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Förord
Denna promemoria är resultatet från ett uppdrag av Transportstyrelsen, initierat av Johan Brandström.
Mycket av arbetet bygger på dialog med flera tjänstemän på Trafikverket. Samtal har förts med Pär
Ekström, Patrik Lundqvist, Anders F Nilsson samt Anders Broberg (alla Trafikverket). Fredrik
Lindberg (Trafikanalys) har bidragit med data. Vidare har Jonas Westlund (Trafikverket) kommenterat
en del av en tidigare version av denna promemoria.

Stockholm, april 2016

Joakim Ahlberg
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium genomfört 11 februari 2016 där Mattias Haraldsson (VTI) var lektör. Joakim
Ahlberg har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson har
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering den 13 april 2016. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis
myndigheten VTI:s uppfattning.

Process for quality review
Internal peer review was performed on 11 February 2016 by Mattias Haraldsson (VTI). Joakim
Ahlberg has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Mattias
Haraldsson examined and approved the report for publication on 13 April 2016. The conclusions and
recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an
authority.
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Sammanfattning
Ad hoc-processen – hur används ledig kapacitet i järnvägsnätet?
av Joakim Ahlberg (VTI) och Jan-Eric Nilsson (VTI)

Efter Trafikverkets fastställelse av nästkommande års tågplan i mitten av hösten varje år vidtar den så
kallade ad hoc-processen, det vill säga ansökningar om tåglägen som kan använda ledig kapacitet i
järnvägsnätet. VTI fick i september 2015 Transportstyrelsens uppdrag att fördjupa förståelsen av ad
hoc-processen. Detta notat avrapporterar uppdraget.
Mot bakgrund av den beskrivning som görs har avsikten varit att också hitta mått på betydelsen av
denna process i förhållande till den process som leder fram till att en färdig tidplan läggs fast. Det har
emellertid visat sig att Trafikverkets olika system för informationshantering inte är utformade för att
möjliggöra en sådan beskrivning. Tack vare ett nyligen offentliggjort statistikhjälpmedel är det
emellertid möjligt att konstatera att närmare 97 procent av de persontåg som bokats i den ordinarie
processen också faktiskt körs. Denna uppgift avser två tredjedelar av tidtabellåret 2015. Avsikten från
Trafikverket/Trafikanalys är att inom en nära framtid också redovisa motsvarande information om
godstrafiken.
Bakom denna siffra döljer sig emellertid både ett utflöde från, och ett inflöde till den mängd trafik som
ska bedrivas i enlighet med den tidtabell som fastställs under hösten varje år. Det saknas emellertid
kunskap om när dessa förändringar genomförs, vilket är av stor betydelse för att bedöma graden av
flexibilitet i ad hoc-processen. Denna situation kan komma att förändras som ett resultat av att
Trafikverket från och med den tidtabell som avser 2016 inför avgifter för att avboka tilldelad
kapacitet. Avgiften blir högre ju närmare det planerade tågets avgång som ansökan tas tillbaka. Detta
kan bidra till en förbättrad flexibilitet i användningen av den spårkapacitet som inte reserveras i den
ordinarie tidtabellsläggningsprocessen. Ytterligare en konsekvens kan bli att informationen om
processen förbättras.
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Summary
The ad hoc-process – how is spare capacity used in the rail network?
av Joakim Ahlberg (VTI) och Jan-Eric Nilsson (VTI)

After the Transport Administration’s adoption of next year's timetable in mid-fall each year, starts the
so-called ad hoc process, i.e. requests for train paths that can use spare capacity in the network. VTI
received in September 2015 Transport Agency's mission to deepen the understanding of the ad hocprocess, this reports that assignment.
In light of the description that was made, the intention was to also find the measure of the importance
of this process in relation to the process leading to adopting a final schedule. It has been found that the
Transport Administration’s various information management systems are not designed to enable such
a description. Thanks to a recent statistical tool, it is possible to observe that nearly 97 percent of the
passenger trains booked into the annual timetable process, also actually run. This refers to two thirds
of the timetable year 2015. The aim of the Transport Agency/Traffic analysis is to, in the near future,
also report similar information about freight train.
Behind this figure conceals both an outflow and an inflow of traffic that will be conducted in
accordance with the timetable set out in the autumn of each year. However, there is no knowledge of
when these changes are implemented, which is of great importance for assessing the degree of
flexibility in the ad hoc process. This situation may change as a result of the Transport Agency as of
the timetable relating to 2016 for the charges to cancel the allocated capacity. The fee will be higher
the closer to the scheduled departure of the train the application is withdrawn. This can help improve
the flexibility in the use of the track capacity not reserved in the annual timetabling process. Another
consequence may be that the information on the process will improve.
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1.

Inledning

1.1.

Uppdraget

En tidtabell eller tågplan gäller från andra söndagen i december ett år framåt och fastställs av
Trafikverket i slutet av september. Efter att detta beslut fattats vidtar den så kallade ad hoc-processen.
Med detta avses ansökningar om tåglägen1 som kan använda ledig kapacitet i järnvägsnätet. VTI fick i
september 2015 Transportstyrelsens uppdrag att fördjupa förståelsen av ad hoc-processen. Detta notat
avrapporterar uppdraget.
En del av VTI:s uppdrag omfattar en beskrivning av ad hoc-processen. Beskrivningen ska göras mot
bakgrund av den process som leder fram till utgångspunkten för ad hoc-tilldelningen, det vill säga den
fastställda tågtidtabellen. I detta ingår också en redovisning av vilken information som är möjlig att
sammanställa om processen. Avsikten är också att processen ska kvantifieras med avseende på hur
många av de tåg som tidtabellslagts som ställs in respektive hur många som tillkommer. Också
tidpunkten för när dessa förändringar genomförs är av betydelse för att få en uppfattning om
förutsättningarna för att lämna ad hoc-ansökningar.
Frågeställningarna i arbetet kan sammanfattas på följande sätt:


Hur stor del av de tåglägen som läggs fast i och med beslutet om tågplan lämnas tillbaka, dvs.
hur stor del av den planerade trafiken genomförs inte?



Hur har den tillbakalämnade kapaciteten nyttjats (andra tåg, underhåll etcetera)?



Vilken typ av tåglägen lämnas tillbaka och vilken typ delas ut (tex gods- eller persontrafik)?



På vilka sträckor är återlämning och utdelning vanligast förekommande?

Uppdraget genomförs mot bakgrund av de olika projekt inom samma område som VTI genomfört.
Under flera år studerades tillgänglig information om den trafik som genomförs i det svenska
järnvägsnätet och om frekvensen av förseningar; arbetet avrapporterades i (Björklund och Nilsson
2014). Som en del av ett regeringsuppdrag som avser beräkning av de samhällsekonomiska
marginalkostnaderna för användningen av infrastruktur inom olika delar av transportsektorn
redovisades under 2014 en bedömning av hur stort kapacitetsutnyttjandet är i järnvägens infrastruktur
(Pyddoke, Olstam et al. 2014).
I ett annat regeringsuppdrag har VTI studerat förutsättningarna för att vidareutveckla dagens system
med kvalitetsavgifter (Nilsson 2016). På Transportstyrelsens uppdrag har också ett arbete genomförts
för att fördjupa förståelsen av knapphet i kapacitetstilldelningen och hur denna hanteras i olika
avseenden (Nilsson, Pyddoke et al. 2012). Trafikanalys har också beställt en fördjupad beskrivning av
hur godstågen hanteras under hela processen från början av tidtabellsläggningsprocessen fram till det
att tågen faktiskt avgår (Pyddoke, Karlsson et al. 2016). Slutligen har en studie av hur
kapacitetstilldelningen gick till på Västra stambanan, ur marknadens synvinkel, gjorts (Ahlberg och
Johansson 2014).

1

Enligt Järnvägslagen (2004:519), 1 kap. 4§ menas med tågläge den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som
anges i en tågplan, får tas i anspråk för att framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en plats till en annan
under en viss tidsperiod. I tågplanearbetet används ett tåglägesbegrepp som innebär att ett tågläge definieras av
ett tågnummer och en avgångstid. Alla avgångar med samma avgångstid och tågnummer kan således
representeras av ett tågläge. Det innebär att ett tågläge kan representera allt mellan en och 365 enskilda avgångar
(Nilsson, J.-E., et al. 2012).
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1.2.

Genomförande

I ett tidigt skede av arbetet med denna studie kontaktades Jonas Westlund, enhetschef på ”Trafik
Kapacitetsplanering”, på Trafikverket, dels för att lämna information om VTI:s uppdrag, dels för att få
en bild av vilken information som finns om de frågor som ska behandlas. På förslag från Trafikverket
kom arbetet att fokusera på Trainplan, dvs. det verktyg som används i produktionsplaneringen.
Avsikten var att också använda detta verktyg för att ta fram historiska data som redovisade vad som
sker under ad hoc-processen.
För detta ändamål identifierades den trafik som ska genomföras under en godtycklig dag under det
kommande året. Med utgångspunkt från fastställd tidtabell för denna dag var avsikten att registrera hur
antalet tåg förändras fram till strax före att det aktuella trafikdygnet inleds. Genom att redovisa hur
antalet avgångar förändras över tid fås ett mått på vad som faktiskt tilldrar sig under ad hoc-processen
och vid vilken tidpunkt.
När detta datauttag skulle göras visade det sig att Trainplan, det vill säga det hjälpmedel som används i
planeringen, inte innehåller historisk information på ett sådant sätt att det går att få ut data från
programmet. Däremot så går det att prenumerera på den dagliga produktionsplanen (DPP). DPP
försörjer andra system med tidtabeller som registrerats i Trainplan, men den ger som sagt inte
bearbetsbar rådata.
Ansträngningarna att få tillgång till information riktades därför mot LUPP, ett datalager som
sammanför data från en rad källsystem. Den långsiktiga tågplanen läses in i LUPP i samband med att
den börjar gälla. Också de justeringar som görs av planen läggs in i LUPP, om än med en viss
fördröjning på grund av handläggningstid. Det visade sig också att ansökningar om ad hoc-lägen inte
enbart lämnades den väg som anges i Järnvägsnätbeskrivningen, dvs. via ”Ansökan om kapacitet”,
(Trafikverkets verktyg för ansökan om kapacitet). Till följd av att sådana ansökningar också lämnades
via e-post som inte alltid registrerades i det officiella systemet blir det svårt att klargöra när sådana
ansökningar lämnats. Slutsatsen är därför att ingen del av dessa ansträngningar kunnat resultera i ett
underlag som kan användas för projektets syfte.
Som ett komplement till sökande efter kvantifieringsbart material har projektet haft kontakt med en av
de tjänstemän på Trafikverket som arbetar med ad hoc-processen. På detta sätt har bilden av
processens olika delar, liksom processbestämmelserna och beslut klarnat. Målsättningen med detta var
att det kunde ge en bättre förståelse för utmaningarna som Trafikverket har med sitt nuvarande system.
Inom projektet har också data på avbokade tåglägen eftersökts. Angående dessa menade Trafikverket
att det fanns en studie som Trafikverket hade gjort om inställda tåg. Denna studie har emellertid inte
gjorts tillgänglig. Önskvärt var även att kunna para ihop beviljade ad hoc-tåglägen med avbokade
tåglägen, både avbokade från tågplanen och från ad hoc-processen. Denna koppling visade sig inte
finnas i dagsläget.
Avseende de fyra frågor (på förra sidan) som uppdraget specificerade, svarar denna rapport på de tre
första, i den mån det går. Vissa saker finns i dagsläget ingen information om. Fråga 2 till exempel;
”vilket tåg byts ut mot vilket tåg” känner Trafikverket inte till. Det finns ingen sådan registrering hos
Trafikverket. Den sista frågan kunde inte besvaras inom ramen för projektet och kommer troligtvis att
hanteras i ett nytt projekt som håller på att initieras.
Studien diskuterar varken banarbetsplaneringen (BAP) eller banutnyttjandeplaner (BUP).

1.3.

Delar av Trafikverkets IT-system

En del i detta uppdrag har varit att sondera vilka IT-system som kan vara relevanta för
frågeställningarna. Det finns en uppsjö av IT-system hos Trafikverket och det är inte lätt att reda ut hur
de alla kommunicerar med varandra. En början kan vara att separera mellan system med
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tidtabellsinformation och tåglägesrapporer. (Det finns även system som går under beteckningen
tågsammansättning, resenärsinformation och fakturering, men de behandlas inte här.)
Tidtabellsinformation
Järnvägsföretagen ska normalt använda tjänsten Ansökan om Kapacitet (AoK) för den 1-åriga
tågplanen. AoK stänger (se nästa sida) i mitten av april, då ansökningstiden går ut, och efter det
förekommer det en del mejlkorrespondens för att ansöka om kapacitet. Dessa två system (AoK och
mejl) hanteras i Trainplan som visar en ögonblicksbild av kapaciteten på spåren. Denna
ögonblicksbild blir den dagliga produktionsplanen (DPP). Denna lämnas över till trafikledningen som
sedan tar över arbetet med faktiskt körda tåg.
Slutligen finns LUPP. I LUPP läses först den 1-åriga tågplanen in, sen läses alla dagliga
produktionsplaner in som nya lager ovanpå tågplanen.
Tåglägesrapporter
Här är det viktigaste systemet LUPP. Efter att all planerad trafik lästs in i LUPP, läses sedan all
faktiskt trafik in. Den faktiska trafiken kommer från den automatiska tågkontrollen (just nu ATC, snart
ERTMS). I LUPP läggs även baninformation (BIS) in, det är ett system som lagrar och hämtar
information om banrelaterade anläggningar och händelser, samt information från BASUN, vilket är ett
IT-stöd som bandriftledningen använder för att registrera uppkomna händelser på Trafikverkets
infrastrukturanläggningar.

1.4.

Normativa aspekter på ad hoc processen

Transportstyrelsens uppdrag till VTI är primärt av deskriptiv natur, dvs. syftar till att fördjupa
förståelsen av hur ad hoc processen genomförs och vilka konsekvenser den får i form av återlämnade
och sena ansökningar om tåglägen. Det finns emellertid också skäl att förhålla sig till processens
normativa aspekter, dvs. vad som kännetecknar en väl fungerande sådan process.
Målet med hanteringen av önskemål om att få bedriva trafik måste formuleras mot bakgrund av det
övergripande trafikpolitiska målet om en ”…långsiktigt hållbar, och samhällsekonomiskt effektiv…”
användning av samhällets resurser. Den primära tidtabellen bör, med denna utgångspunkt, fastställas
på ett sätt som ger största möjliga nytta för samhället av den infrastruktur som under åren byggts upp.
Detta betyder mera konkret att, i situationer där inte alla önskemål kan tillgodoses, de ansökningar om
tåglägen som kan bedömas ge största tänkbara nyttan för samhället som helhet ska prioriteras.
Problemen med att åstadkomma en sådan tilldelning av tåglägen är stora, men med utgångspunkt från
ad hoc processen kan man ta den fastställda tidtabellen för given, oavsett om den fastställts på ett sätt
som tillgodoser detta mål eller ej. En del av ad hoc processen innebär att operatörer lämnar tillbaka
tilldelade tåglägen. Detta görs till följd av att det visat sig saknas kommersiella förutsättningar för att
bedriva den trafik man ursprungligen planerat för. Detta förhållande bör inte påverka processens
utformning. Den återstående normativa frågan är därför att bedöma om tillkommande önskemål bidrar
till en ökad nytta av tillgängliga spåranläggningar.
Även denna frågeställning har ett väsentligen enkelt svar. Utgångspunkten för att kunna tillgodose
önskemål under ad hoc processen är att de tåg som redan tilldelats tåglägen inte påverkas. Därmed
kommer också varje önskemål som ökar användningen av spårinfrastrukturen utan att påverka trafiken
i övrigt att också bidra till en högre samhällsnytta.
Den latenta risk som föreligger i sådana sammanhang är att en tätare trafik kan öka risken för
förseningar och göra det svårare att genomföra tidtabellen på avsett sätt. Detta är emellertid i första
hand ett (tidtabell-)tekniskt ställningstagande. Det torde således finnas tumregler för om en oanvänd
kanal kan upplåtas för trafik utan att öka systemets störningskänslighet. Sådana överväganden är
generellt nödvändiga att göra och har inte i sig med ad hoc tilldelningen att göra.
VTI notat 11-2016
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2.

Tidtabelläggningsprocessen från ax till limpa

2.1.

Enligt Järnvägsnätbeskrivningen …

Tilldelning av kapacitet på järnväg är en administrativ process som behandlar ansökningar om
kapacitet på spåren. Ansökningar om kapacitet görs för tågläge för persontrafik, godstrafik samt
tjänstetåg. Vidare måste även ansökningar lämnas för att få tillträde till spår för banarbeten. Processen
beskrivs i den årliga versionen av Järnvägsnätsbeskrivningen2 (JNB).
I JNB 2015 anges att sista ansökningsdagen för att bedriva trafik under Tågplan 2015 (T15) är den 14
april 2014. Fastställd Tågplan 2015 publicerades den 26 september 2014. De fem och en halv
månaderna däremellan används till förslag, synpunkter, samordning och eventuell tvistlösning.
Trafikstart för T15 var den 14 december 2014.
Drygt två veckor efter det att Tågplan 2015 publicerades startade ad hoc-processen (14 oktober 2014).
Det är på ett ungefär samma datum som gäller varje år. Huvudsyftet med ad hoc-processen är att
kunna uppdatera tågplanen för att hantera önskemål om nyttjande av restkapacitet som inte förelåg vid
ordinarie ansökningstillfällen. För en mer utförlig beskrivning se (Krasemann, Wahlborg et al. 2014)

2.2.

… och i praktiken

Under de fem och en halv månader som går från ansökningstidens slut till den nya tågplanen fastställs
har det visat sig att nya ansökningar och justeringar av de ansökningar som lämnades i april löpande
kommer in. Det finns också uppgifter om att önskemål dras tillbaka, exempelvis till följd av att en
operatör inte tilldelats ett uppdrag som denne lämnat anbud på. Trafikverket tycks acceptera sådana
förändringar så länge andra tåg inte påverkas. Dessa ändringar kommer per e-post och registreras inte
på vanligt sätt.
Trafikverkets kommentar till ovanstående stycke är att de accepterar, dock inte villkorslöst, ändringar
under pågående tågplanearbete. Bevekelsegrunden för detta är att den fastställda tågplanen så långt det
är möjligt återspeglar det verkliga behovet samt att undvika allt för omfattande anpassningar i ett
senare skede. De ändringar som hanteras kan inte utan vidare påverka något annat tågläge där ansökan
lämnats i rätt tid . Trafikverket kan välja att avvakta med att hantera ändringar efter sista dag för
ansökan för att de/den ska hanteras i ”ordinarie ad hoc-process”. En vecka innan ad hoc-processen
öppnar publikt öppnas den internt för att bland annat ta hand om sådana ärenden.
För ad hoc-processen ger den fastställda tågplanen förutsättningar för exempelvis framkomlighet och
hastigheter på järnvägsnätet. Samtliga ansökningar om kapacitet i ad hoc-processen måste också vara
anpassade efter den fastställda kapacitetstilldelningen för banarbeten. Enligt JNB ska fastställd tågplan
dessutom innehålla restkapacitet som görs tillgängliga för ad hoc-ansökningar om tåglägen, såväl
nationella som internationella.
Eftersom det saknas ett mått på kapacitet för järnvägen går det inte heller att fastställa en enhetlig
definition av begreppet reservkapacitet. Även om Trafikverket lägger in en lucka mellan två på
varandra följda tåg på en viss sträcka, så kan denna lucka fyllas på olika sätt. Ett långsamt tåg kan till
exempel ta samma kapacitet i anspråk som två eller fler snabbare tåg skulle gjort. Antalet stopp som
ett tåg planerar att göra är också dimensionerande för hanteringen av kapacitet. Enligt Trafikverket
finns dock alltid kapacitet kvar som kan användas för tågtrafik efter att en ansökning lämnas i ad hoc-

2

Beskrivningen presenterar de tjänster Trafikverket erbjuder, med information om var de finns tillgängliga, hur
tilldelning av tjänsterna går till, vilka avgifter som gäller och de villkor som gäller för att få tillgång till
tjänsterna. Den är en direkt följd av Direktiv 2012/34/EU, som föreskriver att infrastrukturförvaltare ska upprätta
och offentliggöra en järnvägsnätsbeskrivning.
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processen. För de delar av järnvägsnätet där det finns en trångsektorplan3 reserveras också ett antal
tåglägen. Trångsektorplaner finns för närvarande för de tre storstadsregionerna Göteborg, Skåne och
Stockholm.4 Det finns till exempel alltid två lediga lägen per timme för godståg över Öresund när
tidtabellen fastställts. Det finns självklart ingen garanti för att samtliga dessa 48 tåglägen kommer att
utnyttjas.
Internationellt används ofta fasta kanaler, det vill säga fasta lägen som tågen kan gå i. Till exempel kan
det finnas en kanal som skulle kunna inrymma endera två fjärrtåg eller ett godståg. Enligt Trafikverket
skräddarsys tågplanen i Sverige till stor del efter de önskemål som lämnas av operatörerna, vilket gör
det svårare att entydigt precisera hur stor ledig kapacitet som finns. Det är också uppenbart att fasta
kanaler minskar flexibiliteten i användningen av anläggningarnas kapacitet.
Successiv planering
Begreppet successiv planering har en koppling till järnvägens kapacitetsfrågor. Idén är att, istället för
som nu ha exakta tidpunkter för alla driftsplatser tåget passerar, enbart ha exakta tidpunkter på
platserna där på- och avstigning sker, så kallade trafikutbytesplatser. På detta sätt skapas ökad
flexibilitet för att använda spåret för fler tåg och/eller banarbeten än vad som ursprungligen planerats.
Det minskar också risken för att eventuella störningar sprids. Tågplanen blir tåligare. Man kan säga att
successiv planering bidrar till ett bättre nyttjande av den luft som finns i systemet. Avsikten är att
introducera successiv planering i ett nytt planeringssystem till ad hoc-processen för T18, hösten 2017
(per 2016-03-01).
Begreppet successiv planering är en delmängd av det mer generella begreppet från successiv
tilldelning (Forsgren, Aronsson et al. 2009). Utgångspunkten för successiv tilldelning är att skjuta upp
den detaljerade planeringen i arbetet med tågplanen tills det att finns mer tillförlitliga fakta för att
därigenom få mer trafik och effektivare drift. Den stora förändringen är att den successiva
tilldelningsprocessen är tänkt att hela tiden synliggöra kvarvarande planeringsutrymme som kan
användas för nyinsatta tåg.

3

Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av järnvägsnätet där efterfrågan på tåglägen är högre än den
tillgängliga kapaciteten, ansökningar om tåglägen kan då inte tillgodoses fullt ut. På banor med högt
kapacitetsutnyttjande är det särskilt viktigt att ta fram förutsättningarna för den tågtrafik som är möjlig att
leverera med god transportkvalitet. För att kunna utnyttja kapaciteten på ett effektivt sätt i trafikintensiva
områden upprättar Trafikverket trångsektorsplaner med förplanerade tåglägeskanaler.
4

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/jarnvagsnatsbeskrivning2015/trangsektorsplaner-2015/
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3.

(Av-)bokningsavgift

De (ban)avgifter som operatörerna betalar för att bedriva järnvägstrafik täcker endast en bråkdel av
kostnaden för underhåll av infrastrukturen. Trots detta kan avgifternas nivå och utformning vara av
betydelse för operatörernas agerande under ansökningsprocessen. Av särskild betydelse för ad hocansökningarna är de bokningsavgifter som ursprungligen skulle införas under 2015 men som börjar tas
ut i samband med att trafiken med T16 påbörjas. (När detta skrivs är det fortfarande osäkert om så
kommer att ske.)
Enligt JNB 2016 gäller följande. För tilldelad kapacitet för tågläge som avbokas av järnvägsföretag
eller trafikorganisatör tas en bokningsavgift ut. Bokningsavgiften baseras på uppgifter om tilldelad
kapacitet, orsak till avbokning och registrerad tidpunkt för avbokning. Bokningsavgift tas endast ut för
sådana orsaker som järnvägsföretaget är direkt ansvarigt för.
Bokningsavgiften tas således ut för avbokning av tilldelat tågläge. Den avbokade kapaciteten mäts i
förhållande till det avtal som tecknats mellan parterna. Bokningsavgiften tas också ut för den kapacitet
som tilldelats under ad hoc-processen. Följande avgifter tas ut:

Tabell 1. Bokningsavgift, det vill säga en avgift som tas ut för avbokade tåg.
Tidsperiod

Persontrafik (resandetåg)

Godstrafik

Mellan 59 dagar och 15 dagar före
planerad avgångstid vid utgångsstation

20 % av tåglägesavgiften

10 % av tåglägesavgiften

Mellan 14 dagar och 24 timmar före
planerad avgångstid vid utgångsstation

40 % av tåglägesavgiften

20 % av tåglägesavgiften

Bokningsavgiften är således en procentsats av tåglägesavgiften, där tåglägesavgiften är den avgift som
det skulle ha kostat operatören att köra sträckan. Bokningsavgift, tåglägesavgift, kvalitetsavgift (se
nedan) är alla olika sorters banavgifter som tas ut infrastrukturhållare, här speciellt Trafikverket. Det
finns även andra mer specifika avgifter, men de berörs inte här.
Tåglägesavgiften debiteras för tilldelad kapacitet på tre nivåer: hög, mellan och bas. Avgifterna är 6
kr, 2.30 och 1,90 per tågkilometer. Hög avgift utgår för de hårdast belastade sträckorna medan låg
avgift tas ut för att använda de lägst belastade delarna av järnvägsnätet. Ett tåg mellan Uppsala och
Stockholm, en sträcka på ca 66 km, betalar därför (6*66=) 396 kronor i tåglägesavgift under 2015.
Tilldelad kapacitet som inte avbokats eller ställts in akut, men som ändå inte används, debiteras
ordinarie avgifter för tågläget. Om järnvägsföretaget eller trafikorganisatören inte lämnat uppgifter
enligt Trafikverkets anvisningar, beräknas avgifterna utifrån ansökan om kapacitet.
Tilldelad kapacitet som inte avbokats eller ställts in akut, men som ändå inte används, debiteras
ordinarie avgifter för tågläget. Om järnvägsföretaget eller trafikorganisatören inte lämnat uppgifter
enligt Trafikverkets anvisningar, beräknas avgifterna utifrån ansökan om kapacitet.
Avsikten har också varit att under 2015 införa en avgift för tåg som operatörer, driftledning eller
infrastrukturhållaren ställer in med kort framförhållning, dvs mindre än 24 timmar före avgång.
Administrativt hanteras denna avgift, som ska uppgå till 500 kronor + 50 procent av den tåglägesavgift
som skulle ha betalats om tåget framförts på planerat sätt, som en del av systemet med
kvalitetsavgifter. Till följd av att arbetet med att kvalitetssäkra arbetssättet och systemet för
registrering har avgiften har tagit tid kommer denna avgift att införas först i och med T16.
Avgifterna ska ses mot bakgrund av att många av de tåg som läggs fast i tidtabellen ställs in. Ju
tidigare ett tåg ställs in, desto mer utrymme ges att använda den friställda kapaciteten för annan trafik.
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Ju kortare framförhållning, desto mindre flexibilitet. I den utsträckning de nya avgifterna innebär att
antalet ansökningar om tåglägen ”för säkerhets skull” minskar, eller att avbokningar görs tidigare än
vad som sker i nuläget, kommer också utrymmet för ad hoc-ansökningar att öka. En annan effekt av
att införa dessa olika typer av avgifter för kapacitetsändringar kan bli att förutsättningarna att
analysera vad som händer mellan det att en tågplan fastställts och trafiken som bedrivs förbättras.
Om tilldelad kapacitet för tågläge helt eller delvis inte kommer att användas, ska järnvägsföretaget
eller trafikorganisatören omgående underrätta Trafikverket om detta genom att avboka tågläget eller
akut ställa in tågläget. Tågläge som avbokas ska registreras av järnvägsföretaget eller
trafikorganisatören i verktyget ”Ansökan om kapacitet”. Avbokningar ska dessutom göras i följande
situationer:


Om behovet av kapacitet som detta definieras i tågplanen förändras så ska det fastställda
tågläget återlämnas varefter en ny ansökning lämnas.



Om tågvikt eller tåglängd ökar jämfört med ansökan



Om tågsammansättningen förändras från tilldelad eller tillåten nivå på ett sätt som försämrar
prestanda i järnvägssystemet.

Om ett tågläge inte används i tillräcklig omfattning har Trafikverket rätt att återta tågläget. Ett sådant
agerande kan också beaktas vid senare tilldelning av kapacitet genom att en tåglägesansökan kan få
lägre prioriteringskategori eller nekas helt. Med ”tillräcklig omfattning” menas att operatören
använder tågläget minst en gång per kalendermånad och i en omfattning av minst 60 procent av den
tilldelade kapaciteten för tågläget under en tremånadersperiod (kalendermånader). Detta gäller inte om
det bristande användandet beror på faktorer som inte är av ekonomisk art och som ligger utanför
innehavarens kontroll. Det är inte klart om denna möjlighet någonsin utnyttjats.
Dock var det under tågplan 2012 ett antal av SJ:s snabbtåglägen som Trafikverket hanterade utgående
från att de inte nyttjat kapaciteten tillräckligt. De fick en erinran om varför detta hade hänt och ombads
att inkomma med en redogörelse varför den tilldelade kapaciteten ej nyttjats som tänkt. Vad som
hände i slutändan är oklart men varken före eller efter denna gång har Trafikverket nekat tågläge på
grund av låg nyttjandegrad.
Ad hoc-processen fyller därmed en viktig funktion eftersom den fyller upp en del luckor som uppstår
då både tågoperatörer och underhållsentreprenörer kan behöva ställa in sina planerade tåglägen.
Operatörer eller underhållsentreprenörer kan också hamna i situationer som innebär att tillgång till
banan behövs på ett icke planlagt sätt. Vidare används somliga av de luckor som finns i tidtabellen för
att genomföra de underhållsåtgärder som löpande identifieras, framför allt till följd av de olika
tillståndsmätningar som görs.
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4.

Ad hoc-processen

En kort tid efter att tågplanen är fastställd/publicerad öppnar möjligheten att genomföra ansökningar
om att få bedriva trafik på lediga tider, dvs. ad hoc-processen. Processen inbegriper enbart ansökningar
för gällande tågplan, men eftersom det är ungefär två månader kvar på föregående års tågplan när ad
hoc-processen öppnar, så hanteras två tågplaner parallellt fram till skiftet av tågplan.
För internt bruk inom Trafikverket öppnar dock ad hoc-processen en vecka före den publika
öppningen. Detta för att försöka lösa alla öppna ärenden som kommer från tågplaneprocessen. Det kan
till exempel röra sig om sena ansökningar i form av e-post som inte lyckades komma in i tågplanen,
eller underhållsarbeten som var sent planerade.
Inkomna ad hoc-ansökningar behandlas normalt av lämplig konstruktör i den ordningsföljd de kommit
in, det vill säga efter principen Först In, Först Ut, FIFU. Med lämplig konstruktör menas att
konstruktörerna själva väljer ärenden efter kunskap och tillhörande region. (Man kan här fråga sig om
det sista är i linje med FIFU.) Dock förväntas de regionala/nationella samordnarna för korttidsplaneringen också ha överblick på ansökningarna.
Det finns två undantag från huvudregeln att ansökningar behandlas i ordningsföljd.




Brådskande behov av kapacitet är behov som ligger bortom det operativa dygnet men inte är
planerbara, till exempel
o

Ersättningståg för haveri.

o

Omhänderta konsekvenserna efter större haverier.

o

Rundvirkestransport i tjällossningssäsongen.

o

Haveri i industrin som riskerar stillestånd på stålverk, pappersbruk, bilfabrik eller
liknande och som medför omfattande konsekvenser.

Akuta behov av kapacitet, dvs. behov som ligger inom det operativa dygnet. Dessa är
relaterade till haveri på fordon eller infrastruktur, alternativt brister i tågplanen som annars
skulle störa transportfunktionen i samhället. Exempel på dessa kan vara
o

Haveri på lok.

o

Rälsbrott

o

Spårriktningsmaskin eller mätvagn i samband med infrastrukturhaveri.

o

Missad beställning av tjänstetåg.

o

Stor påverkan på resande.

Akuta behov hanteras alltid av trafikledningen medan brådskande behov hanteras som vanligt men
efter instyrning av den regionala eller nationella samordnaren för korttidsplanering. Om ett ärende är
brådskande måste operatören/järnvägsföretaget komplettera ansökan med e-post till den nationella
samordnaren där undantag från FIFU begärs. Begäran om undantag ska beskriva orsaken till
undantaget, en redogörelse för förutsättningarna och varför det inte var planeringsbart.
Huvudprincipen är att all trafik som kan planeras, ska planeras. Trafikverkets bedömning är också att
operatörerna har anledning att ansöka om tåglägen så tidigt som möjligt. Så är fallet eftersom
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kapaciteten är en ändlig resurs. Sent inlämnade önskemål om att få bedriva trafik kommer därmed att
ha svårare att beviljas till följd av att kapacitet redan tilldelats andra sökande.
Trafikverkets mål om handläggningstid vid ansökan av kapacitet i ad hoc-processen är att svar ska ges
inom fem dagar. Det är emellertid uppenbart att också denna handläggningstid kan vara för lång i
förhållande till de önskemål som finns. En ansökan som behandlas först efter tänkt trafikstart innebär i
praktiken att ansökan avslås. Enligt Trafikverket5 hanteras ungefär 90 % av ad hoc-ansökningarna
inom femdagarsregeln.
Slutligen kan det påpekas att en ansökan ibland föregås av dialog mellan trafikplanerare och operatör
för att säkerhetsställa att kapacitet finns på aktuell sträcka. Detta är dock ett äldre förfarande som
Trafikverket försöker komma ifrån, men det kan fortfarande ske.
Trafikverket har också krav på sig att hantera ad hoc ansökningar på ett konkurrensneutralt sätt (direktiv
2012/34/EU). Direktivet uppmanar medlemsstaterna att inrätta regleringsorgan med ansvar för att
övervaka konkurrenssituationen på marknaderna för järnvägstjänster. Syftet är att förhindra
diskriminering av sökande och att se till att det gemensamma europeiska järnvägsområdet fungerar på
rätt sätt.
Ad hoc processen hanteras med utgångspunkt från den dagliga grafen6,7 som innehåller information
om samtliga tåg och banarbeten för alla dagar i aktuell tågplan. Den dagliga grafen tas traditionellt
fram med en manuell hantering. Trafikverket har emellertid sedan en tid använt sig av Trainplan, ett
tidtabellsprogram som på sikt var tänkt att ersätta det manuella arbetet. För närvarande används dock
de två sätten parallellt. Trainplan ska nu fasas ut till förmån för (den nya) kapacitetsportalen. Hösten
2017 kommer alla korttidsansökningar att gå via den. Detta är en del av det nya planeringssystemet
(nämnt ovan) som börjar införas då.

5

Jonas Westlund under en telefonkonferens den 17 september 2015.

6

Med dagliga grafer menas den grafiska tidplanen för varje dag, med tiden på grafens horisontella del och
stationerna på den vertikala. Bakgrunden till denna graf är att eftersom tåg inte kan mötas eller köra om på en
bana så måste all tågtrafik planeras i detalj där man bestämmer på vilka stationer som möten eller omkörningar
ska ske. Den grafiska tidplanen är också viktig för tågklarerarnas omplanering i samband med förseningar och
när framkomligheten begränsas vid olyckor och underhåll.
7

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan2015/dagliga-grafer-2015/

VTI notat 11-2016

19

5.

Kvantitativ information

Både forskare (från bland annat VTI), Trafikanalys, Regeringen, Riksrevisionen och andra berörda
parter har efterfrågat mer och bättre information om den järnvägstrafik som bedrivs. Ett resultat av
denna diskussion är Trafikanalys nya statistikprodukt ”Punktlighet på järnväg”, vars första utgåva
offentliggjordes 2015-10-28.8
Persontåg
Informationen omfattar i nuläget persontåg på de statliga järnvägsanläggningarna, Inlandsbanan,
Arlandabanan samt den svenska delen av Öresundsbron, men inte tåg som framförs på Saltsjöbanan
och Roslagsbanan. Uppgifterna kan särredovisas för kort-, medel- och långdistanståg.
För persontåg innehåller Tabell 2 en jämförelse av situationen de nio första månaderna under 2014
med samma period under 2015. Utgångspunkten för redovisningen är det totala antalet (person-)tåg i
fastställd tidtabell. Av tabellen framgår att antalet planerade tågavgångar ökat med 2,5 procent mellan
de två åren.
Tabell 2. Antal (samt procent av) planerade och framförda persontåg till slutstation i förhållande till
tågplan
TÅG TILL SLUTSTATION UNDER PERIODEN JAN -SEPT

2014
Antal

2015
%

Antal

%

1

Enligt fastställd årlig tågplan

694 747

100

712 403

100

2

Justeringar av fastställd årlig tågplan

-10 394

-1,5

-12 493

-1,8

3

- härav anordnade tåg

23 472

3,4

13 878

1,5

4

- härav inställda tåg

-33 866

-4,9

-26 371

-3,7

5

Tågplan dagen innan planerat avgångsdatum

684 353

98,5

699 910

98,2

6

Akuta förändringar av tågplanen

-11 389

-1,6

-8 108

-1,1

7

- härav anordnade tåg

2 363

0,3

2 735

0,4

8

- härav inställda tåg

-13 752

-2,0

-10 843

-1,5

9

Framförda tåg

672 964

96,9

691 802

97,1

Källa: Trafikanalys – punktlighet på järnväg 2015 kvartal 3.

Med anordnade tåg menas tåg som framförts men som inte ingick i den fastställda årliga tågplanen.
Anordnade tåg utnyttjar restkapacitet i den fastställda årliga tågplanen. Medan tåg som var planerade
att framföras enligt tågplan men som inte framförts, räknas som inställda. Ett tåg kan framföras del av
sin planerade sträcka, för den del som tåget inte framförs enligt tågplan räknas tåget som inställt.
Från den dag tidtabellen fastställts fram till dagen före det att trafiken ska genomföras har två typer av
justeringar gjorts. Av rad 4 framgår att 3,7 procent av den planerade trafiken med persontåg ställts in
samtidigt som 1,5 procent tåg tillkommit (rad 3) under den aktuella delen av 2015. Eftersom
nettoeffekten av förändringarna under ad hoc-processen är negativ finns mer kapacitet att tillgå än vad
som framgick av den fastställda tågplanen.

8

http://www.trafa.se/bantrafik/punktlighet-pa-jarnvag/
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Nettoeffekten av justeringar också under det sista dygnet före trafik är negativ. Definitionen i
datamaterialet av akuta förändringar i tågplanen är att förändringarna skett efter klockan 00:00 dagen
innan avgångsdagen. Detta stämmer inte med den definition som ges i JNB som anger att med akut
menas att tågläget ställs in inom 24 timmar före planerad avgångstid vid utgångsstation, det vill säga
inom det operativa dygnet. De akut inställda tågen i datamaterialet är alltså något fler än vad som
Trafikverket i sina andra system definierar som akut inställda tåg.
De tåg som anordnas i ett sent läge (rad 7) kan vara av två typer. Endera är det resandetåg som av
något skäl genomförs trots att avgången inte planerats, och därmed inte heller annonserats i förväg.
Den andra tänkbara anledningen är att denna kategori av anordnade tåg omfattar vissa av de ordinarie
tåg som akut ställs in (rad 8) men som i stället leds andra vägar i järnvägsnätet. Eftersom det
fortfarande saknas rutiner för att särredovisa sådan trafik är det inte möjligt att bedöma vilken
förklaring som är mest sannolik.
Oavsett definition är det en inte oansenlig andel av tågen som är akut inställda. En första tolkning av
detta skulle kunna vara att dessa inte aktivt ställts in av operatörerna. Antingen för att de glömt bort att
ställa in dem eller för att de helt enkelt struntar i att ställa in dem. Det senare kan vara en konsekvens
av att det inte är någon så kallad kvalitetsavgift (se ovan) för tillfället, och de därmed inte har
någonting att vinna på att ställa in dem. Det kostar ju tid och arbete att aktivt göra en inställelse av tåg.
Trafikverket kommentar till stycket ovan är att de bekräftar att operatörerna inte alltid ställer in tåg
fast de inte körs, men att då ska de numera ställas in av Trafikledningen. Några andra kommentarer till
tabellen ovan är att flyttade tåg kan dyka upp både på rad 7 och 8, samt att operativt inställda tåg på
grund av diverse störningar såsom väder, trasigt lok etcetera dyker upp på rad 8. Vidare syns inte
banarbete i tågplanen, vilket är en anledning till att rad 4 är större till mängd än rad 3. Sedan menar
Trafikverket att MPK kommer att innebära mer information om varför tåg hamnar på rad 4.
Den stora frågan är då hur många av de anordnade tågen som är ad hoc-tåg. Där stöter vi för
närvarande på sten. Det verkar som om det inte finns någon samlad registrering av ad hoc-tågen på
Trafikverket. Däremot finns det en datumangivelse för när ett tåg anordnats, och eventuellt också en
tid. Denna information skulle kunna användas för att gräva djupare, men då för varje enskilt (anordnat)
tåg, men det går inte att ta för givet att det är ett ad hoc-läge bara för att det anordnats efter
fastställandet av tågplanen.
Informationen om anordnade tåg lagras i LUPP efter att trafikledningen registrerat det. Detta innebär
att en mer noggrann redovisning om hur orderstocken förändras för en/flera specifika dagar, som
nämndes i introduktionen, eventuellt skulle kunna utföras. Men vi har ej lyckats få till detta inom
ramen för detta uppdrag, då det skulle kräva en mer tidskrävande genomgång av LUPP-datat.
Godståg
Den typ av statistik som redovisades ovan är även tänkt att komma för godstågen så småningom, men
godstågen följer inte tidtabeller på samma sätt som persontågen. Om till exempel ett godståg är
färdiglastat kan det avgå före planerad avgång, vilket i sin tur gör att det kan komma i otakt med
tidtabellen (tågplanen). Då blir faktiskt körtid skild från planerad körtid. Ett arbete har inletts mellan
Trafikverket och Trafikanalys med att finna gemensamma definitioner på lämpliga variabler som ska
mätas.
VTI har dock tagit del av en icke kvalitetsgranskad tabell som Trafikanalys har producerat för internt
syfte men som kan ses som ett första steg i detta arbete. Datat är bara från en månad och inga
kvalificerade slutsatser bör dras från datat däri, men det är ändå intressant information och några
preliminära slutsatser kan ändock framläggas.
Utgångspunkten för redovisningen i Tabell 3 nedan är densamma som i Tabell 2, det vill säga det
totala antalet tåg i fastställd tidtabell. Datat är från februari månad 2014. Tabellen visar även det
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kvalitetsgranskade materialet för persontåg under samma period, med hjälp av det fås det något att
jämföra godstågen mot.
Tabell 3. Antal (samt procent av) planerade och framförda godståg och persontåg till slutstation i
förhållande till tågplan under en kalendermånad.
TÅG TILL SLUTSTATION UNDER FEBRUARI 2014

GODSTÅG

PERSONTÅG

Antal

%

Antal

%

1

Enligt fastställd årlig tågplan

17 488

100

73 704

100

2

Justeringar av fastställd årlig tågplan

-2 474

-14

-710

-1,0

3

- härav anordnade tåg

3 355

19

1 872

2,5

4

- härav inställda tåg

-5 829

-33

-2 582

-3,5

5

Tågplan dagen innan planerat avgångsdatum

15 014

86

72 994

99

6

Akuta förändringar av tågplanen

-361

-2,1

-829

-1,1

7

- härav anordnade tåg

458

2,6

142

0,2

8

- härav inställda tåg

-819

-4,7

-971

-1,3

9

Framförda tåg

14 653

84

72 165

97,9

Källa: Trafikanalys – Internt arbete, ej publicerat, samt Trafikanalys – punktlighet på järnväg 2015 kvartal 3.

Från den dag tidtabellen fastställts fram till dagen före det att trafiken ska genomföras är nettoeffekten
av anordnade och inställda tåg minus 14 procent. Sedan tillkommer ytterligare 2 procent dagen före
planerat avgångsdatum. Detta att jämföra med dryga 2 procent för persontågen, där 1 procent var
justeringar av tågplanen och drygt 1 procent var akuta inställningar.
Nu är det osäkert om just februari månad är speciell på något sätt, men den relativa skillnaden mellan
”justeringar av fastställd tågplan” och ”akuta förändringar av tågplanen” skiljer sig en del åt mellan
person- och godståg. Tabell 2 ger vid handen att för persontåg är den relativt lika, medan det för
godstågen är mer justeringar ”i god tid” än det är akuta justeringar. De tidiga justeringarna är en faktor
7 större än de akuta.
Vad detta beror på är naturligtvis svårt att säga innan det gjorts noggrannare analyser i frågan, men en
idé är att transporterna i godsbranschen ofta fås genom upphandling. Givet att man då lägger ett anbud
i upphandlingen i fråga vill man försäkra sig om tåglägen för transporten. Förlorar man upphandlingen
lämnas det tillbaka. Detta skulle kunna förklara det stora omsättningen av tåglägen som justeras ickeakut. Sen är det naturligtvis även svårt för godstågsoperatörerna att planera sina tåglägen cirka 1,5 år
tidigare än själva frakten, mycket hinner hända på vägen i branschen och affärerna.
Persontåg uppdelade på alla slutstationer
VTI har också tagit del av mer disaggregerad data som utgör Tabell 2. Antal (samt procent av)
planerade och framförda persontåg till slutstation i förhållande till tågplan från Trafikverket. Det
utökade datamaterialet har samma upplägg som Tabell 2 men visar alla tänkta och icke-tänkta
slutstationer, där en icke-tänkt slutstation blev en slutstation på grund av omledning eller liknande.
Materialet visas inte här då det är för spretigt samt kräver mer information för att kunna göra en
djupare analys utav det. Men några preliminära ord kan sägas om det. Först, kan det sägas att datat kan
var missvisande. Till exempel att det ibland bara finns framförda tåg, men inga planerade, vilket som
nämndes ovan kan bero på omledningar. En djupare kontroll behövs för varje sådan rad.
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En station där det finns många justeringar behöver inte vara ett uttryck för att fel och därpå följande
justeringar inträffat på just den stationen . Det kan lika gärna vara en närliggande. Däremot om man
kollar områden, kanske man kan säga något om att ett specifikt område verkar ha mycket fel. Men
stationerna är inte uppdelade i områden i datat, det skulle krävas en del manipulationer för att ordna
det och det är oklart vad det skulle säga oss.
Det finns också flera exempel på att en stor störning för resenärerna inte alltid resulterar i en stor
störning i statistiken. Ta till exempel en stor störning i Stockholm den 20 november 2009. Det var
totalstopp för pendeltågen mellan centralen och Stockholm Södra. Många resenärer fick ta buss eller
t-bana för att komma till sin slutstation. Men ingenting av detta framgår av statistiken. Skälet är att de
tåg som kom till Centralen respektive Stockholm Södra bara vände och tog varandras tågnummer. För
att identifiera just denna störning i statistiken är det nödvändigt att studera anordnade och /inställda tåg
på varje station. I dagsläget kunde inte Trafikverket ge oss denna information.
Överhuvudtaget försöker Trafikledningen ta till olika sätt för att minska störningar så dessa ska kunna
avklaras på ett smidigt sätt, och detta resulterar i att allt inte hamnar i statistiken. Konsekvensen blir att
statistiken inte ger en heltäckande bild av de olägenheter resenärerna möts av. Så länge tågen går efter
fastställd tågplan finns det bra information om tågen, men det är när den inte gör det som
informationen fallerar; vilket dessvärre ställer till uppföljningen.
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6.

Sammanfattning och diskussion

Tilldelning av kapacitet på järnväg är en administrativ process som behandlar ansökningar om
kapacitet på spåren. Sista ansökningsdagen för kapacitet till nästkommande års tågplan är i mitten av
april. Sedan följer en tidtabelläggningsprocess som mynnar ut i en tågplan i slutet av september, med
trafikstart i mitten av december.
Efter att ansökan formellt har stängts i april har det visat sig att nya ansökningar och justeringar av de
ansökningar som lämnades i april löpande kommer in. Dessa ändringar kommer per e-post och
registreras inte på vanligt sätt. Trafikverket accepterar till viss del dessa justeringar, medan vissa
slussas vidare till ad hoc-processen som startar publikt två veckor efter publiceringen av tågplanen
(men öppnas en vecka innan för internt bruk).
Ad hoc-processen inbegriper enbart ansökningar för gällande tågplan, men eftersom det är ungefär två
månader kvar på föregående års tågplan när ad hoc-processen öppnar, så hanteras två tågplaner
parallellt fram till skiftet av tågplan. Inkomna ad hoc-ansökningar behandlas normalt av lämplig
konstruktör i den ordningsföljd de kommit in. Akuta behov hanteras alltid av trafikledningen medan
brådskande behov hanteras som vanligt men efter instyrning av den regionala eller nationella
samordnaren för korttidsplanering.
Ad hoc processen hanteras med utgångspunkt från den dagliga grafen som innehåller information om
samtliga tåg och banarbeten för alla dagar i aktuell tågplan. Den dagliga grafen tas traditionellt fram
med en manuell hantering. Trafikverket har emellertid sedan en tid använt sig av Trainplan, ett
tidtabellsprogram som på sikt var tänkt att ersätta det manuella arbetet. För närvarande används dock
de två sätten parallellt. Trainplan ska nu fasas ut till förmån för (den nya) kapacitetsportalen. Hösten
2017 planeras att alla korttidsansökningar ska gå via den.
Vad gäller den kvantitativa analysen blir den lidande av bristande information om den järnvägstrafik
som bedrivs. Ett exempel är den icke registrerade e-posten som nämndes här ovan, likaså att det inte
går att utröna i LUPP om ett anordnat tåg är ett ad hoc-tåg eller inte. Däremot finns det en datumangivelse för när ett tåg anordnats, och eventuellt också en tid. Denna information skulle kunna
användas för att gräva djupare, men då för varje enskilt (anordnat) tåg. Detta är dock inte en realistisk
metod att arbeta på för att kvantifiera ad hoc-tåg.
Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket utarbetat en ny statistikprodukt som heter Punktlighet
på järnväg. Med hjälp av den går det att se hur tågplanen förändras över tid och många anordnade och
inställda tåg som kommer till respektive försvinner från tågplanen per månad. Den säger dock
ingenting om vilket tåg byts ut mot vilket tåg, denna uppgift finns inte registrerat någonstans hos
Trafikverket. Däremot svarar den på frågan om hur stor del av de tåglägen som läggs fast i och med
beslutet om tågplan lämnas tillbaka, men på samma sätt som ovan är det oklart vilka tåg som lämnas
tillbaka; är det ett tåg från tågplanen eller ett tåg som kommit in senare genom ad –hoc-processen.
Trafikverket skiljer mellan justeringar av fastställd årlig tågplan och akuta förändringar av
tågplanen. Där akuta förändringar definieras som förändringar av tågplanen som skedde efter kl. 0.00
dagen innan planerat avgångsdatum.
Givet dessa definitioner ses att från den dag tidtabellen fastställts fram till dagen före det att trafiken
ska genomföras har två typer av justeringar gjorts. Av rad 4 i Tabell 2 framgår att 3,7 procent av den
planerade trafiken med persontåg ställts in samtidigt som 1,5 procent tåg tillkommit (rad 3) under den
aktuella delen av 2015. Eftersom nettoeffekten av förändringarna under ad hoc-processen är negativ
finns mer kapacitet att tillgå än vad som framgick av den fastställda tågplanen. Nettoeffekten av
justeringar också under det sista dygnet före trafik är negativ.
Sista dygnet ställs alltså 2 procent av tågen in, vilket kan jämföras med 4,9 procent för hela perioden
innan. Detta är en icke oansenlig mängd som kan bero på att det fortfarande inte kostar operatörerna
någonting att inte ställa in sina tåg. Är det avgiftsfritt att avboka glöms det lätt bort.
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Denna typ av statistik är även tänkt att komma för godstågen så småningom, men godstågen följer inte
tidtabeller på samma sätt som persontågen. Om till exempel ett godståg är färdiglastat kan det avgå
före planerad avgång, vilket i sin tur gör att det kan komma i otakt med tidtabellen (tågplanen). Då blir
faktiskt körtid skild från planerad körtid. Ett arbete har inletts mellan Trafikverket och Trafikanalys
med att finna gemensamma definitioner på lämpliga variabler som ska mätas.
VTI har dock tagit del av en icke kvalitetsgranskad tabell som Trafikanalys har producerat för internt
syfte men som kan ses som ett första steg i detta arbete. Datat är enbart från en månad och inga
kvalificerade slutsatser bör dras från datat däri, men det är ändå intressant information och några
preliminära slutsatser kan ändock framläggas. Från den dag tidtabellen fastställts fram till dagen före
det att trafiken ska genomföras är nettoeffekten av anordnade och inställda godståg minus 14 procent.
Sedan tillkommer ytterligare 2 procent dagen före planerat avgångsdatum. Detta att jämföra med
dryga 2 procent för persontågen, där 1 procent var justeringar av tågplanen och drygt 1 procent var
akuta inställningar.
Ytterligare forskning och utveckling behövs för Trafikverkets datalagringssystem. Många av deras
system har utvecklats för länge sedan och var inte tänkt att användas till det som de används till här.
Men med tanke på kraven Trafikverket utsätts för från både Regeringen, Riksrevisionen och
forskningsinstitutioner bör nya system utformas som gör det lättare för de själva, och externa
granskare, att genomlysa sin organisation.
Några steg har också tagits i och med Trafikverkets nya ansökningsportal som är tänkt att driftsättas
hösten 2017 för till och börja med ad hoc-ansökningarna. Förhoppningsvis utformas systemet på så
sätt att det också går att få ut data rörande kvaliteten på anläggningen.
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