att besvara frågorna om hur många ansökningar om 

tidtabellägen som avslås helt och hur många ansökningar som får ett sämre tidtabelläge 

än vad man efterfrågat. Däremot kan vi inte veta hur många tåglägen som operatörer 

avstår från att söka. 

Våra beräkningar indikerar att SJ beviljades ungefär lika många tåglägen som man sökt 

och Green Cargo ungefär 3 procent färre än man sökt för 2013. När vi matchar sökta 

mot tilldelade finner vi dock att SJ tilldelats 87,5 procent och Green Cargo 89,6 procent 

av de sökta lägena. Av de för SJ tilldelade tåglägena har dock 11,3 procent inte kunnat 

matchas till ett sökt läge. För Green Cargo är motsvarande siffra 7,9 procent. Om dessa 

exkluderas innebär det att totalt tilldelade tåglägen för SJ utgör 99 procent av sökta och 

för Green Cargo 97 procent. Detta utgör inte en stark indikation på knapphet. 

Av SJ:s sökta lägen som har kunnat matchas har 81 procent beviljats utan ruckning 

medan enbart 37 procent av Green Cargos lägen beviljats utan ruckning. Rucknings-

tidernas fördelning skiljer sig något för SJ och Green Cargo där SJ har relativt många 

ruckningar i intervallet 300 till 350 sekunder. Ruckningstiderna (per individuellt 

tågläge) är avsevärt lägre för SJ än för Green Cargo. För SJ är den genomsnittliga 

ruckningstiden drygt en minut för avgångstider och drygt 3 minuter för tåglägets totala 

körtid. För Green Cargo är motsvarande värden betydligt högre, ca 20 minuter för 

avgångar och 15 minuter för körtider. De genomsnittliga regionala ruckningarna 

uppvisar också en förvånansvärt stor spridning. För att av detta dra en slutsats om 

graden av knapphet skulle det vara önskvärt med en jämförelse över tid.  

Ett kritiskt steg vid analyserna är matchningen mellan ansökta och tilldelade tåglägen. 

Eftersom varje individuellt tågläge entydigt beskrivs av tåglägets id-nummer och 

kalenderdag, görs matchningen med hjälp av dessa variabler. Ungefär 10–12 % av 

ansökta tåglägen saknar ett matchande tilldelat tågläge. Som nämnts ovan är det nästan 

lika många tilldelade tåglägen som saknar ett matchande ansökt tågläge. Detta kan 

möjligen bero på att operatörer som ej beviljas tåglägen erbjuds att köra andra tåglägen 

som inte funnits med i deras ursprungliga förfrågan. En annan tänkbar möjlighet är att 

id-numren förändras vid tilldelningsprocessen, men detta kan inte vara hela 

förklaringen.  
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Samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar 

I Bergström och Krüger (2013) görs vissa analyser av samvariationen mellan 

kapacitetsutnyttjande och förseningar. Resultaten är delvis motstridiga och inget 

entydigt samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar hittas. 

Trängsel i kollektivtrafik 

Fram till ganska nyligen har det saknats publicerade studier av trängsel i kollektivtrafik. 

Först i en översikt av Wardman och Whelan (2011) offentliggjordes ett omfattande 

material som sträcker sig tjugo år tillbaka i tiden. I vår rapport refereras även den 

relativt nyligen offentliggjorda Haywood och Konig (2011).  

Haywood och Konig (2011) fann att Parisare ibland väntar när fulla tåg passerar i hopp 

om att ett senare tåg ska vara glesare besatt. De finner medianvärdet 5,7 minuter och 

genomsnittet 8,1 minuter som det påslag i restid som man är beredd att avstå för att få 

åka i en vagn med låg trafikbeläggning. Omräknat med tidsvärden fås ett värde 

motsvarande 1,07-1,54 Euro för att få åka i en glesare besatt vagn. 

För att kunna uppskatta kostnaderna för trängsel mer allmänt behövs metoder för att 

kunna uppskatta antalet passagerare i ett fordon. Därför är det intressant att notera att 

flera anordnare av kollektivtrafik har börjar arbeta med vägningssensorer i spårfordon 

för att uppskatta lastvikten och därmed indirekt hur många passagerare som funnits i 

fordonet på olika delsträckor. 
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Congestion and scarce capacity on road, railway and in public transport vehicles 

by Roger Pyddoke, Johan Olstam, Mohammad-Reza Yahya and Rune Karlsson 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

Purpose 

The purpose of this study is to take stock of data and studies that could form the basis of 

the marginal cost estimations for congestion on roads and scarcity of railway capacity. 

Furthermore, the development of methods to estimate and evaluate crowding in public 

transport is discussed. The motive is to examine the preconditions for further 

differentiated taxes and fees, but also to investigate the potential for future more 

ambitious estimates of even more differentiated marginal costs for congestion and 

scarcity. 

For road, the objective is to summarize the extent to which Swedish research in the 

recent years provides grounds for more differentiated marginal congestion cost 

estimation in Sweden. Two main activities have been carried out. The first means 

inventorying studies may help to elucidate whether there is a relevant potential to adjust 

existing congestion taxes or toll-cordons in Stockholm. The second involves analyzing 

the extent to which the roads outside urban areas where traffic volumes during a 

significant part of the year reaches such levels that the speeds are affected significantly. 

What is “significant” is determined strictly by about cost of congestion contribute to if it 

becomes economically viable to expand capacity or to use any further policy 

instruments, such as pricing of congestion. In the project description the highways close 

to Stockholm were given as possible examples. The activity implied testing whether the 

Transport Administration’s flow data for roads outside urban areas, could be used to 

identify congestion. 

For rail, the goal is to analyze data from the Transport Administration’s Office for Train 

planning to test and if these data could be used to describe the degree of scarcity and to 

compare if the driving times in determined train slots to the driving times for the 

operator had desired in the application. Two main activities were identified. The first is 

to examine whether the available data can be used to construct indicators of scarcity. To 

get such a measure requires information about the following conditions for each track 

link as well whether there are differences across the day: 

 How many operators refrain from seeking train slots because they think they 

know that there is no point in even trying? 

 How many applications for train slots rejected completely? 

 How many applications receive poorer operating schedules than were originally 

requested? 

Finally, we wanted to summarize studies of the incidence of and valuation of crowding 

in public transport vehicles. 
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Results  

Congestion in Stockholm's road network 

This study refers to the Transport Administration’s investigation (2013), carried out 

with expert support from the Centre for Transport Studies and several research papers. 

These studies all indicate that there are persistent congestion problems in Stockholm 

that would be affected by adjustments to the toll system, both for the level and the 

differentiation of the congestion tax rates with respect to time and place. 

The congestion in the road network outside urban areas - E4 at Salem 

The idea of this part of the study was to undertake an attempt to quantify congestion of 

roads outside urban areas in times and places where traffic flows exceed such levels that 

speed reduction and congestion pricing could be relevant. The most recent study of the 

relationship between flows and speeds in the road network from VTI (Olstam, Carlsson 

and Yahya 2013) indicates that there are few occasions and road types where flows 

affect speeds. 

To conduct this study extensive flow and velocity measurements were needed, which 

are available only for a limited selection of places where the Transport Administration 

does continuous measurements. Among these places, we chose Salem at E4 south of 

Stockholm, which could be a place where significant reductions in speed occurred 

regularly. This choice was justified by the fact that this is a highly trafficked road link 

where we knew that speed reductions occur regularly. The idea is that if these speed 

reductions are significant, then it may be a good idea also to examine further links. If on 

the other hand, there are no significant decreases of speed even on such a busy stretch, 

then it is less likely that there is considerable congestion in other places. This course has 

to be investigated before any definite conclusions can be drawn. 

The results of the examination of the flows during May to December 2013 show that the 

speeds undercut 60 kilometer per hour regularly, for example, during Friday afternoons 

in the southbound direction. The marginal cost of congestion can either be expressed as 

the change in travel speed, travel time or cost from a change in density. The marginal 

cost in terms of travel speed is as expected highest at densities and flows near the road’s 

capacity. If on the other hand the marginal cost in terms of travel time or in money 

terms, there is still a strong increase in marginal costs at densities and flows near the 

road’s capacity, which often occurs, but the increase is even larger with increasing 

density when overloaded. When the density is greatest the marginal cost of another car 

is about 10 SEK per kilometer. If we compare with the taxes on gasoline which is 

5.63 SEK per liter this means a cost of approximately 0,34 SEK per kilometer, which is 

usually considered to cover the marginal costs of all other externalities including carbon 

emissions. Thus, congestion costs said to be significant. 

It is important to note that this is a study of one single measurement site and that the 

extension and spread of congestion that occurs has not been studied. There thus be 

queus and congestion on other parts of the studied section, for example, at the 

downstream or upstream traffic locations. 

Data and calculations by the scarcity of track capacity 

This study has used the Transport Administrations electronic documentation of 

operators’ requests for train paths for the National train plan for 2013 and the 

corresponding documentation of resolved paths. This data has not, reportedly from the 
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Transport Administration, previously been used to calculate the total number of 

individual paths. 

A method was developed for quantitative estimation of the degree to which operators 

were granted the paths they had applied for and to which degree the determined paths 

had been altered. When a path is granted with another departure or arrival time than was 

requested, the path is said to have been altered. The method can be used to get an idea 

of the degree of scarcity in the Swedish railway network. In this study, calculations 

have been limited to the largest passenger train operator (SJ) and the largest freight train 

operator (Green Cargo). It could, however, be extended to all operators and several 

years. Specifically, one could study how scarcity and alterations of paths has changed 

over time. 

This data source can be used to answer questions about how many applications for train 

paths were dismissed entirely and the number of applications that receive poorer train 

paths than were requested. However, we cannot know for how many paths operators 

refrained from applying. 

Our calculations indicate that SJ was granted about as many paths as they requested and 

Green Cargo about 3 percent fewer paths than they requested in 2013. When we match 

requested against granted however, we find that SJ was granted only 87.5 percent and 

Green Cargo 89.6 percent of the requested paths. Of the SJ granted paths, however, 11.3 

percent could not be matched to a requested path. For Green Cargo, the corresponding 

figure is 7.9 percent. This means that the total of granted paths for SJ account amounts 

to 99 percent of requested paths and for Green Cargo 97 percent. This is not a strong 

indication of scarcity. 

For the train paths requested by SJ that have been matched, 81 percent were granted 

without alteration while only 37 percent of Green Cargo paths were granted without 

alteration. The distribution of alterations differs slightly for SJ and Green Cargo SJ has 

relatively many alterations in the range of 300 to 350 seconds. The size of the 

alterations, however, differ considerably (per individual path) with smaller alterations 

for SJ than for Green Cargo. The average alteration for SJ is just over a minute for 

departure times and more than 3 minutes total running time of path. For Green Cargo, 

the corresponding values are higher, about 20 minutes for departures and 15 minutes to 

travel times. The average regional alteration also exhibit a surprisingly wide variation. 

In order to draw a conclusion about the degree of scarcity, it would be desirable to have 

a comparison over time. 

A critical step in the analysis is the matching of requested to granted paths. Since the 

identification number and the calendar date unambiguously describe each individual 

path, the matching is done by using these variables. Approximately 10–12 % of the 

requested paths lack a matching granted train path. There are almost as many granted 

paths without a matching requested path. This could possibly be due to operators who 

have their requested paths rejected are offered to run other paths that did not exist in 

their original request. Another possibility is that the id numbers change in the allocation 

process, but this cannot be the whole explanation. 

Correlation between capacity utilization and delays 

In Bergstrom and Krüger (2013) some analyzes of covariance between utilization and 

delay are made. The results are sometimes contradictory and no clear correlation 

between capacity utilization and delays is found. 
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Congestion in public transport 

Until fairly recently, there were no published studies of crowding in public transport. 

The survey of Wardman and Whelan (2011) published extensive material extending 

twenty years into the future is among the first to publish on crowding. Our report also 

refers to the relatively recent Haywood and Konig (2011). 

Haywood and Konig (2011) found that Parisians sometimes were waiting when a full 

train passed in the hope that a later train would be less crowded. They find the median 

of 5.7 minutes and the average 8.1 minutes as the increase in travel time that passengers 

are willing to forego in order to ride in a wagon with off-peak occupancy. Using travel 

time values a value corresponding to 1.07 to 1.54 Euro is calculated for the possibility 

to travel in a wagon with off-peak occupancy. 

In order to estimate the costs of congestion, more generally, methods are needed to 

estimate the number of passengers in a vehicle. Therefore, it is interesting to note that 

several providers of public transport have started working with weighing sensors in rail 

vehicles to estimate the weight of the load and thus indirectly the number of passengers 

that have been in the vehicle at different sections. 
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1 Kort bakgrund och litteraturöversikt 

Sveriges nationella transportpolitik har sedan lång tid inneburit en strävan mot 

samhällsekonomisk effektivitet genom marginalkostnadsprissättning. Ett syfte för denna 

rapport har varit att inventera möjligheterna att med data, som hittills inte använts för 

detta, beräkna marginalkostnaderna för trängsel och knapphet och hur de varierar i tid 

och rum för i första hand väg och järnväg. Uppdraget och budgeten för detta projekt 

hölls med avsikt till ett minimum. Därför har också den teoretiska bakgrunden och 

litteraturöversikten hållits kort. 

Om man vill omsätta insikterna om marginalkostnadernas variation i tid och rum i 

prissättning eller för utformning av andra styrmedel behöver man också beakta hur 

styrningen påverkar andra externaliteter som t.ex. olyckor, luftföroreningar och buller. 

Beslut om styrmedlen bör därför tas samlat eftersom ett styrmedel för att påverka en 

icke prissatt externalitet kan vara det minst kostsamma sättet att minska en annan 

externalitet. Om trängseln prissätts optimalt så kan därför behovet av andra styrmedel 

minska. Denna fråga behandlas inte här. 

1.1 Trängsel på väg 

Det finns en rik litteratur om trängsel på vägar. Tidiga bidrag till prissättning av trängsel 

i nätverk är exempelvis Walters (1961) och nobelpristagaren Vickrey (1969). Dessa 

argumenterar för att information om trängselkostnader behövs för att vägleda valet av 

priser och båda tog steg för att utvidga analysen till vägnät. De första trängselanalyserna 

fokuserade på värdet av den fördröjning som uppstår när flera fordon finns på vägen. 

Senare har analyser också beaktat olyckor och luftföroreningar. Trängselkostnaden kan 

analyseras i tre delar. Den första delen har att göra med hur mycket långsammare 

fordonen rör sig på vägen när ett ytterligare fordon tillkommer. Den andra delen har att 

göra med olika resenärers respektive godstransportörens värdering av den fördröjning 

som uppstår. Den tredje delen har att göra med vilka resenärer och vilket gods som 

finns på vägen. För att göra en analys av det senare behövs antingen mycket detaljerad 

information eller någon efterfrågemodell. Eftersom policyutvecklingen har gått 

långsamt har också utformningen av trängselskatterna skett utan detaljerade beräkningar 

av marginalkostnader. Syftet har inte varit att fullt ut differentiera taxor för att avspegla 

marginalkostnadernas variation i tid och rum. Ett syfte för denna studie är främst att 

ytterligare belysa den första delen av trängselkostnaden, nämligen vilka fördröjningar 

som kan förväntas på väg respektive järnväg till följd av att ytterligare fordon 

tillkommer.  

Det faktum att teknologin för att registrera och spara data om förflyttningar av fordon 

successivt har tillåtit att större mängder data kan registreras och sparas till samma 

kostnad har lett till att stora mängder data redan har börjat ackumuleras och snart 

kommer att vara möjliga att analysera. Därför uppstår också förbättrade möjligheter att 

beräkna och validera samband från teoretiska modeller. Några av dessa förutsättningar 

finns redan i form av registrering av passerande fordon på vägar och deras hastighet. 

Denna möjlighet är relativt ny.  

En annan viktig förutsättning är de relativt nya resultaten som visar hur värdering av tid 

varierar mellan individer men också för en och samma individ. Börjesson och Eliasson 

(2014) presenterar tidsvärden som segmenterats med avseende på färdmedel, ärende, 

reslängd och bostadsort. Resultaten visar också hur tidsvärden varierar med avseende på 

inkomst. Det faktum att ärende och tidpunkt för resan påverkar tidsvärdet innebär att 

ökade restider pga. vägträngsel eller förlängda tidtabellstider är olika mycket värda 
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beroende exakt var i nätet och när de sker. Förutom en stor variation av förväntad restid 

kan man också behöva värdera det faktum att restiden kan förväntas variera och ibland 

bli oväntat lång. Frågorna om metoder för att uppskatta restidsvärden kommer inte att 

behandlas i denna rapport. 

Den tredje delen har att göra med hur man kan modellera vem som kommer att använda 

färdmedel och länkar när trängsel och restidsvariation förekommer. Det faktum att vissa 

resenärer har ett högt tidsvärde eller sätter ett högt värde på att komma i tid kan leda till 

olika slags anpassningar som påverkar vilka som finns i olika färdsätt vid olika tid-

punkter. Detta har att göra med efterfrågemodellering. Frågor om efterfrågemodellering 

kommer inte heller att behandlas i denna rapport. 

1.2 Knapphet på järnväg 

Kring fördröjningar för tåg förknippade med högre kapacitetsutnyttjande finns betydligt 

mindre litteratur. Ett viktigt skäl är att trängsel i den mening som den finns på väg inte 

existerar. Varje tåg måste ha ett formellt tillstånd för att köras på spåren. Därför 

hanteras ”trängsel” genom att infrastrukturförvaltaren prioriterar vilka tåg som får 

köras, när och hur snabbt. Därmed kan infrastrukturförvaltaren acceptera flera önskemål 

om att köra tåg vilket kan leda till en tidtabell innebärande ett högre kapacitets-

utnyttjande.  

När kapaciteten blir knapp hanteras det på flera sätt. I första hand försöker man ge en 

operatör tillträde till banan vid en annan tidsperiod än den operatören helst önskar. Om 

man inte lyckas bli överens kan konsekvensen bli att en operatör inte beviljas tillträde 

till banan. Om operatören beviljas en annan tidperiod innebär det inte sällan att den 

beviljade gångtiden för tåget förlängs. 

En ytterligare konsekvens kan vara att förseningar som uppstår också blir fler och 

längre. En viktig del av tidtabellskonstruktion innebär dock att lägga in slack för att ge 

passagerare rätt förväntan om hur lång tid tågresan kommer att ta. Ett ökat kapacitets-

utnyttjande skulle då kunna observeras som en trendmässig förlängning av de i 

tidtabellen uppgivna restiderna.  

En del av den forskning som gjorts har försökt analysera sambandet mellan 

kapacitetsutnyttjande och förseningar (t.ex. Mattson 2004 och 2007). Den svenska 

forskningen har relativt nyligen börjat analysera de data om tågrörelser som genereras 

och sparas på Trafikverket i olika databaser (t.ex. Björklund, Nilsson och Pyddoke 2013 

och Jian, Persson och Sundbergh 2012). En etablerad föreställning är att det finns ett 

positivt samband mellan kapacitetsutnyttjande och försening per tåg. Detta ifrågasätts 

dock av Bergström och Krüger (2013) som inte finner detta samband i svenska 

tågföringsdata. De finner visserligen att fler tåg ger fler förseningar men ingen för att 

förseningarna per tåg ökar. 

För att i analogi med vägtransporter beräkna marginalkostnader för att köra ett 

ytterligare tåg behövs således solida effektsamband mellan ytterligare körda tåg och 

såväl ökade tidtabellstider som ökade förseningar. Detta saknas i stor utsträckning idag. 

Ett första steg är dock att samla in goda data om tidtabellsläggningen och 

förseningsdata. 

Syftet för delstudien av järnväg är att försöksvis använda Trafikverkets uppgifter om 

sökta och erhållna tåglägen för att analysera om dessa skulle kunna användas för att 

analysera dels knappheten på tåglägen dels om fördröjningar ökar över tid. 
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1.3 Trängsel i kollektivtrafik 

Slutligen kommer denna rapport också kort att beröra värderingen av upplevd trängsel i 

kollektivtrafikfordon, på perronger och i terminalanläggningar. För kollektivtransporter 

har relativt nyligen en översikt av hittills opublicerade brittiska konsultrapporter som 

analyserat upplevd trängsel på tåg publicerats (Wardman och Whelan 2011). Denna 

studie visar att brittiska tågoperatörer sedan åtminstone 20 år varit uppmärksamma på 

att trängsel på tåg kan minska passagerarnas betalningsvilja för biljetter. Wardman och 

Whelan 2011 sammanfattar evidensen för värdering av trängsel på tåg i termer av en 

multiplikativ faktor för att öka värderingen av att förkorta restiden om man färdas i en 

högt belastad järnvägsvagn. En samtidig studie (Li och Hensher 2011), täcker delvis 

samma referenser, men diskuterar även trängsel på perronger och i terminaler. Några 

svenska studier har också gjorts t.ex. Transek 2006. 
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2 Trängsel på väg 

Syftet med detta avsnitt är att inventera möjligheter att identifiera marginalkostnads-

variationer som skulle kunna vara relevanta att prissätta. Fokus ligger således i första 

hand på att kunna identifiera fordon, länkar och tidpunkter där stora belastningar 

uppstår i vägnätet och att därmed marginalkostnader för trängsel kan tänkas vara 

betydande. Det är genom att identifiera de extrema värdena som det maximala behovet 

av styrning eller prissättning kan identifieras. Genom att dessutom analysera den 

relativa förekomsten av observationer av marginalkostnader med betydande avvikelse 

från medelvärdet kan behovet/potentialen för styrning bedömas. 

2.1 Trängsel i Stockholm 

Stockholms vägnät är särskilt intressant av två skäl. Det första är att det fortsatt finns 

tidpunkter och vägavsnitt där trängsel är ett problem i Stockholm (Trafikverket 2013). 

Främst av finansieringsskäl men också för att öka framkomligheten för vägtrafiken i 

Stockholms län och minska miljöeffekterna av trafiken, har regeringen initierat ett 

utredningsarbete för att utreda höjningar av trängselskattesatserna. Det andra är att 

trängselskatterna erbjuder ett styrmedel som kan differentieras ytterligare för att komma 

åt höga kostnader för trängsel och därmed åstadkomma ett bättre kapacitetsutnyttjande. 

2.1.1 Trängselskatteutredningens iakttagelser 

Trafikverket (2013) utgör underlaget för förslag till förändringar av trängselskattens 

utformning med målet att finansiera utbyggnad av tunnelbanan, öka framkomligheten 

och minska trafikens miljöpåverkan. Trafikverket framhåller att man siktat på samhälls-

ekonomisk effektivitet, god miljö, genomförbarhet samtidigt som effekter på intäkter 

beaktats. 

Rapporten studerar tre förslag/scenarier där det första innebär tidigareläggning av 

justeringar i enlighet med redan beslutade förändringar av trängselskatterna (tidigare-

läggning av trängselskatt på Essingeleden). Det andra förslaget innebär, utöver det 

första förslaget, en höjning av uttaget av trängselskatt. Skatten i högtrafik ökar från 20 

till 30 kronor (samt från 15 till 22 och från 10 till 15) och maxskatten per dygn från 60 

till 90 kronor. Det tredje förslaget innebär att ytterligare ett tullsnitt läggs in 

(Västerbron, Centralbron och Slussen). Skatten för dessa passager sätts till 15 kronor.  

Det första förslaget/scenariot uppges ha följande effekter: Stor lönsamhet, minskar 

restider på Essingeleden och andra ställen med motsvarande en halv miljard per år. 

Trafikanternas totala restidsvinster överstiger ökningen av skattebetalningarna. Det 

beror på en betydande framkomlighetsvinst dels på Essingeleden, dels genom att trafik 

som korsar påfartsstråk når en ökad framkomlighet. Effekten är dock liten på kollektiv-

trafiken, både för resande och för framkomlighet. 

Utredningens analyser indikerar att köerna minskar men trängsel återstår dock i stor 

utsträckning efter att det första förslaget genomförts vilket framgår av Figur 5-7 i 

Trafikverket (2013).  

Det andra förslaget uppges ha följande effekter: Det samhällsekonomiska nettot ökar 

med 200 mnkr jämfört med första förslaget. Nettonyttan för trafikanterna minskar dock 

vilket kompenseras av ökade intäkter. Köer minskar ytterligare men kvarstår fortfarande 

Figur 6-6 i Trafikverket (2013). 
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Det tredje förslaget uppges ha följande effekter: Det samhällsekonomiska nettot ökar 

med 200 mnkr jämfört med andra förslaget och hamnar på 900 mnkr. Trafikantnyttan i 

stort sett densamma som i andra förslaget.  

Utredningen ger viss ledning för att bedöma storleken på de marginella trängselkost-

naderna före och efter. Införandet av ytterligare betalstationer ökar samhällsnyttan.  

Utredningen analyserar dock inte möjligheten att differentiera tullsatserna vid olika 

infarter eller för olika riktningar. Det kan således inte, med denna utredning som grund, 

uteslutas att ytterligare differentiering kan vara samhällsekonomiskt lönsam.  

2.1.2 Uppskattning av trängsel baserat på flödeshastigheter 

Trängsel i ett högtrafikerat stadsvägnät kan förutom flödet på en enskild länk bero på 

flaskhalsar nedströms eller på köer på korsande stråk. För att identifiera höga flöden 

eller flaskhalsar i ett stadsvägnät behövs många observationspunkter. På uppdrag av 

Stockholms kommun inom ramen för Trafikverkets (2013) utredning har Jenelius, 

Kazagli och Börjesson (2012) formulerat ett förslag till ett trängselindex för Stockholm. 

Syftet för studien är att detta trängselindex ska kunna användas för att löpande justera 

trängselskattesatserna. Författarna diskuterar genomsnittlig hastighet, restidsindex och 

relativ restidsförlängning. 

Som en del av studien analyserar författarna data från hastighetskameror på 18 sträckor 

i Stockholm. De finner rimliga data för en del av dessa och redovisar variationer på 

månadsnivå. 

Med VTI:s syfte att identifiera extremvärden för marginalkostnader kan vi konstatera att 

datamaterialet är intressant och att författarna i viss utsträckning använt materialet för 

att belysa extremlägen och deras relativa förekomst. De belyser relativ förekomst av 

icke obetydliga restidsförlängningar bl.a. genom att i ett diagram (Jenelius, Kazagli och 

Börjesson 2012 sid 10 Figur 1) visa på restid vid olika tidpunkter.  

 

 

Figur 1 Genomsnittlig restid för de tre sträckorna för olika tidpunkter på dygnet. Data 

är från måndag-fredag september 2011-april 2012. Källa: Jenelius, Kazagli och 

Börjesson 2012. 
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Idealiskt sett skulle dessa kombineras med förarnas och eventuella passagerares 

tidsvärden och förseningstidsvärden. 

2.1.3 Trängselkostnader i Stockholm – utrymme för ytterligare differentierade 
trängselskatter? 

Flera ytterligare forskare har på senare tid publicerat studier som kastar ljus över frågan 

om ytterligare differentiering av trängselskatter i Stockholm (t.ex. Ekström, Engelson 

och Rydergren 2009 och Ekström 2014). Dessa studier fokuserar på möjligheter att 

beräkna optimala skattesatser och avvägningen mellan uppnådd nettonytta och antalet 

länkar som belastas med trängselskatter. Denna avvägning baserar sig på att det är 

kostsamt både i termer av systemkostnader för debitering och i termer av kognitiva 

möjligheter för bilisterna att kunna anpassa sig till prissystemet. 

De viktigaste resultaten ur ett policyperspektiv är att: 

 En stor del av samhällsnyttan med trängselskatter kan realiseras i ett ”förenklat” 

nätverk med relativt få betalstationer. I beräkningarna realiseras 75 procent av 

samhällsnyttan med 24 betalstationer. Då representeras dock endast en mindre 

del av det totala antalet länkar i det verkliga vägnätet. 

 I ett optimerat betalsystem prissätts 69 länkar jämfört med dagens 20. 

 I beräkningarna tillåts differentierade skatter mellan olika betalstationer. De 

optimala skatterna för den mest belastade timmen beräknas till mellan ca 1 till 35 

kronor. Det betyder att flödena förbi olika betalstationer beräknas påverka 

trängseln väldigt olika. 

 En optimering av skattesatserna under den mest belastade timmen vid dagens 

tullstationer beräknas till mellan ca 9 och ca 48 kronor. 

 I den optimerade situationen realiseras en nettonytta som är drygt tre gånger 

större än i dagens system. Redan vid en optimerad beskattning vid dagens 

tullstationer och utvidgad till Essingeleden ökar nettonyttan med en faktor två. 

Som jämförelse analyserar dessa uppsatser också ett ”klassiskt” marginalkostnads-

prissatt system. Då prissätts samtliga 291 länkar i modellen och trängselskatterna 

hamnar på mellan 0 och 32 kronor. På grund av bland annat systemkostnader innebär 

dock inte detta system högst nettonytta. Sammantaget indikerar dock dessa resultat att 

ytterligare differentiering av trängselskatter kan vara motiverad.  

Kristoffersson och Engelson (2011) visar att ovanstående resultat verkar stå sig även i 

en mer upplöst modell. 

2.2 Trängsel på E4 mellan Stockholm och Södertälje 

De trängselskatter som hittills införts i Sverige – Stockholm respektive Göteborg – har 

fokuserat på trängsel och miljöeffekter i staden och på förbifarter förbi den centrala 

staden. Trängselproblem kan dock finnas utanför stadskärnorna i stora städer. På i 

synnerhet motorvägarna nära storstäderna saktar trafiken ibland tydligt in. Exempel kan 

vara motorvägarna strax norr och söder om Stockholm i rusningstid eller på fredag 

eftermiddagar.  

VTI känner inte till någon dokumentation om omfattningen av den trafik som drabbas 

av långsammare gående trafik till följd av trafikmängden. Däremot finns flera omgångar 

av hastighet/flödessamband som beräknats av VTI (t.ex. Olstam, Carlsson och Yahya 

2013). Om man studerar dessa samband kan man se att det är ytterst få vägar för vilka 

tillräckligt stora trafikvolymer observeras för att det ska få en effekt på hastigheten. 
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Detta utesluter dock inte att andra vägar än de som använts för att skatta hastighet/ 

flödessambanden tidvis skulle kunna ha så höga flöden att hastigheten påverkades 

påtagligt. VTI har därför sammanställt data från Salem på E4 mellan Botkyrka och 

Södertälje. 

Syftet med denna analys är att identifiera hur stor andel av ett år (månad, vecka eller 

dygn) hastigheten påverkas påtagligt på E4 mellan Stockholm och Södertälje och att 

uppskatta storleken av effekten i termer av marginalkostnad för ett fordon. Tanken är att 

detta ska fungera som en indikation på förekomst av icke-försumbara marginalkostnader 

för trängsel i det svenska vägnätet utanför de egentliga tätorterna.  

För att göra denna analys har data erhållits från Trafikverket. Dessa data har analyserats 

för att identifiera potentiella fel och outliers. Därefter ha frifordonshastighet per riktning 

och körfält bestämts. 
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3 Skattning av trängsel på vägar i landsbygd 

Att det förekommer signifikant trängsel på vissa svenska vägar i tätortsmiljöer är det 

ingen tvekan om. Hur stora trängselproblem som råder utanför de svenska 

storstadsområdena är dock mera oklart. Denna delstudie har till syfte att belysa 

omfattningen av trängsel på det svenska vägnätet utanför storstadskärnorna. 

3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna delstudie avser att belysa är 

 Finns det märkbar trängsel på det svenska vägnätet utanför storstadskärnorna? 

 I så fall i vilken utsträckning? 

 Hur stor är kostnaden och marginalkostnaden på grund av trängsel i landsbygd? 

3.2 Beskrivning av case och datamaterial 

Då denna delstudie är en mindre studie av förstudiekaraktär så finns ingen möjlighet att 

försöka skatta trängselutbredningen i hela det svenska landsbygdsvägnätet. Istället har 

en ”Worst case” analys använts, det vill säga att studien har utgått ifrån en bedömning 

av var i vägnätet utanför tätorter som det kan finnas trängsel. Bland de punkter för vilka 

Trafikverket har ett omfattande datamaterial valdes en specifik plats vilken kunde 

förmodas vara en av de platser utanför storstadskärnorna som har störst trängsel-

problem. Detta för att för att kunna svara på frågan om det överhuvudtaget finns 

märkbar/signifikant trängsel i landsbygdsmiljö i Sverige. Kraven för val av studieobjekt 

var att  

 platsen ska ligga i landsbygdsmiljö (dvs. en plats utanför storstadskärnorna) 

 det finns indikation på återkommande trängsel 

 det finns tillgång till data under en lång period, helst ett helt år. 

Den plats som valdes var en plats på E4:an mellan Södertälje och Stockholm, se Figur 

2. Vägen är en motorväg med 3 körfält per riktning och hastighetsgräns 100 km/h. 

Mätpunkten ligger längre än 2 km från närmsta trafikplats, vilket innebär att sträckan 

bör klassas som landsbygdsmotorväg enligt Trafikverket (2014) där kriteriet för 

landsbygd är färre än 0,5 trafikplatser/km.  



 

VTI rapport 832 21 

 

Figur 2 Karta som visar studieobjektets placering. 

På platsen finns en permanent radarmätstation (en del av det Motorway Control System 

(MCS) som finns på sträckan) som mäter och sparar  

 antal fordonspassagerare per körfält och minut 

 punktmedelhastighet per körfält i form av aritmetiskt medelvärde per minut (dvs. 

time mean speed). 

Mätmaterialet omfattar både södergående och norrgående riktning för samtliga körfält 

under tidsperioden Maj – December 2013. 

3.3 Analysansats 

De databearbetningar och analyser som genomförts har syftat till att uppskatta hur ofta 

och i vilken omfattning som trängsel råder, den totala kostnaden av trängseln samt 

marginalkostnaden av trängseln. För detta har tre delvis olika ansatser använts.  

För att uppskatta hur ofta och i vilken omfattning som trängsel förekommer delades 

datamängden först upp per veckodag samt att helgdagar och dag innan helgdag lades i 

separata kategorier. För att få en överblick av datamaterialet skapades diagram över 

hastighetsflöden uppdelade per körfält och veckodag. Baserat på dessa diagram valdes 

gränsvärden för en grov definition av markant trängsel (överbelastning). De 

gränsvärden som valdes var  

 medelhastighet lägre än 60 km/h 

 flöde större än 3 fordon/minut/körfält.  

Hastighetsflödesdiagrammet delades sedan in i celler med storleken 5 km/h och 1 

fordon/minut, från 0–180 km/h (36 steg om 5 km/h) och från 1–50 fordon/minut (50 

steg om 1 fordon/minut). Syftet med indelning var dels att beräkna antalet dagar och 

antalet minuter där markant trängsel förekom samt att skatta hur stor total fördröjning 

trängseln orsakade. För att skatta fördröjningen uppskattades först frifordonhastigheten 

(dvs. genomsnittlig reshastighet för fria ohindrade fordon, här definierat som 
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mätpunkter med flöden mindre än 4 fordon/minut), sedan beräknades medelfördröjning/ 

fordon (h/fordon/km) för respektive cell som  

 

 𝑑𝑖,𝑗 =
1

�̅�𝑖,𝑗
−

1

𝑣𝑓
, (1) 

 

där �̅�𝑖,𝑗 är medelhastigheten i hastighetsintervall 𝑖 och flödesintervall 𝑗 och �̅�𝑓 är den 

skattade frifordonshastigheten. Fördröjningen antogs vara noll för de celler där villkoren 

för markant trängsel inte uppfylldes. Medelfördröjning per fordon beräknades sedan 

som 

 

 𝑑 = ∑∑𝑑𝑖,𝑗 ⋅ 𝑗 ⋅ 𝑝𝑖,𝑗
𝑗𝑖

, (2) 

 

där 𝑝𝑗 är antalet observationer som finns i cell (𝑖, 𝑗).  

För att skatta marginalkostnaden av trängsel har två olika ansatser beaktats. Marginal-

kostnaden av trängsel på en väglänk skulle antingen kunna uttryckas som förändringen i 

fördröjning eller hastighet vid ökat flöde (1 fordon till per tidsenhet) eller vid ökad 

densitet (1 fordon till per rumsenhet). Problemet med att använda förändringen i 

hastighet per förändring i flödesenhet är att detta kräver information om efterfrågat 

flöde och inte faktiskt flöde. För situationer där efterfrågan överskrider kapaciteten 

kommer genomströmningen (det faktiska flödet) att minska med ökad efterfrågan. Så 

för överbelastade trafiksituationer kommer en minskning i efterfrågan ge en ökning i 

faktiskt flöde och en ökning i reshastighet. Istället har förändringen i reshastighet vid 

ökning av densitet, dvs. 
𝑑𝑣

𝑑𝑘
, använts. För detta krävs ett matematiskt samband mellan 

densitet och hastighet. I denna studie har den hastighets-densitetsmodell som utvecklats 

av Van Aerde (Van Aerde 1995, Van Aerde och Rakha 1995) använts. I Van Aerdes 

hastighets-densitetsmodell så uttrycks densiteten som funktion av hastighet och inte 

tvärtom. Fördelen med Van Aerdes modell är dock att den har en s-kurveform som 

passar de aktuella mätdata betydligt bättre än andra klassiska hastighets-densitets 

modeller som Greenshield och Greenberg (se exempelvis Hall (1996)) I Van Aerde 

modellen så beräknas densiteten, 𝑘, som 

 

 𝑘 =
1

𝑐1 +
𝑐2

𝑣𝑓 − 𝑣 + 𝑐3𝑣
, (3) 

 

där 𝑣 är medelhastighet, 𝑣𝑓 är genomsnittlig frifordonshastighet och 𝑐1, 𝑐2 och 𝑐3 är 

kalibreringskonstanter som beräknas som 

 

 𝑐1 = 𝑚𝑐2, 
(4) 
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𝑐2 =

1

𝑘𝑚 (𝑚 +
1
𝑣𝑓
)
, (5) 

 

 𝑐3 =

−𝑐1 +
𝑣𝑘
𝑞𝑘

−
𝑐2

𝑣𝑓 − 𝑣𝑘

𝑣𝑘
, 

(6) 

där 

 𝑚 =
2𝑣𝑘 − 𝑣𝑓

(𝑣𝑓 − 𝑣𝑐)
2. (7) 

Parametern 𝑞𝑘 är kapacitetsflödet, 𝑣𝑘 medelhastigheten vid kapacitetsflöde och 𝑘𝑚 är 

den maximala densiteten (eng. jam density). Ekvation (3) kan lösas för 𝑣 som funktion 

av 𝑘 (se exempelvis Brilon och Lohoff (2011)) och deriveras och användas som en 

uppskattning av marginalkostnaden (förändringen i reshastighet) för ytterligare ett 

fordon per km på en vägsträcka. Ytterligare en variant är att uttrycka ekvation (3) som 

funktion av restiden/km 𝑡 =
1

𝑣
 (h/km) och lösa ut restiden 𝑡 som en funktion av 

densiteten 𝑘 och sedan derivera för att få förändringen i restid/km vid en ökning med ett 

fordon/km (dvs. 
𝑑𝑡

𝑑𝑘
). Om ett tidsvärde �̂�𝑐 kr/person ansätts går det även att skatta 

marginalkostnaden i kronor/km 
𝑑𝑐

𝑑𝑘
 som 

 
𝑑𝑐

𝑑𝑘
=

𝑑𝑡

𝑑𝑘
⋅ �̂�𝑐 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑘, 

(8) 

där �̂�𝑐 är genomsnittligt tidsvärde i kr/h/person, 𝜌 är genomsnittligt antal personer per 

fordon och 𝑘 är densiteten i antal fordon/km. 

3.4 Resultat och analys 

3.4.1 Uppskattning av förekomsten av markant trängsel 

För att undersöka hur ofta och i vilken omfattning som det förekommer trängsel vid den 

aktuella mätplatsen har antalet dagar och antalet minuter med reshastighet lägre än 60 

km/h och flöde större än 3 fordon/minut/körfält sammanställts, se Tabell 1. Tabellen 

visar att det i princip endast är återkommande trängselproblem i södergående riktning 

och att dessa vanligtvis förekommer på fredagar (vid djupare analys i huvudsak fredag 

eftermiddag). I princip förekommer det markant trängsel på 21 av 34 fredagar. Det 

förekommer inga problem under semesterperioden (mitten av juli till mitten av augusti), 

så om denna period undantages blir det 21 av 28 fredagar. På fredagar är det i genom-

snitt 160 minuter med en trafiksituation där medelhastigheten är lägre än 60 km/h och 

flödet större än 3 fordon/minut. Vid exempelvis fredagen den 1 november ligger 

hastigheten under 60 km/h under tidsperioden 1350-1630. 

På övriga vardagar förekommer enstaka kortvariga (< 60 min) tillfällen med trängsel, 

och något mer långvarigt, troligen på grund av någon typ av incident. Undantaget är till 

viss del torsdagar där det för 7 av 34 torsdagar förekommit markant trängsel, dock 

vanligen under en kortare period än 60 minuter. Det förekommer även trängsel på dagen 

innan storhelger som Kristi himmelsfärds dag, nationaldagen, midsommar, etc. och 
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ibland även under den efterföljande helgdagen, se exempelvis 8–9 Maj, 5–6 Juni samt 

19–21 Juni i Tabell 2. 

Tabell 1 Sammanställning av antalet minuter med betydande trängsel (medelhastighet 

lägre än 60 km/h och flöde större än 3 fordon/minut) uppdelat vänster (V), mitt (M) och 

höger (H) körfält samt på veckodag, helgdag samt dag före helgdag. 

Antal minuter med reshastighet <60 km/h 
och flöde >=3 fordon/minut   

Antal minuter med reshastighet <60 km/h 
och flöde >=3 fordon/minut 

                

  Antal dagar  V M H     Antal dagar  V M H 

                

Måndagar  0  0 0 0   Måndagar  3  45 53 56 

                

Tisdagar  1  85 157 0   Tisdagar  2  122 129 95 

                

Onsdagar  1  37 37 36   Onsdagar  3  160 164 167 

                

Torsdagar  2  82 85 83   Torsdagar  7  275 311 253 

                

Fredagar  1  0 31 27   Fredagar  21  3329 3343 3264 

                

Lördagar  0  0 0 0   Lördagar  3  247 253 244 

                

Söndagar  1  40 41 39   Söndagar  1  28 26 29 

                

Helgdagar  0  0 0 0   Helgdagar  4  591 598 592 

                

Dag före 
helgdag  0  0 0 0   

Dag före 
helgdag  3  1098 1110 1085 
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Tabell 2 Antal minuter med genomsnittlig hastighet (över tre körfält) < 60 km/h och 

flöde >=3 f/m, södergående riktning. 

Veckodag  MAJ 3kf  Juni 3kf  Juli 3kf  Aug 3kf  Sep 3kf  Okt 3kf  Nov 3kf  Dec 3kf 

                         

tisdag                           1             

onsdag  1                        2             

torsdag  2              1         3 234           

fredag  3              2         4 500  1 466      

lördag  4    1         3 291       5    2        

söndag  5    2         4    1    6    3    1   

måndag  6    3    1    5    2    7    4    2   

tisdag  7    4    2    6    3    8    5 281  3   

onsdag  8 905  5 711  3 64  7    4    9    6    4   

torsdag  9 608  6 367  4    8    5    10    7 11  5   

fredag  10    7    5 550  9    6 388  11 505  8    6   

lördag  11    8    6 247  10    7    12    9    7   

söndag  12    9    7    11    8    13    10    8   

måndag  13    10 29  8    12    9    14    11    9 73 

tisdag  14    11    9    13    10    15    12    10   

onsdag  15    12    10    14    11    16 161  13    11   

torsdag  16    13 159  11    15 69  12    17    14    12   

fredag  17 357  14 691  12    16 343  13 565  18 372  15    13   

lördag  18    15    13    17    14    19    16    14   

söndag  19    16    14    18    15    20    17    15   

måndag  20    17    15    19    16    21    18    16   

tisdag  21    18    16    20    17    22    19    17   

onsdag  22    19 266  17    21    18    23    20    18   

torsdag  23 139  20 1677  18    22 174  19    24    21 53  19   

fredag  24 581  21 620  19    23 687  20 584  25 793  22 326  20   

lördag  25    22    20    24    21    26    23    21   

söndag  26    23    21    25    22    27    24    22   

måndag  27    24 52  22    26    23    28    25    23   

tisdag  28    25    23    27    24    29    26 65  24   

onsdag  29    26    24    28    25    30    27    25   

torsdag  30    27    25    29    26    31    28    26 186 

fredag  31 582  28 480  26 155  30 60  27 632       29 319  27   

lördag       29 206  27    31    28         30    28   

söndag       30    28 83       29              29   

måndag            29         30              30   

tisdag            30                        31   

onsdag            31                            

 

3.4.2 Uppskattning av den totala fördröjningen 

För att skatta den totala kostnaden av trängsel under fredagar i södergående riktning 

användes proceduren som beskrivs under avsnitt 3.3 där först medelfördröjningen per 

cell om 5 km/h och 1 fordon/minut beräknas enligt ekvation (2) och sedan den totala 

fördröjningen enligt ekvation (3). Definitionen på markant trängsel justerades något och 

anpassades till respektive körfält då fordonsfördelningen och därmed frifordonsnivå och 

hastighetsfördelningen varierade mellan körfälten. Hastighetsflödesdiagrammen och de 
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gränser som användes för definition av markant trängsel redovisas i Figur 3 för vänster 

körfält, i Figur 4 för mittkörfältet och i Figur 5 för höger körfält. 

 

Figur 3 Hastighetsflödesdiagram för vänster körfält i södergående riktning. 

 

 

Figur 4 Hastighetsflödesdiagram för mittkörfältet i södergående riktning. 
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Figur 5 Hastighetsflödesdiagram för höger körfältet i södergående riktning. 

Uppskattningen av den totala fördröjningen på fredagar under perioden Maj–December 

2013 är  

 2 494 h för vänster körfält 

 2 349 h för mittkörfältet 

 1 108 h för höger körfält, 

vilket ger totalt 5 951 timmar eller 283 timmar i genomsnitt per fredag som det 

förekommer markant trängsel. 

3.4.3 Uppskattning av marginalkostnaden 

För att skatta marginalkostnaden av trängsel har Van Aerdes hastighets-densitetsmodell 

(ekvation (5)) anpassats till mätdata aggregerat på 15-minutersnivå. Den maximala 

densiteten (𝑘𝑚 i ekvation (5)) har satts till 134,5 fordon/km/körfält enligt de skattningar 

för svenska motorvägar som tagits fram och presenteras i Trafikverket (2014). 

Frifordonshastigheten 𝑣𝑓, medelhastigheten vid kapacitetsflöde 𝑣𝑘 och kapacitetsflödet 

𝑞𝑘 har skattats genom manuell justering av parametrarna och visuell inspektion av 

överenstämmelsen i densitet-hastighetsplanet. Frifordonshastigheten har satts till 94 

km/h, medelhastigheten vid kapacitetsflöde till 65 km/h och kapacitetsflödet till 4 000 

fordon/h. De resulterande sambanden för hastighet-densitet och hastighet-flöde samt 

överensstämmelse med mätdata visas i Figur 6 respektive i Figur 7.  
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Figur 6 Uppmätt medelhastighet i km/h (aggregerad på 15-minutersnivå) som funktion 

av densitet i fordon/km (över samtliga 3 körfält) samt anpassad Van Aerde funktion. 

 

 

Figur 7 Uppmätt medelhastighet i km/h (aggregerad på 15-minutersnivå) som funktion 

av flöde i fordon/h (aggregerat på 15-minutersnivå över samtliga 3 körfält) samt 

anpassad Van Aerde funktion. 
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Figur 8 visar derivatan av ekvation (5) om den utrycks som reshastighet som funktion 

av densitet, dvs. derivatan av funktionen i Figur 6. Marginalkostnaden är som väntat 

störst vid den kritiska densiteten (~61 fordon/km) som föreligger vid kapacitetsflödet. 

Figuren visar tydlig hur marginalkostnaden kraftigt ökar (derivatan minskar) när 

densiteten närmare sig den kritiska densiteten för att sedan avta med ökande grad av 

överbelastning. Som mest sjunker hastigheten med ca 1,1 km/h för varje nytt fordon 

som finns per kilometer. 

 

 

Figur 8 Derivatan av den anpassade Van Aerde funktionen, dvs. lutningen på kurvan i 

Figur 6. 

Ett alternativ är att studera restiden som funktion av densitet. Figur 9 visar den 

anpassade Van Aerde modellen i form av restiden per km som funktion av densitet 

istället för reshastighet som funktion av densitet (Figur 6). Figur 10 visar derivatan av 

ekvation (5) om den utrycks som restid som funktion av densitet, dvs. derivatan av 

funktionen i Figur 9. Observera att restiden är i timmar per km. Derivatan för restiden 

uppvisar en något annan form av derivatan för reshastigheten. Det finns fortfarande en 

markant ökning i derivatan kring den kritiska densiteten (~61 fordon/km), men den är 

dock relativt marginell i förhållande till den kraftiga ökningen i restid och 

restidsderivata som fås med minskningen i hastighet vid ökande densitet. 
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Figur 9 Restid som funktion av densitet enligt anpassad Van Aerde modell. 

 

Figur 10 Derivatan av den anpassade Van Aerde funktionen, dvs. lutningen på kurvan i 

Figur 8. 

Om vi antar att det sitter 2 personer i varje bil på fredag eftermiddag och att hälften är 

långväga och hälften regionala resor så blir tidsvärdet per person (108 + 59)/2 = 83,5 

kr/h, dvs. 83,5 ⋅ 2 = 167 kr/h/fordon (där tidsvärdena 108 kr/tim och 59 kr/tim hämtats 
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från ASEK 5). Figur 11 visar marginalkostnaden i kronor/km för ytterligare ett 

fordon/km. Notera att runt densiteten 125 fordon per kilometer ligger marginal-

kostnaden för ytterligare ett fordon under 10 kronor. Jämför vi med skatterna på bensin 

som ligger på 5,63 kr per liter så innebär det en kostnad motsvarande 34 öre per 

kilometer vilket brukar anses täcka marginalkostnaderna för alla andra externaliteter 

inklusive koldioxidutsläppen. Därmed kan omfattningen på kostnaderna sägas vara 

relevanta att prissätta.  

 

 

Figur 11 Marginalkostnaden i kronor/km för den anpassade Van Aerde funktionen, dvs. 

lutningen på kurvan i Figur 8 omräknat till kostnad med hjälp av tidsvärdet 83,5 

kronor/h/person och ett antagande om i genomsnitt 2 personer/fordon. 

3.5 Slutsats 

De slutsatser som kan dras från denna begränsade studie är att det finns märkbar 

trängsel på det svenska vägnätet utanför storstadskärnorna. Hur stor omfattningen av 

trängseln är i det övriga landsbygdsnätet går förstås inte att skatta utifrån studier av en 

mätplats. Dock kan det konstateras att det förekommer återkommande trängsel på E4:an 

mellan Stockholm och Södertälje i riktning söderut, framförallt på fredag eftermiddag. 

Fördröjningen på fredagar som det förekommer trängsel har uppskattats till i genomsnitt 

283 timmar per kilometer och dygn. Marginalkostnaden av trängsel kan antingen 

utryckas som förändringen i reshastighet, restid eller kostnad vid förändring i densitet. 

Marginalkostnaden mätt i reshastighet är som väntat högst vid densiteter och flöden 

nära vägens kapacitet. Studeras istället marginalkostnaden mätt i restid eller mätt i 

kronor så fås fortfarande en kraftig ökning vid densiteter och flöden nära vägens 

kapacitet, men ökningen blir än större med ökande densitet vid överbelastning. Med 

realistiska antaganden om antal personer i bilarna och restidsvärdering ligger den runt 

10 kronor per fordon per kilometer vid de högsta uppmätta flödena. För att kunna göra 

mer precisa beräkningar är det viktigt att veta mer om antalet personer och resärenden.  
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Det är viktigt att notera att detta är en studie av en enskild mätplats och att utbredningen 

av den trängsel och köbildning som förekommer inte har studerats. Det kan således 

förekomma köbildning och överbelastning på andra delar av den studerade sträckan, 

exempelvis vid nedströms eller uppströms liggande trafikplatser.  
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4 Knapphet på tåglägen 

4.1 Tidigare studier av efterfrågan 

Flera utredningar har behandlat kapacitetstilldelning i det svenska järnvägssystemet. En 

utredning av relativt sent datum är (Pyddoke och Pettersson 2013). Där behandlades 

som en liten del av uppdraget från Trafikanalys, Trafikverkets hantering av kapacitets-

tilldelning. 

I utredningen frågade VTI om Trafikverket hade statistik för att beskriva tågläges-

ansökningar för Tågplan 2013 och tidigare. Trafikverket uppgav ”att antalet 

tåglägesansökningar gällande 2013 inlämnade i april 2012 ligger i stort på samma nivå 

som tidigare”.  

Trafikverket konstaterade också att det ”på vissa sträckor och under vissa tider” var 

svårare att tillmötesgå alla önskemål. I början av sommaren 2012 förklarade därför 

Trafikverket fyra sträckor som överbelastade, för att på så sätt få mer tid för att finna så 

bra lösningar som möjligt. Under det fortsatta arbetet med tågplanen för 2013 

identifierades fler kapacitetsproblem och sex ytterligare platser förklarades som 

överbelastade. Av de förklaringar av överbelastningar som redovisades kunde det 

särskilt noteras att kapacitetsbrist rådde på linjer men även på driftplatser (stationer, 

uppställningsbangård).  

Pyddoke och Pettersson (2013) frågade Trafikverket om man analyserat ökningen av 

efterfrågan och om efterfrågan på tåglägen nu passerar kapacitetstaket på flera ställen. 

Trafikverket svarade att man gjort övergripande analyser. Vidare konstaterade Pyddoke 

och Pettersson (2013) att det sätt Trafikverket mätte förändringar i efterfrågan på 

infrastrukturkapacitet var problematiskt. Enligt Trafikverket definieras efterfrågan på 

kapacitet i antal tåglägen totalt per tågplan. Trafikverket verkade dock inte i sina 

summeringar ta hänsyn till hur många enskilda avgångar som ett sökt tågläge skulle 

innebära. En ansökan som avser ett tåg en måndag hela året definieras enligt 

Trafikverket som ett tågläge, trots att det kan innebära cirka 52 enskilda avgångar. 

Pyddoke och Pettersson (2013) bedömde att det vore mer korrekt att definiera samma 

ansökan som 52 tåglägesansökningar (52 veckor). Om motsvarande ansökan har gällt 

måndag till fredag ett helt år definierar Trafikverket det fortfarande som en 

tåglägesansökan. En beräkning som ger 260 tåglägesansökningar (5 tåglägen * 52 

veckor = 260 enskilda avgångar) gör det lättare att jämföra antalet beviljade tåglägen 

över tid. För att kunna uppskatta de direkta förändringarna i efterfrågan på kapacitet 

under ordinarie tilldelningsprocess bör Trafikverket således också använda en 

beräkningsmetod som räknar varje enskild tåglägesansökning.  

Pyddoke och Pettersson (2013) konstaterade också att Trafikverket för Tågplan 2013 

saknade ett ändamålsenligt sätt att mäta hur efterfrågan på kapacitet utvecklas över 

tiden. Detta är ett viktigt mått för att bland annat kunna analysera hur höjningen av 

banavgifterna påverkar järnvägsföretagens efterfråga på bankapacitet. Det saknas också 

en redovisning av hur många tåg som körts (dvs. tåglägen som använts) under 2011 

respektive 2012. Statistiken över tågföring skulle i princip kunna svara mot detta 

önskemål. 

Pyddoke och Pettersson (2013) ställde därför frågan till Trafikverket om de hittills 

genomförda banavgiftsökningarna haft en liten effekt på efterfrågan på tåglägen. 

Trafikverket bedömde att så var fallet. De hittillsvarande banavgiftsökningarna bedöms 
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endast ha haft en marginell påverkan på efterfrågan av tåglägen. De främsta faktorerna 

till förändrad efterfrågan de senaste åren kan närmast kopplas till konjunktur och 

problem i världsekonomin. Pyddoke och Pettersson (2013) bedömde därför att det 

saknades mått för följa om avgiftsökningarna har effekt på efterfrågan på tåglägen.  

Faktisk och potentiell efterfrågan på kapacitet 

Tågplaneprocessen innebär att operatörernas önskemål om kapacitet registreras genom 

deras ansökningar om tåglägen. Som en första approximation kan man också tänka sig 

att använda dessa ansökningar ett mått på deras efterfrågan på kapacitet. 

I Pyddoke och Pettersson (2013, sid. 29) påpekar Trafikverket att det också kan finnas 

en dold efterfrågan. Med dold efterfrågan menas att operatörer skulle vilja köra tåg om 

de trodde att de skulle få tåglägen men till följd av att de inte tror sig kunna få ett 

tågläge där de önskar söker de inte. Pyddoke och Pettersson (2013) bedömde att det var 

uppenbart att den potentiella efterfrågan är större än utbudet exempelvis i och kring 

storstadsregionerna (Getingmidjan i Stockholm, Göteborg-Alingsås m.m.). 

För att uppskatta den dolda efterfrågan eller antalet potentiella men icke-sökta tåglägen 

skulle en separat undersökning behöva göras. En undersökning skulle kunna göras som 

en enkät som ställs till aktiva operatörer. 

Om omfattningen av dold efterfrågan är stor räcker det inte att räkna sökta tåglägen som 

efterfrågan. 

Kapacitet och förseningar 

Den andra innebär att undersöka Trafikverkets förseningsdata för att utröna arten och 

graden av samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar. VTI har i ett antal 

studier analyserat data som beskriver förseningar (Björklund et.al. 1, 2, 3, Bergström 

och Krüger 2013). I Bergström och Krüger (2013) görs vissa analyser av samvaria-

tionen mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar. Resultaten är delvis motstridiga 

och inget entydigt samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar hittas. 

4.2 En ansats för att kvantifiera knapphet på tåglägen baserad på 
Trafikverkets egna data 

Syftet med denna delstudie är att undersöka förekomst av data som kan användas för att 

konstruera indikatorer för knapphet. Med knapphet menas här den utsträckning i vilken 

efterfrågan på tåglägen inte kan mötas. Idealiskt sätt bedömdes att följande information 

skulle behövas för varje bandel och tidpunkt för samtliga operatörer. 
 

1. Hur många operatörer avstår från att söka tidtabellägen därför att man tror 

sig veta att det inte är meningsfullt att ens försöka? 

2. Hur många ansökningar beviljas oförändrade? 

3. Hur många ansökningar får ett sämre tidtabelläge än vad man idealt 

efterfrågat? 

4. Hur många ansökningar om tidtabellägen avslås helt? 

En tidig kontakt med Trafikverkets kansli för tågplanearbetet ledde till att vi fick veta 

att det fanns data om sökta och beviljade tåglägen i ett filformat som inte direkt gick att 

läsa som datafiler. Vi fick filer som avsåg SJ:s och Green Cargos sökta och beviljade 

tåglägen för persontåg. Dessa har därför omvandlats till statistik. 
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Som noterats ovan räcker det inte att räkna sökta tåglägen som efterfrågan om 

omfattningen av dold efterfrågan är stor. I denna delstudie har vi dock inskränkt 

analysen till att jämföra sökta med beviljade tåglägen.  

Syftet för denna begränsade analys omvandlas därför till: 

I. Hur många av SJs och Green Cargos tåglägesansökningar beviljas oförändrade? 

II. Hur många av SJs och Green Cargos tåglägesansökningar avslås helt? 

III. Hur många av SJs och Green Cargos tåglägesansökningar beviljas med en 

förskjutning av avgångs- eller ankomsttiden? 

För att kunna besvara den första och andra frågan behöver vi jämföra antalet sökta och 

antalet beviljade tåglägen. För att besvara den tredje frågan behöver vi beräkna 

avvikelser mellan sökta avgångs- och ankomsttider för varje beviljat tågläge.  

Det skulle man kunna tänka sig att göra t.ex. som: 

• Överskottsefterfrågan = Antal sökta tåglägen – Antal beviljade tåglägen 

• Summa ruckning = Antal sekunder ruckning från sökta tåglägen för den 

datamängd vi har (i princip dock för alla operatörer, för varje operatör 

separat, för varje tågslag (person interregional, inomregional (pendeltåg), 

godståg) 

• Ruckningen skulle kanske också kunna brytas ned geografiskt t.ex. hur 

mycket ruckas tåg som passerar Älvsjö, Skövde eller Lund. 

4.3 Beräkning av indikatorer på grad av knapphet 

I detta avsnitt beräknar vi i vilken utsträckning som tågoperatörer faktiskt beviljas att 

köra sina tåg när de önskar att göra det. För att göra dessa beräkningar har vi använt 

följande definitioner. 

Med tågläge avser vi ett tidtabellagt tåg från en ursprunglig avgångsstation till en 

destinationsstation. Vi skiljer mellan två typer av tåglägen: generella tåglägen och 

individuella tåglägen. Ett generellt tågläge beskrivs av klockslag för avgångar 

respektive ankomster till stationer men inte av något datum. Ett individuellt tågläge 

däremot bestäms av både klockslag och datum. De generella tåglägena utgör en allmän 

mall för hur tågen går men säger ingenting om vilka dagar tågen kör. Om man 

kombinerar de generella tåglägena med ett kalenderdagsschema erhålls information om 

de individuella tåglägena. 

En hypotes i denna studie är att förhöjd grad av knapphet på järnvägarna är förknippad 

med en ökad grad av ruckning av tåglägen. För att kunna undersöka sanningshalten i 

denna hypotes krävs att vi kvantifierar ”graden av ruckning”, dvs. att vi definierar 

indikatorer/mått som mer exakt fångar upp detta begrepp. 

Två tidsfaktorer1 kan ruckas: avgångstider (från ursprungsstation) och ankomsttider (till 

slutdestination). Dessa kan ruckas framåt eller bakåt. Eftersom ruckningstider för 

individuella avgångar adderas med varandra i analysen är det rimligt att använda 

absolutbelopp för att undvika att ruckningar framåt och bakåt tar ut varandra. Detta 

innebär också att vi lägger samma vikt vid ruckningarna framåt och bakåt.  

Vi har valt att använda följande indikatorer som mått på graden av ruckning: 

                                                 
1 Man kan även tänka sig att i indikatorerna även inkludera mått på ruckningarna för stopp vid 

mellanstationer utmed sträckan. För enkelhets skull har vi dock valt att avstå från detta i denna studie.  
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1. Antalet (andelen) individuella Ansökan-tåglägen som inte har något motsvarande 

Tilldelat-tågläge samma dag. Denna indikator ger ett mått på att en viss andel av 

efterfrågan inte kan ges ett ansökt tågläge. 

2. Ruckningstiden per tilldelat (matchat) individuellt tågläge: för avgångstiderna, 

för körtiderna och för ankomsttiderna. Ruckningstiden beräknas som 

absolutbeloppet av skillnaden mellan tiderna för matchande individuella tåglägen 

i Tilldelat- och Ankomst-tabellerna. 

3. Andelen nollskilda ruckningar, dvs. antalet individuella ruckningar där 

ruckningstiden (för avgående, körtid eller ankomst) är skild från noll, dividerat 

med totala antalet ruckningar. Alternativt andelen nollruckningar. 

4.4 Matchning mellan ansökta och tilldelade tåglägen 

En nödvändig förutsättning för att kunna beräkna de indikatorer som definierats i 

föregående avsnitt är att en matchning mellan de ansökta och de tilldelade tåglägena 

genomförs. Matchningen görs lämpligen som en databaskoppling mellan tabeller med 

ansökta och tilldelade tåglägen.  

En sådan databaskoppling kan i princip göras på flera olika sätt och det är angeläget att 

välja den för ändamålet lämpligaste uppsättningen variabler i kopplingen.  

Vid beräkning av indikatorer för individuella tåglägen så är variabelparet (id, day) det 

naturliga valet av kopplingsvariabler eftersom dessa entydigt bestämmer ett individuellt 

tågläge. För en viss dag kan vi inte ha flera olika tåglägen med samma id-nummer. 

Detta gäller både för ansökta och för tilldelade tåglägen och gäller utan undantag. 

Denna entydighet underlättar matchningen avsevärt.  

I stället för att använda de ursprungliga Ansökan- och Tilldelat-tabellerna, skapar vi nya 

tabeller där kalenderdag (day) ingår som ett nytt fält. Varje post i de ursprungliga 

tabellerna ersätts av 364 olika poster, var och en identiska förutom att kalenderdagen är 

olika. Dock tar vi enbart med de poster för vilka kalenderdagen är aktiv2.  

Trots denna principiella förenkling är inte matchningen helt bekymmersfri. I Tabell 3 

visas antal individuella tåglägen, ansökta och tilldelade, för SJ och Green Cargo.  

Tabell 3 Översikt över antal sökta och tilldelade individuella tåglägen. 

 

 

Antal tilldelade tåglägen är några procent lägre än antal ansökta. Detta är naturligt 

eftersom inte alla ansökta tåglägen blir tilldelade. Men situationen är mer komplicerad 

än så. Antal matchade tåglägen är betydligt färre än både antal ansökta och antal 

tilldelade. För SJ är detta bortfall 12,5 % för ansökta tåglägen och 11,3 % för tilldelade. 

Det finns alltså många ansökta tåglägen som inte svarar mot något tilldelat tågläge men 

                                                 
2 Exempelvis ersätts tabellen Ansökan SJ, som ursprungligen hade 1 614 poster, med en tabell med 

289 595 poster (i stället för 1 614*364= 587 496 poster). Av detta framgår att i genomsnitt är knappt 

hälften av de individuella tåglägena aktiva. 

SJ GC

Antal ansökta tåglägen 289595 160659

Antal tilldelade tåglägen 285877 156148

Antal matchade (ansökta+tilldelade) tåglägen 253475 143882

Andel ansökta tåglägen för vilka ett matchat tilldelat tågläge saknas 12.5% 10.4%

Andel tilldelade tåglägen för vilka ett matchat ansökt tågläge saknas 11.3% 7.9%
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dessutom, och kanske mer överraskande, finns många tilldelade tåglägen som vid 

matchningen inte svarar mot något ansökt tågläge.  

Ett exempel på det sistnämnda fenomenet finner man i Tabell 4. Där visas ett (generellt) 

tågläge (för SJ från Malmö (M) till Stockholm Central (CST)) hämtat från Ansökan-

tabellen respektive Tilldelat-tabellen. I Tilldelat-tabellen finns 6 stycken fler 

kalenderdagar än i Ansökan-tabellen och som inte har någon motsvarighet i Ansökan-

tabellen.  

Tabell 4 Exempel där antal kalenderdagar ökar från ansökan till tilldelat. 

 

 

Orsaker till det här fenomenet är inte klarlagda, flera tänkbara förklaringar är möjliga. 

Man kan tänka sig att nya tåglägen har tilldelats utan att någon formell ansökan har 

skett (eller registrerats i tabellerna). Man skulle också kunna tänka sig att ett tågläges id-

nummer eller kalenderdag ändras i ansökningsprocessen. Detta kan dock inte vara hela 

förklaringen till exemplet i Tabell 4. En kontroll av alla de 17 (generella) tåglägen som 

går från Malmö till Stockholm C (för SJ) visar nämligen att någon sådan överflyttning 

mellan tåglägena inte har skett. Det totala antalet ansökta individuella tåglägen från 

Malmö till Stockholm C är 3 757 medan antal tilldelade är 3 776. Sålunda finns ett 

överskott av tilldelade tåglägena på linjen Malmö-Stockholm C.3  

Exemplet i Tabell 4 utesluter dock inte att överflyttningar mellan olika id-nummer har 

inträffat i andra fall. Detta är ofta svårt att leda i bevis och praktiskt taget omöjligt att ta 

fram en automatisk procedur för. Därför har vi i analyserna av ruckningstider begränsat 

oss till de fall där ansökta och tilldelade tåglägen matchar varandra och vi betraktar alla 

övriga data som bortfall. 

4.5 Resultat för individuella tåglägen 

Samtliga resultat i detta avsnitt rör individuella tåglägen. Vi presenterar resultaten dels 

för SJ, dels för Green Cargo (GC). 

4.5.1 Övergripande resultat 

I Tabell 5 anges avvikelser i avgångs-, ankomst och körtider (från ursprungs- till 

destinationsstation). Avvikelserna är beräknade som summan av absolutbeloppen för 

avvikelserna för de individuella tåglägena. 

                                                 
3 Man skulle möjligen också kunna tänka sig att något/några tåglägen från exempelvis Köpenhamn–

Stockholm C har flyttats över till Malmö–Stockholm. Detta har inte undersökts. 

id trnorig trndest trndep trnarr owner antal_kalenderdagar

ANSÖKAN 2 M CST 81420 108060 SJ 300

TILLDELAT 2 M CST 81420 108540 SJ 306
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Tabell 5 Ruckningstider och andel tåglägen utan ruckningar. 

 

 

Ruckningstiderna är generellt betydligt lägre för SJ än för Green Cargo. Detta är 

naturligt eftersom persontrafiken har företräde vid läggningen av tidtabellerna på de 

svenska järnvägarna. Man noterar också att för SJ är ruckningstiderna för avgångarna 

betydligt lägre än för ankomsterna till slutdestinationen (liksom även körtiderna). I detta 

sammanhang kan eventuella flaskhalsar under resornas gång spela roll, något som inte 

analyseras närmare i denna studie.  

Andelen individuella tåglägen där ingen ruckning görs följer ett mönster som är 

konsistent med ruckningstiderna.  

Man bör hålla i åtanke att resultaten i Tabell 5, liksom alla övriga resultat i detta avsnitt, 

gäller de tåglägen för vilka matchning mellan ansökta och tilldelade har lyckats. 

  

SJ GC

Total ruckningstid (summa abs):

        avgångar (sek) 19148100 169708000

        körtider (sek) 47448710 138943554

        ankomster (sek) 52823404 253924252

Ruckningstid per beviljat tågläge: 

        avgångar (sek) 75.5 1179.5

        körtider (sek) 187.2 965.7

        ankomster (sek) 208.4 1764.8

Andel indiv. tåglägen utan ruckningar

        avgångar (sek) 81% 37%

        körtider (sek) 36% 7%

        ankomster (sek) 40% 5%
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4.5.2 Fördelningar av ruckningstider 

Hur fördelar sig ruckningstiderna? I Figur 12 och Figur 13 visas fördelningar av 

nollskilda ruckningstider för SJ respektive Green Cargo. Man ser att för SJ är 

fördelningarna för körtid betydligt ojämnare än för avgångstider.  

 

Figur 12 Nollskilda ruckningstider, fördelning för SJ. 

 

Figur 13 Nollskilda ruckningstider, fördelning för Green Cargo. 
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4.5.3 Regionala variationer 

I Tabell 6 visas genomsnittliga ruckningstider för avgångar från olika län. Län 26 

representerar utlandet (mer precist Norge och Danmark). För SJ tycks avgångstiderna 

ruckas mest för Värmlands, Örebro, Västernorrlands, Västerbottens och, framför allt, 

Norrbottens län. Något överraskande ruckas inte avgångarna från Stockholms län i 

någon större omfattning. Däremot ruckas körtiden från Stockholm relativt mycket, men 

i ännu högre grad avgångar från Jämtlands och Västerbottens län.  

För GC är bilden lite annorlunda. Avgångarna från Stockholms län ruckas relativt 

mycket, liksom de från Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län. 

För att få en djupare förståelse för dessa resultat krävs en mer detaljerad geografisk 

analys. En analys av ruckningsvariationer för olika bansträckningar vore intressant men 

har inte rymts i denna studie.  

Tabell 6 Regionala variationer för ruckningstider. Län=26 representerar utlandet. 

 
  

LÄN_Avgång Avgång Körtid Ankomst Avgång Körtid Ankomst

1 59 238 248 1764 1109 1406

3 0 3 3 142 186 327

4 34 50 70 1130 132 1177

5 32 75 64 0 137 137

6 44 44 0 163 702 848

7 177 156 314

8 66 142 76 166 420 405

10 40 405 364

12 69 109 103 166 420 405

14 67 100 111 40 405 364

17 287 257 327 1760 800 2403

18 216 99 190 2592 543 3134

19 44 50 81 480 237 629

20 93 103 9 839 688 993

21 145 132 160 1387 1466 1926

22 222 573 353 540 150 690

23 12 560 573 2675 1259 3806

24 260 2 262 942 113 903

25 510 201 698 143 2038 1980

26 6 76 70 283 442 370

SJ GC
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4.5.4 Variationer över dygnet 

I Tabell 7 visas hur genomsnittliga ruckningstider varierar med avgångstidernas 

variation över dygnet.  

Tabell 7 Fördelning över dygnet för ruckningstid per individuellt tågläge. Timme anger 

klockslag för avgången. 

 

 

Man kan skönja några tendenser. För SJ tycks avgångsruckningarna vara störst under en 

period vid 3-tiden på natten samt under kvällen. För Green Cargo når avgångs-

ruckningarna en extrem topp runt midnatt. Orsaken till denna topp är inte klarlagd.  

För körtider och ankomster är det tveksamt om tabellen är meningsfull eftersom 

timmarna bestämts utgående från avgångstiderna. 

4.6 Slutsatser – sammanfattning 

En metod har tagits fram för kvantitativ beräkning av graden av ruckning vid tidtabell-

läggning av tåglägen. Metoden kan användas för att få en bild av graden av knapphet i 

det svenska järnvägsnätet. I denna studie har beräkningarna inskränkt sig till SJ och 

Green Cargo. Den skulle dock kunna utvidgas till samtliga operatörer och flera år. 

Speciellt skulle man kunna studera hur knappheten och ruckningarna har förändrats 

över tiden.  

Utgångspunkt är data över ansökta respektive tilldelade tåglägen. Sådana data finns 

tillgängliga från TrV. I denna studie har endast data för SJ och Green Cargo för år 2013 

analyserats. Även om det är vanskligt att generalisera får data för SJ här representera 

persontågen och data från Green Cargo godstågen.  

Timme Avgångar Körtid Ankomster Avgångar Körtid Ankomster

0 0 168 168 8911 979 8942

1 0 271 271 481 803 1014

2 0 0 0 1069 1078 782

3 829 2244 1415 533 994 1173

4 41 215 257 621 1061 1055

5 233 102 265 519 1037 1194

6 187 133 279 870 1032 1530

7 42 192 174 634 871 1069

8 58 199 212 882 284 1012

9 108 231 241 1085 587 1356

10 28 149 152 839 735 1296

11 23 159 166 759 806 1402

12 51 145 168 883 849 1407

13 29 174 183 516 1064 1245

14 34 157 165 578 780 944

15 58 180 207 1002 1042 1386

16 74 181 170 698 463 1016

17 30 215 206 829 1517 1934

18 75 218 183 741 1364 879

19 46 209 196 282 896 1044

20 175 185 302 283 1937 2113

21 116 254 350 262 838 914

22 92 188 217 342 1343 1463

23 2 175 177 16890 778 17463

SJ GC
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Ett kritiskt steg vid analyserna är matchningen mellan ansökta och tilldelade tåglägen. 

Eftersom varje individuellt tågläge entydigt beskrivs av tåglägets id-nummer och 

kalenderdag, görs matchningen med hjälp av dessa variabler. Ungefär 10–12 % av 

ansökta tåglägen saknar ett matchande tilldelat tågläge. Nästan lika många tilldelade 

tåglägen saknar ett matchande ansökt tågläge. Detta kan möjligen bero på att operatörer 

som ej beviljas tåglägen erbjuds att köra andra tåglägen som inte funnits med i deras 

ursprungliga förfrågan. En annan tänkbar möjlighet är att id-numren förändras vid 

tilldelningsprocessen, men detta kan inte vara hela förklaringen. 

Statistik över ruckningstider och andel 0-skilda ruckningar har tagits fram för SJ och 

Green Cargo baserat på de 88–90 % av de tåglägen där matchningen har lyckats. 

Ruckningstiderna (per individuellt tågläge) är avsevärt lägre för SJ än för Green Cargo. 

För SJ är den genomsnittliga ruckningstiden drygt en minut för avgångstider och drygt 3 

minuter för tåglägets totala körtid. För Green Cargo är motsvarande värden betydligt 

högre, ca 20 minuter för avgångar och 15 minuter för körtider. 

Ruckningarna uppvisar en ganska stor geografisk variation. För SJ tycks rucknings-

tiderna (per individuellt tågläge) vara störst för de tåglägen där avgångsstationen 

befinner sig i Värmlands, Örebro, Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. 

Tar man hänsyn till ruckning av körtid kommer även Stockholms län med på denna 

lista. För Green Cargo är ruckningstiderna störst för Stockholms, Värmlands, Örebro, 

Gävleborgs och Jämtlands län. 

Ruckningarna uppvisar även en variation över dygnets timmar (m.a.p. avgångstider). 

För SJ är denna störst tidigt på morgonen samt ganska sent på kvällen. För Green Cargo 

erhålls en markant topp runt midnatt. 

Studien visar att det är tekniskt möjligt att ur TrV:s datamaterial ta fram meningsfull 

statistik över ruckningstider. Metoden skulle dock kunna förbättras i flera avseenden. 

Speciellt behöver utredas närmare varför drygt 10 % av de individuella tåglägena 

bortfaller vid matchningen.  

I studien har inte någon analys av ruckningstidernas variation över specifika 

bansträckningar gjorts. För att kunna undersöka detta skulle ruckningstider för 

tåglägenas mellanstationer behöva beräknas. Sådana kan beräknas från det aktuella 

datamaterialet, men detta har legat utanför ramarna för den aktuella studien. 
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5 Trängsel i kollektivtrafik 

I Wardman och Whelan (2011) sammanfattas resultat från 17 studier av värdering av 

restid på järnväg i varierande grad av trängsel under 20 år. Dessa studier har mestadels 

inte publicerats tidigare. En meta-analys presenteras av 208 värderingar av en faktor för 

restid som samvarierar med antalet resenärer i fordonen där och finner ett genomsnitt 

för 1,19 för sittande och ett genomsnitt för 2,32 stående rapporteras. Det innebär att för 

en genomsnittlig passagerare i Storbritannien innebär trängsel på tåget att värdet av att 

restiden kortas för en stående passagerare är värd 2,32 gånger mer än restidsvärdet. 

En studie av tunnelbanepassagerares betalningsvilja för minskad trängsel i tunnelbanan 

har gjorts i Paris (Haywood och Konig 2011). Bakgrunden till denna studie är att man 

har noterat en ökande andel kollektivtrafikresor. Denna kan delvis förklaras av ökad 

trängsel i biltrafiken bl.a. till följd av minskat utrymme i vägnätet för privat biltrafik och 

ökad för kollektivtrafik t.ex. bussar, gång- och cykeltrafik (Haywood och Konig 2011, 

sid 3). Det ökande kollektivtrafikresandet ledde till ökad passagerartäthet vilket i sin tur 

gett upphov till ökande klagomål på trängsel (sid 4), som rapporterades i media och 

uppmärksammades i lokala och regionala val. 

Haywood och Konig (2011) pekar på att komforten är en ganska litet uppmärksammad 

faktor som påverkar färdmedelsval (sid 5). De pekar också på att optimal prissättning av 

vägnätet och kollektivtrafiken bör beakta de externaliteter som vartdera transportslaget 

ger upphov till. Dit hör hur bilar och bussar hindrar andra vägfordon, men också hur 

många passagerare kan påverka varandras bekvämlighet. Författarna noterar att för en 

genomsnittlig kollektivtrafikresa är restidskostnaden 5,11 Euro, biljettpriset 0,55 Euro 

och huvudmannens kostnad 1,07 Euro. 

Studien genomfördes genom intervjuer med passagerare på perronger. Haywood och 

King fick 533 fullständiga svar. De tillfrågades om hur länge de kunde tänka sig att 

vänta för att komma med ett tåg med mindre trängsel. Svaren innebär ett påslag på 

restiden med mellan 29 och 42 procent. Det genomsnittliga antalet minuter räknades om 

i monetära enheter med hjälp av det officiella franska tidsvärdet (Ministere de 

l’Equipement 2005). Det värde man verkar ha använt är ca 11,3 Euro/tim4. 

Haywood och King argumenterar för att strategisk bias reduceras genom att fråga om 

tidstillägg eftersom dessa blir helt individuella och hypotetisk bias genom att många 

Parisare väntar när fulla tåg passerar i hopp om att ett senare tåg ska vara glesare besatt. 

De finner medianvärdet 5,7 minuter och genomsnittet 8,1 minuter som det påslag i 

restid som man är beredd att avstå för att få åka i en vagn med lågtrafikbeläggning. 

Omräknat med tidsvärden fås 1,07–1,54 Euro. 

Under 2014 startar projektet Trängsel och komfort i kollektivtrafiken inom ramen för 

Centrum för Transportstudier. Projektet är finansierat av Trafikverket och syftet att 

skatta trängselvärden i svensk kollektivtrafik. Som projektledare står Jan-Erik Swärdh. 

Tanken är att genomföra en bred stated preference-studie av i första hand värderingen 

av trängsel i kollektivtrafikfordon i Sverige. 

                                                 

4 Värdet man finner i referensen är 9,3 det värde som använts är ca 11,3. 

5,7/60*X=1,07 => X=11,3 

8,1/60*X=1,54 => X=11,4 
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Under våren 2014 deltog också VTI i ett projekt på Stockholms läns Trafikförvaltning 

med att hantera trängsel. Det är värt att notera att det redan finns system för att i realtid 

uppskatta och avläsa beläggning i kollektivtrafikfordon. Trafikförvaltningens projekt 

har bl.a. sammanställt data om hur passagerarna fördelar sig i olika vagnar och mellan 

olika avgångar. Dessa resultat har redan använts för att utforma rekommendationer för 

hur passagerare ska kunna välja vagn och avgång för att öka chansen att få exempelvis 

en sittplats. 

 



 

VTI rapport 832 45 

Referenser 

Björklund, G., Nilsson J-E. och Pyddoke R., 2013, Förseningar, driftstörningar och 

kapacitetsutnyttjande - En förstudie, promemoria rapporterad till Trafikverket. 

Bergström A. och Krüger N., 2013, Modeling Passenger Train Delay Distributions – 

Evidence and Implications, CTS Working Paper 2013:3. 

Börjesson, M. och Eliasson J., 2014, Experiences from the Swedish Value of Time 

study, Vo. 59, Transportation Research Part A, 144-158.  

Brilon, W. and J. Lohoff (2011). Speed-flow models for freeways. 6th International 

Symposium on Highway Capacity and Quality of Service,  ISHC 2011, Stockholm. 

Ekström 2014 Finding second-best toll locations and levels by relaxing the set of first-

best feasible toll vectors, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 
Issue 14(1), 7-29 

Ekström, J. Engelson L. och Rydergren C. 2009, Optimal Toll Locations and Levels in 

Congestion Pricing Schemes: a Case Study of Stockholm, paper in doctoral thesis. 

Hall, F., L. (1996). Chapter 2 - Traffic stream characteristics. Revised Monograph on 

Traffic Flow Theory. H. Lieu, Federal Highway Administration. 

Haywood L. och Konig M. 2011, Pushy Parisian Elbows: Evidence on Taste for 

Comfort, paper presented at Kuhmo Nectar conference in Stockholm. 

Jian, S., Persson C. och Sundbergh P. 2012, Fel i järnvägssystemet och dess effekter på 

förseningar, WSP-rapport till Trafikverket. 

Jenelius, E., Kazagli E. och Börjesson M., 2012, Förstudie av möjligheterna att knyta 

trängselskatten till ett trängselindex, promemoria rapporterad till Trafikverket. 

Kristoffersson, I. och Engelson, L. 2011, Alternative Congestion Charging Schemes and 

their Equity Effects: Resultss of Simulations for Stockholm, In Kristoffersson, 2011, 

Congestion Charging in Urban Networks: Modelling Issues and Simulated Effects, 

Doctoral Thesis in Transport Science, Royal Institute of Technology, Stockholm. 

Krüger, Vierth, Fakhraei Roudsari, 2013, Spatial, temporal and size distribution of 

freight train delays: evidence from Sweden, CTS working paper 2013:3 

Li, Z. och Hensher, D., 2011, Crowding and public transport: A review of willingness to 

pay evidence and its relevance to project appraisal, Transport Policy, Vol. 18, 880-887. 

Mattsson L-G., 2004, Train service reliability - A survey of methods for deriving 

relationships for train delays, på uppdrag av SIKA. 

Mattsson, L.-G., (2007). Railway capacity and train delay relationships, Critical 

Infrastructure: Reliability and Vulnerability, Springer-Verlag, 7, 129-150 

Ministere de l’Equipement 2005, Instruction Cadre: relative aux methods d’évaluation 

économique des grands projets d’infrastructures de transport. 

Olstam, J., Carlsson A., och Yahya, M.-R., 2013, Hastighetsflödessamband för svenska 

typvägar – Förslag till reviderade samband baserade på TMS-mätningar från 2009-

2011, VTI-rapport 784. 

Trafikverket, 2010, Timetable Export Specification, Maintenance Release.   

Trafikverket, 2013 Förändrade trängselskatter 

http://www.springerlink.com/content/l4455467t0278714/


 

46 VTI rapport 832 

Trafikverket, 2014, TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter - Trafikverkets 

metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i 

vägtrafikanläggningar. Borlänge, Trafikverket. 

Transek, 2002, Evidence on Subjective Factor Values. Report for EXPEDITE Project, 

European Union 5th RTD Framework Programme. (Solna, Sweden: Transek AB).  

Transek, 2006, Vaneresenärers värderingar av förseningar och trängsel i Stockholms 

Lokaltrafik: Webbundersökning. 2006: 12. 

Van Aerde, M. (1995). A single regime speed-flow-density relationship for freeways 

and arterials. the 74th TRB Annual Meeting, Washington D. C. 

Van Aerde, M. and H. Rakha (1995). Multivariate calibration of single regime speed-

flow-density relationships. Proceedings of the 6th 1995 Vehicle Navigation and 

Information Systems Conference, Seattle, WA, USA, IEEE. 

Vickrey W., 1969, Congestion theory and transport investment, Vol.59, Papers and 

Proceedings, The American Economic Review, 251-260 

Wardman, M. och Whelan, G., 2011, Twenty years of rail crowding valuation studies: 

Evidence and lessons from British Experience, Transport Reviews, Vol 31, No 3, 379-

398. 

Walters A.A., 1961, The theory and measurement of private and social cost of highway 

congestion, Vol. 29, No. 4, Econometrica, 676-699. 

  

http://www.jstor.org/stable/1911814
http://www.jstor.org/stable/1911814


Bilaga A 

Sida 1 (4) 

 

VTI rapport 832 

Beskrivning av datamaterial 

Trafikverket har tillhandahållit detaljerade uppgifter om ansökta och tilldelade tåglägen 

för två företag (SJ och GreenCargo) för år 2013. För det aktuella projektet har dessa 

data varit tillräckliga. Motsvarande data för andra tågbolag finns också tillgängliga hos 

Trafikverket.  

Formatet för dessa data följer det generella format som Trafikverket låtit utarbeta för 

export och lagring av tidtabelldata i form av xml-filer. I Trafikverket (2010) finns en 

detaljerad beskrivning av formatet. I Bilaga A visas ett utdrag av schemadefinitionen 

hämtat från Trafikverket (2010). För vår tillämpning är det främst strukturerna train och 

calendar som är relevanta. Den första innehåller generella tåglägen (avgångsstation och 

slutdestination samt tider) medan den senare innehåller ett schema över vilka 

kalenderdagar som tåglägena är aktiva. Tillsammans innehåller således dessa strukturer 

information om varje individuellt tågläge. Utöver de ovan nämnda strukturerna finns 

även strukturen trainarc tillgänglig. Där lagras data om tidtabellagda stopp utefter den 

rutt som tåget kör. I denna rapport har sådana data ej använts, men för mer detaljerade 

analyser kan även data i trainarc (och möjligen även andra strukturer) visa sig 

relevanta. 

I Tabell 1 visas exempel på generella tåglägen hämtade från strukturen train. Endast 

data som är relevanta för denna studie är medtagna. I princip innehåller varje rad (post) 

data för ett visst generellt tågläge. Den första raden berör en avgång från Stockholm 

Central (CST) till Malmö (M). Avgångstid från Malmö (trndep) och ankomsttid till 

Stockholm (trnarr) är angivna i sekunder från dygnets början. I de fall då ett 

dygnsskifte inträffar under en tågresa fortsätter tidräkningen uppåt så att trnarr får ett 

värde som överstiger antal sekunder per dygn (86400). Detta underlättar beräkningen av 

körtider. På rad 2 visas en avgång i motsatt riktning. Den sista kolumnen (cal_ref) 

innehåller en nyckel till ett kalenderdagsschema. I ett sådant definieras vilka av årets 

alla dagar som det aktuella tågläget är aktivt. I Tabell 2 visas några exempel på sådana 

scheman där calbits innehåller en 364 tecken lång textsträng, där varje tecken svarar 

mot en viss kalenderdag och där Y/N anger om tågläget är aktivt (Y) eller ej (N) för den 

aktuella dagen. Cal_ref är den nyckel som kopplar ett visst tågläge till ett 

kalenderdagschema. Genom att kombinera dessa tabeller får man information om de 

individuella tåglägena, dvs tåglägen för varje enskild dag. 

 

Tabell 1  Exempel på olika (generella) tåglägen 

 

 

 

id trnorig trndest trndep trnarr togslag train_owner_code cal_ref

1 CST M 77100 106860 JVG SJ 1

2 M CST 81420 108540 JVG SJ 2

3 CST M 83640 115260 JVG SJ 3

10 CST SUC 54000 69600 JVG SJ 4

11 SUC CST 59220 74760 JVG SJ 5

12 CST FLN 22500 32520 JVG SJ 6

13 FLN CST 19860 29820 JVG SJ 6

14 CST FLN 27900 37740 JVG SJ 7

15 FLN CST 27480 36960 JVG SJ 8
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Tabell 2  Exempel på kalenderdagsdata 

 

 

Varje tågläge bestäms i huvudsak av ett identitetsnummer (id, se Tabell 1). Tyvärr tycks 

id-numret dock inte entydigt kopplat till en viss post i tabellen. Ett och samma id-

nummer kan förekomma på flera olika rader i tabellen och med olika 

kalenderdagsreferens (cal_ref). Ofta handlar det samtidigt om variationer mellan olika 

avgångs- eller destinationsstationer. I Tabell 3 visas några exempel på sådana 

”anomalier”. För tåglägen med id-nummer ”85” finns fyra varianter med avgångsstation 

Östersund (ÖS), Åre och Duved (DU) och med olika kalenderdagsscheman. Observera 

att tåglägena med avgångar från Östersund är rena dubbletter5, bortsett från att de har 

olika kalenderdagsscheman (cal_ref). I tabellen visas ytterligare ett par varianter. För 

tågläge ”236” skiljer sig slutdestinationerna. För tågläge ”39” är id-nummer, 

avgångsstation (MRA = Mora) och slutdestination dubblerade medan däremot 

avgångstiderna varierar. För tågläge ”50” skiljer sig enbart ankomsttiden. De två sista 

fallen är typiska för tilldelade tåglägen där ruckning av avgångs eller ankomsttider 

genomförts för vissa kalenderdagar men inte för andra.  

Tabell 3  Exempel på flertydigheter i id-numren 

  

 

Man kan identifiera ett antal olika fall av dubbleringar med avseende på olika variabler: 

A. Id-numret entydigt, dvs är olika på olika rader i tabellen 

B. Id-numret flertydigt (dvs förekommer på flera rader) men avgångsstationen 

(trnorig) entydig (för det aktuella id-numret).  (Se id=”85” i tabellen, då 

avgångsstationen är Duved (DU) eller ÅRE.) 

C. Id-numret och trnorig flertydiga (dubblerade) men slutdestinationen (trndest) 

entydig. (Se id=”236”) 

                                                 
5 Denna typ av dubbletter hade kunnat ersättas med en enda post förutsatt att kalenderdagsschemat 

anpassas därefter. Den förekommer ganska rikligt i Ansökan-tabellerna (för SJ). Det är för oss oklart 

varför sådana dubbleringar alls förekommer där. 

id trnorig trndest trndep trnarr train_owner_code cal_ref

85 DU CST 56100 81960 SJ 34

85 ÅRE CST 57360 81960 SJ 41

85 ÖS CST 62700 81960 SJ 40

85 ÖS CST 62700 81960 SJ 42

236 CST LP 50700 59040 SJ 27

236 CST NR 52320 59040 SJ 44

39 MRA CST 59580 72960 SJ 22

39 MRA CST 60240 72960 SJ 15

50 NO.OSL CST 27120 48240 SJ 27

50 NO.OSL CST 27120 48000 SJ 28
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D. Trippeln (id, trnorig, trndest) är dubblerad men avgångstiderna (trndep) skiljer 

sig åt. (Se id=”39”) 

E. Trippeln (id, trnorig, trndest) är dubblerad liksom avgångstiderna (trndep) men 

ankomsttiderna (trnarr) skiljer sig åt. (Se id=”50”) 

F. Hela posten förutom referensen till kalenderdagsschemat (cal_ref) är dubblerad. 

(Se id=”85”, då avgångsstation är Östersund).  

 

I Tabell 4 visas frekvensen av olika fall ovan, dels för Ansökan, dels för Tilldelat. För 

SJ Ansökan gäller att antal poster med entydigt id-nummer är 1301. De 147 flertydiga 

id-numren är utspridda på totalt 313 poster. För dessa har vi sålunda 2.13 poster per id-

nummer, vilket innebär att dubbla poster dominerar över tredubbla och fyrdubbla. Antal 

entydiga triplar + flertydiga triplar + dubblerade poster summerar ihop till totalt antal 

poster (1530+4+80=1614).  

 

Tabell 4  Antal förekomster av kategorierna A-F ovan. 

 

 

Resultaten i Tabell 3 och Tabell 4 uppvisar en komplicerad bild vad gäller entydigheten 

hos variablerna i Ansökan och Tilldelat. Detta har väsentliga konsekvenser för våra 

analyser i flera avseenden. För det första försvåras matchningen mellan Ansökan-

tabellen och Tilldelat-tabellen avsevärt. Dubblering av de variabler som används vid 

matchningen leder till dubblering (eller mångdubbling) av posterna i 

matchningsresultatet. Detta måste hanteras på något sätt6, vilket försvåras av de många 

olika fall som kan uppstå. För det andra aktualiseras frågan om en strikt definition av 

begreppet generellt tågläge. Avser vi med detta de enskilda posterna (raderna) i 

Ansökan- och Tilldelat-tabellerna eller ska vi koppla begreppet till id-numren?  

Vår lösning på detta dilemma är att avstå från att analysera de generella tåglägena. 

Dessa har egentligen enbart sin grund i det format i xml-filerna som Trafikverket har 

valt att lagra sina data i. I stället fokuserar vi helt på de invidivuella tåglägena. Dessa 

beskrivs entydigt (utan några undantag) av id-nummer och kalenderdag, vilket 

                                                 

6 Om man t ex i SJ Ansökan ersätter de dubblerade posterna (F) med entydiga poster så blir triplarna (id, 

trnorig, trndest) med få undantag entydigt, vilket underlättar matchningen. Detta ”trick” fungerar dock 

dåligt på fallet GC Ansökan. 
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underlättar matchningen mellan ansökta och tilldelade tåglägen avsevärt. Vi beskriver 

detta mer utförligt i huvdtexten. 

I detta sammanhang kan nämnas att för tågläge ”85” i Tabell 3 så är summan av alla 

aktiva kalenderdagar7 för de fyra posterna 364. Detsamma gäller för tågläge ”236” där 

tågen avgår från Stockholm till Linköping (LP) respektive Norrköping (NR). Denna 

”komplementaritet” gäller inte generellt, det totala antalet aktiva dagar (d.v.s. antal 

individuella tåglägen) för ett visst id-nummer är ofta mindre än 364. Däremot överstiger 

detta värde aldrig 364. I själva verket kan ett visst id-nummer endast vara aktivt i mer 

än ett fall (en post) för en viss given dag. Id-numret är (som konstaterades tidigare) 

entydigt på dagsnivå.  

 

 

                                                 
7  Oklart varför man använder ett kalenderdagsschema med 364 dagar i stället för 365. 
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Beskrivning av xml-format för tidtabelldata 

Basic Structure 
 
<plan id description dbref admin export_user export_date version> 
 
   <calendars> 
      <calendar ref calbits desc/> 
      <calendar …/> 
   </calendars> 
 
   <trains count> 
      <train id cal_ref trnorig trndest trndep trnarr togslag 
              train_owner_code ops_priority_code family_id owner> 
 
         <trainarc arcorig arcdest arcdep arcarr distance  
                    journeyordinal timingload sigid  
                    preferrred_stock_type actualtrainlength 
                    train_type max_weight max_speed construction_speed  
                    public_id grlwidth grstyle grcolour/> 
         <trainarc …/> 
 
         <linkusage orig dest timestart timeend plat_line activities  
                     rectype duration endpivot entryspeed exitspeed 
                     owner distance freedwell pathing recovery 
                     performce adjustment/> 
         <linkusage …/> 
 
         <note ord notetype notebody/> 
         <note …/> 
      </train> 
 
      <train …/> 
   </trains> 
 
   <associations count> 
      <assoc assoclocn assoctype id1 id2 cal_ref/> 
      <assoc …/> 
   </associations> 
 
</plan> 
 

NB. Attributes are only populated when the value is not null or blank. 

plan 

id  Folder ID 

description Folder Name 

dbref Internal primary key 

admin Internal customer administration ID 

export_user Identifies the user that performed the export 

export_date The export date 

version Product version label 

calendar 

ref Calendar Reference ID 

calbits Operational calendar represented as YN string 

desc Calendar description 
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train 

id Business ID 

cal_ref Identifies a calendar element 

trnorig Train origin station 

trndest Train destination station 

trndep Train departure time (stored as seconds after midnight) 

trnarr Train arrival time (stored as seconds after midnight) 

togslag               Train type 

train_owner_code Identifies train owner 

ops_priority_code Operational planning priority 

family_id Family name 

Owner Data owner e.g. BV, GC, TGOJ 

trainarc 

arcorig CeR route origin 

arcdest CeR route destination 

arcdep CeR departing time (seconds after midnight) 

arcarr CeR arrival time (seconds after midnight) 
distance  

CeR distance (metres) 

journeyordinal Identifies CeR origin in timetable (linkusage) 

timingload TimingLoad 

Sigid Operational Train Number 

preferrred_stock_type Preferred stock type 

actualtrainlength Train length 

train_type Train type e.g. RST, GT. 

max_weight  

max_speed  

construction_speed  

public_id Advertised ID 

grlwidth Graph line width 

grcolour Graph line colour 0..8 

grstyle Graph line style 

linkusage 
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Orig Timetable location 

Dest Move destination (only populated when rectype = M) 

timestart Seconds after midnight 

timeend Seconds after midnight 

plat_line Platform or Running Line ID 

activities Comma-delimited list of activity codes 

rectype S – stop, s – pseudo-stop, M – Move 

duration Commercial dwell specification (in seconds) 

startpivot  

endpivot  

entryspeed  

exitspeed  

owner Location or Routelink zone owner 

distance  

freedwell  

pathing x-stop or movement pathing allowance 

recovery Movement allowance 

performce Movement allowance 

adjustment Movement allowance 

note 

ord  Index into linkusage where note applies, or -1 for header notes 

Notetype Note type 

Notebody Note text 

assoc 

assoclocn  Association location 

Assoctype Association type 

id1 Primary train ID 

id2 Secondary train ID 

cal_ref Identifies a calendar element 

 





VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE 
LINKÖPING 
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING 
TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se
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