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En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik

Per Almkvist

Det finns många olika faktorer som påverkar kapaciteten på våra järnvägar. Infrastrukturen är en viktig
del men även tidtabeller och blandningen av trafik påverkar kapaciteten. Hur trafiken fungerar på
stationerna är givetvis en mycket viktig del av järnvägssystemet. I denna rapport studeras
linjekapacitetsmodeller vars syfte är att bedöma kapaciteten på linjespåren mellan stationerna. De
modeller som studeras i denna rapport är UIC-modellen och Banverkets modell för linjekapacitet.
UIC-modellen är framtagen av den europeiska samarbetsorganisationen med namnet UIC och syftar till
att skapa en mer gemensam tolkning av linjekapacitet i Centraleuropa. Banverkets modell är framtagen
för att ge en första indikation vid sökandet av problemområden i ett järnvägsystem. Båda modellerna ger
en procentuell siffra för kapacitetsutnyttjandet som tas fram genom att dividera den tid som spåret är
upptaget med den tid som studeras. Därefter jämförs siffran med förbestämda gränsvärden som ska
indikera hur trafiksituationen är på linjedelen. I rapporten diskuteras även måttet återställningsförmåga
som baseras på om förseningssituationen försämras eller förbättras på en specifik sträcka.
UIC-modellen är mer komplex jämfört med Banverkets modell. Dels krävs det mer indata som beskriver
infrastruktur och fordon. Dessutom behöver användaren ett simuleringsprogram för att ta fram
nödvändig information om hur blocksträckorna reserveras. Banverkets modell är enklare att använda
men är samtidigt inte lika tydlig som UIC-modellen. Det finns ett påtagligt samband mellan modellernas
starka respektive svaga sidor och deras syften.
Linjekapacitetsmodellerna och återställningsförmågan testas i en fallstudie på sträckan Uppsala �
Myrbacken (norr om Stockholm). Fallstudien är genomförd med två tidtabeller hämtade från hösten
2004 och hösten 2006 och vardagarna tisdag, onsdag och torsdag. Mellan 07.00 och 09.00 anses trafiken
vara som mest intensiv på linjen mellan Uppsala och Myrbacken, för den tiden har fallstudien
genomförts. Resultatet från fallstudien gav något varierande bedömningar av trafikläget. Modellerna
indikerade ingen överbelastning samtidigt som återställningsförmågan visar att mängden förseningar
ökar på sträckan.
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Sammanfattning 
Det finns många olika faktorer som påverkar kapaciteten på våra järnvägar. Infrastrukturen är en viktig 
del men även tidtabeller och blandningen av trafik påverkar kapaciteten. Hur trafiken fungerar på 
stationerna är givetvis en mycket viktig del av järnvägssystemet. I denna rapport studeras 
linjekapacitetsmodeller vars syfte är att bedöma kapaciteten på linjespåren mellan stationerna. De 
modeller som studeras i denna rapport är UIC-modellen och Banverkets modell för linjekapacitet. 
UIC-modellen är framtagen av den europeiska samarbetsorganisationen med namnet UIC och syftar 
till att skapa en mer gemensam tolkning av linjekapacitet i Centraleuropa. Banverkets modell är 
framtagen för att ge en första indikation vid sökandet av problemområden i ett järnvägsystem. Båda 
modellerna ger en procentuell siffra för kapacitetsutnyttjandet som tas fram genom att dividera den tid 
som spåret är upptaget med den tid som studeras. Därefter jämförs siffran med förbestämda 
gränsvärden som ska indikera hur trafiksituationen är på linjedelen. I rapporten diskuteras även måttet 
återställningsförmåga som baseras på om förseningssituationen försämras eller förbättras på en 
specifik sträcka. 

UIC-modellen är mer komplex jämfört med Banverkets modell. Dels krävs det mer indata som 
beskriver infrastruktur och fordon. Dessutom behöver användaren ett simuleringsprogram för att ta 
fram nödvändig information om hur blocksträckorna reserveras. Banverkets modell är enklare att 
använda men är samtidigt inte lika tydlig som UIC-modellen. Det finns ett påtagligt samband mellan 
modellernas starka respektive svaga sidor och deras syften. 

Linjekapacitetsmodellerna och återställningsförmågan testas i en fallstudie på sträckan Uppsala – 
Myrbacken (norr om Stockholm). Fallstudien är genomförd med två tidtabeller hämtade från hösten 
2004 och hösten 2006 och vardagarna tisdag, onsdag och torsdag. Mellan 07.00 och 09.00 anses 
trafiken vara som mest intensiv på linjen mellan Uppsala och Myrbacken, för den tiden har fallstudien 
genomförts. Resultatet från fallstudien gav något varierande bedömningar av trafikläget. Modellerna 
indikerade ingen överbelastning samtidigt som återställningsförmågan visar att mängden förseningar 
ökar på sträckan. 
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Abstract 
There are a lot of different factors that affect the capacity on our railways. The infrastructure is one 
important part but also the timetable and the mixture of trains affect the capacity. The performance on 
the stations is of course a very important part of the railway system. In this report line capacity models 
are studied and the purpose of the models is to estimate the capacity on the track between the stations. 
The models that are studied in the report are the UIC-model and Banverkets model for line capacity. 
The UIC-model is developed by the European organization with the name UIC and aim to create a 
more common interpretation of line capacity in central Europe. The model from Banverket is used to 
give a first indication when seeking problem areas in the railway system. Both models gives a 
percentage use of the capacity witch is calculated by dividing the time that the track is occupied with 
the time that is studied. Afterwards the capacity consumption is compared to predefined values that 
give information about the traffic situation on the line. Also the restore ability is being examined in the 
report. The measure is based on the delay situation on the specific line. 

The UIC-model is more complex compared to Banverkets model. The UIC-model demand more 
information that describes the infrastructure and the vehicles. Also the user needs a simulation 
program to get the necessary information about the reservations of the block sections. The model from 
Banverket is easier to use but at the same time not as clear as the UIC-model. There is an obvious 
relation between the models stronger and weaker sides and there purposes. 

The line capacity models and the restore ability are used in a case at the line between Uppsala –
Myrbackan (north of Stockholm). Two timetables from the autumn of 2004 and the autumn of 2006 
are used in the case. The weekdays that are studied are Tuesday, Wednesday and Thursday. The line is 
being used the most at the time between 07.00 and 09.00, this is the time that are studied in the case. 
The results from the case are a bit contradictory. The line capacity models indicated no overload, at the 
same time the restore ability shows that the mount of delays increases on the line. 
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1 Inledning 
Trängseln blir allt större på våra mest vältrafikerade järnvägar. För att tågtrafiken ska kunna 
konkurrera med andra trafikslag som väg- och flygtrafik måste den bli snabbare och mer pålitlig. Om 
inte infrastruktur och tidtabell är anpassade efter trafiksituationen kan det leda det till ökad trängsel på 
järnvägsnätet. Följden blir en mer störningskänslig trafik med fler och längre förseningar. Ibland kan 
billigare lösningar, som att förändra tidtabellen ge tillräckligt stora effekter för att få en hållbar 
trafiksituation. Men det kan även krävas dyrare lösningar. Att öka kapaciteten genom att investera i 
infrastrukturen kan kräva stora projekt som tar många år att genomföra. För att pengarna ska 
investeras på ett så effektivt sätt som möjligt måste följderna av en investering analyseras grundligt. 
Om en investering inte skapar de förutsättningar som den var avsedd att göra, går stora mängder 
pengar och tid förlorade. 

En viktig del vid planering av järnvägstrafiken är att bedöma hur trafiken kommer att fungera vid olika 
scenarion med olika tidtabeller, infrastrukturer med mera. Ett viktigt hjälpmedel i det arbetet är 
kapacitetsmodeller. 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera och jämföra två modeller för beräkning av linjekapacitet på 
järnvägar med hjälp av en fallstudie. Kapacitetsmodellerna som ska studeras är UIC-modellen (UIC, 
2004) som tagits fram av den Europeiska samarbetsorganisationen med samma namn samt Banverkets 
modell (Banverket, 2005a). I rapporten beskrivs även måttet återställningsförmåga och jämförs med 
kapacitetsmåtten. 

I arbetet med UIC-modellen har simuleringsprogrammet OpenTrack (Huerlimann, 2003) använts. En 
målsättning med examensarbetet är att ta fram instruktioner för hur data hämtas från OpenTrack vid 
användning av UIC-modellen. Rapporten avser även att ge en inblick i de svårigheter som är 
förknippade med kapacitetsstudier av spårbunden trafik. 

1.2 Metod 

Inledningsvis genomförs en litteraturstudie för att få information om hur kapacitet på järnvägar kan 
studeras och behandlas. Modellerna som utvärderas beskrivs grundligt och kommenteras för att ge 
läsaren kunskap om vad modellerna tar hänsyn till och vad som skiljer dem åt. Efter att modellernas 
beståndsdelar och strukturer har jämförts och diskuterats genomförs en fallstudie över sträckan 
Uppsala – Myrbacken (nära Arlanda). Fallstudien är gjord med två olika tidtabeller med varierande 
mängd trafik. Även resultat på återställningsförmågan tas fram och ska ge en indikation på hur trafiken 
fungerar för de olika fall som undersökts.  

Vid kapacitetsberäkningar gjorda med UIC-modellen har OpenTrack använts. OpenTrack är ett 
simuleringsprogram för tågtrafik och har använts för att ta fram information om de tider tågen 
reserverar blocksträckorna vilket är nödvändigt vid uträkningar med UIC-modellen. Modellen för 
infrastrukturen som används i fallstudien är hämtad från ett projekt som Banverket tidigare har 
genomfört (Banverket, 2005b). 



En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik  

                                                                                                                                               Pär Almkvist 

 

2 

1.3 Struktur 

Rapporten inleds med ett allmänt resonemang runt kapacitetsmodeller för järnvägstrafik och dess 
förutsättningar. Andra delen inleds med beskrivningar av UIC:s och Banverkets modeller för 
linjekapacitet och avslutas med en jämförelse. Därefter presenteras en fallstudie som gjorts på sträckan 
Uppsala - Myrbacken. Slutligen förs en diskussion kring de resultat som linjekapacitetsmodellerna och 
återställningsförmågan har genererat under fallstudien. 
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2 Generellt om kapacitet och tågtrafik 
Hur många tåg som går att framföra i järnvägssystemet beror på stationernas utformning, antalet spår, 
tågens accelerationsförmåga med mera. I detta kapitel kommer flera olika faktorer att diskuteras, inte 
bara de som påverkar linjekapaciteten. Detta görs för att läsaren ska förstå hur komplext begreppet 
kapacitet är och att det finns många olika delar i järnvägssystemet som påverkar kapaciteten. 

2.1 Tågtrafikens förutsättningar 

Kapacitetsstudier av tågtrafik skiljer sig jämfört med övriga trafikslag på flera punkter. Till att börja 
med finns en begränsning för tågtrafiken i att den är spårbunden. Omkörningar inom tågtrafik kan inte 
göras var som helst utan kräver vissa förutsättningar gällande infrastruktur och kommunikation. 
Dessutom tar det ofta tid att genomföra en omkörning när tågen måste stanna eller sakta ner. På många 
sträckor finns det bara ett spår som ska vara tillgängligt för trafik i båda riktningar. Även om det finns 
mötesplatser och dubbelspår krävs det planering av tidtabellen och att tågen är punktliga till mötet för 
att inte överföra förseningar mellan varandra. Samtidigt är spårbundenheten en av tågtrafikens största 
styrkor eftersom den är en av förutsättningarna till att kunna köra tågen i höga hastigheter. För 
kapaciteten är det dock helt klart en begränsning att trafiken är spårbunden jämfört med exempelvis 
vägtrafik. Bromsträckorna för tåg är betydligt längre jämfört med vägtrafiken vilket påverkar 
kapaciteten. De långa bromssträckorna medför att tågen måste separeras med långa avstånd för att 
trafiken ska bli säker.  

Ett problem som finns inom alla trafikslag men som kanske är extra tydligt inom tågtrafik är hur 
kapaciteten påverkas av den omkringliggande infrastrukturen. Eftersom det finns stora begränsningar 
av alternativa färdvägar för ett tåg kan förseningar och problem inom tågtrafiken spridas väldigt lätt i 
systemet. Detta beror på att kapaciteten på alla linjer är starkt beroende av att trafiken håller sin 
tidtabell. Ett i övrigt väl fungerande trafiksystem kan börja få stora problem med trafiken om en liten 
del av systemet ger upphov till kraftiga förseningar på tågen. Av denna anledning är det väldigt viktigt 
med kapacitetsutredningar vid nybyggnationer och andra förändringar av tågtrafiken.  

Vid undersökningar av kapaciteten för vägtrafik används ofta flöden som mått på hur stor kapaciteten 
är på en vägsträcka eller i en korsning. Inom tågtrafik är mängden fordon betydligt mindre vilket leder 
till att flödesmått inte blir lika användbara. Det finns visserligen metoder för att beräkna linjekapacitet 
som baseras på flöden. I Railway Operation and Control studeras sambandet mellan flöde och restid 
(Pachl, 2004). Där rekommenderas att trafikens flöde på en sträcka ska ligga i intervallet mellan 
maximal trafikenergi och minimal känslighet för förseningar. Att studera flöden kräver en betydande 
mängd fordon vilket gör det mer användbart inom vägtrafik jämfört med tågtrafik. Ett mått som inte är 
så användbart inom tågtrafik på grund av mängden fordon är kölängd. 

2.2 Faktorer som påverkar kapaciteten 

En viktig faktor som påverkar hur pass väl tågen håller tiden och inte blir försenade är hur tidtabellen 
är konstruerad. Givetvis är det viktigt att snabba tåg ska komma ut på linjen före ett långsammare så 
att inte att inte tågen hindrar varandra. Tidtabellsplanerarna måste även ta hänsyn till att mindre 
förseningar lätt uppstår genom att lägga in bufferttid i tidtabellen. Om ett tåg får en extra minut i 
tidtabellen mellan två stationer ger det en möjlighet att reducera en försening eller i bästa fall komma i 
tid igen. 

Vid konstruerandet av tidtabellen är mixen av olika tågtyper en viktig faktor som påverkar kapaciteten, 
vilket diskuteras i Wiklund (2002). För att beskriva hur varierande trafiken är på en järnvägsträcka 
brukar begreppen homogen och heterogen trafik användas. En homogen trafik består av liknande 
tågtyper där inte tiden mellan avgångarna behöver variera så mycket på grund av skillnader i hastighet. 
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Vid heterogen trafik blir det vanligare med varierande tidsluckor mellan avgångarna. Om ett långsamt 
tåg avgår före ett snabbare tåg blir tidsintervallet större och i motsatt fall mindre. Eftersom resenärerna 
vill att resan ska gå så snabbt som möjligt måste tågens och järnvägens största tillåtna hastighet 
utnyttjas så ofta som det är möjligt. Av den anledningen släpps inte ett snabbare tåg ut direkt efter ett 
långsammare på en linje utan omkörningsmöjligheter. För att få en mer homogen trafik sker oftast en 
viss uppdelning av dygnets timmar mellan olika tågtyper. Under rusningstider hålls antalet godståg 
nere för att inte ta kapacitet från persontågen. Nattetid är efterfrågan av persontransporter låg vilket 
ger bättre utrymme på järnvägarna för godståg. I Figur 1 illustreras skillnaden mellan homogen och 
heterogen trafik på ett spår med trafik i en riktning. Sträckan som visas går från station A till station B 
och består av ett flertal blocksträckor 

 

Figur 1 Två olika trafiksituationer på ett spår med trafik som färdas från station A till B. 

(Figur av Pär Almkvist, 2006) 

Störningar (förseningar) på ett enkelspår påverkar inte bara efterföljande tåg utan även tåg som ska 
avgå i motsatt riktning. Följderna blir att trafiken på intilliggande linjer i båda riktningar påverkas av 
en försening på ett enkelspår. På ett dubbelspår kan trafiken på det spåret som inte haft störningar 
fortsätta utan större påverkan från spåret med försenad trafik. I Sverige är andelen dubbelspår på 
järnvägsnätet lite mindre än 20 % (järnvägsforum, 2004). Anledningen till den relativt låga siffran 
beror troligtvis på att Sverige är ett glesbefolkat land som har en väldigt varierande mängd trafik i 
olika delar av landet. I storstadsområdena är efterfrågan på järnvägstransporter hög medan det i mindre 
tätbefolkade områden inte finns något behov av dubbelspår. Det förekommer även fyrspår på de mest 
vältrafikerade sträckorna.   

Givetvis påverkar antalet spår kapaciteten på en linje. Om en sträcka bara har ett spår måste trafiken i 
båda riktningar turas om att använda spåret. Vid större antal spår används varje spår i huvudsak för 
trafik i en riktning. I Sverige är det vänstertrafik som råder på järnvägsnätet. Spåren är oftast tekniskt 
utrustade för att kunna bedriva trafik i båda riktningar vid eventuella störningar. Vid enkelspår skulle 
den bästa lösningen ur kapacitetssynpunkt vara att endast köra trafik i en riktning under en tidsperiod 
för att sedan byta riktning på trafiken under en annan period. Det går att utnyttja under kortare 
tidsperioder men oftast finns det ett behov av att resa i båda riktningar med ett bestämt tidsintervall. 

Tågtyperna påverkar även kapaciteten olika beroende på vilken bansträcka och vilken typ av trafik 
som ska bedrivas. Det är inte bara tågens största tillåtna hastighet som påverkar dess funktionalitet i ett 
trafiksystem. I pendeltrafik med korta avstånd mellan stationerna är pendeltåg den bästa lösningen för 
att få ut så mycket kapacitet som möjligt. Ett snabbtåg har oftast sämre acceleration och har inte dörrar 
som är konstruerade för de korta stopp som måste göras på pendelstationer. Pendeltrafiken kräver 
stopp som ofta ska vara mindre än en minut. Under den tiden ska dörrarna öppnas, passagerare gå av 
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och på, innan dörrarna till sist stängs. Om tågens dörrar är tjockare och tyngre för att ge bättre 
ljudisolering vid höga hastigheter påverkas även tiden det tar att öppna och stänga dörrarna. Detta är 
fullt tillräckligt för att snabbtåg inte ska klara av pendeltrafik. Antalet dörrar är dessutom fler på 
pendeltågen vilket påskyndar av- och påstigningsmomentet. Längre stopp ger i slutändan längre 
gångtider och ett större kapacitetsutnyttjande. 

2.3 Återställningsförmågan 

Ibland används måttet återställningsförmågan (ÅF) för att ge en indikation på hur trafiken fungerar på 
en sträcka. Detta är inte samma sak som punktlighet vilket ofta används som ett mått på en 
järnväglinjes prestanda. Punktlighet går att läsa mer om i Nyström 2005. Punktlighet används som 
mått genom att sätta gränser för när ett tåg anses vara i tid till en hållplats. Ett tåg som är mellan en 
minut för tidigt till några få minuter för sent anses hålla sin tidtabell. Återställningsförmåga är ett mått 
på hur mycket tid som förloras eller hämtas in gentemot tidtabellen på en fördefinierad sträcka vilket 
inte behöver vara i anknytning till ett uppehåll på en station eller hållplats. 

Återställningsförmågan kan beräknas för en sträcka eller enskilda tågtyper. Ofta kan det vara bra att 
kombinera en uträkning av återställningsförmågan av alla tåg på en sträcka med uträkningar för 
enskilda tågtyper. På så vis kan användaren få svar på om det är någon särskild typ av tåg som kraftigt 
påverkar resultatet av återställningsförmågan. Avsikten med att studera återställningsförmågan på en 
linjedel är för att kunna få en uppfattning om hur trafiken fungerar enligt givna trafikförhållanden. 
Måttet saknar i dagsläget en tydlig definition för hur det ska användas. Det som är säkert är att 
återställningsförmågan behandlar hur mycket tid ett tåg tappar eller kör in jämfört med tidtabellen. En 
formel som är användbar är den som presenteras i Banverket 2002. Den enkla formeln har följande 
utseende 

100⋅
−

=
I
UIÅF  

I är summan av de inkommande förseningarna och U är summan av de utgående förseningarna. 
Resultatet visar den procentuella förändringen av förseningar som uppstått på sträckan. Om summan 
av utgående förseningar U är större än summan av inkommande förseningar I blir resultatet negativt. 
En negativ återställningsförmåga innebär följaktligen att trafiken tappar tid gentemot tidtabellen på 
sträckan. Det går även att diskutera om godståg ska vara med i undersökningen eftersom godstrafiken 
inte har samma krav på punktlighet som persontrafiken. 

Som jag tidigare nämnt kan det finnas en anledning att studera vad återställningsförmågan blir för 
enskilda tågtyper. Ett negativt resultat av ÅF kan till exempel bero på att en enskild tågtyp har fått en 
tidtabell som den inte klarar av att uppfylla. Om återställningsförmågan för en linjedel är kraftigt 
negativ kan vi dock vara säker på att det är någon komponent i trafiksystemet som brister. Lägg märke 
till att problemet inte behöver vara den linjedel som studeras. 

Vid alla typer av kapacitetsstudier gäller det att studera vilka orsaker som kan tänkas bidra till 
resultatet. Återställningsförmågan kan vara ett användbart hjälpmedel vid kapacitetsstudier. Men det är 
viktigt att resultatet analyseras och att användaren inte bara baserar sina slutsatser på den procentuella 
siffra som återställningsförmågan ger upphov till. 
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2.4 Blocksträckans funktion och betydelse  

En del av infrastrukturen som också påverkar kapaciteten är signalsystemet och längden på 
blocksträckorna. Hela järnvägssystemet är uppdelat i blocksträckor. För att tågtrafiken ska fungera på 
ett säkert vis så reserverar tågen hela tiden den sträcka som tågen kräver för att stanna. Varje 
blocksträcka styrs med signaler, försignaler och baliser. Om en kommande sträcka är upptagen på 
grund av att ett framförvarande tåg har stannat får bakomvarande tåg information från signaler eller 
baliser att bromsa eller stanna. Baliser är boxar som ligger mellan järnvägsspåren och sänder 
information till tågens tekniska utrustning om hur trafiken ser ut längre fram på spåret. Baliserna ingår 
i ett säkerhetssystem som ska bromsa tågen om lokföraren av någon anledning missat en signal. I 
Figur 2 visas händelseförloppet vid en reservation av en blocksträcka.  

 

Figur 2 Hur en blocksträcka reserveras och vilka komponenter som ingår. 

(Bild från UIC 2004, Figur 5 s 13) 

På grund av tågens hastighet och oförmåga att stanna på en kort sträcka måste hela tiden reservationer 
av sträckan göras innan tåget kommer fram till början av blocksträckan. Detta sköts via försignaler och 
baliser. Först när tåget kommit en bit in på efterföljande blocksträcka släpps reservationen på den 
tidigare, främst beroende på tågens längd. 

Ett tåg kan behöva reservera flera blocksträckor för att kunna stanna vid behov. Järnvägssystemet 
bygger således på att varje tåg reserverar den plats som behövs och övriga tåg får rätta sig efter de 
reserveringar som görs. Det finns ingen kommunikation mellan tågen där position och färdriktning 
meddelas. 

Om en sträcka utrustas med fler signaler och kortare blocksträckor kan systemet få mer information 
om tågens position och på så vis frigöra mer kapacitet. Detta beror på att mindre sträckor kommer att 
hållas reserverade vilket leder till att efterföljande tåg snabbare kan få klartecken att fortsätta resan. 
Det pågår ett arbete med att utveckla det europeiska signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) med så kallade ”moving blocks”. I en rapport från Ansaldo Signal (2006) finns 
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enkla beskrivningar av hur dagens system och ett tredje generationens signalsystem med ”moving 
block” skulle fungera. Tanken med den kommande tredje generationens signalsystem är att tågens 
positioner ska uppdateras kontinuerligt genom ett nytt kommunikationssystem. Tågen skulle i det nya 
systemet ständigt släppa reservationen för spåret som de precis passerat. I dagens system måste tågen 
passera slutet på en blocksträcka innan reservationen av spåret släpps. Följden av ett nytt system med 
”moving blocks” blir att tågen kan köras tätare. Ett sådant system skulle påverka kapaciteten positivt 
men det är svårt att avgöra hur mycket kapacitet som skulle frigöras. Hur mycket kapacitet som skulle 
frigöras beror dessutom till stor del på vilka förutsättningar som råder beträffande infrastruktur, 
tidtabell med mera. 

I ett järnvägsnät finns det fler faktorer än linjekapaciteten som påverkar systemets kapacitet i helhet. 
En väldigt viktig del är kapaciteten på stationerna. Eftersom tågsystemet till viss del är uppbyggt med 
knutpunkter där många linjer (resor) strålar samman måste framförallt de stora noderna (stationerna) 
klara av många tågrörelser. När kapaciteten på en station ska analyseras kan spårens beläggningsgrad 
vara intressanta data för att kunna avgöra hur känslig trafiken är för störningar. Cykeltidsberäkning är 
en metod som kan användas vid kapacitetsutredningar av stationer. Metoden baseras på att beräkna hur 
lång tid det tar att genomföra ett antal tågrörelser på en sträcka eller station. Varje trafikering måste 
räknas ut individuellt och minsta förändring i sammansättningen av tåg leder till att en ny cykeltid 
måste tas fram. Därefter jämförs olika trafikeringar samt dess cykeltider och på så vis kan en lämplig 
trafikering fastställas. Metoden ger ett mått på hur många tåg per timme som kan trafikera den 
stationsrörelse eller sträcka som utretts (Aurell, 1999). 

Om en av faktorerna förändras blir effekterna på kapaciteten olika beroende på hur järnvägsnätet i 
övrigt fungerar. Det finns inget fulländat mått för kapacitet, istället får en utredare försöka studera 
olika faktorerna var för sig och på så vis samla informationen om kapacitetssituationen. Lars-Göran 
Mattsons rapport Train service reliability (2004) rekommenderas för mer läsning om vilka element 
som påverkar ett järnvägssystems beteende.  
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3 Beskrivning av UIC-modellen 
I beskrivningen av UIC-modellen förs en diskussion angående vad som är kapacitet (UIC, 2004). 
Enligt UIC är det flera olika faktorer som påverkar kapaciteten på en järnvägslinje mellan två 
stationer. Faktorer som påverkar kapaciteten är infrastrukturens uppbyggnad i form av 
blocksträckslängder, signalsystem, korsningar med mera. En stor vikt läggs på skillnaden mellan 
heterogen och homogen trafik. Trafikens sammansättning av olika tågtyper har stor effekt på 
kapaciteten. Linjer med väldigt blandad trafik får svårare att följa tidtabellen och färre antal tåg kan 
använda järnvägen. En linje som istället trafikeras av en typ av tåg kan pressa igenom fler tåg med en 
stabilare tidtabell. 

Metoden lägger stor vikt på att lokalisera var på sträckan mellan stationer som det finns störst risk för 
konflikt mellan två på varandra följande tåg. Här får blocksträckornas reservationer en stor betydelse. 
Den plats där tidsskillnaden är som minst mellan reservationerna av en blocksträcka avgör hur mycket 
kapacitet som används av ett tågpar. För att kunna studera blocksträckornas reservationer kommer jag 
använda mig av simuleringsprogrammet OpenTrack. 

Slutligen ger metoden en procentsats som motsvarar den kapacitet som har utnyttjas. Den procentsats 
som har beräknats jämförs sedan med olika värden beroende på vilken trafik som utnyttjar det spår 
som har undersökts samt vilken tidsperiod som har studerats. Slutresultatet blir att linjedelen som 
analyseras anses vara i jämvikt mellan kvantitet och kvalitet eller inte. När kapacitetsutnyttjandet 
ligger på balansnivån är det varken över- eller underkapacitet på linjen. 

3.1 Syftet med modellen 

Den ökning av järnvägstrafik som sker i Europa kräver ett större samarbete mellan länderna. UIC har 
skapat en modell som ska ge en mer generell bedömning av hur kapacitet ska beräknas och bedömas. 
Meningen är att olika länder ska kunna göra liknande bedömningar när flaskhalsarna ska lokaliseras i 
trafiksystemet. Modellens huvudsyfte är att samordna investeringar vid gränserna mellan Europas 
länder genom att samma modell används. Ett problem som kan uppstå när olika modeller används är 
att kapacitet kan gå förlorad vid gränserna. Ett land tar beslutet att bygga ut infrastrukturen fram till 
gränsen på grund av kapacitetsbrist. Grannlandet har däremot använt en annan modell som inte visar 
på kapacitetsbrist på deras sida. Men efter utbyggnaden visar det sig att landet som inte har byggt ut 
inte kan ta emot den mängden tåg som kommer över gränsen. I det här fallet är stora investeringar 
förlorade eftersom de inte kan utnyttjas till fullo. UIC-modellen ska visa vilka sträckor i Europas 
järnvägssystem som i dagsläget har kapacitetsbrist. 

I Sverige har vi inte samma behov av att samverka med grannländerna i trafikfrågor gällande tåg 
eftersom vi till största delen har hav mellan oss och grannländerna. Dessutom är tågtrafiken mellan 
Sverige och grannländerna relativt liten jämfört med tågtrafiken mellan länderna i Centraleuropa. Med 
Öresundsbrons uppbyggnad och investeringar i infrastrukturen mot Malmö kommer med all 
sannolikhet trafiken till och från mellan Europa öka i framtiden. Därmed kommer det finnas ett större 
behov av att samarbeta med övriga länder. 

Även om syftet med modellen är att öka samarbetet mellan grannländer kan det vara en lämplig metod 
att använda vid kapacitetsanalyser av det svenska järnvägssystemet. Av den anledningen är det 
intressant att utvärdera och jämföra med andra modeller.  
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3.2 Genomförande 

Fas 1 Dela in järnvägen i linjedelar 

Metodens första fas består av att ta fram en linjedel där kapaciteten ska analyseras. Linjedelen ska gå 
mellan två stationer och inte innehålla stickspår där det kan försvinna eller tillkomma en betydande 
mängd tåg till linjen. En individuell bedömning av hur lång linje som kan vara lämplig att undersöka 
måste göras för varje specifikt fall. Det finns en uppdelning av Sveriges järnvägsnät i 219 linjedelar 
som Banverket har genomfört enligt en liknande definition. Hur de har tagit fram linjedelarna finns 
förklarat i början av Banverkets modell och det går att använda samma uppdelning av järnvägsnätet i 
UIC-modellen. Uppdelningen baseras på att trafiken ska vara relativt ostörd mellan början och slutet 
utan att tåg försvinner eller tillkommer från sidospår.  

Järnvägen är uppdelad i blocksträckor av olika längd och den slutliga kapacitetsåtgången beräknas på 
den första blocksträckan på linjedelen. Anledningen till att hela linjedelen studeras är för att den första 
blocksträckans trafik är helt beroende av hur linjedelens trafik fungerar. Vid dubbelspår finns det alltid 
en uppdelning mellan spåren för i vilken riktning tågen ska färdas. I Sverige är det vänstertrafik men i 
de flesta länderna i Europa tillämpas högertrafik. Av den anledningen stämmer inte Figur 3 överens 
med det svenska järnvägsnätet gällande den punkten. 

Fas 2 Ta fram den grafiska tidtabellen för linjedelarna 

Andra fasen innebär att ta fram den tidtabell som är relevant på den sträcka som studeras. Ett exempel 
på hur den grafiska tidtabellen kan se ut mellan två stationer är Figur 3. I den vänstra grafen har vi en 
linjedel med dubbelspår och ett sidospår för blocksträckan i mitten. Den högra grafen visar en linjedel 
med enkelspår. Det ideala är en linjedel som går mellan två intilliggande stationer och saknar sidospår 
och korsningar. Det som är speciellt viktigt att få med i denna grafiska tidtabell är blocksträckornas 
reservationer. Reservationernas betydelse kommer att påvisas senare i rapporten.  

 

Figur 3 Grafisk tidtabell 

 (Bild från UIC 2004, Figur 3 s 11) 

T 



En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik  

                                                                                                                                               Pär Almkvist 

 

10 

I den vänstra bilden i Figur 3 illustreras den grafiska tidtabellen för det nedre spåret. På det spåret 
färdas tågen från vänster till höger vilket även signalerna vid järnvägsspåret indikerar. De mörkaste 
fyrkanterna visar när en blocksträcka är reserverad för ett tåg. De ljusare fälten med betäckningarna 
w1 och w2 i den vänstra grafen är reserveringar av växeln som finns i mittenblocksträckan. I den 
vänstra bilden i Figur 3 ser vi att vid en tågrörelse från sidospåret till det övre spåret måste tåget 
passera över det nedre spåret. Av den anledningen måste även det nedre spåret reserveras vid en sådan 
rörelse. Tidsaxeln går uppifrån och ner. 

Symbolerna i grafen har följande betydelse: 

Bb = reserveringen av blocksträckan startar 
Be = reserveringen av blocksträckan släpps 
s = blocksträckan är upptagen 
ttt = restiden enligt tidtabell mellan stationerna 
b = bufferttid  
c = mötesbufferttid 
z = begränsande blocksträcka 

De index som är nedsänkta bredvid symbolen visar vilket tåg (path) som variabeln syftar till. I grafen 
ser vi att reserveringar av blocksträckor sker en stund innan tåget hinner fram till blocksträckan. De 
resor som illustreras i grafen ovanför visar den planerade tidtabellen utan några förseningar eller 
störningar i trafiksystemet. Bufferttiden b är buffertar som läggs in i tidtabellen för att få ett robustare 
system. Utan buffertider skulle en försening på ett tåg genast överföras till efterföljande. Eftersom det 
finns bufferttid mellan varje tåg behöver det i bästa fall bara behöva bli förseningar på ett tåg. I grafen 
ser vi att bufferttiden läggs in antingen i början eller i slutet på resan beroende på tågens hastigheter. 
När ett långsamt tåg efterföljs av ett snabbare, som mellan Path 1 och Path 2 i den vänstra grafen så 
läggs bufferten på den sista blocksträckan. I det motsatta fallet med ett snabbare tåg som efterföljs av 
ett långsammare placeras buffert tiden på den första blocksträckan. Så är fallet mellan Path 2 och Path 
3 i den vänstra grafen. Anledningen till att buffert tiderna placeras på det viset är för att inte tågen ska 
kunna hindra varandra annat än vid eventuella förseningar. Mötesbufferttiden som benämns med c i 
grafen läggs in mellan två mötande tåg och finns således bara med i den högra grafen där tågen färdas 
i båda riktningarna. Variabel z har ingen enhet utan visar bara vid vilken blocksträcka skillnaden i tid 
är som minst mellan de olika blockreserveringarna. Med andra ord så är det på den blocksträckan som 
det är troligast att det kan uppstå konflikter mellan tågen om de inte håller sin tidtabell. 

Restiden enligt tidtabellen (ttt) fås genom att ta hänsyn till tåget och linjedelens egenskaper samt 
tillägg för eventuella hastighetsrestriktioner på linjedelen. Skaparen/skaparna av tidtabellen kan även 
lägga till extra tid på en resa om de anser att omständigheterna kräver det.  
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Fas 3 Komprimera den grafiska tidtabellen 

I denna fas ska de grafer som vi sett tidigare i Figur 3 komprimeras. Det innebär att alla resor som görs 
på linjedelen packas ihop utan bufferttider. Tidsskillnaden som läggs in mellan tågens 
blockreservationer är den teoretiskt minsta headwaytiden. Det är ett ”praktiskt användbart tidsavstånd 
mellan framändorna av två på varandra följande tåg. Ett mått på bankapaciteten som bestäms av 
signalsystemets utformning” (Fröidh, 2006). När två tåg separeras med headwaytiden är det 
fortfarande ur säkerhetssynpunkt helt säkert. I Figur 4 illustreras headwaytiden.  

 

Figur 4 Visar ett exempel på 3 minuters headwaytid mellan två tåg. 

Denna tid kan tolkas som en bufferttid eftersom den motverkar störningar mellan två på varandra 
följande tåg. Tågen planeras inte att färdas så tätt att en reservering av kommande blocksträcka görs 
precis i det ögonblick som framförvarande tåg släpper sin reservation. Tågen skulle störa varandra vid 
minsta försening vilket skulle leda till många inbromsningar och accelerationer vilket troligtvis skulle 
medföra längre restider i slutändan. Många inbromsningar och accelerationer leder även till sämre 
komfort samt slöseri med energi. Jämför med att köra bil och ligga för nära framförvarande bil vid 
körning i hög hastighet. Så fort framförvarande bil gör en lätt inbromsning så tänds bromsljuset och vi 
måste göra en kraftigare inbromsning för att vara säkra på att inte krocka. 

Den komprimerade grafen visas i Figur 5. Komprimeringen genomförs för att separera den tid då 
spåret verkligen är upptaget från övrig tid. Genom komprimeringen försvinner inte bara inplanerade 
bufferttider mellan resorna utan även övrig tid som kan räknas som outnyttjad tid. Det huvudsakliga 
syftet med komprimeringen är att separera de olika tillstånd som linjen befinner sig i. 
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Figur 5 Komprimerad grafisk tidtabell 

 (Bild från UIC 2004, Figur 4 s 12) 

I Figur 5 har det tillkommit två variabler. Variabel x visar hur lång tid det tar mellan två tåg som 
färdas i olika riktning att reservera blocksträckan. Värdet på mötestiden x varierar och är beroende av 
tågens hastigheter samt vilken blocksträcka som är begränsande (z). Heterogenitetstiden h visar 
skillnaden som uppkommer i avgångstid på grund av att tågen färdas med olika hastigheter. Även h 
påverkas av vilken blocksträcka som är den begränsande på linjedelen. När totala värdet på h är litet 
kan vi dra slutsatsen att trafiken på linjedelen är relativt homogen. Om alla tåg skulle hålla samma 
hastighet och den första blocksträckan skulle vara den begränsande (z) så skulle s + h få samma 
storlek som headwaytiden. 

När modellen tillämpas i kapitel 6 kommer komprimeringen att genomföras med formel. 

LTa −=  

a = Effektiv tid då infrastrukturen är upptagen genom reserveringar av blocksträckor 
T = Total tid från första tågets reservering till sista tåget släpper reservering av första blocksträckan   
L = Summan av tidsluckorna mellan reserveringarna vid den begränsande blocksträckan Z 

Efter att komprimeringen har gjorts med formeln måste även minimala headwaytider adderas mellan 
reservationerna för att a ska få korrekt värde. 

De tjockare svarta partierna som ligger mellan vissa block visar headway-separeringen som görs 
mellan tågen. Vi ser i den komprimerade tidtabellen att headwaytiderna finns mellan de 
blockreserveringar som det fanns z variabler i Figur 3. 

Reserveringar av blocksträckor behöver inte nödvändigtvis bero på att ett tåg färdas från början till 
slutet på linjedelen. Reserveringar av en blocksträcka kan krävas vid tågrörelser på intilliggande spår 
och tåg som behöver korsa det studerade spåret. Denna tid brukar benämnas som indirekt upptagen. 
De indirekta reservationerna av spåret påverkar trafiken på linjedelen som studeras och påverkar 
därmed också kapaciteten. Blockreserveringarna i Figur 3 och Figur 5 med beteckningen w ingår i 

T
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denna kategori. När ett tåg passerar över linjen kräver det en reservering av blocksträckan. Tågrörelsen 
kräver då kapacitet av spåret som tåget korsar. 

Tidsavståndet från början av s1 till slutet av s4 i den vänstra grafen i Figur 5 är den totala tid då 
infrastrukturen anses vara upptagen. I den högra grafen är motsvarande tid mellan s1 och s3. Syftet med 
fas 3 i modellen är just att ta fram hur lång tid som infrastrukturen är upptagen.  

Fas 4 Ta fram andelen utnyttjad kapacitet 

Den tid som studeras kan delas upp i olika kategorier. För att få en bättre förståelse för hur 
uppdelningen sker kan vi studera Figur 6. 

 

Figur 6 Uppdelning av linjedelens kapacitet 

 (Bild från UIC 2004, Figur 7, s 16 översatt till svenska) 

Upptagen infrastruktur räknas på den första blocksträckan på linjedelen. Även om beräkningen av 
upptagen infrastruktur sker på första blocksträckan gäller den för hela linjedelen. Den första 
blocksträckans grad av upptagenhet gäller för hela linjedelen eftersom det inte går att köra fler tåg än 
vad en blocksträcka tillåter. Om vi studerar enkelspåret i figuren med den komprimerade tidtabellen så 
räknas den första blocksträckan som upptagen under s1, h1/2, s2, x2/3 och s3 tiderna. Bufferttiderna finns 
inte med i den komprimerade tidtabellsgrafen, de finns i den ursprungliga grafen och definieras av 
variablerna b och c. Eventuellt kan underhåll finnas inplanerat på linjedelen och räknas då in i den 
delen som beskrivs som utnyttjad kapacitet.  

Den totala utnyttjade kapaciteten räknas ut genom en enkel formel: dcbak +++=  

k = utnyttjad kapacitet [min] 
a = upptagen infrastruktur [min] 
b = bufferttid [min] 
c = mötes bufferttid [min] 
d = tillägg för underhåll [min] 
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För att räkna ut hur stor andel av kapaciteten som utnyttjas används formeln: 100⋅=
U
kK  

K = Andelen utnyttjad kapacitet [%] 
U = vald tidsperiod (utnyttjad + outnyttjad kapacitet) [min] 
 
Under outnyttjad kapacitet finns användbar kapacitet och förlorad kapacitet. Användbar kapacitet kan 
utnyttjas genom att lägga till ytterliggare tåg på linjedelen. Förlorad kapacitet kan inte användas på 
grund av marknadsmässiga skäl. Förlorad kapacitet uppstår om det under en tidsperiod skulle kunna 
avgå ett tåg på linjen men det finns inga kunder som är intresserade av att köra ett tåg under den tiden. 
Exempelvis är det inte någon stor efterfrågan på persontransporter under nattetid även om det finns 
gott om plats på järnvägsnätet under den tiden av dygnet. 

När en analys görs på en linjedel med flera spår är det den högsta procentsatsen för kapacitetsåtgången 
K som hela linjedelen bedöms (UIC, 2004). 

Fas 5 Jämföra med fördefinierade gränser 

UIC-modellen jämför kapacitetsutnyttjandet mot ett värde då trafiken anses vara i balans mellan 
kvantitet och kvalitet. Det ges inga andra förklaringar till när trafiken anses vara för stor eller liten för 
den linje som studeras. Dessa värden är framtagna av UIC och behöver analyseras och eventuellt 
justeras för att stämma överens med den svenska järnvägstrafiken. Gränsvärdena för balanserad trafik 
bör ge en uppfattning om när kapacitetsutnyttjandet anses vara i balans även på svenska järnvägar. 
Men som alltid vid analyser av trafik måste omständigheterna studeras och det går inte bara att dra 
slutsatser av en procentuell siffra. När kapacitetsutnyttjandet överskrider gränsvärdena för balanserad 
trafik måste utredaren fastställa trängsel och problem med att hålla tidtabellen innan sträckan kan 
anses som överbelastad. Ett sådant tillvägagångssätt kräver att det finns data för att undersöka hur 
trafiken fungerar. De gränsvärden som har fastställts i UIC-modellen är följande: 

Tabell 1 Gränsvärden för balanserad trafik enligt UIC vid kapacitetsanalys av olika tidsperioder  

TYP AV TRAFIK MAX 
TIMME/TIMMAR 1 DYGN 

Huvudsakligen 
pendel trafik 85 % 70 % 

Huvudsakligen 
höghastighetståg 75 % 60 % 

Blandad trafik 75 % 60 % 

(Tabell från UIC 2004, s 19 översatt till svenska) 

UIC-modellens beskrivning innehåller fler faser där användaren ska lägga till fler tåg i tidtabellen och 
därefter analysera vilka effekter det får på trafiken. De sista faserna i modellen är mer ett förslag på 
hur trafikplaneraren kan gå vidare för att i slutändan uppnå en trafiksituation där linjedelen utnyttjas på 
ett tillfredsställande vis. I denna rapport är bara UIC-modellens utförande fram till fas 5 intressant. 
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4 Beskrivning av Banverkets linjekapacitetsmodell 
För Banverkets modell finns en tydlig definition för hur järnvägen ska delas upp i linjedelar som sedan 
studeras. De kriterier som används för att bestämma linjedelarnas längd är följande (Banverket, 
2005a): 

• Blandningen av trafiken och antalet tåg är oförändrat eller näst intill oförändrat. 

• Infrastrukturen inklusive signalsystemet är oförändrat eller näst intill oförändrat. 

Enligt dessa kriterier har Banverket delat upp Sveriges järnvägsnät i 219 linjedelar.  

Förhållandet mellan den utnyttjade kapaciteten och den tidsperiod som studeras ger i slutändan 
andelen utnyttjad kapacitet eller konsumerad kapacitet som Banverket använder i sin beskrivning.  

Banverkets modell (och UIC-modellen) kräver att trafiken som ska använda linjen under den 
tidsperiod som studeras är förutbestämd. I Banverkets modell krävs det kunskaper om tågens 
hastigheter och hur stora förseningar som blir följden av konflikter mellan tåg. Detta kommer att bli 
tydligt i förklaringarna av de olika formler som används för att ta fram den utnyttjade kapaciteten. 

4.1 Syftet med modellen 

I Banverkets handbok (2005a) beskrivs delarna som ingår när en grundlig kapacitetsbedömning ska 
göras över ett järnvägssystem på Banverket. En del är den kvantitativa bedömningen av 
linjekapaciteten på sträckan. Det är den kvantitativa bedömningen som förklaras i denna rapport. De 
andra delarna som ingår vid kapacitetsanalyser är tidtabellsanalys och trafiksimulering. 
Tidtabellsanalysen innebär att tidtabellen studeras och bearbetas. Hur tidtabellsanalysen fungerar går 
jag inte in på i denna rapport men det framgår i beskrivningen av den att flera olika linjedelar studeras 
samtidigt och ska anpassas efter varandra. Där skiljer sig tidtabellsanalysen från den kvantitativa delen 
som endast studerar en linjedel i taget. För en fullständig kapacitetsanalys ska även trafiken simuleras 
för att kunna ge mer information om trafiksituationen. 

Den kvantitativa delen ger en antydan om hur kapacitetssituationen ser ut på linjedelen och det 
poängteras tydligt att detta inte är någon exakt bedömning (Banverket, 2005a). Något som inte ingår i 
beskrivningen är vad kapacitetsanalysen används till på Banverket. Modellen används som ”ett första 
steg av en kapacitetsanalys” över dagens järnvägstrafik (Wahlborg, Banverket). Denna analys 
genomförs för att lokalisera problemområden i dagens infrastruktur. Modellen ingår även som en del 
vid bedömningar av kapacitetssituationer vid olika framtidsscenarion. Det betonas att den kvantitativa 
delen som jag beskriver i denna rapport ”inte ger något exakt svar på hur trafiksituationen ser ut på 
den linje som undersöks” (Wahlborg, Banverket). Det krävs ytterligare studier genom 
tidtabellsanalyser och trafiksimuleringar för att kunna ge tydligare besked om framtida trafiksystem. 
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4.2 Genomförande 

De värden som används vid beräknandet av gångtider för de olika tågtyperna visas i Tabell 2. Där 
visas hur tågen delas upp i olika typer (Snabbtåg, I/R tåg, Pendeltåg, Godståg) efter deras hastigheter. 
De olika typerna får sedan olika attribut vid uträkningen av kapacitetsutnyttjandet. 

Tabell 2 Hastigheter för de olika typerna av tåg 

Tågtyp Hastighet (km/h) Resandeutbyte (km) 
Snabbtåg 200 - 250 20 - 150 
I/R tåg 160 - 180 10 - 100 
Pendeltåg 130 - 140 1 - 10 
Godståg 70 - 160  

(Tabell från Banverket 2005a, Tabell 1.3.1 s 322) 

Tågens hastigheter påverkar gångtiden i tidtabellen och därigenom får de olika tågtyperna olika 
gångtider beroende på vilken hastighet de kan färdas med.  

Olika formler används vid beräkningar för enkelspår och dubbelspår. Fortfarande så studeras bara ett 
spår i taget men anledningen till att olika formler används är för att enkelspår har trafik i båda 
riktningar medan ett spår som ingår i dubbelspår endast har trafik i en riktning. Detta är något 
förenklat eftersom det kan inträffa växlingar på linjen som innebär att spåret används av trafik som 
färdas i båda riktningar. 

4.2.1 Enkelspår 

Uttrycket för linjekapacitetsberäkningar vid enkelspår är följande (Banverket, 2005a, sida 323): 

( )∑
=

+++=
n

k
kfjbmötegångutny TTTTT

1
inf  

utnyT  = Den totala tid som spåret utnyttjas [min] 

gångT  = Beräknad gångtid [min] 

möteT  = Tidstillägg för möte [min] 

infT  = Tidstillägg när samtidig infart inte är möjlig [min] 

fjbT   = Tidstillägg när det inte finns fjärrblockering [min] 
n  = Antal tåg som trafikerar spåret under tidsperioden som studeras 

k = Tågets ordningsnummer 

Den beräknade gångtiden (restiden) gångT  varierar mellan olika typer av tåg eftersom hastigheterna 
skiljer sig kraftigt, vilket visas i Tabell 2. Gångtiden är helt enkelt den tid det tar att färdas genom den 
linjedel som studeras. Den svåraste variabeln att bestämma är möteT . Värdet på variabeln beror på 
tågens accelerations och retardationsförmåga samt hur pass väl trafiken följer den planerade 
tidtabellen. Ett mötande tåg kan inte bege sig ut på resan innan det första tåget kommit fram till 
stationen därför krävs ett extra tidstillägg för att mötande tåg inte ska påverka varandra vid små 
förseningar. I Tabell 3 ser vi vilka värden möteT  antar vid olika typer av tåg. Variabeln möteT  borde 
kunna variera väldigt mycket men som med alla tidstillägg krävs en viss generalisering för att 
modellen ska vara lättanvänd. 
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Tabell 3 Värdet på möteT för olika tågtyper 

Tågtyp Tmöte  (min) 
Snabbtåg 5 
I/R tåg 3 - 4 
Pendeltåg 3 
Godståg 4 - 5 

(Tabell från Banverket 2005a, Tabell 1.5.1 s 324) 

Tidstillägg för när det inte går att göra samtidig infart infT  är två minuter. Samtidig infart innebär att 
två tåg samtidigt kan köra in på sina intilliggande spår utan att behöva sakta ner. Anledningen till att 
det inte alltid går att göra samtidig infart kan vara att det saknas alternativa spår. Ett tåg som inte kan 
stanna ska kunna använda det alternativa spåret för att undvika en frontalkrock. När samtidig infart 
saknas och tågen måste sakta in tar det två minuter extra ( infT  = 2). 

Fjärrblockering innebär att linjens blockering styrs från en trafikledningscentral. När en linjedel blir 
blockerad innebär det att trafik endast är tillåten i den riktning som trafiken på linjen färdas i och trafik 
i motsatt riktning är blockerad. Anledningen är givetvis för att undvika ett möte utan sidospår ute på 
linjen. När inte fjärrblockering är möjligt innebär det att blockeringen måste ske manuellt (via telefon) 
mellan stationerna. När det saknas fjärrblockering adderas en minut till den utnyttjade kapaciteten 
( fjbT  = 1).  

4.2.2 Dubbelspår 

Fortfarande studeras bara ett spår i taget men då spåret ligger på en sträcka med dubbelspår blir det 
förändringar i trafiken. Varje spår får då hantera trafiken i vardera riktningen. Uttrycket för att beräkna 
den utnyttjade kapaciteten för ett dubbelspår skiljer sig lite jämfört med enkelspår (Banverket, 2005a, 
sida 322). 

( )∑
=

++=
n

k
kförbkonfutny TTTT

1
hom  [min] 

utnyT  = Den totala tid som spåret utnyttjas 

homT  = Minsta möjliga tidsintervall som det går att släppa iväg tåg av samma typ 

konfT  = Tidstillägg för när ett långsammare tåg följs av ett snabbare 

förbT  = Tidstillägg för förbipasserande (korsande) tåg 
n  = Antal tåg som trafikerar spåret under tidsperioden som studeras 
 

Tiden som linjen är upptagen för respektive tågtyp visas i Tabell 4. Det går även att se det som det 
minsta tidsavståndet som är möjligt mellan två avgångar i homogentrafik. 

Tabell 4 Minsta tidsavstånd mellan två avgångar i homogen trafik 

Tågtyp Thom (min) 
Snabbtåg 3 - 4 
I/R tåg 3 - 4 
Pendeltåg 3 
Godståg 4 - 5 
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(Tabell från Banverket 2005a, Tabell 1.4.1 s 323) 

Egentligen är det lite missvisande att tiderna i tabellen heter homT  eftersom tiden inte bara gäller i 
homogentrafik. Det är mer korrekt att tänka sig att varje tågtyp kräver ett uppehåll av tiden homT  efter 
avgång innan nästa tåg kan avgå. Siffrorna är framtagna genom erfarenheter och borde variera 
beroende på vilken bansträckning som avses. Indirekt ingår bufferttid i homT  för att det inte ska uppstå 
konflikter mellan tågen vid avgång. 

Tiden konfT  som läggs till när ett tåg som har kortare gångtid (snabbare) avgår efter ett tåg med längre 
gångtid (långsammare). Denna term räknas fram genom att ta fram skillnaden mellan tågens gångtider. 
    1+−= kkkonf TTT  

kT  är den planerade gångtiden för tåg k. När utomstående tåg korsar den linjedel som studeras adderas 
tiden förbT  till utnyT . I en alternativ beskrivning av samma modell (Wahlborg, 2005) har denna term 

tagits bort och istället adderas ytterliggare en summa som har utseendet ( )∑
=

=

mj

j
jkorsT

1
. Summan gör det 

enklare att förstå att ytterliggare tid läggs till för alla de tåg som korsar den bana som studeras. Det 
föreslås ett tidstillägg på fyra minuter för varje korsande tåg. Antalet tåg som passerar under studerad 
tidsperiod är m och korsT  har således värdet fyra. Summan av korsT  ger värdet på förbT . 

Skillnaden mellan att räkna ut kapacitetsutnyttjandet för enkelspår respektive dubbelspår är att på 
enkelspår studeras hela spåret och dess upptagna tid. Vid analyserandet av dubbelspåret studeras hur 
många tåg som kan släppas iväg på linjen. I själva verket studeras hur mycket tid som första 
blocksträckan är upptagen.  

4.2.3 Konsumerad kapacitet  

I UIC-modellen räknades tiden då underhåll görs på banan som utnyttjad tid. Om ett helt dygns trafik 
studeras i Banverkets metod reduceras istället tiden med ett par timmar för att ge plats för underhåll. I 
Banverket 2005a tas ingen hänsyn till banunderhållstider vid studie av dygnets maxtimmar. Vid 
beräkningar av kapacitetsutnyttjandet undersöks oftast ett par timmar på dygnet då trafiken är som 
mest intensiv. Under dessa timmar kan vi anta att det görs relativt lite underhållsarbete för att inte 
påverka tågtrafiken som är extra känslig under den tidsperioden. 

Vid beräknandet av konsumerad kapacitet jämförs den utnyttjade tiden med den totala tidsperiod som 
har studerats. För att göra jämförelsen används följande uttryck: 

100
dim

⋅⋅=
T
T

AK utny
kompkons  

konsK  = Konsumerad kapacitet [%] 

kompA  = Kompensationsparameter 

utnyT  = Den totala tid som spåret utnyttjas [min] 

dimT  = Det tidsfönster som har undersökts [min] 
 



En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik  

                                                                                                                                               Pär Almkvist 

 

19 

Parameter kompA  varierar beroende på det tidsfönster som har analyserats och kompenserar för 

flexibilitet och kvalitet. Vid kortare tidsperioder, som två timmar, sätts kompA  till värdet 1. När en 
längre tidsperiod på mer än 16 timmar studeras sätts parametern till 1,25. De slutsatser som går att 
göra från värdet på den konsumerade kapaciteten konsK  visas i Tabell 5 och Tabell 6. 

Tabell 5 Slutsatser av konsumerad kapacitet, vid studie av max 2 timmarna  

KONSUMERAD 
KAPACITET ( )konsK  INDIKERING KOMMENTARER 

0 – 60 % Grön Det finns ledig kapacitet, möjligt att 
köra fler tåg. 

61 – 80 % Gul Balans mellan kvantitet och kvalitet. 

81 – 100 % Röd Hög störningskänslighet och ingen 
ledig kapacitet. 

(Tabell från Banverket 2005a, Tabell 1.7.1 s 325) 

Tabell 6 Slutsatser av konsumerad kapacitet, vid studie av dygn 

KONSUMERAD 
KAPACITET ( )konsK  INDIKERING KOMMENTARER 

0 – 60 % Grön Under delar av dygnet finns det ledig 
kapacitet. 

61 – 80 % Gul Ett störningskänsligt system, svårt att 
utföra underhåll på järnvägen. 

81 – 100 % Röd Kapacitetsbrist 

(Tabell från Banverket 2005a, Tabell 1.7.2 s 325) 

Under 2005 var fördelningen av Sveriges järnvägsnät i de olika kategorierna enligt Tabell 7. 

Tabell 7 Kapacitetsutnyttjandet av järnvägsnätet i Sverige enligt Banverket 

Kkons Max 2 timme Normal dygn 
0 – 60 % 66 152 

61 – 80 % 69 54 
81 – 100 % 84 13 

Totalt 219 219 
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5 Jämförande av modellerna 

5.1 Skillnader 

Den största skillnaden mellan modellerna är beräknandet av den tid då spåret utnyttjas. Banverkets 
modell är något enklare och adderar bara gångtiderna samt ger extra tillägg vid olika situationer som 
kan inträffa så som korsande trafik, blandad trafik, avsaknad av samtidig infart med mera. UIC-
modellen i sin tur styckar upp den utnyttjade tiden i olika kategorier som sedan adderas på slutet. De 
olika delar som räknas fram under modellens gång är tiden då spåret trafikeras av ett tåg, inlagda 
bufferttider samt tiden då spåret kräver underhåll. 

En viktig skillnad är att UIC-modellen tar större hänsyn till hur linjens infrastruktur är uppbyggd. 
Blocksträckornas längd och signalernas beteende får effekt på kapacitetsanalysen. Följderna av att 
UIC-modellen innehåller fler faktorer har både för- och nackdelar. Modellen kan ge ett noggrannare 
resultat men samtidigt blir modellen svårare att använda och vid en del kapacitetsanalyser är det inte 
säkert att all information som krävs finns tillgänglig. I Banverkets modell tas det hänsyn till om linjens 
signalsystem är fjärrstyrt eller styrs manuellt. 

Både UIC:s och Banverkets modeller tar fram procentsatser som ska indikera hur mycket av 
linjedelens totala kapacitet som används. Men det som gränserna ska säga till kapacitetsutredaren 
skiljer sig mellan modellerna. I UIC-modellen betyder gränsvärdena att balans mellan kvalitet och 
kvantitet har uppnåtts. Där skulle procentvärdena kunna ses som den optimala nivån där en stor del av 
kapaciteten utnyttjas utan att störningar i systemet får allt för stora konsekvenser. I Banverkets modell 
används istället olika intervall som säger en del om linjens kapacitetsutnyttjande och hur trafiken på 
linjen kan tänkas fungera. Vid jämförelsen av olika värden tas det i UIC-modellen hänsyn till vilken 
typ av trafik som färdas på linjen vilket inte görs i Banverkets modell.   

I UIC-modellen finns det en något svävande bedömning i hur längre och kortare linjedelar ska 
angripas. Kortare linjedelar ska analyseras genom att räkna ut andelen utnyttjad kapacitet. Vid 
undersökningar av längre linjedelar ska istället fokus ligga på att studera tidtabellen och se hur många 
fler tåg som kan läggas till då det tas hänsyn till trängsel och marknadens efterfrågan. För att kunna 
använda UIC-modellen fullt ut krävs mycket god inblick i hur markanden för tågtrafik ser ut i det 
område som studeras. Dessutom krävs det goda kunskaper om hur en tidtabell är uppbyggd och vilka 
regler som gäller när ett tåg ska adderas till tidtabellen. 

Metoderna handskas med underhållsarbetet på olika vis. Banverkets metod lämnar egentligen 
underhållsarbetet utanför modellen genom att ta bort lite av dygnets tid. UIC-modellen i sin tur tar 
med underhållsarbetet och räknar den dessutom som tid då spåret är upptaget. Antagligen är tiden för 
planerade underhållsarbeten väldigt liten under dygnets maxtimmar. 

Skillnaden som uppstår i andelen utnyttjad kapacitet beroende på om hela dygnet studeras eller bara 
max-timmarna hanteras på olika vis i modellerna. I UIC-modellen finns det olika gränsvärden att 
jämföra mot, beroende på hur lång tidsperiod som har undersökts. I Banverkets modell justeras istället 
andelen utnyttjad kapacitet genom en parameter. 

UIC-modellen är mer komplex jämfört med Banverkets modell. Banverkets modell är mer lättanvänd 
och går relativt snabbt att räkna ut. Framförallt måste användaren av UIC-modellen studera hela 
linjedelen och reservationerna av dess blocksträckor. Detta görs för att ta reda på vart på linjedelen 
som tidsskillnaden är som minst mellan två på varandra efterföljande tåg. 
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5.2 Likheter 

Metoderna har även vissa likheter med varandra. Båda modellerna kräver att det finns förutbestämd 
trafik som utnyttjar linjen som ska studeras. Som jag tidigare har tagit upp så går båda modellerna ut 
på att jämföra den procentuella andelen för hur mycket av linjens kapacitet som används med 
förbestämda gränsvärden. Denna procentsats tas fram genom att dividera den totala tid då spåret 
utnyttjas med den tidsperiod som har undersökts. 

Båda modellerna har liknande definitioner på hur trafik och infrastruktur ska vara på området som 
studeras. Vilket gör att de sektioner av järnvägsnätet som studeras blir lika stora med båda modellerna. 
En sammanfattning av vad modellerna tar hänsyn till och hur de fungerar visas i Tabell 8. 

Tabell 8 Modellernas funktioner och vilka faktorer de tar hänsyn till 

 UIC-modellen Banverkets modell 

Jämför andelen utnyttjad kapacitet 
med gränsvärden 

Ja Ja 

Gränsvärdena tar hänsyn till 
blandningar av trafik 

Ja Nej 

Användbar vid framtids scenarion av 
infrastruktur 

Tveksamt * Ja 

Tar hänsyn till infrastrukturen Ja Indirekt ** 

Tar hänsyn till korsande trafik Ja Ja 

Tar hänsyn till fjärrblockeringar och 
samtidig infart 

Ja Ja 

Möjligt med studier på varierande 
tidsperioder 

Ja Ja 

Justerar utnyttjandegraden för olika 
tidsperioder 

Med gränsvärden Med parameter 

Lättanvändlig Nej Ja 

Komplexitet (relativt) Hög Låg 

*En viktig skillnad mellan modellerna är att UIC-modellen kräver en mycket detaljerad utformning av 
järnvägssystemet vilket kanske inte är möjlig i alla fall, speciellt inte vid framtidsscenarion. Om vi har 
i åtanke vilka syften modellerna har förstår vi att UIC-modellen inte är framtagen för att bedöma 
framtidens tågtrafik. Banverkets modell för linjekapacitetsberäkning används främst till att ge en första 
antydan över trafiksituationen och kan användas för att göra en grov uppskattning av framtida 
kapacitetssituationer. 

**Banverkets modell tar hänsyn till blocksträckornas längd och signalsystemets utformning vid 
skattningen av homT  och framförallt konfT  som baseras på uträknade gångtider i tidtabellen. 
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6 Fallstudie Uppsala - Myrbacken 
En intressant frågeställning är om de båda modellerna ger samma svar när de används på samma 
järnvägssträcka. Vi har redan gått igenom modellernas egenskaper och kommit fram till att de är 
användbara inom olika områden. Men även om de används vid olika uträkningar så borde de indikera 
ungefär samma sak när de används på en och samma sträcka. Om en av modellen indikerar 
överbelastning medan den andra indikerar ledig kapacitet måste detta analyseras vidare.  

Vid uträknandet av andelen utnyttjad kapacitet i UIC-modellen används OpenTrack för att ta fram data 
för när blocksträckorna är upptagna. Programmet kommer att köras utan förseningar på tågen eftersom 
modellen studerar hur trafiken ser ut vid ”ostörd” trafik. 

Banverkets modell är relativt enkel att använda och kräver inte några körningar i OpenTrack. För att 
försäkra sig om att modellen används på ett korrekt vis jämförs resultatet från fallstudien med siffror 
som Banverket fått fram i liknande situationer. 

Vid analyserandet av kapacitet finns det även ett syfte i att studera järnvägssystemets 
återhämtningskapacitet för att få en indikation på hur trafiken fungerar. Det innebär en jämförelse 
mellan tågens förseningar när de kommer in i systemet och den försening de har då de lämnar 
systemet. Även om tågen ligger före sin tidtabell jämförs tiden då de kommer in respektive lämnar 
systemet. Om tågen belastas med betydligt mer förseningar i systemet kan vi tänka oss att kapaciteten 
inte är tillräcklig för den mängd trafik som passerar. I motsatt fall när tågen kör in förseningar så att de 
lämnar systemet mindre försenade kan vi dra slutsatsen att struderad sträcka inte är överbelastad under 
den tidsperiod som studeras. När förseningar undersöks måste vi tänka på att tidtabellens utseende 
påverkar mängden förseningar. En tidtabell som har konstruerats med långa bufferttider ger givetvis 
mindre förseningar. Här kan det skapa vissa problem i jämförelsen med modellerna. I UIC-modellen 
räknas bufferttiderna som utnyttjad kapacitet och i Banverkets modell är bufferttiderna indirekt 
medräknade i de olika termerna som på slutet summeras ihop till upptagen kapacitet. Risken finns att 
det är väl tilltagna bufferttider på sträckan som studeras, vilket leder till att modellerna visar ett högt 
kapacitetsutnyttjande. Samtidigt som modellerna indikerar högt kapacitetsutnyttjande och kanske till 
och med trängsel så kan förseningarna vara väldigt små eller obefintliga. Frågan vi kan ställa oss är 
om bufferttiderna kanske inte borde räknas som utnyttjad kapacitet? Med anledning av att 
bufferttiderna påverkar andelen utnyttjad kapacitet kan det finnas en anledning till att studera 
förhållandet mellan utnyttjad kapacitet och bufferttid. Om det finns en god återställningsförmåga på en 
sträcka som indikerar överbelastning med modellerna (UIC, BVH), finns det skäl för att undersöka hur 
stor del av den utnyttjade kapaciteten som består av bufferttider. 

6.1 Beskrivning av bansträckan 

Den sträcka som ska studeras vid fallstudien av de olika modellerna går mellan Myrbacken och 
Uppsala och är 20,7 kilometer lång. Banverket har definierat sträckan som en linjedel, vilket bland 
annat innebär att trafikmängden mellan Uppsala och Myrbacken inte förändras på vägen. Bilaga 1 
innehåller en karta på sträckan som studeras i fallstudien. Infrastrukturdata är den samma för både 
2004 och 2006 då inga förändringar gjorts på den studerade bansträckningen. Infrastrukturen är 
färdigbyggd i en modell som Banverket Projektering tillhandahåller. Tidtabellen från hösten 2004 och 
2006 har adderats till modellen. Studien är gjord för veckodagarna från tisdag till torsdag därför att 
trafiken inte antas skilja så mycket mellan dessa dagar. På sträckan mellan Myrbacken och Uppsala 
passerar tågen flera små samhällen men det är bara i Knivsta som ett fåtal tåg stannar för av och 
påstigning. Vilka specifika tåg som trafikerar linjen kommer inte att beskrivas speciellt utförligt i 
rapporten. På sträckan används olika typer av tåg för I/R trafiken. Dessa tåg har varierande 
topphastigheter och accelerationsförmåga men tågtyperna har bara betydelse vid beräkningarna i UIC-
modellen. Vid användandet av Banverkets modell får vi tillräckligt med information genom att studera 
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tidtabellen. Tidtabellen visar vilka gångtider och tidsintervall för avgångar som råder på sträckan som 
studeras. Det som kan skilja mellan olika tåg är återställningsförmågan vid eventuella förseningar. 
UIC-modellen kräver uppgifter om blocksträckornas reserveringar och i det fallet påverkar tågens 
egenskaper resultatet.  

Tidsperioden som studeras är 07.00 till 09.00 som är den tid på dygnet då sträckan är tyngst belastad.  

6.1.1 Hösten 2004 

Trafiken på sträckan bestod av ett fåtal snabb- och godståg och ett tiotal I/R-tåg under hösten 2004. 
Sträckan som studeras har dubbelspår och då görs en bedömning av vilket spår som trafikeras mest. På 
en sträcka som ligger i närheten av Stockholm blir det ganska naturligt att det går mer trafik in till 
Stockholm på förmiddagen. Anledningen till att trafiken är större in till Stockholm är att många 
arbetar där men bor en bit utanför staden. Den linjedel som ska undersökas har totalt under den period 
som studeras 8 tåg som avgår från Stockholm och färdas från Myrbacken till Uppsala. På spåret från 
Uppsala till Myrbacken färdas under samma tidsperiod 13 tåg. Studien kommer därför att genomföras 
på det södergående spåret från Uppsala till Myrbacken. 

Ett snabbtåg av modell X2000 samt ett godståg trafikerar sträckan under den tidsperiod som studeras. 
De I/R tåg (11 stycken) som trafikerar linjen har största möjliga hastighet som varierar mellan 160 och 
200 km/h att jämföra med snabbtågets 210 km/h och godstågets 100 km/h. I Tabell 9 visas tågen i den 
ordning som de trafikerar sträckan från Uppsala till Myrbacken mellan 07.00 och 09.00. 

Tabell 9 Tåg som trafikerar den undersökta sträckan mellan 07.00 – 09.00 under hösten 2004 

Tågnr. Typ Avgångstid från 
Uppsala

Passerar 
Myrbacken

Stannar i Knivsta 

2283 I/R tåg 07.00 07.12 Nej 
821 I/R tåg 07.06 07.17 Nej 
2213 I/R tåg 07.10 07.25 Ja 
225 I/R tåg 07.22 07.34 Nej 
2285 I/R tåg 07.30 07.42 Nej 
2215 I/R tåg 07.40 07.55 Ja 
561 Snabbtåg 07.56 08.06 Nej 
2287 I/R tåg 08.00 08.12 Nej 
825 I/R tåg 08.06 08.17 Nej 
2217 I/R tåg 08.10 08.25 Ja 
42041 Godståg 08.21* 08.36 Nej 
2219 I/R tåg 08.40 08.55 Ja 
227 I/R tåg 08.54 09.06 Nej 
 * Godståget stannar inte i Uppsala men tåget beräknas passera stationen 08.21. 

Jag har tagit med tågen som avgår från Uppsala under den studerade tidsperioden. Den grafiska 
tidtabellen som alla data är hämtade från finns med som Bilaga 2. 

Alla I/R tåg kommer inte från samma station och har inte samma destination. I/R tågen som har 
tågnummer mellan 2200-2299 startar resorna i Uppsala och åker via Märsta mot Stockholm. Övriga 
tåg kommer norr ifrån och stannar i Uppsala för att sedan fortsätta resan mot Stockholm via 
Myrbacken. Endast godståget passerar Uppsala utan stopp. 
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6.1.2 Hösten 2006 

Tidtabellen för hösten 2006 visar en betydande ökning av trafik på sträckan mellan Uppsala och 
Myrbacken under tidsperioden 07.00 till 09.00 jämfört med 2004. Under tisdag till torsdag kommer 
sträckan att trafikeras av 19 tåg vid den tid som studeras. Även i denna tidtabell är detta den mest 
trafikerade tvåtimmarsperioden i sydlig riktning från Uppsala till Myrbacken. I motsatt riktning är 
trafiken något mindre (14 tåg) under studerad tidsperiod. Den grafiska tidtabellen visas i Bilaga 3 och 
kan jämföras med trafiken från 2004 i Bilaga 2. 

Vi kan se i Tabell 10 att trafiken har förändrats ganska mycket från hösten 2004. Upplandspendeln har 
tillkommit samtidigt som antalet snabbtåg också har ökat. Alla tåg startar från stillastående i Uppsala. 
Tjänstetåget med tågnummer 91983 är ett tomtåg vilket innebär att det inte finns några resenärer på 
tåget. Tåget som har nummer 91 är ett längre nattåg som kommer från Norrland. 

Antalet tåg som stannar i Knivsta har fördubblats från fyra till åtta vilket bör underlätta resandet för 
resenärer som bor i Knivsta, samtidigt som mer kapacitet utnyttjas när stopp genomförs på sträckan. 

Tabell 10 Tåg som trafikerar den undersökta sträckan mellan 07.00 – 09.00 under hösten 2006 

Tågnr. Typ Avgångstid från 
Uppsala

Passerar 
Myrbacken

Stannar i 
Knivsta 

883 I/R tåg 07.00 07.12 Nej 
91 Nattåg 07.04 07.18 Nej 
813 I/R tåg 07.10 07.25 Ja 
8415 Upplandspendeln 07.13 07.28 Ja 
225 I/R tåg 07.22 07.33 Nej 
885 I/R tåg 07.30 07.42 Nej 
11 I/R tåg 07.35 07.47 Nej 
815 I/R tåg 07.40 07.55 Ja 
8417 Upplandspendeln 07.43 07.58 Ja 
561 Snabbtåg 07.54 08.05 Nej 
887 I/R tåg 08.00 08.12 Nej 
591 Snabbtåg 08.05 08.16 Nej 
817 I/R tåg 08.10 08.25 Ja 
8419 Upplandspendeln 08.13 08.28 Ja 
283 I/R tåg 08.25 08.37 Nej 
91983 Tjänstetåg 08.30 08.42 Nej 
819 I/R tåg 08.40 08.55 Ja 
8421 Upplandspendeln 08.43 08.58 Ja 
563 Snabbtåg 08.54 09.05 Nej 
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6.2 Beskrivning av OpenTrack 

Vid användandet av UIC-modellen behövs information om tågens reservationer av blocksträckor på 
den studerade linjedelen. Av denna anledning användes simuleringsprogrammet OpenTrack. 
OpenTrack är ett simuleringsprogram som tagits fram av det schweiziska statliga institutionen för 
trafikplanering och transportsystem (ETH IVT). Syftet var att skapa ett lättanvändligt 
simuleringsprogram för att utvärdera järnvägstrafik. Detaljnivån i programmet ligger någonstans 
mellan mikro- och makronivån. Det går att skapa modeller av relativt stora järnvägsnätverk men 
samtidigt är det ett objektorienterat simuleringsprogram som ger möjlighet att studera tågens enskilda 
rörelser. En förenkling av programmets uppbyggnad är att indata består av tre delar; tidtabell, fordon 
och infrastruktur. Vid simuleringen kan användaren välja att ta ut olika typer av utdata. Enskilda tåg 
kan studeras genom hastighet/sträcka diagram. Ett användbart hjälpmedel för att studera en 
bansträcknings övergripande kapacitetsutnyttjande är tåggrafer. I dessa grafer kan alla tågrörelser på 
sträckan studeras i ett tid/sträcka diagram som markerar eventuella konflikter mellan tågen. 
Användaren kan få information om enskilda spårs beläggningsgrad, främst användbart för att studera 
stationernas spåranvändning. Programmet erbjuder även möjligheten att ta fram en stor mängd statistik 
från tidtabellen eller enskilda tåg.  

6.2.1 Indata 

Infrastruktur 

Om vi börjar med infrastrukturen som ofta är det 
första som skapas vid en simulering. I OpenTrack 
byggs hela infrastrukturen upp genom noder 
(vertices) och länkar (edges). Varje objekt som ska 
vara med i modellen är kopplad till en nod. 
Dessutom ska naturens förutsättningar tas med i 
beräkningen genom att varje länks geometriska 
egenskaper fastställs. Eftersom tågen färdas med 
olika hastigheter beroende på höjdskillnader och 
svängradier är det viktigt att allt stämmer väl 
överens med verkligheten för att modellen ska bli 
så valid som möjligt. Längden för varje länk måste 
definieras i meter och simuleringen genomförs med 
de attribut som bestäms för länken och inte hur 
länkarnas längd framställa i grafiken. Varje nod 
och länks attribut fastställs i en Inspector som visas 
i Figur 7. Varje typ av objekt har en inspector men 
alla dessa får inte plats att visas i denna 
beskrivning. 
 
I Figur 8 illustreras Arlanda södra stationen i 
modellen. I figuren ser vi bland annat olika typer 
av signaler och tavlor (1), baliser (2), en station (3) och spårens uppbyggnad. Perrongen som är 
placerad mellan spåren har ingen effekt på simuleringen och finns bara med av visuella skäl. Lägg 
märke till att noderna får olika färger beroende på objekten som de är kopplade till. 

Figur 7 Utseendet på Inspector för en Vertex och en Edge. 
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Figur 8 Arlanda södra som stationen visas i OpenTrack 

Vid skapandet av infrastrukturen måste användaren bestämma vilka vägar genom trafiksystemet som 
är möjligt för tågen att färdas på. I programmet finns tre olika nivåer för att bestämma vägar genom 
trafiksystemet. Den lägsta nivån är Routes och består av sträckan mellan två huvudsignaler. När tågen 
färdas i systemet så reserveras olika tågvägar på spåret. Vid skapandet av routes beslutas när tågvägen 
ska reserveras och släppa reservationen. Detta görs i Route inspector. Här krävs goda förkunskaper 
och ett stort kunnande om hur järnvägens trafiksystem fungerar för att allt ska stämma överens med 
verkligheten. Olika antal routes kan reserveras beroende på tågtyp och hastigheter.  

Nästa nivå är Paths som består av ett varierande antal efter varandra följande routes. Denna nivå har 
ingen väsentlig betydelse men hjälper användaren att få struktur på färdvägarna genom trafiksystemet. 

Den slutliga nivån är Itineraries som består av en eller flera paths. Varje resa (course) måste välja en 
av de olika fördefinierade Itineraries som finns att tillgå. Sträckan kan vara mellan två stationer eller 
en kortare lokal rörelse i trafiksystemet. För att tågen ska kunna välja olika spår eller färdvägar 
beroende på reservationer och framförvarande tåg kan flera olika itineraries väljas. Varje vald itinerary 
får en prioritetssiffra och tåget väljer helt enkelt den väg som är ledig med den lägsta prioritetssiffran. 

Eftersom Banverket Projektering redan hade arbetat med bansträckningen som jag genomför mina 
studier på så fanns nästan all infrastruktur redan uppbyggd i programmet. Merparten av infrastrukturen 
var redan byggd och har använts av Banverket (2005b).  

Fordon 

För varje typ av fordon definieras vad tåget har för lok, 
längd, tyngd, och största tillåtna hastighet. Loket väljs från 
en databas i Engines. Användaren måste även fastställa 
vilken ekvation som ska användas för att räkna ut 
gångmotståndet som påverkar tåget. Det går att lägga till 
egna kommentarer för tågen som kan underlätta arbetet. I 
OpenTrack finns många bakomliggande fysikberäkningar 
för tågens beteende på spåret. I beräkningarna tas det 
hänsyn till vikt, dragkraft, motstånd, lutning och mycket 
mer. I Figur 9 visas hur gränssnittet ser ut vid skapandet av 
olika tåg. 

Banverket Projektering har en databas där tågtyperna som 
behövts till arbetet funnits tillgängliga. 

Figur 9 Gränssnitt för bearbetning av tågen. 
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Tidtabell 

Innan vi kan utforma tidtabellen måste vi skapa tågen som ska färdas i nätverket som tidigare byggts 
upp. Vi skapar olika Courses (tåg) som sedan får ett nummer och motsvara ett tåg i trafiksystemet. 
Olika courses kan fysiskt köras med samma tågsätt. När ett tåg ska genomföra en resa till och sedan 
från slutstationen måste de olika resorna kopplas samman så att inte resan från slutstationen kan 
påbörjas innan tågsättet verkligen har kommit fram till slutstationen. I programmet finns funktioner för 
att fastställa dessa typer av krav och dessa 
benämns Join och Split och kan ses i rutan som 
betecknas Connections i Figur 10. Beroende på 
om tåget ska delas upp och fortsätta resan mot 
olika destinationer eller om det ska 
sammankopplas med andra tåg används antingen 
join eller split. 

För varje tåg måste vi ange vilka hålltider resan 
ska genomföras efter. Varje stopp och hur långa 
dessa stopp ska vara måste skrivas in. 
Väntetiderna på stationerna anges i sekunder. I 
OpenTrack finns en väldigt användbar funktion 
för att skapa kopior av ett tåg som har lagts till i 
tidtabellen. Eftersom resor ofta genomförs med 
givna tidsintervall på järnvägen går det att skapa 
exakt samma resa med samma typ av tåg. 
Användaren behöver bara välja vilket 
tidsintervall som ska finnas mellan resorna och 
vad de nya resorna ska få för namn. På 
järnvägen får alla tåg i en riktning jämna 
nummer medan tåg som färdas i motsatt riktning 
får udda nummer. Alla norrgående tåg har jämna 
nummer medan sydgående har udda, vilket är 
standard för hela Sverige. Kopieringsfunktionen 
visas i den vänstra bilden nere till vänster under 
rubriken Interval. 

Tidtabellen kan illustreras och bearbetas på olika vis. Användaren kan välja att antingen arbeta med ett 
fönster som visar tider, stationer, ankomsttider och avgångstider på det sätt som visas i Figur 10. Det 
går även att studera tidtabellen i en graf med sträcka och tid som storheter i diagrammet. 

I Figur 10 finns en beskrivning av tåget nere till höger i rutan. Där går det att utläsa tågets 
hastighetstyp, vilken referens den är skapad från (2705) och vilken tågkategori den tillhör.  

En funktion som inte använts i arbetet men som kan vara användbart vid andra simuleringar är att 
störningar, olyckor eller signalfel kan läggas in i modellen för att studera följderna av en incident. Det 
är framförallt arbetet med tidtabellen som har genomförts för att kunna utföra simuleringar som 
använts vid fallstudien. Endast enkla justeringar har gjorts av infrastrukturen som redan fanns att tillgå 
från Banverket Projekterings projekt (2005b). 

Figur 10 Gränssnitt för bearbetning av tidtabellen. 
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6.2.2 Simulering 

Vid simuleringar använder OpenTrack en blandning av 
kontinuerliga och diskreta beräkningar. Tågens rörelser 
uppgraderas kontinuerligt med hjälp av beräkningar som 
tar hänsyn både till tågens och till infrastrukturens 
egenskaper. Samtidigt påverkas tågen hela tiden av 
signalernas diskreta beteende som antingen ger tåget grönt 
eller rött ljus beroende på järnvägsbanans reservationer. 
Innan starten av simuleringen ska användaren välja hur 
simuleringen ska genomföras och vilka utdata som ska 
sparas från körningarna. I Figur 11 visas gränssnittet där 
simuleringen och utdata styrs. Användaren kan välja 
mellan mycket olika data men körtiden av simuleringen 
påverkas kraftigt av hur mycket utdata som ska sparas från 
körningarna. Även animationen har en betydande 
påverkan av körtiden beroende på om användaren väljer 
att köra med eller utan animation.  

Animationen i OpenTrack är relativt enkel och lätt att 
studera vid verifiering av modellen. De sektioner som ett 
tåg reserverar får en grön färg och de sektioner där ett tåg 
befinner sig får en röd färg. I exemplet som visas i Figur 
12 visas även tågnummer. 
 
 

 

 

6.2.3 Utdata 

En av OpenTracks styrkor är att väldigt mycket utdata finns att tillgå. Ett problem kan vara att det 
ibland är lite komplicerat att ta fram statistiska data när dessa presenteras i stora Excelldokument eller 
långa textfiler. Annars presenteras utdata i lättförståliga diagram som visas i Figur 13. 

Figur 11 Gränssnitt för hantering av simuleringen och 
utdata. 

Figur 12 Visar modellens utseende i OpenTrack vid körning. 
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Som tidigare nämnts måste användaren välja vilka utdata som ska sparas från körningarna innan 
simuleringen starar. Användaren har möjlighet att studera diagram, tåggrafer, statistik och 
beläggningsgrad. Vid kapacitetsutredningar finns många olika aspekter att ta hänsyn till. För att 
studera kapaciteten ute på linjen kan tåggrafer och statistik vara de mest användbara utdata att studera. 
Vid en utredning av hur många spår som krävs inne vid stationerna kan beläggningsgraden på spåren 
vara av störst intresse.  

Utdata från programmet kan visas på flera olika vis. I exemplet i Figur 13 visas ett hastighet/sträcka 
diagram för ett enskilt tåg till vänster i bilden. Den högra bilden visar en tåggraf med blocksträckornas 
reservationer utmärkta som grå fält. Programmet erbjuder många alternativ för att studera utdata och 
Figur 13 visar bara två exempel på hur utdata kan presenteras i OpenTrack. En stor mängd statistik går 
att ta fram från körningarna, dessa siffror presenteras i textfiler som sedan går att importera i ett 
Exceldokument för att lättare kunna bearbeta och studera informationen. 

 

Figur 13 Visar två exempel på presentationer av utdata från OpenTrack. 

OpenTrack erbjuder möjligheter att ta fram så mycket utdata att det inte borde vara några problem för 
användaren att få den information som söks. En styrka och en svaghet är att användaren får välja vilka 
utdata som ska sparas vis körningar av modellen. Om det saknas några utdata vid sammanställningen 
av resultaten måste nya körningar genomföras. Samtidigt går det att spara mycket tid på att inga 
onödiga utdata sparas. Körningarna som gjorts för examensarbetet har varit relativt små och har inte 
tagit så lång tid att genomföra. Programmet är relativt lättarbetat går det att bygga komplicerade 
modeller som stämmer bra överens med verkligheten. 

En funktion som skulle kunna utvecklas i programmet är funktionen för hur länge tågen stannar inne 
på stationerna. Vi kan tänka oss att väntetiden inne på stationen kan påverkas av olika faktorer som till 
exempel om tåget är försenat och hur lång tid som passerat sedan det tidigare tåget lämnat perrongen. 
Även om arbetet främst handlar om kapacitetsmått som har fokus på trafiken ute på linjen är 
stationerna en viktig del vid grundliga kapacitetsanalyser.  
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6.3 Avgränsningar och förenklingar 

De största avgränsningarna som görs är att en given bansträcka studeras med en given tidtabell. De 
experiment som genomförs kommer enbart visa hur systemet fungerar under dessa omständigheter. Vi 
kan således inte dra några slutsatser om banans kapacitet är tillräcklig vid användandet av en helt 
annan tidtabell. Vi kan inte dra några slutsatser om hur systemet skulle fungera vid en annan 
uppbyggnad på infrastrukturen. Målet med fallstudien är enbart att jämföra vad modellerna (UIC:s och 
Banverkets modell) samt återställningsförmågan ger för indikationer på kapacitetsutnyttjandet. 

I beräkningarna av kapacitet används en fast tidtabell från hösten 2004 och hösten 2006. Dessutom är 
infrastrukturen given eftersom studien genomförs på järnvägssystemet mellan Upplands Väsby och 
Uppsala. Modellen över järnvägssystemet finns redan uppbyggd i simuleringsprogrammet OpenTrack. 
Därmed är signalsystemet, blocklängder, antalet spår, stationernas spåruppbyggnad med mera givet i 
modellen.  

De veckodagar som studeras är tisdagar, onsdagar och torsdagar. Anledningen till att inte måndagar 
och fredagar är med i undersökningen är för att trafiken skiljer sig lite mellan dessa dagar och de 
övriga vardagarna. Veckopendlare reser ofta till jobbet på måndagar och hem på fredagar. Under de 
dagar som studeras sker ingen större förändring i det dagliga resandet mellan dagarna bortsett från 
enskilda händelser. Under helgerna minskar tågtrafiken eftersom efterfrågan av resor till och från 
jobbet minskar kraftigt. 
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6.4 Resultat med UIC-modellen 

När kapacitetsutnyttjandet ska beräknas med UIC-modellen delas den utnyttjade tiden upp i flera olika 
delar. Först har vi den tid då järnvägen är upptagen av trafik vilket innebär att första blocksträckan är 
upptagen på linjen mellan de stationer som linjedelen går mellan. Den totala tiden som spåret är 
upptaget fås genom att komprimera den grafiska tidtabellen som innehåller blockreservationer. För att 
få information om blocksträckornas reservationer har simuleringsprogrammet OpenTrack använts vid 
arbetet med UIC-modellen. Bufferttiderna ska även de räknas som upptagen tid i UIC-modellen. Ett 
problem vid genomförandet av UIC-modellen på den befintliga sträckan från Uppsala till Myrbacken 
är att definiera bufferttiderna. Problemet har diskuterats med Armin Ruge på Banverket. Tyvärr 
arbetar inte tidtabellkonstruktörerna på ett sätt som definierar den tid som ska finnas mellan två 
avgångar från samma station. De använder istället den erfarenhet som de byggt upp genom år av 
arbete med tidtabeller. Deras vana säger att exempelvis två tåg av en viss typ behöver fyra minuter 
mellan avgångarna från en specifik station för att inte störa varandra under den fortsatta färden. Den 
minimala tid som tågen separeras med är oftast i storleksordningen 3-4 minuter. I fallstudien kommer 
vi att stöta på avgångar med tre minuters separering i tidtabellen från hösten 2006. I denna tid ingår 
både tiden då spåret är upptaget men även viss bufferttid som ska separera tågen vid avgång. 

För att ta fram bufferttiden utgår vi från det minsta intervall som finns i tidtabellen mellan två tåg och 
räknar bort den tid då första blocksträckan är upptagen. Antagandet kommer inte att påverka UIC-
modellens resultat eftersom både bufferttid och tiden när spåret (blocksträckan) är upptagen räknas 
som konsumerad kapacitet. I slutänden kommer både bufferttid och utnyttjad tid på spåret att adderas 
till den totala konsumerade kapaciteten. Det kan uppstå ett något motsägelsefullt scenario när 
bufferttiden räknas med i den totala utnyttjade tiden. En sträcka kan efter användandet av UIC-
modellen visa upp ett kapacitetsutnyttjande som överstiger gränsvärdet för trafik i balans mellan 
kvantitet och kvalitet. Samtidigt är återställningsförmågan bra på linjen med följden att få förseningar 
uppkommer på sträckan. Att en linjedel visar upp dessa egenskaper kan tyckas något problematiskt 
eftersom en undersökning visar på överbelastning och den andra visar att trafiken fungerar väl. 
Problemet uppkommer på grund av att bufferttiden betraktas som upptagen tid. 

I fallstudien har minsta intervallet mellan två avgångar från Uppsala minskat från fyra minuter i 2004 
års tidtabell till tre minuter i tidtabellen för 2006. Med största sannolikhet beror minskningen på den 
ökade trafiken och bufferttiden har då minskats för att anpassas till trafikläget. En anledning till att 
vissa tåg avgår med tre minuters mellanrum kan vara att det första tåget startar sin resa från Uppsala. 
När tåget startar sin resa är sannolikheten för försening mindre jämfört med kommande avgångar på 
resan. Detta beror på att tåget vid början av resan inte påverkas av lika många olika faktorer såsom 
andra tågs förseningar, tekniska fel i signalsystemet med mera. 

Vid simuleringar av trafiken i OpenTrack måste varje tåg vara av korrekt tågtyp när det används i 
modellen eftersom olika tåg kräver varierande längd på reservationerna av blocksträckorna. Tåg med 
olika egenskaper reserverar blocksträckorna under olika lång tid eftersom de kan skilja i acceleration 
och retardationsförmåga. 

I studien finns 18 blocksträckor definierade mellan Uppsala och Myrbacken men i verkligheten går det 
att ta fram ytterligare ett par små blocksträckor vid någon av stationerna. Endast ett fåtal sekunder 
skiljer mellan reservationerna vid dessa små blocksträckor och påverkar inte resultatet i någon större 
utsträckning. Dessa mindre blocksträckor hänger ihop med en större blocksträcka och går inte att 
urskilja i de grafiska tidtabellerna. I Bilaga 4 beskrivs hur data om blocksträckornas reservationer har 
hämtats från OpenTrack. 

I fas ett av UIC-modellen avgränsas sträckan som ska analyseras. I vårt fall är det sträckan Uppsala – 
Myrbacken som ska studeras. I den andra fasen ska vi ta fram den grafiska tidtabellen som visar 
blocksträckornas reservationer. I Bilaga 3 visas den grafiska tidtabellen med trafiken från hösten 2004. 
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Grafen har tagits fram efter en körning i OpenTrack utan inkommande förseningar. Vid en jämförelse 
mellan denna graf och tidtabellen i Bilaga 2 stämmer avgångar och ankomster väl överens. På några 
platser kan det dock skilja lite på grund av att tågen inte färdas med konstant fart vilket är fallet i den 
planerade tidtabellen.  

I tredje fasen ska den grafiska tidtabellen komprimeras, vilket innebär att tågens trappstegsliknande 
linjer ska tryckas ihop med ett mellanrum bestående av headwaytiden.  

I grafen som visar blockreservationerna kan vi även se att ett flertal sträckor kan reserveras samtidigt 
på det vis som sker vid avgång från Uppsala. Vid första anblicken ser det ut som att blocksträckorna 
vid avgång Uppsala och vid Knivsta kommer vara begränsande mellan tågen. Främst på grund av att 
start och stopp görs på dessa platser. När tågen passerar Alsike ser det också ut som om tågens 
blockreservationer tidsmässigt kommer närmare varandra. 

Vid sökandet av den blocksträcka som har minsta tidsavståndet mellan två tåg har jag studerat grafen 
och mätt vart avstånden är som minst. Om det på varit tveksamheter mellan olika blocksträckor har jag 
tagit fram flera tidsavstånd från utdata för jämförelse. Utdata med start och stopp för 
blockreservationerna ligger i långa textfiler som är något svårarbetade. Detta är anledningen till att inte 
ta fram avstånden mellan varje blockreservation. Ett annat motiv är också att det ofta är uppenbart vart 
på sträckan som det minsta tidsavståndet uppkommer. Arbetet med att ta fram tidsluckorna på de 
begränsande blocksträckorna beskrivs mer ingående i Bilaga 4. 

Vid komprimeringen av tidtabellen som genomförs i fas 3 av UIC-modellen ska tidsluckorna tas bort 
mellan tågens reserveringar vid den begränsande blocksträckan. Tiden mellan att första tåget 
reserverar första blocksträckan tills det att sista tåget släpper reserveringen av samma sträcka ska 
subtraheras med summan av tidsluckorna. Sambandet illustreras i en formel. 

LTa −=  

a = Effektiv tid då infrastrukturen är upptagen genom reserveringar av blocksträckor 
T = Total tid från första tågets reservering till sista tåget släpper reservering av första blocksträckan   
L = Summan av tidsluckorna mellan reserveringarna vid den begränsande blocksträckan Z 
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6.4.1 Hösten 2004 

I Tabell 11 redovisar jag vilken av de 18 blocksträckorna som är begränsande och hur stort avståndet 
är i sekunder. Z är den begränsande blocksträckan. 

Tabell 11 Begränsande blocksträcka och tidsavståndet mellan reservationerna av blocksträckan 

Tågrelation Z Tidslucka (sek) 
(L)

2283-821 12 186 
821-2213 12 66 
2213-225 15 445 
225-2285 3 311 
2285-2215 12 425 
2215-561 15 633 
561-2287 3 72 
2287-825 12 186 
825-2217 12 66 
2217-42041 4 480 
42041-2219 15 790 
2219-227 15 565 
 

Tidsavståndet mellan det att tåg 2283 reserverar första blocksträckan till att tåg 227 släpper 
reservationen av samma blocksträcka är 115 min och 40 sekunder. 

All information som krävs för att komprimera tidtabellen från hösten 2004 finns nu tillgänglig. 

T = 115 min och 40 sekunder = 6940 sekunder 

L = 4225 sekunder 

a = 6940 – 4225 = 2715 

Den extra tid som ska separera blockreserveringarna och kommer från den minimala headwaytiden ska 
också tas med i beräkningen. I rapporten Final report Capacity calculations Sweden används en extra 
separering med 30 sekunder (Banverket, 2004). Siffran bekräftas även av Göran Rönn som arbetar på 
Banverket. 30 sekunder extra tid mellan tolv tågrelationer ger totalt 360 sekunder som ska adderas till 
utnyttjad kapacitet.  

Förutom headwaytider kan det finnas extra buffertider som ska tas med i beräkningen. Men 
bufferttider hanteras på ett annorlunda vis i praktiken jämfört med beskrivningen av UIC-modellen i 
kapitel 3. Problemet med att definiera vad som är bufferttid i tidtabellen har diskuterats med Armin 
Ruge på Banverket. I beskrivningen av UIC-modellen visas bufferttiderna som extra tidsluckor mellan 
avgångar och ankomster. I praktiken adderas buffert som extra gångtid i tidtabellen på de tåg som 
anses behöva extra tid. Därmed kommer bufferttiden indirekt med i beräkningen vid uträkningen av a. 

Eftersom det är en sträcka med dubbelspår som studeras går all trafik i en riktning på det södergående 
spåret vilket gör att det inte finns någon bufferttid mellan mötande tåg. Det finns inte några 
inplanerade banarbeten på sträckan under den studerade tidsperioden. 
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Alla termer är nu kända för att räkna ut totala utnyttjade kapaciteten k enligt formeln på sidan 18. 

k = 2715 + 360 + 0 + 0 = 3075 

Andel utnyttjad kapacitet K går att räkna ut eftersom k nu är känt. 

K = ≈⋅100
7200
3075

43 % där 7200 är den studerade tidsperioden (2 h) i sekunder.  

 
75 % är riktvärdet för balanserad trafik på en sträcka med blandad tågtrafik under studie av de mest 
trafikerade timmarna på dygnet. Denna linjedel har således kapacitet för att hantera fler tåg än vad som 
gjordes hösten 2004 enligt UIC-modellen. 
 
6.4.2 Hösten 2006 

Den grafiska tidtabellen som visar blocksträckornas reservationer visas i Bilaga 6. Vid körningen av 
tidtabellen för hösten 2006 uppstod vissa problem. I körningarna uppkom det konflikter mellan 
relationerna 813, 815, 817, 819 och 8415, 8417, 8419, 8421 vid Knivsta station. Detta beror på att 
84xx-tågen kör ifrån sin tidtabell och kommer ifatt framförvarande 8xx-tåg. Till en början var det 
planerat att 84xx-tågen skulle genomföra ytterliggare ett stopp vid Bergsbrunna cirka 6.3 kilometer 
efter Uppsala. När stoppet vid Bergsbrunna uteblev så fick dessa tåg lite extra bufferttid vilket medför 
att 84xx-tågen kommer ifatt framförvarande tåg vid Knivsta. Detta påverkar dock inte våra 
beräkningar med UIC-modellen. Om 84xx-tågen hade haft en mer avvaktande körning skulle de bara 
få en ”mjukare” kurva utan konflikten vid Knivsta. Samtidigt kan vi förvänta oss att det är i Knivsta 
som tidsskillnaden ska vara som minst vid normal körning. Vid komprimeringen av tidtabellen i fas tre 
av UIC-modellen får vi därmed samma resultat vid båda fallen. Att ingen tid kan avlägsnas mellan 
dessa tåg i den grafiska tidtabellen. I Figur 14 visar den övre bilden hur grafen i Bilaga 6 ser ut och 
den undre visar hur det egentligen ska vara med lite mer avvaktande körning från 84xx-tåget. 

 

Figur 14 Situation som uppstod vid simulering av trafiken för hösten 2006. 

Anledningen till att tidtabellen är konstruerad med detta korta tidsavstånd är troligen för att ge 
lokförare i 84xx-tåget en möjlighet att köra in eventuella förseningar mellan Uppsala och Knivsta.   

På samma vis som när jag räknade ut tidsskillnaderna för 2004 års tidtabell har jag studerat den 
grafiska tidtabellen och vid tveksamheter jämfört tiderna vid flera blocksträckor. Likheterna med 
tidtabellen från 2004 års trafik är tydlig när det gäller vart tågen kommer närmast varandra. 
Framförallt vid Knivsta blir tidsskillnaderna små mellan avgångarna. 
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I Tabell 12 redovisas vilken blocksträcka som är begränsande och hur stort avståndet är i sekunder. Z 
är den begränsande blocksträckan. 

Tabell 12 Begränsande blocksträcka (Z) och tidsavståndet mellan reservationerna av blocksträckan 

Tågrelation Z Tidslucka (sek) 
(L)

883-91 3 86 
91-813 13 49 
813-8415 15 0 
8415-225 15 241 
225-885 3 326 
885-11 3 146 
11-815 13 110 
815-8417 15 0 
8417-561 15 350 
561-887 3 193 
887-591 15 125 
591-817 3 133 
817-8419 15 0 
8419-283 15 421 
283-91983 3 146 
91983-819 15 431 
819-8421 15 0 
8421-563 15 335 
 

Tidsskillnaden från det att tåg 883 reserverar den första blocksträckan till att tåg 563 släpper 
densamma är 115 minuter och 38 sekunder. 

All information som krävs för att komprimera tidtabellen från hösten 2006 finns nu tillgänglig. 

T = 115 min och 38 sekunder = 6938 sekunder 

L = 3092 sekunder 

a = 6938 – 3092 =  3846 

En skillnad från uträkningen av 2004 års kapacitetsutnyttjande är att några relationer har en tidslucka 
som är noll sekunder. I dessa fall har jag valt att inte addera några extra sekunder mellan 
reserveringarna. Om dessa sekunder adderas eller inte har ingen större effekt på slutresultatet eftersom 
det bara rör sig om ett par minuter. Anledningen till att jag inte adderar tid mellan dessa relationer är 
för att det efterföljande tåget ska kunna avgå från Knivsta direkt när spåret blir ledigt. 30 sekunder 
extra tid mellan 14 tågrelationer ger totalt 420 sekunder som adderas till utnyttjad kapacitet.  

Precis som i det tidigare scenariot (hösten 2004) finns inte några extra bufferttider, mötesbufferttider 
eller inplanerade banarbeten på sträckan. All information är tillgänglig för att räkna ut den utnyttjade 
kapaciteten k (formel på sida 18). 
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k = 3846 + 420 + 0 + 0 = 4266 

Andelen utnyttjad kapacitet K räknas ut: 

K = ≈⋅100
7200
4266

59 % 

59 % ska jämföras med 75 % som är riktvärdet för balanserad trafik med blandad trafik för denna 
linjedel. Trots ökningen av antalet tåg från 13 stycken 2004 till 19 stycken 2006 ska det inte finnas 
någon risk för överbelastning på linjedelen enligt UIC-modellen. 
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6.5 Resultat med Banverkets modell 

Banverkets modell använder följande formler vid beräkning av linjekapacitet för dubbelspår: 

( )∑
=

=

++=
nk

k
kförbkonfutny TTTT

1
hom  (1) 

100
dim

⋅⋅=
T
T

AK utny
kompkons   (2) 

homT  är tidsintervallet som det går att skicka iväg tåg av den typ som k ingår i. För att beräkna konfT  

måste tågens gångtider tas fram ur tidtabellen. Den sista termen förbT  blir noll i båda fallen eftersom 
det inte finns några korsande spår på den studerade sträckan. Värdet på de olika termerna går att utläsa 
i tabellen nedan. 

6.5.1 Hösten 2004 

Vad de olika tågen får för värden på termerna som används vid beräkningen av Banverkets 
kapacitetsmått visas i Tabell 13. 

Tabell 13 Fakta om tågen som trafikerar den undersöka sträckan. 

Tågnr. Typ k Thom (min) Gångtid (min) Tkonf (min) 

2283 I/R tåg 1 4 12 1 
821 I/R tåg 2 4 11 0 
2213 I/R tåg 3 4 15 3 
225 I/R tåg 4 4 12 0 
2285 I/R tåg 5 4 12 0 
2215 I/R tåg 6 4 15 5 
561 Snabbtåg 7 4 10 0 
2287 I/R tåg 8 4 12 1 
825 I/R tåg 9 4 11 0 
2217 I/R tåg 10 4 15 0 
42041 Godståg 11 5 15 0 
2219 I/R tåg 12 4 15 3 
227 I/R tåg 13 4 12 0 

För att beräkna konfT  subtraheras gångtiden (T) för tåget med ordningsnummer k med gångtiden för 
tåget som har ordningsnummer k + 1. Den matematiska beskrivningen av sambandet ser ut på följande 
vis: 

{ }1 ,0 max +−= kkkonf TTT  

Summeras alla värden för homT  och konfT  så får vi utnyT  = 66 enligt ekvation (1) eftersom förbT  = 0. 
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Under den studerade tidsperioden används infrastrukturen i 66 minuter. Tidsperioden som har 
studerats är 120 minuter vilket ger dimT = 120 och vid studie av en 2 timmars period blir kompA  = 1. Vi 

vet nu värdet på alla variabler för att kunna räkna ut konsK  med ekvation (2).  

% 55100
120
661 =⋅⋅=konsK  

6.5.2 Hösten 2006 

Vad de olika tågen får för värden på termerna som används vid beräkningen av banverkets 
kapacitetsmått visas i Tabell 14. Upplandspendeln går med så kallade Reginor (X50) och har bättre 
accelerationsförmåga än övriga tåg på linjen och får 3hom =T . Det går att diskutera om detta är 
korrekt eftersom accelerationen är ännu bättre för pendeltåg av typen X10. 

Tabell 14 Fakta om tågen som trafikerar den undersöka sträckan. 

Tågnr. Typ k Thom (min) Gångtid (min) Tkonf (min) 

883 I/R tåg 1 4 12 0 
91 Rikstrafiken 2 4 14 0 
813 I/R tåg 3 4 15 0 
8415 Upplandspendeln 4 3 15 4 
225 I/R tåg 5 4 11 0 
885 I/R tåg 6 4 12 0 
11 I/R tåg 7 4 12 0 
815 I/R tåg 8 4 15 0 
8417 Upplandspendeln 9 3 15 4 
561 Snabbtåg 10 4 11 0 
887 I/R tåg 11 4 12 1 
591 Snabbtåg 12 4 11 0 
817 I/R tåg 13 4 15 0 
8419 Upplandspendeln 14 3 15 3 
283 I/R tåg 15 4 12 0 
91983 Tjänstetåg 16 4 12 0 
819 I/R tåg 17 4 15 0 
8421 Upplandspendeln 18 3 15 4 
563 Snabbtåg 19 4 11 0 
 

På samma sätt som utnyttjad kapacitet räknades fram för 2004 års trafik summeras homT  och konfT för 

att få fram utnyT  = 88, eftersom förbT  = 0. 

Andelen konsumerad kapacitet blir då % 73100
120
881 =⋅⋅=konsK  enligt ekvation (2). 
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6.6 Återställningsförmågan  

Verkliga data från TFÖR har hämtats från hösten 2004 och 2006. TFÖR är en svensk databas som 
innehåller information om tågföring. I TFÖR registreras avvikelser från tidtabellen för varje tåg vid 
varje passage av en automatisk registreringspunkt. Uppgifterna kan användas för att ta fram statistik 
över förseningar på olika sträckor och för olika tåg. Ur TFÖR kan förseningsfördelningar tas fram, 
som kan användas som indata i tågtrafiksimuleringar. Data från tisdagar, onsdagar och torsdagar har 
studerats eftersom fallstudien behandlar just dessa veckodagar när trafiken är som mest intensiv på 
spåret. 

Tågens förseningar vid avgång från Uppsala station kommer att jämföras med den försening tågen har 
när de passerar Myrbacken. Därefter ska skillnaden i försening divideras med förseningen vid 
Uppsala. För att utesluta händelserna på Uppsala station används avgångstiderna i undersökningen. 

För att få en uppfattning av hur mycket tid tågen kör in eller tappar gentemot tidtabellen har även 
medelförändringen räknats ut. 

6.6.1 Hösten 2004 

Godståget har tagits bort från undersökningen på grund av att det saknas data från Myrbacken för 
tåget. Det är tveksamt om godståget skulle ha varit med i undersökningen även om det funnits data för 
tåget. Eftersom godståg har låg prioritet och ofta drar på sig stora förseningar skulle tåget möjligen ha 
kunnat påverka resultatet alltför mycket när så få tåg studeras. Låg prioritet för godståget innebär att 
tåget får trafikera järnvägen när det inte kan störa andra tåg i allt för stor utsträckning. Tågen som 
innefattas i undersökningen och dess förseningar finns beskrivna i Tabell 15. 

Tabell 15 Statistik för tågen med 2004 års tidtabell 

Tågnr. Typ Antal  
mätningar 

Medelförsening 
avgång U(min)

Medelförsening 
avgång Myn(min)  

Skillnad 
(min) 

2283 I/R tåg 27 -1.9 -2.4 -0.5 
821 I/R tåg 45 -3.9 -5.1 -1.2 
2213 I/R tåg 28 -1.3 -2.1 -0.8 
225 I/R tåg 45 -1.4 -1.1 0.3 
2285 I/R tåg 28 -0.8 -2.1 -1.3 
2215 I/R tåg 27 -0.4 -1.1 -0.7 
561 Snabbtåg 45 -3.5 -4.8 -1.3 
2287 I/R tåg 28 -1.5 -2.0 -0.5 
825 I/R tåg 45 -6.5 -8.6 -2.1 
2217 I/R tåg 28 -1.4 -2.0 -0.6 
2219 I/R tåg 28 -0.6 -0.6 0.0 
227 I/R tåg 45 -2.3 -2.2 0.1 

 Medelskillnad - 0.7 min 
 

Antalet mätningar visar hur många dagar som det har funnits data att hämta ifrån. I Excelfilerna som 
förseningarna är hämtade ifrån kan det saknas data från vissa dagar då TFÖR-systemet inte har 
fungerat. Det maximala antalet dagar som jag har kunnat hämta data ifrån är 45. Data är insamlad 
mellan den 1:a september till den 15:e december under 2004. I de fall där antalet mätningar är 27 och 
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28 har det saknats data från de första veckorna vid Myrbacken och därför har det inte varit möjligt att 
mäta förseningar som uppkommer under denna tidsperiod. 

Summan av inkommande förseningar (I) är 1 011 minuter. 

Summan av utgående förseningar (U) är 1 324 minuter. 

% 31100
1011

13241011
−≈⋅

−
=ÅF  

Återställningsförmågan för hösten 2004 visar ett resultat som är negativt med 31 %. Ett negativt 
resultat betyder att tågen tappar tid gentemot tidtabellen på sträckan som studeras. 

6.6.2 Hösten 2006 

Tjänstetåget är inte med i undersökningen på grund av att data saknas för tåget precis som med 
godståget för hösten 2004. 

Tabell 16 Statistik för tågen med 2006 års tidtabell 

Tågnr. Typ Antal  
mätningar

Medelförsening 
avgång U(min)

Medelförsening 
avgång Myn(min) 

Skillnad 
(min)

883 I/R tåg 21 -3.0 -2.8 0.2 
91 Rikstrafiken 24 -5.9 -6.2 -0.3 
813 I/R tåg 22 -0.7 -1.4 -0.7 
8415 Upplandspendeln 23 -2.3 -2.5 -0.2 
225 I/R tåg 24 -5.0 -5.2 -0.2 
885 I/R tåg 24 -2.3 -2.8 -0.5 
11 I/R tåg 23 -3.3 -3.3 0.0 
815 I/R tåg 24 -3.4 -4.2 -0.8 
8417 Upplandspendeln 22 -2.6 -2.7 -0.1 
561 Snabbtåg 24 -5.9 -6.0 -0.1 
887 I/R tåg 22 -2.3 -2.7 -0.4 
591 Snabbtåg 24 -9.0 -10.8 -1.8 
817 I/R tåg 23 -3.1 -4.3 -1.2 
8419 Upplandspendeln 20 -2.6 -3.0 -0.4 
283 I/R tåg 24 -3.5 -4.3 -0.8 
819 I/R tåg 23 -1.7 -1.6 0.1 
8421 Upplandspendeln 22 -0.8 -0.8 0.0 
563 Snabbtåg 24 -5.0 -4.6 0.4 

 Medelskillnad - 0.4 min 
 

Maximalt har data från 24 dagar mellan den 22:e augusti till den 12:e oktober studerats under 2006. I 
Excell filerna från TFÖR saknas data för några tåg på vissa dagar.  

Summan av inkommande förseningar (I) är 1 454 minuter. 
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Summan av utgående förseningar (U) är 1 610 minuter. 

% 11100
1454

16101454
−≈⋅

−
=ÅF  

Under hösten 2006 är återställningsförmågan negativt med 11 %.  
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6.7 Sammanfattning av resultatet 

Tabell 17 Resultatet från fallstudien gjord på linjedelen Uppsala – Myrbacken 

  Hösten 2004 Hösten 2006 

Antal tåg 13 st 19 st 

Längd 20.7 km  

Längd på studerad tidsperiod 
(07.00-09.00) 120 min 

Upptagen infrastruktur (min) 45 64 

Minimal headway-bufferttid (min) 6 7 

Tillägg för underhåll 0 0 

Utnyttjad kapacitet (min) 51 71 

Outnyttjad kapacitet (min) 69 49 

Kapacitetsutnyttjade (%) 43 % 59 % 

UIC-modell 

Balans mellan kvantitet och 
kvalitet 75 % 

∑ homT  (min) 53 72 

∑ konfT  (min) 13 16 

∑ förbT  (min) 0 0 

Utnyttjad kapacitet (min) 66 88 

Outnyttjad kapacitet (min) 54 32 

Kapacitetsutnyttjande (%) 55 % 73 % 

Banverkets modell 

Balans mellan kvantitet och 
kvalitet 61 – 80 % 

Inkommande förseningar (min) 1011 1454 

Utgående förseningar (min) 1324 1610 

Totala antalet mätningar 419 413 
Återställningsförmåga 

ÅF (%) - 31 % - 11 % 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultat - Fallstudien 

Med tidtabellen som användes under hösten 2004 indikerade både UIC-modellen och Banverkets 
modell att det fanns outnyttjad kapacitet på linjedelen. Återställningsförmågan för samma tidsperiod 
visar ett tydligt negativt resultat (-31 %). Det kan tyckas något märkligt att återställningsförmågan 
visar ett så tydligt negativt resultat när de båda modellerna antyder att det finns överkapacitet på 
linjedelen. 

När tidtabellen från hösten 2006 analyseras med UIC:s och Banverkets modell blir resultaten något 
högre jämfört med hösten 2004. Eftersom antalet tåg ökar med 46 % (från 13 till 19 stycken) är det 
fullt förståligt att även kapacitetsutnyttjandet har blivit högre. UIC-modellen antyder att linjedelen 
fortfarande inte utnyttjar sin fulla potential. Samtidigt pekar Banverkets modell på att kapaciteten 
börjar närma sig kritiska nivåer men än så länge är inte linjedelen överbelastad. Förseningsstatistiken 
visar en negativ återställningsförmåga med 11 % under hösten 2006. 

Båda modellerna ger liknande besked med 2004 års tidtabell, att det finns mer kapacitet att utnyttja på 
linjedelen. Men med 2006 års tidtabell skiljer sig resultaten. UIC-modellen antyder att det fortfarande 
finns överkapacitet på sträckan medan Banverkets modell indikerar att linjedelen nu är i balans mellan 
kvantitet och kvalitet. 

Vad skillnaden kan bero på och vilken av modellerna som speglar trafikläget bäst är svårt att svara på.  
Ett alternativ är att Banverkets modell helt enkelt inkluderar mer bufferttid mellan tågen. I Banverkets 
modell skiljs avgångarna med ungefär fyra minuter. I UIC-modellen skiljs avgångarna med tiden för 
reservationen av den begränsande blocksträckan och den minimala headway tiden (30 sek).  

Att återställningsförmågan har påverkats positivt mellan 2004 och 2006 kommer att diskuteras under 
kommande rubrik. Men hur kommer det sig att återställningsförmågan är negativ på en linjedel där 
kapacitetsmodellerna indikerar att det ska finnas ledig kapacitet. En faktor som är viktig i 
sammanhanget är att Myrbacken inte är en station där tågen stannar. I en grafisk tidtabell visas 
tågresorna som raka linjer från avgång till ankomst. Detta visas i Bilaga 2 och 3 och innebär att tågen 
färdas med konstant hastighet från avgång till ankomst. I verkligheten rör sig tågen däremot långsamt 
vid start och kör snabbare i mitten för att på slutet sakta in när det närmar sig en hållplats. I Bilaga 5 
och 6 visas ett mer realistsikt hastighetsförlopp där tågen färdas långsamt vid start i Uppsala och 
Knivsta för att sedan accelerera och färdas med en högre hastighet vid exempelvis Myrbacken. I vårt 
fall kan detta påverka resultatet eftersom när tågen passerar Myrbacken jämförs de med tiden från den 
grafiska tidtabellen där tågen har en konstant hastighet från start till stopp. I verkligheten tappar tågen 
tid mot tidtabellen i början på resan för att sedan köra ifatt in mot nästa hållplats. Det troliga är att 
tågen kör ifatt en del av sina förseningar på resterande sträcka fram till nästa stopp i tidtabellen. 

7.2 Överraskande resultat beträffande återställningsförmågan 

Antalet dagar då förseningsdata har studerats skiljer sig mellan 2004 och 2006. Även om fler tåg finns 
med i undersökningen av 2006 års tidtabell så har mindre data per tåg hämtats från den hösten. Totala 
antalet mätningar är 419 stycken från hösten 2004 och 413 stycken från hösten 2006. Inkommande och 
utgående förseningarna har således ökat mellan 2004 och 2006 även om återställningsförmågan på den 
studerade sträckan blivit bättre. 

Hur kan då återställningsförmågan bli 20 procentenheter bättre med mer trafik på sträckan? Den 
största förklaringen ligger troligtvis i att gångtiderna har blivit något generösare för en del tåg. 
Exempelvis har snabbtågen (X2000) fått en planerad gångtid på elva minuter i 2006 års tidtabell, som 
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kan jämföras med 10 minuter för snabbtåget i 2004 års tidtabell. Ett annat tydligt exempel är tåg 
nummer 821 och 825 från 2004 som ska jämföras med 883, 885 och 887 i 2006 års tidtabell. Dessa tåg 
stannar inte i Knivsta och det är samma typ av tåg som går i båda tidtabellerna. I 2004 års tidtabell är 
den planerade gångtiden elva minuter men till 2006 års tidtabell har den höjts till tolv minuter. I Tabell 
15 visas det att tåg 821 och 825 tappade relativt mycket tid på sträckan Uppsala – Myrbacken. 
Troligtvis har gångtiden för dessa tåg höjts med en minut för att tågen tidigare hade problem att hålla 
tidtabellen. 

Två av tågen (225, 227) från 2004 kördes med RC lok. Motsvarande tåg (225, 283) i 2006 års tidtabell 
körs med X40 tåg enligt Armin Ruge på Banverket. Detta ger en liten förbättring av 
accelerationsförmågan och en ökning av högsta möjliga hastighet från 160 till 200 km/h. Trots denna 
förändring har tågen fått en försämrad återställningsförmåga. Vad försämringen beror på kan vara 
svårt att avgöra eftersom gångtiden bara har minskat med en minut på ett av tågen. 

Merparten av de tåg som har tillkommit mellan 2004 och 2006 är Upplandspendlar (tågnr 84XX). När 
dessa tåg infördes på linjen var det meningen att de skulle stanna i både Bergsrunna och Knivsta. 
Tidtabellen har anpassats för att genomföra två stopp på sträckan vilket gör att det finns extra 
bufferttid för dessa tåg. Statistiken som visas i Tabell 16 bekräftar också att dessa tåg har en relativt 
bra ÅF. 

7.2.1 Svagheter i måttet återställningsförmåga  

Vid en analys av återställningsförmågan kan resultatet även påverkas av hur trafiken fungerar på de 
omkringliggande linjedelarna. Ett tåg som kommer in i systemet och redan är belastat med förseningar 
kan tvingas köra den studerade sträckan bakom ett långsammare tåg. Följden blir att tåget som redan 
är försenat blir ännu mer försenat efter denna bansträcka, vilket kommer påverka statistiken för 
återställningsförmågan. I det fallet är det en tidigare bansträcka som är orsaken till förseningen men 
det kommer inte synas i studien av återställningsförmågan. 

Att enbart studera återställningsförmågan kan vara vilseledande. Kvalitén på trafiken kan vara väldigt 
varierande på en sträcka med en del tåg som blir försenade och andra tåg som åker ifatt sin tidtabell. I 
det fallet kan återställningsförmågan vara bra men trafiksituationen kan vara oacceptabel för 
resenärerna. Denna situation är visserligen ganska lätt att upptäcka vid en närmare analys av 
mätvärdena för de enskilda tågen som ligger till grund för resultatet.  

En del av förklaringen ligger i att de inkommande förseningarna har ökat mellan 2004 och 2006. 
Återställningsförmågan är ett mått beräknat genom att dividera förseningsförändringen på sträckan 
med inkommande förseningar. Detta är en stor nackdel för måttet eftersom det påverkas av hur 
järnvägsnätverket i övrigt fungerar. En sträcka skulle kunna vara helt oförändrad vad gäller 
infrastruktur, trafik och tidtabell mellan två mätningar av återställningsförmågan och ändå få olika 
resultat. Även om skillnaden mellan inkommande och utgående förseningar på linjedelen skulle vara 
densamma så kan återställningsförmågan påverkas positivt om inkommande förseningar har ökat. 
Samtidigt skulle återställningsförmågan påverkas negativt om inkommande förseningar har minskat 
mellan uppmätningarna. Det går att undvika denna problematik genom att studera 
återställningsförmågan per tåg eller tågtyp istället. För att beräkna återställningsförmågan per tåg ska 
skillnaden mellan inkommande och utgående förseningar divideras med antalet uppmätningar. 
Återställningsförmågan per tåg blir för hösten 2004 -0.7 minuter ((1011-1324)/419) och för hösten 
2006 -0.4 minuter ((1454-1610)/413). Framförallt scenariot med 2004 års tidtabell har ett väldigt 
varierande antal mätningar per tågnummer vilket medför att en del tåg får större inverkan på resultatet. 
För att få så stor säkerhet som möjligt i resultaten ska alla tågnummer bidra med lika många 
mätningar. Notera att även när återställningsförmågan beräknas per tåg har värdet förbättrats mellan 
2004 och 2006. 
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7.3 Modellernas för- och nackdelar 

UIC-modellen tar hänsyn till fler faktorer, är mer komplicerad, kräver kunskap inom fler områden och 
en mer utförlig beskrivning av infrastrukturen. Banverkets modell tar inte hänsyn till lika många 
faktorer, är mindre komplicerad och går snabbare att använda. UIC-modellen tar i sin tur mycket 
längre tid och kräver mer arbete men är tydligare i sitt utförande. Banverkets modell går definitivt 
snabbare att använda men ger samtidigt större utrymme för egna tolkningar. 

7.3.1 UIC-modellen 

UIC-modellen kräver så mycket information om infrastrukturen att modellen blir svår att använda vid 
järnvägsutredningar av framtidsscenarion där infrastrukturen har förändrats. Modellen är troligtvis mer 
användbar för att lokalisera flaskhalsarna i dagens järnvägssystem. Men ett användbart område är att 
studera olika tidtabeller med olika mängd trafik. I kapacitetsutredningar vars syfte är att undersöka om 
en linjedel kan klara av en framtida ökning av trafiken kan modellen vara väldigt användbar. Däremot 
kan inte olika infrastrukturscenarion undersökas lika lätt. 

Syftet med modellen är att skapa en standardmodell som ska användas av grannländer i Centraleuropa. 
UIC-modellen är väldigt tydlig och det finns inte några tolkningsmoment i genomförandet vilket gör 
att olika användare bör kunna använda modellen och komma fram till liknande resultat. Därmed 
lämpar sig modellen bra för syftet att olika länder ska kunna göra likartade bedömningar i 
kapacitetsfrågor. 

Användaren av modellen är i behov av ett simuleringsprogram för att kunna ta fram blocksträckornas 
reservationer. Det krävs mycket indata för att kunna bygga modellen och användaren måste besitta 
kunskaper om hur signalsystem och blocklängder fungerar. I UIC-modellen måste användaren 
dessutom veta vilka tåg som används. 

En intressant sak som diskuteras i UIC-modellen är ämnet förlorad kapacitet. När linjedelen är ledig 
men det inte finns några kunder som är intresserade av att köra tåg under den tidsperioden så får den 
tiden anses vara obrukbar för tågtrafik. Det kan vara viktigt att fundera över att bara för att det finns 
ledig kapacitet behöver det inte betyda att övriga förutsättningar finns där för att bedriva tågtrafik. 

I modellbeskrivningen ger UIC olika gränsvärden för olika blandningar av trafik. En homogen trafik 
skadas inte lika mycket vid förseningar som en mer heterogen trafik. I den heterogena trafiken kan tåg 
med förseningar bli ännu mer försenade på grund av att övriga tåg inte färdas med samma hastighet. 
Risken för att en försening leder till mera förseningar på samma tåg ökar på så vis. Av den 
anledningen är det mer acceptabelt med ett högre kapacitetsutnyttjande för homogen trafik. 

7.3.2 Banverkets modell 

Styrkan med Banverkets modell är att den går relativt snabbt att använda i jämförelse med UIC-
modellen. Om användaren har goda kunskaper inom tågtrafik och har använt modellen tidigare är den 
relativt lätt att använda. Eftersom Banverkets modell ger ett större utrymme för egna tolkningar blir 
det viktigare att användaren har erfarenheter av modellen sedan tidigare. 

Banverkets syfte med modellen är att den ska vara ett första steg av en kapacitetsanalys men att 
modellen inte ger några exakta besked om kapaciteten är tillräcklig eller inte. Banverket poängterar att 
det krävs studier av tidtabellen samt trafiksimuleringar för att kunna göra konkreta bedömningar om 
kapacitetssituationen på en linjedel. Eftersom syftet med modellen är att ge en första inblick i vart 
problemområdena kan tänkas finnas i järnvägssystemet så fyller Banverkets modell sin funktion.  
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En sak som inte diskuteras i Banverkets modellbeskrivning är blandningen på trafik och hur den kan 
tänkas påverka resultatet. I UIC-modellen kan en sträcka med i huvudsak pendeltrafik tillåtas ett högre 
gränsvärde innan sträckan anses vara överbelastad. Eftersom Banverkets modell bara är ett första led i 
en kapacitetsundersökning kommer troligtvis blandningen på trafiken analyseras i ett senare skede. 
Det kan vara bra att redan här uppmärksamma användaren på att trafikblandningen är en viktig del i 
kapacitetsutredningar.  

I beskrivningen av modellen är vissa delar något oklara. Exempelvis nämns parameter kompA  som 
hastigast att den beror på flexibilitet och kvalitet. Justeringen av konsumerad kapacitet skulle kunna 
göras i tabellen på slutet genom att sänka de gränsvärden som dygnsstudien jämförs mot. Det kan 
finnas flera skäl till att använda en parameter. En anledning kan vara att lättare kunna justera konsK  
med parameter kompA  om längden på den tidsperiod som undersöks ligger någonstans mellan 2 och 16 
timmar. 

7.4 Avslutande diskussion 

Modellernas syften skiljer sig åt vilket blir tydligt efter att ha använt dem. UIC-modellen är mer 
omfattande och kräver mer indata, tid och hjälpmedel. Banverkets modell är snabbare och kräver 
mindre indata. Banverkets modell kan tyckas enkel men för en utredare som kan tolka resultaten 
genom sina erfarenheter kan den säkert ge värdefull information. Följden av att UIC-modellen är mer 
komplex jämfört med Banverkets modell är att UIC-modellen tar större hänsyn till vad som inträffar 
på färden mellan linjedelens början och slut. I Figur 15 visas två exempel på olika trafiksituationer 
som kan uppstå på en linjedel som sträcker sig mellan station A och B. 

 

Figur 15 Visar en linjedel mellan station A och B med två olika trafiksituationer. 

I första fallet stannar det första tåget på station c för av- och påstigning. Men på grund av att det första 
tåget är snabbare än tåg nummer två så är tidsskillnaden mellan tågen densamma vid station A som vid 
station B. I det andra fallet färdas båda tågen med samma hastighet och ingen av tågen stannar på 
station c. Med Banverkets modell ger båda situationerna samma resultat eftersom endast gångtiderna 
mellan station A och B jämförs. Med UIC-modellen kommer däremot fall nummer ett ge upphov till 
ett högre kapacitetsutnyttjande jämfört med fall två. När komprimeringen av tidtabellen görs i UIC-
modellen så kan inte tågresorna pressas ihop lika mycket (a) i det första fallet som i fall nummer två 
(b). En linjedel med många stopp kommer få ett högre kapacitetsutnyttjande med UIC-modellen, 
samtidigt som resultatet från Banverkets modell inte påverkas på samma sätt.  



En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik  

                                                                                                                                               Pär Almkvist 

 

47 

Båda modellerna kräver säkerligen att användaren har förmågan att tolka kapacitetsutnyttjandet och 
dra egna slutsatser om linjedelen är överbelastad, i balans eller om det finns ledig kapacitet. 
Gränsvärdena hjälper användaren att tolka resultatet men varje specifik trafiksituation kräver 
säkerligen olika bedömningar. Ett alternativ till förbättring i modellerna kan vara att utesluta 
bufferttiderna och samtidigt sänka gränsvärdena. Om endast tiden när spåret är upptaget av tåg 
studeras finns det mindre risk för individuella bedömningar som i slutändan kan leda till olika resultat.  

I arbetet har endast två scenarion studerats. Det som skiljt dem åt är tidtabellerna och trafiken. För att 
kunna göra fler bedömningar och få mer information om linjekapacitetsmodellerna skulle fler 
scenarion behöva studeras. Framförallt skulle fler tidtabeller behöva studeras med olika utseende. Vad 
ger modellerna för resultat när fler stopp genomförs på linjedelen? Hur påverkas resultatet om bara 
tågtyperna bytts ut i tidtabellen? Vad händer när sträckan blir ännu mer trafikerad? Det skulle även 
vara intressant att veta vad resultatet blir med en helt annan infrastruktur. 

I kapitel 2 nämns Pachls kapacitetsmodell som baseras på flöden. I ett fortsatt arbete kan det vara 
intressant att veta vad en modell av den typen ger för utslag och om det skiljer sig från modellerna 
som studerats i denna rapport. 

De modeller som har studerats i denna rapport undersöker vad kapacitetsutnyttjandet blir vid ostörd 
trafik. På grund av järnvägssystemets komplexitet är det svårt att avgöra vilka följder eventuella 
förseningar skulle få. Av den anledningen bör trafiken även simuleras med varierande förseningar vid 
noggrannare kapacitetsutredningar. 
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Bilaga 2 
Tidtabell hösten 2004 
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Bilaga 3 
Tidtabell hösten 2006 
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Bilaga 4  

Så hämtas data från OpenTrack vid användandet av UIC-modellen 

UIC-modellen kan bara genomföras om användaren kan ta fram information om blocksträckornas 
reservationer. I rapporten används simuleringsprogrammet OpenTrack i syfte att ta fram just dessa 
tider. Här följer en kort beskrivning av hur dessa tider har hämtats från OpenTrack. 

Steg 1 

Till att börja med måste användaren bygga en modell innehållande de olika indata som beskrivs i 
Bilaga 4. De delar som måste skapas i programmet är infrastrukturen, fordonen och den tidtabell som 
ska studeras. Observera att inga förseningsdata ska läggas in i programmet eftersom UIC-modellen 
studerar hur kapacitetsutnyttjandet är vid ostörd trafik. 

Steg 2 

Innan det går att genomföra en körning och ta fram tiderna för blocksträckornas reservationer måste ett 
tid/sträcka diagram skapas över den studerade linjen. För att skapa ett sådant diagram klickar 
användaren på Tools och sedan Train Diagram. För att kunna skapa ett diagram måste OpenTrack 
filerna för den studerade sträckan vara öppnade. Klicka på Operations och välj New Corridor. 
Därefter kommer användaren in i en Corridor Browser där det i den vänstra spalten går att välja vilken 
station som ska vara den första på den studerade sträckan. När så många stationer har valts som ska 
vara med på linjen skapas diagrammet genom att klicka på New knappen. Så här långt kan det vara bra 
att spara dokumentet vilket användaren kan göra genom att välja Save Document under Operations. I 
Time Slot väljer användaren vilken tidsperiod som ska illustreras i diagrammet. Tänk på att det kan 
vara bra att lägga till lite extra tid så att hela resan på linjen visas även för det sista tåget. Om det 
studerade tidsintervallet är mellan 07.00 och 09.00 kan det vara lämpligt med ett diagram som visar 
rörelserna på linjen mellan 07.00 och 09.20. Under Options går det att välja vilken information som 
ska visas i diagrammet. Den box som måste vara ikryssad är Route Occupation. Arbetet underlättas 
om Kilometration och Course ID också är ifyllda. I Bilaga 6 och 7 visas diagrammen som har använts 
i rapportens fallstudie.  

Steg 3 

Innan simuleringen genomförs måste användaren se till att programmet sparar rätt utdata. Detta görs 
genom att öppna simuleringsfönstret från Tools menyn. Därefter väljs Output under den knapp där det 
står Simulation. Den box som måste vara ikryssad är Route Occ. Sedan ska en körning av 
simuleringsmodellen genomföras. 

Steg 4  

Efter körningen av modellen finns nu ett diagram som visar blocksträckornas reservationer och 
datafiler som innehåller tiderna då reservationerna inleds och avslutas. Börja med att studera 
diagrammet för att på så vis avgöra vilken blocksträcka som är begränsande mellan de olika tågen. 
Den begränsande blocksträckan är det block där tidsluckan är som minst mellan två reservationer. I 
Figur 16 visas ett exempel där det enkelt går att avgöra vart den begränsande blocksträckan finns 
mellan tåg 1 och tåg 2. Ofta blir det tveksamma fall och då måste flera olika tidsluckor kontrolleras 
från datafilerna i steg 5. 
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Figur 16 Minsta tidsluckan mellan tåg 1 och 2 visas med ett tjockt svart sträck. 

Steg 5 

Vid körningen av programmet sparades två textfiler för varje tåg i modellen som heter STEP-1 och 
STEP-2. STEP-1 filen innehåller de tider då tåget börjar en reservation av en blocksträcka och den 
STEP-2 filen innehåller tiderna då reservationerna släpps. I filerna visas två kolumner den vänstra 
visar tiden (i sekunder från 00.00) och den högra visar avståndet (kilometer från Uppsala). Tiden visas 
alltid två gånger vilket beror på att det är sträckan mellan de två avstånden med samma tid som 
reserveras. Som tidigare nämnts blir det oftast flera block som måste kontrolleras för att lokalisera den 
minsta tidsluckan mellan två tåg. 

För att ta fram tidsskillnaden subtraheras STEP-1 filens tid från blocksträckan för det efterföljande 
tåget med STEP-2 tiden för det första tåget. Ett enkelt exempel är att ta fram tiden mellan tåg 2213 och 
225 i fallstudien med 2004 års tidtabell. Mellan dessa tåg är den minsta tidsluckan vid Knivsta så som 
visas i Figur 16. För att kunna utläsa vilka tider i textfilerna som ska jämföras måste användaren ta 
reda på avståndet från Uppsala till den begränsande blocksträckan. I vårt fall ligger Knivsta station 
17.0 kilometer från Uppsala vilket går att utläsa i Bilaga 5. I Figur 17 visas tågens STEP filer. 

 

Figur 17 Visar STEP-2 filen för tåg 2213 till vänster och STEP-1 filen för tåg 225 till höger. 
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I den högra kolumnen i STEP filerna visas vilken sträcka uppmätt från Uppsala som reserveras. I 
exemplet är sträckan som passerar 17,0 den intressanta. Tåg 2213 släpper sin reservation av sträckan 
16,5 – 17,1 vid tidpunkten 26 522. Tåg 225 startar sin reservation av sträckan 15,8 – 17,1 vid 26 967. 
Att tåg 225 reserverar en lite längre sträcka (14 och 15) går att utläsa ur figuren i Bilaga 5.  

Skillnaden mellan 26 522 (2213 släpper sin reservation av blocksträcka 15) och 26 967 (225 reserverar 
blocksträcka 15 vid Knivsta) är 445 sekunder (7,4 minuter). Denna tid noteras därefter ska den minsta 
tidsluckan mellan tåg 225 och tåg 2285 tas fram. 

Steg 6 

När de minsta tidsluckorna har noterats mellan alla tåg är det dags att ta fram den totala tiden mellan 
det att första tåget startar och sista tåget släpper sina reservationer av första blocksträckan. I Figur 18 
visas de STEP filer som ska studeras för att räkna ut totala tiden. Tidsskillnaden mellan att tåg 2283 
reserverar första blocksträckan och att tåg 227 släpper reservationen av samma blocksträcka blir 6940 
sekunder (32 140 – 25 200 = 6 940). 

 

Figur 18 Visar STEP-1 filen för tåg 2283 till vänster och STEP-2 filen för tåg 227 till höger.  
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Bilaga 5 
Grafisk tidtabell hämtad från OpenTrack för hösten 2004 som visar blocksträckornas reservationer. De 
18 blocksträckorna mellan Uppsala och Myrbacken är numrerade ovanför grafen. 
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Bilaga 6 
Grafisk tidtabell hämtad från OpenTrack för hösten 2006 som visar blocksträckornas reservationer. De 
18 blocksträckorna mellan Uppsala och Myrbacken är numrerade ovanför grafen. 

 


