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Förord 
Detta examensarbete har genomförts på Tågtrafikgruppen på avdelningen för Trafik och logistik på 

KTH under 2010. Syftet är att finna samspelseffekter mellan olika typer av kapacitetsförbättringar på 

en enkelspårig järnväg. Genom simuleringar i RailSys med Dalabanan som studieobjekt har effekten 

av mellanblocksignaler, ytterligare mötesstationer samt att bygga ut befintliga mötesstationer till 

trespårsstationer undersökts. Vikt har lagts vid hur dessa tre faktorer samspelar med varandra. 

Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet gentemot mina handledare som varit med och stöttat under 

processen Olov Lindfeldt, som kan nästan allt om ämnet, och Anders Lindahl som alltid visat stort 

engagemang för oss elever, både under exjobbet och tidigare i utbildningen, samt min examinator 

Bo-Lennart Nelldal.  

Jag vill tacka min opponent Patrik Kindström för hans synpunkter och min goda vän Cornelia 

Sjöström för hennes språkliga granskning samt Hans Sipilä och Anders Lindfeldt för hjälpen med 

RailSys. Stort tack även till Fredrik Jernström på Green Cargo för lärorika och roliga turer i förarhytten 

längs med Dalabanan och till Peter Bergström på driftledningen i Gävle för rundvandringen och den 

värdefulla inblicken i driftledningens arbete. Jag vill även tacka avdelningen Trafik- och logistik för att 

jag fick möjligheten till ett skrivbord på institutionen, vilket inte bara bidrog till arbetsro utan även 

många goda idéer från alla forskare och studenter på avdelningen. 

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner, min sambo för hans tålamod och förmåga att hitta 

synonymer när jag kört fast, mina föräldrar för deras kärlek och omtanke samt min farmor för alla 

hennes råd. Jag vill speciellt passa på att tacka min mormor Ingegärd Eveby för hennes fantastiska 

stöd, inte bara med examensarbetet utan i allt som jag fått för mig att göra, alltid. 

 

 

 

 

Stockholm, augusti 2011 

Sanna Eveby 
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Sammanfattning 
Trenden i transportsektorn går mot miljövänliga, snabba och bekväma transporter. För att kunna 

möta efterfrågan och de kvalitetskrav som ställs måste den svenska järnvägen byggas om och byggas 

till men vad har dessa små åtgärder egentligen för effekt på kapaciteten?  

Detta examensarbete undersöker samspelseffekter av kapacitetsförbättringar på enkelspårig järnväg. 

Genom simuleringar i RailSys med Dalabanan som studieobjekt har effekten av mellanblocksignaler, 

ytterligare mötesstationer samt att bygga ut befintliga mötesstationer till trespårsstationer 

undersökts. Vikt har lagts vid hur dessa tre faktorer samspelar med varandra. Genom faktorförsök i 

två nivåer har samspelseffekterna kunnat identifieras och kvantifieras.  

Den modell som simulerats efterliknar Dalabanans sträckning mellan Sala och Borlänge i stor 

utsträckning och trafikeras enligt de måltal som Banverket fastslagit, Banverket (2008b). 

Förseningsfördelningarna är hämtade från verkliga avgångsförseningar från 2008, för att minska 

variansen används samma förseningsfördelningar vid samtliga simuleringsomgångar. 

Faktorförsöket med tre faktorer visade sig vara problematiskt då RailSys inte klarar av att trafikleda 

trespårsstationer på enkelspåriga järnvägar på ett korrekt sätt. Ett av tågen blir ofta stående 

bortglömt på ett av sidospåren, vilket drar upp förseningarna. Detta visar sig genom att infrastruktur-

scenarierna med trespårsstationer får högre medelförseningar än de utan. Därför togs de 

infrastrukturscenarier med trespårsstationer bort ur analysen som då blev ett faktorförsök med de 

två faktorerna mellanblocksignaler och nya mötesstationer. 

Man kan uttyda ett samspel mellan effekten av mellanblocksignaler och nya mötesstationer där 

effekten av mötesstationer ökar om det finns mellanblocksignaler på linjen. Referensintervallet visar 

dock att samspelseffekter inte kan påvisas. Försöket visar docka att fler mötesstationer minskar 

medelförseningarna för både gods- och persontrafiken. För mellanblocksignaler är det endast bevisat 

att persontrafiken drar nytta av dem, detta beror troligtvis till stor del på tidtabellen. 
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Abstract 
The trend in the transport sector is moving towards eco-friendly, fast and convenient transportation, 

this results in higher demands on railway transports. To meet the demand and quality requirements, 

the Swedish railway network will have to expand. The cheapest way is to expand little by little but 

what impact do these small steps actually have on the capacity?  

This thesis examines the interactions of different improvement for the capacity on a single-track 

railway. Through simulations in the software tool RailSys this report studies what effect block signals, 

extra meeting stations and rebuilding existing two track passing loops to three track loops have on 

the capacity. Emphasis has been placed on how these three factors interact with each other. By a full 

factorial experiment in two levels the factor interactions have been identified and quantified. 

The factorial experiment with three factors proved to be problematic in RailSys due to the built in 

problem to properly manage three track-stations on single-track lines. This is shown by higher delays 

in the infrastructure scenarios with three-track stations than in those without. Because of this, the 

infrastructure scenarios with three-track stations were removed from further analysis. 

We now have a factorial experiment with two factors, block signals and extra meeting stations. The 

reference interval shows that interactions between these two factors can’t be shown. However, the 

experiment shows that more passing stations reduce average delays for both freight and passenger 

trains. For block signals, it is only proved that passenger traffic takes advantage of them, this is 

probably due in large part to the timetable.  
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1. Inledning 
Järnvägen har under det senaste decenniet fått ett uppsving och efterfrågan på spåren har ökat. 

Trenden går mot miljövänliga, snabba och bekväma transporter. För att kunna möta efterfrågan och 

de kvalitetskrav som ställs måste den svenska järnvägen byggas om och byggas till. Enligt den 

fyrstegsprincip som Trafikverket jobbar efter ska i första hand befintliga resurser omfördelas, något 

som skett under flera år och vid det här laget finns knappt något utrymme kvar för detta. I ett andra 

steg ska man med små enkla medel förbättra och optimera användandet av den befintliga 

infrastrukturen, vilket exempelvis kan innebära byte av signalsystem, indelning i fler blocksträckor 

och dylikt. I ett tredje steg kan större om- och tillbyggnader till den befintliga infrastrukturen ske och 

här ingår exempelvis att bygga ut enkelspår till partiellt dubbelspår och att räta ut kurvor. I ett fjärde 

och sista steg ingår att bygga nytt och där är vi idag med projekt som Götalandsbanan, Europabanan 

samt Botniabanan, som öppnades under hösten 2010. 

I denna rapport ligger fokus på steg två och tre. Hur länge kan vi hålla på att lappa och laga med små 

åtgärder och vad har de egentligen för effekt på kapaciteten? 

1.1 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att genom simulering undersöka samspelseffekter vid 

kapacitetsförbättringar på enkelspårig järnväg. Examensarbetet ska ge en fingervisning om hur 

mindre åtgärder påverkar varandra när det gäller att frigöra kapacitet. Ett mål med analysen är även 

att identifiera vilka faktorer som drar störst nytta av varandra.  

Förseningsfaktorn är ett viktigt mått vid kapacitetsstudier. Denna studie syftar till att påvisa hur de 

olika faktorerna påverkar förseningen och vilken kombination av faktorer som har störst positiv 

effekt på tidhållningen.  

1.2 Bakgrund 
Det är trångt på de svenska järnvägarna och på de flesta järnvägsstråken råder det kapacitetsbrist. 

Att bygga nytt kräver tid och resurser, därför vill Trafikverket1 bygga små, billigare paket av 

kapacitetsförbättrande åtgärder. Att lappa och laga järnvägen för att uppnå en ökad kapacitet blir 

dock dyrt i längden och kapacitetsförbättringen per åtgärd blir inte maximal, eftersom kapacitets-

problem längre bort i systemet begränsar det möjliga kapacitetsuttaget. För att kunna utnyttja varje 

enskild åtgärd maximalt krävs att det tas ett helhetsgrepp över nuvarande och framtida 

järnvägssystem. 

1.2.1 Problembeskrivning 

Vid insatser för att öka kapaciteten på en järnvägslinje eller en del av systemet begränsas hela tiden 

investeringens nytta av kapacitetsbegränsningar på andra ställen i systemet. Genom att kombinera 

olika kapacitetsförbättrande åtgärder kan dessa dock dra nytta av varandra. Nyttans storlek är svår 

att avgöra och i vissa fall skulle enstaka åtgärder till och med kunna minska nyttan av andra. Att 

                                                           
1 Den 1 april 2010 lades Banverket ner och dess uppgifter övertogs av Trafikverket. Rapporter som är författade av 

Banverket kommer fortfarande att hänvisas till som Banverket medan data som tillkommit efter bildandet av Trafikverket 

kommer att refereras till som från Trafikverket. 
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skatta åtgärders effekter på varandra kan göras genom att skatta effekterna av olika åtgärds-

kombinationer och sedan jämföra resultatet. 

1.2.2 Studieobjekt 

Att hitta en enkelspårig bana av adekvat längd var avgörande vid valet av studieobjekt. Att det 

dessutom finns god information att tillgå gjorde att valet förr på Dalabanan, sträckan Sala - Borlänge. 

Dalabanan är en enkelspårig bana med varierande teknisk standard. Stationsavstånden är relativt 

ojämna, ofta utan mellanblocksignaler. Flera av stationerna har kortare stationslängder än önskat 

och avsaknad av samtidig infart råder vid de flesta av stationerna. Dessutom är hastighetsstandarden 

låg och trafiken varierar mellan olika delar av banan.2 Dalabanan är i behov av upprustning och 

planer för förbättringar finns. Den låga standarden på banan och de begränsningar som det medför 

är ytterligare anledningar till varför Dalabanan anses vara ett lämpligt studieobjekt för 

samspelseffekter. På flera avsnitt av banan väntas trafiken öka till 65-90 rörelser/dygn, vilket är 

mycket för en enkelspårig bana. 

1.2.3 Egenskaper hos enkelspåriga järnvägar 

Ofta talas det enbart om kapacitet men utan kännedom om övriga egenskaper är ett kapacitetstal 

inte särskilt användbart. På enkelspåriga järnvägar är tågen starkt beroende av varandra. Därför 

påverkar primära störningar trafikegenskaperna i relativt stor utsträckning. Man brukar säga att det 

finns ett motsatsförhållande mellan kapacitet och störningskänslighet/ res- och transporttider. Varje 

tågmöte innebär ökad gångtid, dels på grund av den tid det tar att bromsa in, vänta in det mötande 

tåget och sedan accelerera igen och dels genom de tidstillägg som krävs för att kunna hantera de 

förseningar som sprids genom tågmötena. För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt måste 

därför såväl infrastruktur som tidtabell anpassas för tågmöten och eftersom systemet är störnings-

känsligt måste kapacitet avsättas för att möjliggöra återställning. Mål som anger både ökad turtäthet 

och korta gångtider är därför delvis motstridiga, eftersom en ökad turtäthet ger både fler tågmöten 

och en högre störningskänslighet som måste kompenseras med större tidstillägg. På banor där 

trafiken är väldigt blandad är det många gånger kapacitetsmässigt lämpligt att avstå från att öka 

hastighetsskillnaden. En ökad turtäthet på oförändrad infrastruktur leder alltid till lägre medel-

hastighet. Åtgärder för att förbättra enkelspårets kapacitet och egenskaper i övrigt är: 

• Fler mötesstationer vilket innebär kortare stationsavstånd och resulterar i högre kapacitet 

men lägre medelhastighet. Störningskänsligheten minskar. 

• Samtidig infart till stationer så att mötande tåg kan komma och avgå samtidigt. Detta hjälper 

till att tömma och fylla linjerna så effektivt som möjligt och ger operativa fördelar genom att 

tågmötena i genomsnitt tar kortare tid. 

• Enhetliga mötesstationer där alla mötesstationer utformas med samma längd, samtidighet, 

lutningsförhållanden etc. Detta är att föredra eftersom ett jämnstarkt system klara en högre 

utnyttjandegrad. 

• Möjlighet till tågmöte på stationer där resandeutbyte sker. 

• Partiella dubbelspår som gör att möten kan ske i farten så tågen slipper stanna/bromsa in. 

Partiella dubbelspår kräver stor kunskap om framtida trafikupplägg. 

• Mellanblocksignaler som möjliggör konvojkörning 

                                                           
2 Banverket (2008b) 
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• Trespårsstationer som möjliggör tågmöten med konvojer vilket förebygger att systemet låser 

sig, se figur 12 i kapitel 7.3. 

På enkelspåriga banor ger gångtidsförkortande åtgärder effekt på gångtiden i diskreta steg eftersom 

tågen måste mötas på mötesstationer. Detta innebär att en åtgärd måste vara så kraftig att tågmötet 

kan flyttas från en station till nästa för att få genomslag i tidtabellen. 5-8 minuters gångtids-

förkortning är typiska värden. Även om gångtidsförkortningen inte är stor nog att flytta tågmötet kan 

den ändå vara betydelsefull genom att den minskar störningskänsligheten. 

De kapacitetsförbättrande åtgärder som analyseras i rapporten är fler mötesstationer, mellanblock-

signaler och trespårsstationer. Dessutom kommer samtidig infart finnas på samtliga stationer i alla 

scenarion. 

1.3 Metod 
Detta examensarbete undersöker samspelseffekter vid kapacitetsförbättringar. Genom simuleringar 

och analys i RailSys med Dalabanan som studieobjekt kommer förekomsten av samspelseffekter att 

studeras. Arbetet fokuserar på att undersöka i vilken grad dessa samspelseffekter uppenbarar sig och 

hur de påverkar valet av åtgärder 

För att få en bättre bild av det svenska järnvägsnätet och vad kapacitetsproblem består av genomförs 

en litteraturstudie. För att få en klar bild av Dalabanans uppbyggnad och problematik utförs, utöver 

litteraturstudien, studiebesök på trafikledningen i Gävle och på Green Cargo i Borlänge. Genom 

simulering i RailSys testas sedan tre olika faktorers inverkan på kapaciteten. Dessa faktorer är valda 

utifrån resultat av simulering av nollalternativet, litteraturstudier och i samråd med min handledare 

Olov Lindfeldt. 

 

 

De tre faktorerna behandlas med hjälp av faktorförsök där nivå låg innebär att infrastrukturen inte är 

utbyggd och nivå hög att aktuell infrastrukturförbättring är införd, se tabell 1. För mer ingående 

beskrivning av infrastrukturen och de tre faktorerna, se kapitel 5. 

Litteratur

Dalabanan

Studiebesök

Simulering

Beräkna 
samspelseffekter
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Scenario Infrastrukturåtgärd A Infrastrukturåtgärd B Infrastrukturåtgärd C 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 
Tabell 1 Faktorförsök i standardordning. Låg nivå betecknas -, hög nivå betecknas +. 

De faktorer som undersöks är 

A. Mellanblocksignaler 

B. Ytterligare mötesstationer 

C. Bygga ut befintliga mötesstationer till trespåriga mötesstationer 

Huvudeffekterna av dessa tre faktorer studeras för att utreda vilken effekt var och en har på 

tidhållningen. Vikt läggs även vid hur dessa tre faktorer samspelar med varandra. Detta ska utmynna i 

ett resonemang om samspelseffekternas betydelse i valet av åtgärder och i vilken utsträckning dessa 

sedan implementeras i förhållande till varandra. 

1.3.1 Trafikeringsmodell 

Tidtabellen är en viktig faktor vid genomförande av detaljerade trafikanalyser. Framtidens 

tidtabellskonstruktioner är dock omöjliga att förutse och man tvingas därför till långtgående 

antaganden om hur tidtabellen kan tänkas bli utformad. För att få en så generell effekt som möjligt 

och för att kunna utvärdera effekterna av infrastrukturförändringarna väljs en tidtabell som förblir 

konstant vid samtliga faktorförsök. Genom att använda samma tidtabell i samtliga faktorförsök 

minskas den del av variansen som beror av tidtabellen. En förenklad och symmetrisk tidtabell gör det 

även enklare att studera generella åtgärder så att alternativa trafikeringar med jämförbara 

egenskaper är möjliga.  

Vid val av tidtabell konstrueras två varianter där persontågen går styvt i timtrafik och godstågen 

passas in däremellan med intervall på en respektive två timmar. Den tidtabell som väljs är den där 

skillnaden mellan nollalternativet och den mest utbyggda infrastrukturen är som störst. En risk med 

denna avgränsning är att vissa faktorer kan få oväntade fördelar av utformningen medan andra 

istället riskerar att få nackdelar. 

1.3.2 RailSys 

RailSys är en mjukvara för simulering av tågtrafik. Det är utvecklat vid universitetet i Hannover och 

består av en infrastrukturdel, en tidtabellshanterare och ett analysverktyg. RailSys är ett 

kommersiellt program som används i olika länder över hela världen. Det är också det 

simuleringsverktyg som Trafikverket och deras konsulter använder för sina kapacitetsanalyser. 

RailSys kräver detaljerad information om infrastrukturen, signalsystemet, fordonen, tidtabellen och 

fördelningen av primärförseningar. Med korrekt indata ger RailSys en bra beskrivning av verkligheten 

vilket underlättar planeringsprocessen och ökar möjligheterna att bygga rätt från början. 



13 
 

1.4 Ordlista 
Alternative tracks RailSys funktion som möjliggör att tåget tas in på ett annat spår om det 

förplanerade spåret är upptaget 

ATC-S (Automatic Train Control) är ett signalsystem med punktvis signalöverföring via baliser. Det 

innebär dock att placeringen av signalerna och blocksträckornas längd kan få stor inverkan på 

kapaciteten 

Deadlock En låsning av systemet som blir resultatet när ett tåg vill in på en station där samtliga spår 

är upptagna av tåg som ska i motsatt riktning, se figur 12 

Enkelspår Sträcka med bara ett huvudspår på linjen. Kapaciteten är beroende av hur tätt 

mötesstationerna är placerade, och hur snabbt tågen kan köra samt hur signalsystemet fungerar 

Flygande tågmöte Möte mellan två tåg utan att något av tågen minskar hastigheten mer än 

marginellt på en lång mötesstation eller partiellt dubbelspår 

Förseningsfördelning Ett statistiskt mått på hur ofta förseningar (störningar) uppträder i tågtrafiken 

fördelat på förseningarnas storlek 

Grafisk tidtabell Tvådimensionellt diagram med tiden på ena axeln och sträckan med stationer på 

andra axeln. Tågen beskrivs som diagonala streck vid förflyttning i tid och rum 

Green Cargo Järnvägsföretag som bedriver godstrafik i Sverige samt till viss del i Norge. Green Cargo 

AB ägs av staten och bildades 2001 vid bolagiseringen av affärsverket SJ 

Gångtid Den tid det tar att köra från en angiven station till en annan 

Konvojkörning Två eller flera tåg i samma riktning följer på varandra, de åker i konvoj. Avsikten är 

oftast att bättre utnyttja begränsad kapacitet på en linje 

Mötesstation Station avsedd för tågmöten (eller förbigångar) på enkelspårig sträcka 

Partiellt dubbelspår Dubbelspår på en del av en sträcka, vanligen avsett för flygande tågmöten. Går 

mellan två eller flera stationer och är omgivet av enkelspåriga sträckor 

Plattformsläge Det läge längsmed plattformen där tåget ska stanna 

RailSys Kommersiellt dataprogram för att simulera tågrörelser över en del av ett verkligt eller fiktivt 

järnvägsnät, och på så sätt bedöma bankapaciteten och/eller lämpligt trafikupplägg 

Routing Funktion i RailSys där valet av spår förprogrammeras så trafiken leds på ett realistiskt sätt. 

Samtidig infart Ett signalsystem och skyddssträckor som möjliggör att två tåg samtidigt kan köra in 

på en driftplats (station) där det annars skulle vara risk för konflikt 

Skogstid Väntetid för möte på station utan resandeutbyte eller lassning/lossning av gods 

Uppehållsmönster Kombinationen av stationer med inplanerade stopp 
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2. Litteraturstudie 
Denna uppsats berör infrastrukturen och hur kapaciteten påverkas av infrastrukturella förändringar. 

Infrastrukturen i sig, som statiskt system, är relativt lätt att förstå sig på. Det som behandlas i 

rapporten är gränslandet mellan den statiska infrastrukturen och den dynamiska tidtabellen. Att hitta 

litteratur som direkt berör studiens ämnesområde har varit svårt. För att få en tillräcklig och bra bild 

av järnvägsnätets utformning och funktion har litteratur inom olika angränsande områden använts. 

2.1. Järnväg 
En överblick över Sveriges järnvägsystem framgår av tre delrapporter som ingår i en kapacitetsanalys 

av det svenska järnvägsnätet. Delrapport 1 Nelldal m fl (2009) behandlar kapaciteten, både den 

teoretiska och den praktiska. Rapporten går igenom vilka faktorer som påverkar kapaciteten och de 

speciella förutsättningar som råder på enkelspår respektive dubbel- och fyrspår. Enligt Nelldal m fl 

(2009) är kapaciteten aldrig högre än den svagaste länken och denna svaga länk består ofta av 

stationer och knutpunkter vilka utgör flaskhalsar. För att kunna öka kapaciteten gäller det att se 

järnvägen som ett system där hela systemet har tillräcklig kapacitet. Utöver antal tåg per sträcka är 

tidtabellsutformning, tågens kapacitet och fordonens beläggningsgrad av stor vikt för 

kapacitetsuttaget.  

De andra två delrapporterna, Lindfeldt A (2009) och Nelldal (2009), ger ytterligare inblick i Sveriges 

järnvägssystem idag, med fokus på nyckeltal som påvisar var de största bristerna finns och vilka 

åtgärder som kan och bör genomföras. 

I sin artikel Railway Capacity and Train Delay Relationships beskriver Lars-Göran Mattsson (2006) 

järnvägen som en samling av subsystem. Exempel på dessa subsystem är signalsystem, elsystem, 

fordonsflotta och personal. Mattsson (2006) fastslår att om ett av dessa subsystem presterar dåligt 

kommer hela systemet att fallera. Han skriver vidare att en del av förseningarna redan är 

schemalagda i tidtabellen och att det, från ett kundperspektiv, skulle vara fördelaktigt att minska den 

genomsnittliga förseningen genom att prioritera upp tåg som har många passagerare eller högt värde 

på godset. 

Enligt Mattsson (2006) ger simuleringsmodeller den mest detaljerade beskrivningen av 

järnvägssystemet. De flesta simuleringsverktyg är i grunden verktyg för tidtabellsläggning och i tidiga 

skeden är den exakta tidtabellen många gånger inte känd. Genom exempelvis RailSys kan man 

studera hur primärförseningar skapar sekundärförseningar med hänsyn till kapacitetsutnyttjandet. 

Ett problem är att alla scenarion måste simuleras med alla detaljer. Detta är tidskrävande och kan 

”dölja” generella tendenser i resultatet. 

Mattson (2006) beskriver järnvägssystemet och dess attribut på ett lättillgängligt sätt genom att 

övergripande behandla ett omfattande område. Detaljdjupet är varierande och även då författaren 

inte berör samspelseffekter av någon form utgör artikeln ett intressant underlag för kunskap om 

järnvägens uppbyggnad och den inbyggda störningskänslighet som finns. 

Artikeln Landex (2009) Evaluation of Railway Networks with Single Track Operation using the UIC 406 

Capacity Method redovisar skillnaden mellan enkel- och dubbelspår när det gäller UIC 406. I artikeln 

konstateras att få kapacitetsanalyser som applicerar UIC 406 på enkelspår har genomförts. Detta kan, 

enligt Landex (2009), bero på att det är svårare eftersom infrastrukturen och tidtabellen är tätare 

sammanknutna. Tidigare forskning kan ha undervärderat vissa begränsningar som beror av spårens 
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utformning och signalsystem, vilket lett till undervärderingar av sekundärförseningar. Landex metod 

går ut på att använda fiktiva exempel istället för mindre beskrivande exempel från verkligheten. 

Enligt Landex (2009) är UIC 406 är en enkel, snabb och effektiv metod för att utvärdera 

järnvägslinjers kapacitetskonsumtion. En linjes kapacitetskonsumtion kan, enligt författaren, likställas 

med den högst utnyttjade sektorns kapacitetskonsumtion, dvs att den mest belastade sektionen är 

den som anger fri kapacitet. UIC 406 metoden är användbar för att beräkna kapacitet vid icke-

tidtabellslagd trafik på enkelspår. Detta är användbart vid beslut av hur många och var mötes-

möjligheter bör placeras. Genom att addera så många tåg som möjligt till tidtabellen utan att ändra 

den för de existerande tågen kan man avgöra vid vilka mötesstationer som linjen ska delas i 

sektioner. ”Dummy”-tågen som adderas till tidtabellen används endast för detta ändamål. 

Landex (2009) tar även upp skillnader mellan enkelspår och dubbelspår och vad som kan göras för att 

förbättra kapaciteten på enkelspår. Att bygga dubbelspårssträckor på den enkelspåriga järnvägen bör 

endast göras då linjens tidtabell beräknas vara konstant under en längre tidsperiod (åtskilliga år) eller 

när det görs som en del i att bygga ut hela sträckan till dubbelspår. Författaren konstaterar även att 

den positiva effekten av konvojkörning sjunker med det antal tåg som körs i varje riktning.  Detta 

eftersom fler tåg då delar på den nytta som uppstår av att inte behöva vänta på att spåret ska 

tömmas innan nästa tåg kan köra ut på linjen. 

2.2. Dalabanan 
Litteraturstudien ligger även till grund för den beskrivning av Dalabanan som återfinns under kapitel 

4. Beskrivning av studieobjektet samt för de avgränsningar som dragits. Informationen om Dalabanan 

är inhämtad från Banverket (2008a) Trafikprognoser och samhällsekonomi, Banverket (2008b) 

Trafiksystems- och kapacitetsanalys och Banverket (2008c) Marknads- och behovsanalys samt från 

Dalabanans intressenters3 hemsida[A]. 

Andra rapporter som fungerat som bakgrundsmaterial när det gäller Dalabanans utformning och 

framtid är Banverket (2007) Järnvägens roll i transportförsörjningen som behandlar regional person-

trafik i Bergslagen och möjliga strategier på längre sikt, Banverket Projektering (2008a) Idéstudie 

Dalabanan, sträckan Sala-Borlänge samt Banverket Projektering (2008b) Kapacitetsanalys Sala-

Borlänge som är ett tillägg till Idéstudie Dalabanan där både dagens bana och de föreslagna 

etappvisa utbyggnadsalternativen granskats. 

2.3. Simulering 
Grundläggande förståelse för hur simuleringar går till framgår av Simulation modeling and analysis, 

fourth edition av Averill M Law (2007). Boken behandlar i huvudsak diskreta simuleringssituationer 

men tar också upp en rad andra simuleringar och utgör därmed en bra grund för nybörjaren. I första 

kapitlet behandlas grundläggande olika simuleringsalternativ och i kapitel två beskrivs modellering av 

komplexa system. Law (2007) ger, utöver en bra översikt över simuleringsmjukvarors uppbyggnad 

och problematik, en inblick i variansreducerande tekniker. Boken är främst riktad till utvecklare av 

simuleringsprogram och ger därmed läsaren en bra inblick i, och förståelse för, möjligheter och 

problem hos simuleringsmjukvaror. 

                                                           
3 Intresseförening bestående av kommuner, länsstyrelser och regionala organ som ligger utmed Dalabanans 
sträckning eller i nära anslutning till banan. Intresseföreningens huvuduppgift är att verka för en positiv 
utveckling av Dalabanan på lång sikt. 
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Ytterligare information i hur man bör utforma simuleringsprocessen redovisas i Kelton och Bartons 

(2003) artikel Experimental design for simulation. Enligt artikeln är det viktigaste med en simulering 

att förstå resultatet och för att kunna göra det behöver man planera innan körningarna genomförs. 

En välplanerad modell är lättare att förstå och då lär man sig bättre hur systemet fungerar. Några av 

de viktigaste frågeställningarna vid design av simuleringsexperimentet är: 

• Vilken konfiguration du ska använda 

• Hur långa försöken bör vara 

• Hur många försök som krävs 

• Hur resultatet ska tolkas och analyseras 

• Vilket som är det effektivaste sättet att genomföra körningarna 

Kelton och Barton (2003) understryker även vikten av att tydligt identifiera sin hypotes då en 

oplanerad sikta-och-skjut inställning ofta kan leda till frustration och ineffektivitet. Artikeln kan 

användas som vägledning vid modellutveckling, dock bör den som utvecklar modellen redan besitta 

tillräckliga ämneskunskaper för att det ska vara möjligt att följa författarnas råd fullt ut. 

I Designing Simulation Experiments av Russel R. Barton (2004) beskriver författaren hur dåligt 

planerade experiment kan leda till signifikanta förluster och i värsta fall missledande resultat. Artikeln 

presenterar en femstegsprocess för uppbyggnaden av ett simuleringsexperiment. Innan femstegs-

processen presenteras går Barton (2004) igenom de viktigaste stegen i ett simuleringsexperiment: 

A. Välj en hypotes 

B. Välj vilken typ av experiment som behövs för att fastslå hypotesen 

C. Genomför experimentet 

D. Analysera utdatan och modifiera hypotesen därefter. 

Bra planering i steg B förenklar i steg C och D. För att lyckas använder man sig, enligt författaren, 

lämpligen av femstegsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

1. I första steget ska experimentets mål definieras och hierarkin mellan de olika målen fastställas. 

Modellen måste först valideras genom ett preliminärt experiment för att fastställa de olika 

variablernas påverkan. Efter valideringen ska man kunna identifiera systemets viktigaste variabler . 

2. I andra steget ska beroende och oberoende variabler identifieras och klassificeras. Det är, enligt 

Barton (2004), viktigt att identifiera alla variabler och inte bara de som kommer att varieras i 

experimentet. De oberoende variablerna som aktivt kommer att varieras i experimentet kallas 

Mål 

Hur når vi målet? 

Simulera 

Förstå de faktorer som påverkar 
delmålen 

Experimentella studier med simulering 

Validera modellen efter de planerade körningarna 
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faktorer. Då de oberoende variablerna kan vara svåra att identifiera rekommenderar Barton att man 

använder sig av ett så kallat Cause-Effekt diagram. 

3. Innan antalet simuleringar kan avgöras måste modellens utformning fastslås. Detta sker genom att 

en sannolikhetsmodell som kan beskriva simuleringen väljs. Här presenterar Barton (2004) några 

vanliga sannolikhetsmodeller och konstaterar att vi inte med säkerhet kan veta om modellen är 

korrekt då de bara är gissningar. 

4. I fjärde steget är det dags att bestämma hur många faktorer modellen ska ha samt vilket värde 

faktorerna ska ha i varje körning. Här finns det olika utformningar att välja mellan, bland annat 

slumpartad design, kombinatorisk design och faktorförsök. Faktorförsök är attraktiva av tre 

anledningar: det är den vanligaste utformningen, antalet nivåer som krävs är begränsat och det är 

enkelt att grafiskt visa uppbyggnaden för upp till nio faktorer. 

5. I processens sista steg ska modellens utformning fastslås. Detta görs matematiskt där det enklaste 

testet, enligt Barton (2004), är att testa modellen genom randomiserade värden på variabeln. Då kan 

man se om parametrarna kan estimeras och om antalet körningar kommer vara tillräckliga för att 

resultatet ska bli statistiskt säkerställt. 

Att följa Bartons (2004) princip kan underlätta arbetsprocessen men liksom Kelton och Barton (2003) 

krävs gedigna förkunskaper, vilket inte är fallet vid ett examensarbete på magisternivå, där lärandet 

är en viktig del av processen och det därför är mycket svårt att från början se vilket resultat man kan 

förvänta sig. 

Bartons (2004) beskrivning av faktorförsök redovisas även i annan litteratur, se 5.4 Statistisk 

försöksplanering. 

2.4. Försöksplanering 
Pauli, IVF (1992) Statistisk försöksplanering – faktorförsök behandlar teorierna och praktiken bakom 

att analysera strukturerade experimentserier där en faktor i taget varieras. Litteraturen ligger till 

grund för beräkningarna i kapitel 5.4 Statistisk försöksplanering. 

2.5. Övrig informationsinhämtning 
För att samla ytterligare kunskaper och information och för att få större linjekännedom följde jag 

med Fredrik Jernström4 på Green Cargo under två turer längs Dalabanan. Den första turen gick 

mellan Borlänge och Fors via Avesta/Krylbo och tog ca 7,5 timmar inklusive växlingar, vändning 

(rundgång), lastning, lossning mm. Den andra turen gick mellan Borlänge och Mora och tog ca 9 

timmar. Att få åka med i loket med möjlighet att ställa mina frågor direkt till lokföraren direkt var 

väldigt givande. Jernström (i2010) var väldigt pedagogisk och svarade utförligt på alla mina frågor. 

Utöver det besökte jag driftledningen i Gävle där en av de operativa cheferna, Peter Bergström, 

introducerade mig för de olika delarna av deras arbete. Han berättade vilka problem de såg som 

Dalabanan största och vilken lösning han skulle kunna tänka sig. Utöver detta visade teknikerna hur 

de styrde tågmötet och jag fick även tillfälle att tala med den kortsiktiga tidtabellsplaneraren och 

driftteknikerna. 

 

  

                                                           
4 Jernström har jobbat på järnvägen sen 1987 och är idag lärare på GreenCargos lokförarskola 
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3. Avgränsning 
För att få en tydlig bild av de kedjeeffekter som förmodas uppstå behöver simuleringen vara så nära 

verkligheten som möjligt. Att ta hänsyn till allt för många faktorer grumlar dock resultatet. För att få 

ett så klart resultat som möjligt behöver vissa avgränsningar göras. 

För att få modellen att uppträda så verklighetstroget som möjligt undviks onödiga förenklingar av 

infrastrukturen. De förenklingar som genomförs utgår istället från fordonstyper och tidtabell. Den 

trafik som simuleras är godståg och fjärrtåg. Genom att använda samma tidtabell, där persontågen 

går styvt på de största stationerna i samtliga infrastrukturscenarier, minimeras tidstabellsvariabeln. 

Godstågen kan köras antingen enligt tidtabell eller i luckorna som uppstår mellan persontågen. Valet 

av tillvägagångssätt påverkar resultatet. Om godstågen placeras i luckorna innebär det ytterligare en 

variabel som påverkar resultatet. Om godstågen istället ges utrymme i den ordinarie tidtabellen 

uppstår en mängd möjliga tidtabeller som alla påverkar trafiken på olika sätt. I detta fall, då även 

persontrafikens tidtabell är grovt förenklad, är det passande att tidtabellslägga även godstågen. 

Detta hjälper till att ge ett tydligare resultat i slutändan eftersom samtliga faktorförsök då har samma 

tidtabell. Simuleringarna kommer endast att göras för maxtimmestrafik där jag upprepar maxtimmen 

elva gånger i följd under ett simuleringsdygn. 

3.1 Infrastruktur 
Den del av Dalabanan som behandlas är sträckan mellan Sala och Borlänge. För ingående beskrivning 

av infrastrukturen se kapitel 4. Beskrivning av studieobjektet.  

3.2 Trafikering 
Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora. För sträckan Borlänge – Mora finns inga mål vad 

gäller resande och transporttider. Här är, enligt Banverket,5 enda målet att öka kapaciteten och 

kraftmatningen. På grund av osäkerheten med tidtabell och den lägre standarden på denna 

delsträcka kommer den inte att behandlas i rapporten. Dalabanans intressenter har dessutom 

konstaterat att flest resenärer får nytta av investeringar som koncentreras till sträckan söder om 

Borlänge.6 

Sträckan Uppsala – Sala har förhållandevis korta stationsavstånd och domineras av persontrafik. 

Utöver den trafik som fortsätter till/från Dalabanan trafikeras sträckan även av trafik till och från 

Västerås-Eskilstuna-Norrköping samt av lokaltrafik mellan Sala och Uppsala. Regionaltågstrafiken på 

denna delsträcka utvecklas fortgående med en mängd olika önskemål med varierande 

uppehållsmönster. Osäkerheten vad gäller den framtida tidtabellsutformningen samt den högre 

standarden jämfört med resten av Dalabanan innebär att delsträckan avviker för mycket. Att ta med 

denna delsträcka i simuleringen riskerar att grumla resultatet. Därför kommer endast sträckan Sala – 

Borlänge att behandlas i rapporten. 

För sträckan Sala – Borlänge är en av förutsättningarna en tidsminskning som möjliggör möte i 

Hedemora. För att lyckas med detta måste gångtiden för sträckorna Sala – Hedemora och Hedemora 

– Borlänge understiga 58 minuter7.  

                                                           
5 Banverket (2008b) 
6 [A] Dalabanans intressenter 
7 Banverket Projektering (2008a) 
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På de stora stationerna sker inverkan från andra korsande enkelspårslinjer. Detta påverkar trafiken 

på Dalabanan och stationernas möjliga kapacitetsuttag. Rapportens omfattning täcker dock inte 

detta, då endast den trafik som går på Dalabanan kommer att simuleras. De stora stationerna 

kommer att simuleras i förenklat utförande. 

3.2.1 Fordon 

För att ytterligare avgränsa arbetet antas samtliga fordonstyper för persontåg som trafikerar 

sträckan vara av X55 modell. Denna generalisering kan komma att skilja sig från verkligheten i det 

avseende att även om SJ AB planerar att trafikera denna sträcka med nyinköpta X55or finns 

möjligheten att andra trafikbolag kör med andra fordonstyper. Detta påverkar i så fall även 

möjligheten att hålla restiden till under 58 minuter och påverkar då mötet i Hedemora, vilket skulle 

innebära att hela systemet faller. 

För godstågen används RC-lok. Rc-lok är fyraxliga eldrivna lok med boggier och de kan multipelköras 

upp till tre stycken och på så sätt förstärka drag- och bromskrafterna och då dra fler och tyngre 

vagnar. I de allra flesta fall är dock tågen inte så tunga att det behövs fler än ett eller två lok, detta 

gäller även på Dalabanan. Medellängden för godstågen på den aktuella delen av Dalabanan är 342 m 

och medelvikten är 901 ton.8 I RailSys finns olika godstågsset fördefinierade och simuleringarna 

kommer att utföras med RC4 lok som är 400 meter långa och väger 1000 ton. 

3.3 Marknadspåverkan 
Om restiden minskar till under en halvtimme mellan Sala–Hedemora respektive Hedemora–Borlänge 

kan trafikeringen ökas till timtrafik. Kopplingen från Dalarna till Uppsala/Stockholm står som länets 

största önskemål, men även kopplingen till Gävle och via Sala till Örebro och Göteborg ses som allt 

viktigare för den regionala utvecklingen. En snabbare trafik och bättre komfort på tågen beräknas 

leda till ett ökat resande. Redan idag klassas trafiken på Dalabanan som företagsekonomiskt lönsam 

enligt Banverket (2007). Med den avreglering som införs är sannolikheten stor att även andra aktörer 

kommer ge sig in på banan vilket leder till ett ännu större trafikutbud. Detta kommer i så fall leda till 

konflikter om tåglägen och annat. I detta examensarbete kommer dock alla marknadseffekter, även 

de som avregleringen kan tänkas ha, att bortses ifrån då målet är att studera infrastrukturens 

effekter på kapaciteten. 

3.3.1 Ekonomi 

Vid alla former av om- och nybyggnad är det viktigt att jämföra vinsten av investeringen med 

kostnaden. I detta examensarbete kommer alla faktiska kostnader att bortses från. De 

ombyggnadsåtgärder som genomförs kommer dock att baseras på siffror från Banverket (2008b) och 

även i övrigt hållas inom en gräns för vad som vad som kan anses vara ekonomiskt genomförbart. 

Även externa effekter och kostnader för dessa bortses från9.  

3.4 Kalibrering 
När infrastrukturen och tidtabellen är uppbyggda är det viktigt att kalibrera modellen mot verkliga 

förseningsdata. Kalibreringen går ut på att få datorn att köra tågen som lokförarna och trafikledarna 

skulle ha gjort i verkligheten. Detta gör man genom att finjustera de olika ingångsparametrarna. Då 

RailSys är ett mycket sofistikerat simuleringsverktyg kan alla tänkbara variabler justeras, att kalibrera 

                                                           
8 Data från intern Excel-fil, Anders Lindfeldt 2010 
9 Exempelvis att en hastighetshöjning kräver planskilda korsningar 
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en modell i RailSys är därför ett mycket stort och tidskrävande arbete. För att lyckas kalibrera 

Dalabanan som den i dagsläget ser ut i verkligheten behöver icke-samtidig infart först ordnas på de 

flesta av mötesstationerna efter som det i RailSys inte finns något stöd för icke-samtidighet. Då 

samtidighet är en mycket viktig faktor för smidiga tågmöten på enkelspår kommer alla scenarier att 

simuleras med samtidighet.  

Då detta är ett examensarbete med begränsad tid till förfogande kommer ingen regelrätt kalibrering 

att ske. Istället genomförs noggranna okulärbesiktningar för att kontrollera att trafikledningen uppför 

sig som förväntat. Okulärbesiktningarna sker genom att dels jämföra de förseningar som RailSys 

redovisar med verkliga, uppmätta, förseningar och dels genom att granska hur trafikledningen styr 

tågen inne på stationen. 

3.5 Representation 
Som framgår av avgränsningarna ovan görs många avsteg från verklighetens Dalabanan. Istället 

används en förenkling av förlagan för att få fram en enkelspårig bana med bristande standard och 

varierande stationsavstånd som på så sätt uppfyller kriterierna av studieobjekt. Då syftet inte är att 

studera hur den verkliga Dalabanan beter sig utgör förenklingen en bra utgångspunkt och ger ett bra 

arbetsmaterial vid denna studie av samspelseffekter. 
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4. Beskrivning av studieobjektet 
Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora via Sala, Avesta och Borlänge. Järnvägen är 

enkelspårig och trafikeras av fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Som studieobjekt ingår sträckan 

mellan Sala och Borlänge. 

 

Figur 1 Dalabanans dragning mellan Sala och Borlänge. Bild Josef Andersson 

4.1 Infrastruktur 
På den drygt 9,7 mil långa sträckan finns, förutom Sala, Avesta Krylbo och Borlänge, ytterligare 8 

stationer med mötesmöjligheter vilka samtliga är 2-spårsstationer. Dessa ligger vid Broddbo, 

Rosshyttan, Snickarbo, Hedemora, Vikmanshyttan, Säter, Gustafs och Stora Tuna. Stationsavstånden 

är relativt ojämna och stationerna varierar i längd mellan 770 och 1205 m. På sträckan förekommer 

flera kurvor med snäv radie, vilket ger upprepade hastighetssänkningar från STH 160 km/h till ca 100 

km/h och på enstaka ställen ner till 70 km/h (exempelvis utfarten från Säter mot Borlänge). 

På hela sträckan finns fjärrblockering och ATC. Det är idag endast mötesstationen vid Stora Tuna som 

medger möten med 750 m långa tåg och samtidig infart. Stationen i Broddbo medger samtidig infart 

för kortare tåg. De övriga stationerna medger möten för tåg med en maximal längd på mellan 620 

och 670 meter och saknar samtidighet. Trafiken är helt blandad och består av hälften person- och 

hälften godståg. Nedan delas sträckan för överskådlighetens skull in i tre delsträckor. 

Delsträcka 1: Sala – Avesta/Krylbo 

I dagsläget trafikeras delsträcka 1 med som mest 4 tåg/h. Den användbara kapaciteten beräknas dock 

vara 6 tåg/h på befintlig bana.10 Järnvägen går här mestadels genom ett glest befolkat skogslandskap. 

Det finns två mötesstationer, i Broddbo och i Rosshyttan. Broddbo är anpassad för samtidig infart 

                                                           
10 Banverket (2008b) 
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men endast för korta tåg. Maximal hastighet är signalerad till 140 km/h förutom på en kort sträcka 

där det tillåtet att köra i 150 km/h. Genomsnittlig gångtid inklusive start och stopp är ca 27 minuter 

med godståg och ca 18 minuter med persontåg på dagens bana. 

Delsträcka 2: Avesta/Krylbo – Hedemora 

Här följer järnvägen Dalälvens västra sida. Som mest trafikeras delstäcka 2 med 5 tåg/h, vilket även 

beräknas vara den användbara kapaciteten om man räknar utan konvojkörning och med hälften 

person- och hälften godståg. Sträckan är signalerad för maximalt 140 km/h. På sträckan finns en 

mötesstation i Snickarbo och en hållplats i Avesta Centrum. Avesta Krylbo – Snickarbo är idag 

dimensionerande för kapaciteten mellan Sala och Borlänge. Om en mötesstation för fullånga tåg 

skulle byggas i Avesta Centrum skulle den nya dimensionerande sträckan bli Snickarbo – Hedemora. 

Den genomsnittliga gångtiden inklusive start och stopp på dagens bana är ca 20 minuter för godståg 

och 13,5 minuter för persontåg. 

Delsträcka 3: Hedemora – Borlänge 

Som mest trafikeras delstäcka 3, liksom delsträcka 2, med 5 tåg/h. Med mellanblock skulle 

kapaciteten kunna öka i och med möjligheterna till konvojkörning. Delsträcken har 4 mötessationer, 

Vikmanshyttan, Säter, Gustafs och Stora Tuna. Mellan Vikmanshyttan och Säter finns två tvära 

kurvor, liksom vid utfarten från Säter och infarten till Borlänge. I övrigt har sträckan mellan Säter och 

Borlänge en bra spårgeometri. Mellan Hedemora och Säter gäller maximalt 140 km/h och mellan 

Säter och Borlänge 150 km/h. Genomsnittlig gångtid inklusive start och stopp är ca 38 minuter med 

godståg och ca 25 minuter med persontåg på dagens bana. 

Lutningsförhållandena norr om stationen Vikmanshyttan är sådana att man inte gärna väljer att lägga 

möten med tyngre godståg där. (se figur 2). Detta ger en assymetri i de praktiska stationsavstånden 

som ställer till problem både i det operativa skedet såväl som i planeringsskedet. Detta innebär att 

stationerna i Hedemora och Säter är extra viktiga för godstågsmöten. 

4.2 Framtid 
Det finns ingen regionaltrafik på Dalabanan norr om Sala. Då fjärrtågen har relativt låg turtäthet 

föredrar många att åka buss eller bil, men trots detta räknas järnvägen som samhällsekonomiskt 

lönsam. Dalabanans intressenter har fastslagit att trafikeringsmålet i högtrafik på vardagar är 

halvtimmestrafik för regionala resor och timmestrafik för långväga resor. Då marknaden har visat en 

tydlig efterfrågan på att utveckla Dalabanan behöver även standarden höjas för att trafiken ska 

kunna utvecklas. Ur rättidighetssynpunkt står sig Dalabanan rätt så väl jämfört med andra banor i 

Sverige idag, men den allmänna standarden är för låg och antalet förseningstimmar måste minska för 

att hålla järnvägstrafiken konkurrenskraftig.  

Även godstrafiken beräknas öka med 40 % vilket ger ett trafikeringsmål på 32 godståg per dygn 11. 

Kapacitetshöjande åtgärder krävs för att trafiken ska kunna öka så mycket som måltalen anger och 

för att kompensera för de kapacitetsförluster som uppstår i samband med de snabbaste tågens 

gångtidssänkningar. 

  

                                                           
11 Banverket (2008b) 
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5. Förutsättningar för analysen 
Med tidtabell och fordon som konstanter varieras infrastrukturen enligt principen om faktorförsök 

med tre faktorer i två nivåer. Infrastrukturförändringarna som används här ger relativt små ingrepp i 

banan och innefattar utbyggnad av tvåspårsstationer till trespårsstationer, mellanblocksignaler och 

extra mötesstationer. 

5.1 Förenklingar av infrastrukturen 
För att få en hanterbar modell av infrastrukturen simuleras inga korsande linjer. Detta gör att de 

mötesstationer där olika banor möts, så som Sala, Avesta Krylbo och Borlänge simuleras utan dessa 

och att de spår som vanligtvis är reserverade för andra linjer endast väljs som sista utväg för att 

förhindra en eventuell låsning av systemet.  

5.2 Fordon 
För persontågen används motorvagnar av modell X55, vilka finns fördefinierade i RailSys. Godstågen 

består av 400 meter långa och 1000 ton tunga enheter dragna av RC4 lok. Olika lok/motorvagnar 

hanterar lutningar på olika sätt. Godståg har ofta stora problem vid start i uppförslutning. I sådana 

situationer tjänar man ofta på att låta godståget stanna och invänta möte/omkörning en station 

tidigare. Ett exempel är Vikmanshyttan mot Säter. Om godståget kommer med fart tar det ca 7 min 

att köra sträckan. Om det istället behöver stanna i Vikmanshyttan kan samma sträcka ta upp emot 30 

min enligt Jernström (i2010) 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Tidtabell 
Tidtabellen påverkar trafikegenskaperna. Hur infrastrukturen bör utformas beror i hög grad på 

framtida trafikefterfrågan. Av erfarenhet vet vi att denna efterfrågan hela tiden förändras. Detta 

gäller såväl person- som godstrafik. I den föränderliga efterfrågan ingår också att fordonstyper 

varierar över tiden och därmed tågens egenskaper. Ytterligare en faktor som ändras är antalet 

uppehåll och uppehållsmönster. Eftersom banan är enkelspårig måste man finna ett passande 

mötesmönster och sedan försöka minska gångtiderna mellan de mötesstationer som ska användas. 

Detta förenklade sätt att räkna på mötesmönster och gångtider förutsätter att den studerade 

persontrafiken prioriteras framför övrig trafik.  

  

Vid fart innan backen kan tåget komma upp i 

70 km/h, sträckan tar då ca 7 min 

Ingen fart innan backen, då kommer inte 

tåget upp i mer än 30 km/h, sträckan tar då 

ca 30 min 

Säter 
Hedemora Vikmanshyttan 

Figur 2 Backen mellan Vikmanshyttan och Säter. Röd prick illustrerar att tåget stannar på stationen, grön att tåget passerar 
stationen utan att stanna. 
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5.3.1. Val av tidtabell 

I Banverkets (2008b) Trafiksystems- och kapacitetsanalys av Dalabanan presenteras den förväntade 

trafikökningen för godstrafiken och måltalen för persontrafiken på Dalabanan år 2020, se tabell 2.  

 Trafikeringsvolym Ökning (rel 2008) 

Regional 
persontrafik 

1 tåg/h i högtrafik 100 % 

Långväga 
persontrafik 

1 tåg/h i högtrafik 

Godstrafik Sala - 
Avesta 

32 tågrörelser per 
dygn 

38 % 

Godstrafik Avesta - 
Borlänge 

32 tågrörelser per 
dygn 

43 % 

Tabell 2 Måltal för trafiken år 2020 enligt Banverket (2008b) 

Den unika kombinationen av förhållandevis tät trafik (60-min) med snabba tåg och ett stort inslag av 

långsammare godståg på en enkelspårig bana har vi, enligt Banverket (2008b), ännu ingen erfarenhet 

av i Sverige. 

Simuleringarna gestaltar högtrafik därför att det är på en högt belastad bana som problemen 

uppstår. Vid låg belastning finns i större utsträckning kapacitet över för att parera störningar.  

5.3.1.1. Persontrafik 

I den tidtabell som används i simuleringarna trafikeras Dalabanan med persontrafik i vardera 

riktningen med 60 minuters intervall. Avgångstiden för persontåg är varje helt klockslag (ex 8:00, 

9:00 osv) för neråtgående tåg och varje kvart i (7:45, 8:45 osv) för uppgående tåg. Att placera 

avgångstiderna på detta sätt är något som eftersträvas i verkligheten där man lägger stor vikt vid en 

tidtabell som är enkel för kunderna/resenärerna att förstå och memorera12.  

Avesta Krylbo är vald som station för resandeutbyte framför Avesta Centrum, i enlighet med en 

folkomröstning som ägde rum i Avesta kommun i juni 2009.13 

5.3.1.2. Godstrafik 

Även godstrafiken avgår med 60 minutersintervall från Sala respektive Borlänge. Detta är lägre än 

vad som avses i prognosen på 65 tågrörelser per dygn lågt räknat. Dock ska tidtabellen representera 

högtrafik för persontågen, vilket betyder att det finns utrymme för fler godståg andra tider på dygnet 

än de som simuleras. Avgångstiden för godståg är 12 minuter över (8:12, 9:12 osv) för neråtgående 

tåg och helt klockslag (8:00, 9:00 osv) för uppåtgående tåg. 

 

                                                           
12 Johansson (2010) 
13 [A] Dalabanans intressenter 
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Figur 3 Grafisk tidtabell 

Att hitta en konfliktfri tidtabell med den höga belastning som anges i tabell 2 ovan är inte möjlig om 

man samtidigt vill ha regelbundna avgångstider. Figur 3 ovan visar grafikskt den valda tidtabellen, de 

konflikter som finns ligger så nära en mötesstation som möjligt. Med ett datorbaserat analysverktyg 

hade säkert en effektivare tidtabell kunnat uppnås, men något sådant användes inte i detta fall. 

5.4 Statistisk försöksplanering 
Att planera och utföra försök på ett effektivt sätt sparar både tid, energi och resurser. Dessutom blir 

resultatet enklare att förstå och därmed att analysera. Vid faktorförsök varieras ett antal parametrar 

eller faktorer samtidigt. Faktorförsök i två nivåer används mest i praktiken, detta för att de är 

ekonomiska, de kräver relativt få prov och de bildar bas för reducerade faktorförsök, dvs möjlighet 

att tidigt sålla ut de relevanta alternativen samt att analys och tolkning av resultaten blir relativt 

okomplicerade. Vid faktorförsök med två nivåer antas linjära samband mellan faktorerna och 

resultatvariabeln.14 Ett aktuellt exempel är att man kan anta att ytterligare en mötesstation ska 

minska förseningarna. Även om linjärt samband inte råder fullständigt kan ett sådant ofta skattas 

med en rät linje över ett begränsat område. 

Om man har k stycken påverkande faktorer, som man vill studera på två nivåer, finns totalt 2k olika 

försöksbetingelser. Detta kan man tänka sig som hörnen i en k-dimensionell kub. Om k=3 kan det 

grafiskt presenteras av en kub där hörnen är de olika faktorkombinationerna, se figur 4. 

                                                           
14 Pauli, IVF (1992) 
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Faktorförsök med tre olika faktorer och två nivåer ger 23=8 möjliga kombinationer. När k>3 blir de 

grafiska illustrationerna svårare att göra. Som komplement eller alternativ till den grafiska 

illustrationen av en kub kan en försöksplan utformas, se tabell 3. 

I detta arbete kommer faktorförsöket bestå av tre faktorer som varierar i två nivåer, hög och låg. 

Nivå hög innebär utbyggnad enligt kapitel 5.5 medan ingen utbyggnad av faktorn sker i nivå låg. 

Scenario Dubbla 
mellanblock 

Ytterligare 
mötesstationer 

Trespåriga 
mötesstationer 

A0 - - - 
F1 + - - 
F2 - + - 
F12 + + - 
F3 - - + 
F13 + - + 
F23 - + + 
F123 + + + 
Tabell 3 Faktorförsöken i standardordning. De olika faktorerna presenteras närmare i 5.5 Faktorerna nedan. 

  

Figur 4 Ett komplett faktorförsök med tre faktorer kan illustreras som en kub 
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5.5 Faktorerna 
De tre faktorer som valts; trespårsstationer, nya mötesstationer och mellanblocksignaler baseras på 

åtgärdsmatrisen i Banverket (2008b). De tre faktorerna och samtliga inbördes kombinationer 

illustreras av venndiagrammet i figur 5 nedan. 

 

5.2.1. Utgångsalternativet 

Utgångsalternativet (A0) består till största delen av Dalabanan som den se ut idag. Förändringarna 

jämfört med dagsläget är att A0 har försetts med samtidig infart till samtliga stationer. Figur 6 visar 

en schematisk linjeskiss där varje streck är ett spår. Sala körs således som en trespårsstation medan 

Avesta Krylbo körs som en 4-spårsstation och Avesta Centrum är en enkelspårsstation. 

 

5.2.2. Faktor 1 

I F1 har A0 kompletterats med två mellanblock på samtliga sträckor, se figur 7. Även den relativt 

korta stationssträckan Borlänge – Stora Tuna förses med dubbla mellanblock för att man lättare ska 

kunna skicka iväg och ta emot tåg tätt efter varandra i Borlänge. Då Avesta är en enkelspårsstation 

utgörs signalsträckan av Avesta Krylbo – Snickarbo. Mellanblocksignalerna placeras 1/3 resp. 2/3 in 

på sträckan, detta då det fysiska avståndet för det mesta stämmer med det tidsmässiga avståndet. 

Undantaget är Vikmanshyttan – Säter, där det lutar uppåt mot norr. Då varje sträcka förses med två 

signaler antas effekten av lutningen vara försumbar så länge inga godstågsmöten förläggs till 

Vikmanshyttan, detta är eftersträvansvärt men kan vara praktiskt svårt att genomföra vid hög 

belastning. 

Figur 5 När de tre scenarierna körs var för sig och i samtliga relationer/kombinationer fås sju möjliga 
infrastrukturkombinationer utöver utgångsscenariot. 

Figur 6 Schematisk linjeskiss över den del av Dalabanan som simuleras i UA. 
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Mellanblocksignaler ger i allmänhet inte full effekt förrän alla blocksträckor tar ungefär lika lång tid 

att köra. Att fördela blocksträckor enligt den generella metod som används i F1 innebär därmed att 

mellanblocksignalerna ger störst nytta vid långa stationsavstånd. 

5.2.1. Faktor 2 

För sträckan Avesta Krylbo – Borlänge behövs en ny mötesstation för 750 m långa tåg mellan Avesta 

Krylbo och Snickarbo. Avesta centrum, som idag är en hållplats, är en mycket lämplig placering enligt 

Banverket (2008b). A0 kompletteras därför med en mötesstation i Avesta.  

Den andra nya mötesstationen bör placeras där den gör störst nytta. De största stationsavstånden 

finns mellan Snickarbo – Hedemora, Broddbo – Rosshyttan samt mellan Avesta Krylbo – Rosshyttan. 

För att analysera var stationen skulle göra störst skillnad simuleras den fullt utbyggda infrastrukturen 

(F123) utan den nya stationen (men med Avesta). Då länkförseningarna studeras framgår att sträckan 

Snickarbo – Hedemora har störst medelförsening. Den mest belastade stationen då samtliga 

merförseningar inom en station för både uppåtgående och neråtgående tåg summeras är Snickarbo. 

Därför placeras den nya stationen mitt på stationssträckan mellan Snickarbo och Hedemora och får 

namnet Ny, faktor 2 kan nu illustreras enligt figur 8. 

5.2.3. Faktor 3 

Vid konvojkörning är trespårstationer en nödvändighet för fungerande möten. Detta eftersom 

konvojkörning ofta resulterar i möten mellan tre tåg. Även då konvojkörning inte är inplanerat i 

tidtabellen kan förseningar leda till att tågen behöver köras på detta sätt för att minimera 

förseningspåslag. I F3 byggs Säter och Hedemora ut så att tre fullånga tåg kan mötas samtidigt. Säter 

och Hedemora är extra lämpliga eftersom förseningarna på den här delen av linjen är stora och då 

båda stationerna har resandebyte för persontågen. En schematisk bild över Dalabanan med 

Hedemora och Säter utbyggda till 3-spårsstationer visas i figur 9. 

 

 

Figur 8 Schematisk linjeskiss över den del av Dalabanan som simuleras inklusive de två nya mötesstationer som utgör 
Faktor 2. Den nya mötesstationen är förlagd i Avesta där det tidigare låg en hållplats, den andra stationen är förlagd 
mellan Snickarbo och Hedemora och kallas i denna rapport för Ny. 

Figur 7 Schematisk linjeskiss över den del av Dalabanan som simuleras samt de mellanblocksignaler som utgör Faktor 1. 

Figur 9 Schematisk linjeskiss över den del av Dalabanan som simuleras inklusive de två stationer som byggs ut till 
trespårsstation och utgör Faktor 2. De två stationerna som byggs ut är Hedemora och Säter. 
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5.2.2. Faktorkombinationer 

För fulltaligt faktorförsök krävs att samtliga faktorer kombineras med varandra, de faktor-

kombinationer som fås presenteras i tabell 4. 

Scenario Dubbla 
mellanblock 

Ytterligare 
mötesstationer 

Trespåriga 
mötesstationer 

F12 + + - 
F13 + - + 
F23 - + + 
Tabell 4 De tre faktorkombinationerna 

F12 kombinerar F1s dubbla mellanblocksignaler med F2s nya mötesstationer vid Ny och Avesta 

Centrum. Då de tidigare sträckorna Avesta Krylbo – Snickarbo och Snickarbo – Hedemora delas upp, i 

och med att Avesta Centrum blir en tvåspårig station, läggs nya mellanblocksignaler in enligt 

principen i F1 (1/3 resp. 2/3 in på sträckan). Då avståndet mellan Avesta Krylbo och Avesta Centrum 

är mindre än 2,5 km placeras endast en mellanblocksignal ut, detta på den avstånds- och tidsmässiga 

mitten. 

I F13 ligger mellanblocksignalerna kvar som i F1 medan Hedemora och Säter byggs om till 

trespårsstationer enligt F3.   

F23 kombinerar F3s trespåriga mötesstationer de nya mötesstationerna som presenterades i F2. 

5.2.3. Samtliga faktorer 

Det åttonde infrastrukturscenariot, F123, innehåller samtliga tre faktorer, se figur 10. Mellanblock-

signalerna är fördelade enligt F12. Då F123 är helt utbyggt med samtliga åtgärder som föreslås i 

Banverket (2008b) borde det ge flest positiva effekter och minst förseningar. 

  

Figur 10 Schematisk linjeskiss över den aktuella delen av Dalabanan med samtliga faktorer implementerade. 
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6. Simulering 
Att använda simulering vid analytiskt olösliga matematiska problem 

när möjligheterna att noggrant 

används idag för att lösa flera typer av problem men även för att studera effekter av föreslag

förbättringar innan de implementera

är dyrt att genomföra förändringarna i det verkliga systemet.

Simulering innebär att man utför experiment

för att sedan jämföra och analysera resultatet

kan lösa ett problem genom att 

kan svara på är optimering (vad är den bästa lösningen i denna situation?

gör så vad händer då?). En stor fördel med datorbaserad simulering är att variationerna och de yttre 

störningarna i experimentmiljön minimeras. Exempel på 

slitage på fordon och den mänsklig

Ett viktigt begrepp att ta i beaktande när man bygger sin modell är 

innebär att dålig indata ger ett resultat som 

simuleringsresultatet inte beskriver någonting 

6.1 Simuleringsverktyget RailSys
RailSys15 är ett program för infrastrukturhantering som 

Programmet innehåller mjukvara för analys, planering och optimering av järnvägstrafik. 

uppbyggt i tre delar, se figur 11,

tidtabeller och den tredje är ett utvärderingsverktyg

och makroperspektiv med möjlighet att 

nätverk. 

Figur 11 Illustrerad översikt av RailSys uppbyggnad och funktion

                                                           
15 I de simuleringar som förekommer i detta examensarbete har version 7.4.10 av RailSys använts

Infastrukturhanterare

• Länkar, linjer och 
stationer

• Hastighets- och 
horisontalprofiler

• Signalsysten

Tidtabells
simulerings

•
•

•
•

analytiskt olösliga matematiska problem har fått en allt större utbredning 

noggrant avbilda verkliga och komplexa tekniska system 

används idag för att lösa flera typer av problem men även för att studera effekter av föreslag

förbättringar innan de implementeras. Störst genomslag har simuleringstekniken fått 

är dyrt att genomföra förändringarna i det verkliga systemet. 

Simulering innebär att man utför experiment och modifierar i en datorbaserad modell av et

lysera resultatet. Simulering är en generellt användbar metod där man 

utföra en planerad experimentserie. Frågor som simulering vanligtvis 

vad är den bästa lösningen i denna situation?) och experiment 

En stor fördel med datorbaserad simulering är att variationerna och de yttre 

störningarna i experimentmiljön minimeras. Exempel på såna variationer är temperaturvariationer, 

mänskliga faktorn. 

Ett viktigt begrepp att ta i beaktande när man bygger sin modell är Garbage in garbage out

ger ett resultat som inte speglar verkligheten, det vill säga att 

tatet inte beskriver någonting relevant alls. 

Simuleringsverktyget RailSys 
är ett program för infrastrukturhantering som utvecklats vid universitetet i Hannover

Programmet innehåller mjukvara för analys, planering och optimering av järnvägstrafik. 

figur 11, där den första innehåller infrastrukturen, 

är ett utvärderingsverktyg. RailSys hanterar järnvägsnätet i både mikro

med möjlighet att simulera allt från en enskild station till ett

RailSys uppbyggnad och funktioner 

                   
I de simuleringar som förekommer i detta examensarbete har version 7.4.10 av RailSys använts 
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simulerings-verktyg

• Tågtyp
• Tidtabellskonstruktion

• Förseningsfördelningar
• Simulering

Utvärderingsverktyg 

•Nätverksöversikt
•Diagram
•Resultat i tabellform
•Export av 
simuleringsresultaten

33 

en allt större utbredning 

 har växt. Simulering 

används idag för att lösa flera typer av problem men även för att studera effekter av föreslagna 

s. Störst genomslag har simuleringstekniken fått i de fall där det 

datorbaserad modell av ett system 

generellt användbar metod där man 

en planerad experimentserie. Frågor som simulering vanligtvis 

och experiment (om man 

En stor fördel med datorbaserad simulering är att variationerna och de yttre 

är temperaturvariationer, 

Garbage in garbage out vilket 

verkligheten, det vill säga att 

universitetet i Hannover. 

Programmet innehåller mjukvara för analys, planering och optimering av järnvägstrafik. RailSys är 

strukturen, den andra hanterar 

. RailSys hanterar järnvägsnätet i både mikro- 

simulera allt från en enskild station till ett obegränsat stort 

 

 

Utvärderingsverktyg 

Nätverksöversikt

Resultat i tabellform

simuleringsresultaten
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RailSys är ett utmärkt verktyg vid iterativa processer och ger möjlighet att granska både rådata, 

mellansteg och slutresultat. Mellan de tre stegen kan modellens funktioner och resultat kontrolleras 

varefter det är lätt att gå tillbaka och korrigera eller avhjälpa eventuella problem. Det finns andra 

program på marknaden som kan göra samma saker, exempelvis OpenTrack, men dessa behandlas 

inte i denna rapport.  

6.2 Simuleringsmetod 
Dalabanans grundutformning finns redan uppbyggd i RailSys så med tidtabell och fordon som 

konstanter varieras infrastrukturen genom att två tvåspårsstationer byggs om till trespårsstationer, 

dubbla mellanblock införs mellan stationerna och två extra mötesstationer byggs enligt beskrivningar 

i kapitel 5. 

Utöver förändringarna i infrastrukturen behöver RailSys få information om tågets längd, acceleration, 

vikt, bromsförmåga, gångmotstånd, max hast. m.m. Det finns kataloger med valbara tågset där 

denna information är förprogrammerad, samtliga alternativ körs med samma typ av tågset för 

persontåg respektive godståg. Andra inställningar som behöver justeras är valet av signalsystem, 

uppehållstider på stationer m.m. Dessa inställningar visas i tabell 5. 

 Funktion Inställning 

Infrastruktur Signalsystem ATC-S 

 T
id

ta
b

e
ll 

o
ch

 s
im

u
le

ri
n

g Minimum dwell time 60 sek 
Schemalagd dwell time 60 sek 
Routing 650 sek 16 
Tidstillägg 17 0 % 
Förseningsfördelningar Se 7.1 
Godståg RC4 

Längd 400 m, Vikt 1000 ton 
Persontåg X55 

Längd 108 m, Vikt 246 ton 
Tabell 5 Tabell över inställningar som är identiska mellan de olika infrastrukturscenarierna 

Detta är ingen fullständig lista på de variabler som går att justera men med det svenska 

järnvägssystemet som grund och tågsetens egenskaper redan inprogrammerade så är det 

inställningarna ovan som är mest intressanta.  

                                                           
16 Det längsta tidsavståndet (mellan Avesta Krylbo och Rosshyttan) i sekunder plus ett schablonmässigt tidstillägg på 2 
minuter. 
17 Tidstillägg innebär att kapacitet avsätts för återställning. Exempel på tidstillägg kan vara förartid, nodtillägg, buffertid 

mellan rörelser och tidstillägg till körtiden (att göra tåglägen långsammare än nödvändigt så man kan köra snabbare vid 
behov). 



35 
 

7. Kontroll av indata/Kvalitetssäkring 
Tidtabellerna som nämns i kap 5.3 läggs så identiska som möjligt mellan de olika infrastrukturerna 

med samma avgångstider, uppehållsmönster, primära plattformsläge och Alternative tracks för 

samtliga infrastrukturer. Utöver detta används förseningsfördelningarna och kontroll av deadlocks 

som metoder för att minimera de slumpmässiga skillnaderna mellan de åtta infrastruktur- 

alternativen. 

7.1. Förseningsfördelningar 
I ett verkligt system kan tågen av olika anledningar vara försenade och därför inte avgå enligt 

planerad tidtabell. För att efterlikna detta läggs förseningsfördelningar in i RailSys för att skapa 

störda tidtabeller. I detta projekt används avgångsförseningar, dvs att tågen störs redan innan 

avgång från första stationen, för att sedan låta infrastrukturen och tidtabellen parera dessa 

förseningar efter bästa förmåga. Störda tidtabeller gör att antalet tåg som är på banan samtidigt och 

tågordningen kan komma att variera mellan de olika simuleringsdygnen och ankomstförsening till 

slutstationen kommer därför att bero på hur många tåg infrastrukturen klara av att ta hand om. De 

förseningar som används här är verkliga avgångsförseningar uppmätta på Dalabanan under 

september och oktober 2008.  

7.1.1. Persontåg 

De utgångsförseningar som persontrafiken drabbas av bygger på den verkliga fördelningen av 

avgångsförseningar från Borlänge respektive Sala. Diagram 1 visar att det är ett stort antal mindre 

förseningar vilka sedan minskar i takt med att längden på förseningen ökar. Från Borlänge är endast 

två tåg i tid eller före avgångstid medan 299 tåg är mellan noll och en minut försenade. Från Sala är 

17 tåg i takt med eller före tidtabellen. Antalet förseningar under de första 5 minuterna redovisas i 

tabell 6. 

 
Diagram 1 Fördelning av persontågens förseningar från Borlänge och ner respektive från Sala och upp. 
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Tid Antal Antal 

0 17 2 

60 39 299 

120 99 33 

180 60 49 

240 69 35 

300 64 15 

Tabell 6 Antalet tåg som är upp till fem minuter försenade. 
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7.1.2. Godståg 

Avesta Krylbo, som ligger mellan Sala och Borlänge, är en viktig nod för godstrafiken i Dalarna och 

fler godståg avgår från Avesta Krylbo mot Borlänge än vad det gör ifrån Sala. Vid analys av 

förseningstalen för godståg gjordes därför först en jämförelse mellan Avesta Krylbo och Sala för 

uppåtgående godståg. Om förseningsfördelningarna visar att avgångsförseningarna skiljer sig åt i 

större utsträckning bör den station som har högst förseningar användas. 

Från Sala avgår 234 godståg uppåt,  från AvestaKrylbo är motsvarande siffra 331 godståg. Som kan 

avläsas i diagram 2 ovan är förseningarna likartade. Medelförseningarna från Sala är dock större. De 

godståg som avgår enligt tidtabell eller tidigare från Avesta Krylbo är fler än de 97 extra som avgår 

därifrån. Eftersom målet är att skapa en störd tidtabell som kommer ge problem i simuleringen 

fungerar det bra att välja Sala även då de tåg som avgår från Avesta Krylbo är fler.  

 

Diagram 3 Fördelning av godstågens förseningar från Borlänge och ner respektive från Sala och upp. 
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Diagram 2 Förseningsdata för godståg i uppgående riktning från Sala respektive Avesta Krylbo. 
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Från Borlänge är ca 68 % av tågen i tid eller före avgångstid medan siffran för Sala är 38 %. Diagram 3 

visar att andelen förseningar på mer än tio minuter är låg, 24 % för Borlänge respektive 32 % för Sala. 

Dock har både uppgående och nedgående godståg en ökning av förseningarna för förseningar på 1 

till 1,5 timmar, detta kan bero på förseningar vid lassning eller strategiska planeringsbeslut så som 

extra frigjord kapacitet och minskad skogstid  om avgången förskjuts framåt i tiden. 

7.1.3. Granskning av förseningsfördelningarna 

Om de fyra grupperna av förseningar, persontåg och godståg från Sala respektive Borlänge,  jämförs 

som i Diagram 4 ser vi att den neråtgående trafiken från Borlänge har fler utgångsförseningar i 

intervallet 1 till 2 minuter än vad trafiken som går upp från Sala har. I intervallet 2 till 16 minuter 

ligger persontrafiken från Sala högre än de andra.  

 

Diagram 4 Jämförelse av de fyra förseningsgrupperna i intervallet 0 till 15 minuter 

När det gäller mycket höga avgångsförseningar är främst godstrafiken drabbad. Förseningarna 

uppgår till mellan 60 och 180 minuter. Om vi förstorar svansen som i Diagram 5 ser vi att antalet tåg 

som är försenade ca en timme i Sala uppgår till 13 stycken, vilket är 5,6 % av tågen. Motsvarande 

siffra för nedgående tåg från Borlänge är 1,5 %.  

 

Diagram 5 Samtliga förseningar över 20 minuter för uppgående godstrafik från Sala och nergående godstrafik från 
Borlänge. 
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De stora avgångsförseningarna för godstrafiken kan bero på strategiska planeringsbeslut tagna i sista 

minuten. Påverkan av sådana strategiska beslut är även de av vikt för analysen och därför behålls 

dessa höga förseningar. Dock påverkar det större antalet höga avgångsförseningar från Sala 

medelvärdet av samtliga förseningar i den gruppen. I tabell 7 presenteras medelförseningen för 

samtliga fyra förseningsgrupper, där vi tydligt ser att medelförseningen för uppåtgående godståg från 

Sala är betydligt högre än för övriga grupper. 

 Godstrafik 
Sala 

Godstrafik 
Borlänge 

Persontrafik 
Sala 

Persontrafik 
Borlänge 

Medelförsening [sek] 1174 239 393 187 

Tabell 7 Medelförseningen av avgångsförseningarna för de olika förseningsgrupperna. 

Då målet inte är att skapa en direkt avbild av Dalabanan kommer inga förseningsvärden att klassas 

som outliers och sorteras bort. Medelförseningarna ovan är dock viktigt att ta i beaktning vid 

utvärdering av de olika infrastrukturscenarierna.  

7.2. Common random numbers 
Common random numbers (CRN) är en mycket enkel och användbar variansreducerande teknik som 

behandlas av bland annat Law (2007). I detta projekt används CRN för att minimera andelen variabler 

som inte beror av skillnaderna i infrastrukturen. Som nämnts tidigare har alla åtta infrastrukturer 

exakt samma tidtabell. Något som vanligtvis skiljer sig åt mellan tidtabellerna är de försenings- 

fördelningar som genereras och används för att störa tågens avgångstid och på sätt skapa oroligheter 

i grafen. Att använda samma förseningsfördelning i alla åtta tidtabeller minimerar de slumpmässiga 

skillnaderna och ökar på så sätt jämförbarheten mellan scenarierna. 

7.3. Deadlocks 
En deadlock, eller låsning, inträffar när flera tåg i motsatt färdriktning vill använda samma block- 

sträcka samtidigt. Det kan finnas flera orsaker till varför systemet låser sig, exempelvis brister i 

programmets dispatch-funktion,18 högt belastad infrastruktur eller när trafikledningen inte har 

möjlighet att planera tillräckligt långt fram i tiden och spåren vid en given station då inte räcker till, se 

figur 12. 

                                                           
18 RailSys User Manual 2007. 
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De åtta infrastrukturvarianter som simuleras har alla samma tidtabell och varje tåg i den tidtabellen 

har samma utgångsförsening oavsett på vilken infrastruktur tidtabellen körs. Exempelvis är det första 

persontåget som avgår från Borlänge i den första simuleringscykeln 42 sekunder försenat i samtliga 

åtta infrastrukturer. Att alla infrastrukturer utsätts för samma tidtabell med samma förseningar 

betyder dock inte att deadlocks kommer inträffa på samma ställen och under samma simulerings- 

dygn. Variationerna i infrastrukturen ger olika förutsättningar att klara tågmöten och utgångs- 

förseningarna växer och sprids därför på olika sätt. Figur 13 nedan visar vilka infrastrukturer som låst 

sig för de 25 första simuleringsdygnen. Rött kryss innebär att infrastrukturen utsatts för en deadlock 

medan grönt tåg innebär att hela cykeln kunde köras utan att låsa sig. 

 

 

I de cykler där en eller flera av infrastrukturerna drabbades av en deadlock har tågen inte gått enligt 

tidtabell, dvs ett eller flera av tågen har varit utsatta för en utgångsförsening. Ju fler och större 

förseningar desto större är chansen att systemet drabbas av en låsning. Vid export av utdata från 

RailSys utvärderingsverktyg räknas inte de cykler som drabbats av en deadlock in i medelvärdet (alla 

tåg har ju inte trafikerat alla stationer). Därför finns risk att de cykler med störst utgångsförseningar 

Figur 12 Exempel på deadlock, i detta fall i utfarten från Säter mot Gustafs, där uppgående persontåg och godståg vill ut 
på linjen samtidigt som ett nergående godståg vill in på stationen vars båda spår är ockuperade. 

Figur 13 Av de 25 första simuleringscyklerna är det sex stycken där samtliga infrastrukturer klarat hela cykeln utan att 
låsa sig. 
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räknas bort och därmed inte höjer medelförseningarna i den utsträckning som de skulle ha gjort om 

systemet lyckats parera deadlocken. Detta leder i sin tur att de infrastrukturscenarier som lyckats 

lösa konflikten därmed riskerar att får ett högre medelvärde.  

För att testa om resonemanget ovan stämmer utfördes 2500 simuleringsdygn19 (cykler) för samtliga 

infrastrukturvarianter. Av dessa 2500 cykler var det 376 stycken (15%) som inte fått någon deadlock i 

någon av de åtta simuleringsscenarierna. Medelförseningarna för de 1647 cyklerna (66 %) som inte 

blivit låsta i A0s infrastruktur jämförs med de 376 cykler som inte blivit låsta i någon av infra- 

strukturerna. Diagram 6 visar att medelförseningarna är högre för de 2500 cyklerna (1647 

genomförda simuleringsdygn i A0) som då inkluderar de cykler som i andra infrastrukturer varit så 

belastade att en låsning har uppstått. Detta styrker tesen att en infrastruktur med få deadlocks får 

högre medelförseningar och därför skulle kunna anses vara sämre än vad den är. 

För att korrekt kunna jämföra de åtta infrastrukturscenarierna med varandra och inte gynna de som 

ofta drabbas av deadlocks bör endast de 576 simuleringsdygn som genomförts i samtliga åtta infra- 

strukturvarianter användas i utvärderingen. 

7.4. Antal simuleringar 
En viktig faktor vid simuleringsexperiment är antalet simuleringsrepetitioner (här simuleringsdygn) 

som genomförs. Experiment som använder för få simuleringsrepetitioner kommer inte kunna ge en 

tillräckligt rättvisande och nyanserad bild av verkligheten. Hur många simuleringar som är lämpliga 

kan bestämmas på flera olika sätt. Ett vanligt sätt att avgöra om antalet simuleringar som används är 

tillräckliga är att beräkna förseningsmedelvärdet och standardavvikelsen för ett ökande antal 

simuleringar. Dessa grupper av simuleringar jämförs sedan och när förseningar och standardavvikelse 

                                                           
19 2500 cykler antas ge mer än tillräckligt många simuleringsdygn för att undvika att enstaka varanser dominerar resultatet. 

Diagram 6 Jämförelse av medelförseningar hos A0 mellan de 2500 simuleringscykler som även inkluderar cykler som 
deadlockats i andra infrastrukturer och de 376 cykler som inte råkat ur för deadlock i någon av infrastrukturscenariorna. 
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i en grupp inte skiljer sig nämnvärt från nästkommande grupp (som består av fler simuleringscykler) 

är antalet simuleringar tillräckligt för att ge en rättvisande bild av verkligheten. Hur många 

simuleringar som är tillräckliga varierar från situation till situation och beror bland annat på hur 

utgångsförseningarna och fördelningen av dessa ser ut. 

Genom att samma förseningsfördelning (CRN) har använts i samtliga åtta infrastrukturscenarier och 

alla cykler som i något av scenarierna drabbats av deadlocks har gallrats bort har den del av 

variansen som inte kan förklaras av infrastrukturen minimerats. För att ändå vara säker på att de 376 

simuleringsdygnen är tillräckliga plottas medelförsening och standardavvikelse för infrastruktur- 

variant A0 för både gods- och persontåg i båda riktningarna. Intervallen som används är multipler av 

50, dvs 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 och 450 unika simuleringar och redovisas i diagram 7 

och 8 nedan. 

 
Diagram 7 Standardavvikelse och medelvärde för godstrafiken i A0 stabiliseras mellan 350 och 400 

 
Diagram 8 Standardavvikelse och medelvärde för persontrafiken i A0 stabiliseras mellan 300 och 350 

Medelförseningar och standardavvikelse börjar stabiliseras efter ca 300 simuleringar. Medelförsening 

och standardavvikelse baseras på de 2500 simuleringsdygnen där även de cykler som blivit 

deadlockade i andra infrastrukturer och därmed har högre medelförsening är inräknade. 
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De 376 simuleringsdygn där ingen deadlock har inträffat i något av scenarierna har därmed färre 

variabler i och med att deadlockvariabeln försvinner. Med färre variabler minskar standardavvikelsen 

och därför är 376 simuleringar tillräckligt för att undvika osäkerheter pga otillräckligt urval. 

Simuleringarna i RailSys kommer därför utföras med dessa 376 simuleringsdygn som inte utsattes för 

deadlock i något av de tre scenarierna. 

7.5. Kalibrering 
Railsys innehåller många parametrar som kan finjusteras för att få modellen att reagera på önskvärt 

sätt. Försök som KTH har genomfört på dubbelspårig järnväg har visat att RailSys fungerar 

tillfredställande utan kompletterande kalibreringar.20 Dessa tester har inte genomförts på 

enkelspårig järnväg och RailSys utvecklare medger att simuleringsprogrammet och 

trafikledningsalgoritmerna har problem att hantera enkelspårsdrift. I detta projekt har samtliga 

parametrar samma inställningar för samtliga scenarier och det är skillnaderna mellan de enskilda 

scenarierna som är av intresse. De okulärbesiktningar som genomförts visar på problem med 

spårtilldelningen vid trespårsstationer, i övrigt beter sig trafiken som förväntat. 

  

                                                           
20 Hans Sipilä. KTH 2010 
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8. Resultat 
Vid simuleringen av de åtta faktorscenarierna används de 376 simuleringar som fastslagits ovan. 

8.1. Faktorförsök med tre faktorer 
Effekten av en enskild faktor kallas huvudeffekten. Huvudeffekten för en faktor betecknas lx och 

beräknas genom skillnaden i den genomsnittliga medelförseningen då faktorn är hög respektive låg.  

För att beräkna effekten av faktor a (Fa) subtraheras medelvärdet av de scenarier där faktorn inte är 

utbyggd, β, från de scenarier där faktorn är utbyggd, α. Differensen ger huvudeffektens storlek, lFa. 
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Huvudeffekten för gods- respektive persontrafik räknas var för sig i båda riktningarna sammantaget. 

De förseningar som tas i beaktande är den genomsnittliga förseningen i Sala för neråtgående tåg och 

i Borlänge för uppåtgående tåg. Tabell 8 presenterar huvudeffektens värde för de tre faktorerna där 

F1 är mellanblocksignaler, F2 två extra mötesstationer och F3 två stationer som byggts ut till trespår. 

En utförlig presentation av faktorerna finns i kapitel 5.5 Faktorerna. Huvudeffekten ska tolkas som att 

när faktorn appliceras på infrastrukturen ändras medelförseningen med lx enheter. 

Huvudeffekt av 
respektive faktor 

Godstrafik Persontrafik Genomsnittlig 
huvudeffekt 

lF1 23.2 -6.1 8.55 
lF2 -201.1 -129.2 -165.15 
lF3 107.9 35.9 71.9 
Tabell 8 Huvudeffekten för gods- respektive persontrafik i båda riktningarna samt den genomsnittliga huvudeffekten för 
de båda. 

Huvudeffekten kan även illustreras grafiskt genom att plotta grafen mellan � och � som i diagram 9 

och 10 nedan. 

Medelvärdet av förseningarna vid ändstationen i båda riktningarna 
   

 Huvudeffekten för faktor Fa 
 

Diagram 9 Huvudeffekter godstrafik 
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Tabellen och diagrammen ovan visar att effekten av nya mötesstationer är positiv, dvs att 

förseningarna minskar. Lutningen på linjerna tyder på att nya mötesstationer är den faktor som har 

störst effekt på förseningarna. Faktor 1, mellanblock, har en mycket liten effekt på försenings-

statistiken, vilket även framgår av den låga siffran i tabell 8. Den tidtabell som används är planerad 

med mycket liten konvojtrafik, en mer utbredd konvojtrafik skulle troligtvis innebära ett större utslag 

för faktor 1 då det är vid konvojkörning som mellanblocksignaler gör störst nytta. 

 Faktor 3, trespåriga mötesstationer, har i likhet med faktor 2 en stor effekt på förseningarna, dock i 

negativ riktning, dvs att förseningarna ökar. Detta torde bero på RailSys inbyggda problem att 

trafikleda trespårsstationer på enkelspåriga järnvägar på ett korrekt sätt, se kapitel 7.5. Kalibrering. I 

tabell 8 kan utläsas att effekten av faktor 3 är störst på godstågstrafiken, trovärdigheten hos detta är 

dock svår att fastställa med anledning av problemen i RailSys. Problem med trespårsstationer syns 

tydligt i diagram 11 där de scenarier som innehåller trespårsstationer (Faktor 3) har en högre 

medelförsening än de utan.  

 

Diagram 11 Medelförseningarna vid slutstationen för godstrafiken i de åtta infrastrukturscenarierna 

Då resultaten av de simuleringar som innefattar Faktor 3 inte är rimliga, dvs avviker stort från 

förväntade värden,  bör det utredas varför. Kapitel 8.2 syftar till att finna orsaken till problemet och 

fastslå om inverkan på resultatet är så avgörande att faktor 3 härigenom bör utgå. 
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8.2. Problematiken med trespårsstationer 
Problematiken med trespårsstationer på enkelspåriga banor är känd sedan tidigare. I RailSys 

manualen nämns att trafikledningsalgoritmen kan ha vissa problem att hantera möten på enkelspårig 

järnväg på ett effektivt sätt. Trespårsstationer innebär möjlighet för tre tåg att mötas samtidigt vilket 

samtidigt ger trafikledningen ett extra element att hantera. För undersöka om problemen med 

trespårsstationer är så pass stort att de borde utgå ur analysen studeras problemet närmare. I 

diagram 12 och tabell 9 ser vi att de infrastrukturscenarier som innehåller faktor 3, trespåriga 

mötesstationer, har färre deadlocks än de scenarier som inte gör det. Detta visar på att RailSys 

använder trespårsstationerna på ett korrekt sätt för att undvika att systemet låser sig. 

 

Diagram 12 Andel av simuleringsdygnen som inte drabbas av deadlock 

Att de scenarier som har trespårsstationer får färre deadlocks skulle, om ingen gallring av deadlocks 

hade skett, leda till att dessa hade ett sämre utgångsläge (se kapitel 7.3 Deadlocks). De siffror som 

presenteras i detta kapitel baseras på de 376 simuleringar som blev över efter att alla 

simuleringsdygn där systemet fått en låsning i något av scenarierna gallrats bort. Det innebär att de 

medelvärdesförseningar som analyseras utgår från exakt samma utgångsförseningar. Av den 

anledningen borde trespårsstationer som trafikleds på rätt sätt inte ge den negativa effekt som 

påvisas i kapitel 8.1, detta kan betyda att RailSys trafikledningsalgoritm inte fungerar tillfredställande 

vid trespårsstationer på enkelspåriga banor. 

Då godstågstrafiken ger den tydligaste effekten av faktor tre används endast godstågens 

medelförseningar vid skattning av problemet. I diagram 13 kan utläsas att medelförseningarna för 

godståg är nästan lika höga i scenario F12 som i scenario F123. Skillnaden mellan F12 och F123 är att 

F123 utöver mellanblocksignaler och två extra mötesstationer dessutom har två trespåriga 

mötesstationer. I diagram 13 nedan visas att scenario F123 har högre medelförsening än F12. 

Desamma gäller när vi jämför A0 med F3, diagram 14, även där är enda skillnaden att F3 har 

trespårsstationer.  
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F12 67% 
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Förseningarna i F123 och F3 borde vara lägre än i F12 respektive A0 eftersom två trespårsstationer 

innebär fler möjligheter att hantera flertågsmöten, vilket är vanligt förekommande när tidtabellen 

störs av utgångsförseningar. Att deadlocks är mindre förekommande i de infrastukturscenarier som 

har trespårsstationer visar att alla tre spår används, vilket också bekräftats genom manuell kontroll. 

Dock kan inte trafikledningsalgoritmen hantera det tredje spåret på en enkelspårig bana, vilket leder 

till att det tåg som placeras där vid ett flertågsmöte ofta blir stående längre än nödvändigt. I 

verkligheten borde trespårsstationer inte bara öka flexibiliteten och minska sannolikheten att 

systemet låser sig utan också minska förseningarna. Därför utförs följande analys som ett 

tvåfaktorförsök med mellanblocksignaler och nya mötesstationer. 

Diagram 13 Jämförelse mellan F12 och F123 visar att medelförseningarna är högre i F123 

Diagram 14 Jämförelse mellan A0 och F3 visar att medelförseningarna är högre i F3. 
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8.3. Faktorförsök med två faktorer 
Faktorförsök med två faktorer fungerar i grunden på samma sätt som faktorförsök med tre faktorer, 

men den minskade andelen faktorer gör analysen mindre invecklad. I kapitel 5.4 illustrerades faktor-

försök med tre faktorer av en 3-dimensionell kub, på samma sätt kan faktorförsök med två faktorer 

illustreras med en 2-dimensionell kvadrat, figur 14.  

Standardförsöksplanen för ett faktorförsök med två faktorer i två nivåer visas i tabell 10. 

Scenario Dubbla 
mellanblock 

Ytterligare 
mötesstationer 

0 - - 
F1 + - 
F2 - + 
F12 + + 
Tabell 10 Standardförsöksplanen för ett faktorförsök med två faktorer i två nivåer 

8.3.1. Huvudeffekter 

Huvudeffekten för en faktor beräknas genom skillnaden i den genomsnittliga medelförseningen då 

faktorn är hög respektive låg. Huvudeffekten ska tolkas som att när faktorn appliceras på infra-

strukturen ändras medelförseningen med lx enheter. 

 

De förseningar som tas i beaktande är, liksom i försöket med trefaktoranalys, den genomsnittliga 

förseningen i Sala för neråtgående tåg och i Borlänge för uppåtgående tåg. Då en utformning på 

Medelvärdet av förseningarna vid ändstationen i båda riktningarna 
   

 Huvudeffekten för faktor Fx 
 

Figur 14 En kvadrat kan användas för att beskriva utformningen av faktorförsök med de två faktorerna F1 och F2 
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infrastrukturen kan ge olika effekt på olika trafikslag presenteras resultaten för gods- och 

persontrafik var för sig nedan. 

8.3.1.1. Godstrafik 

Huvudeffekterna för mellanblock och nya mötesstationer presenteras i diagram 15 och tabell 11 

nedan. Huvudeffekten lx ska tolkas som att när faktorn appliceras på infrastrukturen sjunker medel-

förseningen med lx enheter. 

Både mellanblock och nya mötesstationer har en positiv effekt på förseningen, dvs att 

medelförseningen sjunker. Effekten av att bygga två nya mötesstationer är nästan fyra gånger så stor 

som att förse hela sträckan med dubbla mellanblocksignaler. 

8.3.1.2. Persontrafik 

Huvudeffekterna för mellanblock och nya mötesstationer på persontrafiken beräknas på samma sätt 

som för godstrafiken ovan. Resultaten presenteras i diagram 16 och tabell 12 nedan.  

Även för persontrafiken har både mellanblock och nya mötesstationer en positiv effekt på en 

minskad försening. Effekten av att bygga två nya mötesstationer är nästan 2,5 gånger så stor som att 

förse hela sträckan med dubbla mellanblocksignaler. 

8.3.2. Samspelseffekter 

Vid investering av kapacitetsförbättrande åtgärder är det önskvärt att de olika investeringarna 

påverkar varandra i positiv riktning. Om effekten av införandet av faktor x beror av införandet av 

faktor y samspelar x och y. Är effekten av x däremot lika stor oberoende av y finns det inget samspel. 

Diagram 15 och 16 tyder på att det finns ett samspel mellan F1 och F2 men hur betydande det 

samspelet är återstår att undersöka. 

Huvudeffekt av 
respektive faktor 

Gods- 
trafik 

lF1 -24.1 

lF2 -99.3 

Tabell 11 Huvudeffekten av faktor 1 
respektive faktor 2 för godstrafik. 

Diagram 15 Huvudeffekter godstrafik 

Huvudeffekt av 
respektive faktor 

Person- 
trafik 

lF1 -42.7 

lF2 -101.7 

Tabell 12 Huvudeffekten av faktor 
1 respektive faktor 2 för 
persontrafik. 

 

Diagram 16 Huvudeffekter persontrafik 
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Genom att ta halva differensen av medelförseningen för F1 när F2 är på hög nivå och F1 när F2 är på 

låg nivå får vi faktorernas samspelseffekt. 

( )

( )

( )
0

2

Fxy Fyx yhög

Fx Ax ylåg

FxFy

Fx Fy

F d d

F d d

l

l Samspelseffektenmellan Fx och Fy

= − = Α

= − = Β

Α − Β
=

=

 

8.3.2.1. Godstrafik 

De samspelseffekter som mellanblocksignaler (F1) och två extra mötesstationer (F2) har på 

förseningen av godstrafiken beräknas enligt formeln ovan.  

Resultaten som presenteras i tabell 13 visar att de två 

effekterna (vid hög och vid låg) inte är lika stora, vilket 

tyder på att det finns ett samspel. Detta bekräftas av att 

lF1 F2 = - 51.4. Resultatet är samma oavsett om vi 

beräknar samspelet mellan F1 och F2 eller mellan F2 och 

F1 (lF2 F1 = - 51.4) 

För att lättare kunna tolka resultatet presenteras tvåfaktorsamspelat grafiskt i diagram 17.  

 

Diagram 17 Samspelet mellan mellanblocksignaler (F1) och mötesstationer (F2). 

Att linjerna i diagram 17 har olika lutningar visar att mellanblocksignaler har olika effekt på 

medelförseningarna beroende på om det finns extra mötesstationer eller inte. Detta innebär att 

faktorerna samspelar, vilket i sin tur påverkar huvudeffekterna så att resultatet av dessa kan vara 

missvisande. 
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F1 vid hög F2 -75.5 

F1 vid låg F2 27.35 

F2 vid hög F1 -150.7 

F2 vid låg F1 -47.85 

Tabell 13 Effekten av den första faktorn då den 
andra faktorn är hög respektive låg. 
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8.3.2.2. Persontrafik 

Samspelseffekterna för mellanblocksignaler (F1) och två extra mötesstationer (F2) vid persontrafik 

beräknas enligt formeln för samspelseffekter, ovan, resultatet presenteras i tabell 14. 

F1 vid hög F2 -54.7 

F1 vid låg F2 30.6 

lF1 F2 -12.1 

Tabell 14 Resultat av beräkning av samspelseffekter för persontrafiken 

lF1 F2 = - 12.1 visar att det troligtvis finns ett samband mellan F1 och F2 men inte i lika stor 

utsträckning som för godstrafiken. För att lättare kunna tolka vikten av samspelet presenteras 

tvåfaktorsamspelat grafiskt i diagram 18.  

 

Diagram 18 Samspelet mellan mellanblocksignaler (F1) och mötesstationer (F2). 

Att linjerna i diagram 18 är nästan parallella visar att mellanblocksignaler har samma effekt på 

medelförseningarna oberoende av om det finns extra mötesstationer eller inte. Detta innebär att 

faktorerna inte samspelar. 

8.4. Analys av faktorförsök i två nivåer 
Vid studie av huvudeffekterna påvisas att nya mötesstationer har störst påverkan på förseningarna 

men att även mellanblockens positiva påverkan är av betydande art. För persontrafiken har 

mellanblock större betydelse än vad de har för godstrafiken, något som kan förklaras av tidtabellens 

utformning. Mer troligt är dock att detta kan förklaras av det faktorsamspel som råder för 

godstrafiken men inte för persontrafiken. Att det finns ett samband mellan mellanblocksignaler och 

mötesstationer för godstrafik men inte för persontrafik visar att de olika trafikslagen använder 

infrastrukturen på olika sätt. Trots att ett samband kan påvisas bör det undersökas om effekten är 

signifikant med hänsyn till spridningen i observationerna. Detta görs för sakens skull både för 

godstrafik och för persontrafik. 

8.4.1. Referensintervall 

För att bedöma om en effekt kan betraktas som slumpmässig eller inte krävs någon form av 

jämförelsemetod eller referensvärde. Då resultaten ovan baseras på flera observationer är 
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referensintervall en lämplig metod. Vid referensintervall jämförs de skattade effekterna med ett 

referensintervall med två kritiska gränsvärden. De kritiska gränsvärdena skattas med hjälp av t-

fördelning och om en effekt ligger utanför en kritisk gräns är den signifikant, dvs att det är osannolikt 

att enbart slumpen har orsakat den. Dessutom antas att nivåförändringen av motsvarande faktor är 

det som gett upphov till effekten. 

Effekter och samspel beräknas som i 8.3 Faktorförsök i två nivåer, se tabell 16. Där medelvärde och 

standardavvikelse är beräknat utifrån ankomstförseningarna till slutstationen för godstrafik i båda 

riktningarna för de 376 cyklerna, se tabell 15. 

Tabell 16 Försöksplan och resultat för tvåfaktorförsöket ovan med 376 replikat. 

 

Ett led i att få fram de kritiska gränsvärderna är att skatta försöksfelet. Det görs genom att dra 

kvadratroten ur den sammanvägda stickprovsvariansen sp
2: 

2 2 2 2
2 0 1 2 12

2

2

( 1) ( )

2 ( 1)

2 ( 1)

376

A F F F
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n s s s s
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n

df n
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⋅ −

= ⋅ −
=

 

Där df =1500 står för antalet frihetsgrader. Försöksfelet beräknas därefter till: 2
p ps s=  

Vidare räknas effekternas medelfel ut. Medelfelet är standardavvikelsen för en effekt och i ett 

faktorförsök där varje faktor varieras på två nivåer räknas medelfelet för en effekt ut genom att ta 

dubbla försöksfelet dividerat med kvadratroten ur totala antalet prov 

22

376 4 2 3008

p
effekt

s
s

N
N replikat faktorförsök riktningar

⋅
=

= ⋅ ⋅ =
 

De kritiska gränserna beräknas enligt 

1 ,

2 ,

df effekt

df effekt

K t s

K t s

α

α

= − ⋅

= + ⋅
 

Där signifikansnivån α = 5 %, givet frihetsgraden df = 1500 ger tv,α=1,6449 21. Det är de kritiska 

gränserna K1 och K2 som bildar referensintervallet. Resultatet visas i tabell 17 nedan. 

                                                           
21 Formelsamling i statistik för S 

  
F1 

 
F2 

�� 
Gods 

�� 
Person 

s2 

Gods 
s2 

Person 

A0 - - 1 689,7 871,7 1 544,9 667,9 

F1 + - 1 717,0 841,1 1 524,3 633,5 

F2 - + 1 641,8 782,0 1 527,6 644,0 

F12 + + 1 566,4 727,3 1 504,5 607,8 

  

l(F1) -24,1 

l(F2) -99,3 

l(F12) -51,4 

Tabell 15 De tre 
faktorkombinationernas effekter 
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 Godstrafik Persontrafik 

Den sammanvägda 
stickprovsvariensen sp

2 
 

1525,33 638,27 
Försöksfelet sp 39,05 25,26 
Medelfelet för effekten seffekt  55,62 23,28 
De kritiska gränserna:    

K1 -91,49 -38,29 
K2 91,49 38,29 
Tabell 17 Resultat av beräkningarna ovan 

Då de kritiska gränserna bildar referensintervallet kan markeras på en tallinje tillsammans med 

effekterna. Diagram 19 och 20 visar vilka effekter som är statistiskt signifikanta för godstrafiken 

respektive persontrafiken. 

 
Diagram 20 Punktdiagram för effekterna på persontrafiken med referensintervallet markerat. F1, mellanblocksignaler 
och F2,nya mötesstationer är statistiskt signifikanta. 

Om vi jämför de skattade effekterna med de kritiska gränserna enligt diagrammen ovan framgår att 

F2 hamnar utanför de kritiska gränserna för godstrafiken och F1 och F2 hamnar utanför de kritiska 

gränserna för persontrafiken. Det betyder att dessa faktorer har en signifikant påverkan på 

medelförseningen då α=5%. Samspelet mellan F1 och F2. F12 har ingen signifikant påverkan på 

medelförseningen. 

Diagram 19 Punktdiagram för effekterna på godstrafiken med referensintervallet markerat. De effekter som är 
signifikanta hamnar utanför intervallets gränser. F2, Nya mötesstationer är statistiskt signifikant. 
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8.4.2. Slutsatser  

Samspelseffekter kan inte påvisas. Effekten av extra mötesstationer ökar inte med införandet av 

mellanblock och mellanblockens prestation förbättras heller inte av att det byggs nya 

mötesstationer. När det gäller huvudeffekterna är det statistiskt bevisat att fler mötesstationer 

minskar medelförseningarna för både gods- och persontrafiken medan det endast kan visas att 

persontrafiken drar nytta av införandet av mellanblocksignaler.   
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9. Diskussion 
Denna rapport har undersökt samspelseffekter vid tre olika åtgärder avsedda för att förbättra 

kapaciteten på en enkelspårig bana. Förutsättningarna har presenterats och resultaten av 

simuleringar i RailSys har analyserats. Begränsningar och ramar har utgjorts av förutsättningarna och 

den valda metoden. 

9.1. Metod 
Dalabanans egenskaper som en befintlig enkelspårig järnväg är tillsammans med de avgränsningar 

som gjorts, de faktorer för kapacitetsökning som valts och det simuleringsprogram som använts det 

som till största delen påverkat resultatet av den här rapporten. 

9.1.1. Valet av studieobjekt och andra konstanter 

Banans attribut så som längd, stationsavstånd och trafikmix med en stor andel godståg lämpade sig 

väl för den typ av försök som bedrivits i denna rapport. Att det finns mycket och detaljerad 

information att tillgå om Dalabanans uppbyggnad och framtid underlättade efterforskningarna och 

förenklade överföringen från verklighet till modellbana. Arbetet har dock inte följt den befintliga 

Dalabanans uppbyggnad exakt utan ambitionen har varit att spegla banans unika förutsättningar 

samtidigt som den nära anknytningen till verkligheten behålls. Detta gör att den använda 

infrastrukturen ändå kan fungera som modellbana, trotts att de unika egenskaperna gör det svårt att 

dra generella slutsatser. Alternativet hade varit att bygga en modellbana från grunden och i den 

avgöra lämpliga, generaliserbara, attribut. Problemet med detta är att det inte existerar några så 

enkla banor i verkligheten, vilket gör att de generella slutsatserna förlorar i praktiskt värde. 

Att utföra simuleringar i RailSys på en enkelspårig bana är förknippat med vissa kända problem. Dock 

är samspelseffekter lättare att identifiera och studera då alla enheter i systemet blir beroende av 

varandra i en större utsträckning än vad de är för dubbelspåriga järnvägar. Därför räknades 

simulering av dubbelspåriga järnvägar snabbt bort som ett alternativ. 

Fordon och antalet tåg per dygn valdes i enlighet med av dåvarande Banverket framtagna rapporter. 

Tidtabellen lades därefter för att minimera antalet konflikter. Detta lyckades inte fullt ut och om 

kravet på en lättmemorerad tidtabell hade slopats för persontågen hade resultatet kunnat bli bättre. 

Det finns datorbaserade verktyg för att lägga en tidtabell, något sådant användes inte här. Hade ett 

sådant verktyg använts hade antalet konflikter i tidtabellen reducerats till ett minimum. En helt 

konfliktfri tidtabell skulle dock ha verkat påverkat arbetet i stor utsträckning eftersom den viktigaste 

informationen i analysen och beräkningarna är förseningarna. Det går dock inte att utesluta att den 

valda tidtabellens utformning kan ha gett någon faktor en fördel gentemot en annan. 

9.1.2. Faktorer 

De tre faktorerna valdes med utgångspunkt i de åtgärder som dåvarande Banverket klassat som 

prioriterade. Då den information som finns att tillgå är gedigen och välarbetad och åtgärderna rimliga 

fanns det ingen anledning att undersöka andra faktorer. Dock skulle fler faktorer kunna tas i 

beaktning, detta ger dock ett mycket mer komplicerat system som är svårare att analysera. 

9.1.3. Faktorförsök som metod 

Faktorförsök är en välkänd och välbeprövad metod med tydliga statistiska tillämpningar. Den lämpar 

sig extra bra vid analys av simuleringsresultat eftersom det där är lättare att styra över 

slumpfaktorer. 
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9.1.4. Resultaten 

Att de infrastrukturscenarier med trespårsstationer också var de som utsattes minst för deadlocks 

visar att trespårsstationerna klarar systemet från att låsa sig. Dock ökar förseningarna mer än 

försvarbart pga RailSys oförmåga att trafikleda dem på ett vettigt sätt, att stryka scenarierna som 

innefattade trespårsstationer från vidare analys var därför oundvikligt. 

Mellanblockens tendens att ge större nytta för persontrafiken än för godstrafiken skulle kunna 

utredas vidare. Troligtvis beror problemet av tidtabellens utformning och att göra om simuleringarna 

med en annan tidtabell skulle vara alltför tidskrävande för att rymmas i detta arbete. 

Då vi inte kunnat visa på några samspelseffekter går det inte heller att rekommendera en specifik 

kombination av åtgärder. Det faktum att samspelseffekter inte kan påvisas behöver dock inte betyda 

att de inte finns, det innebär istället att frågan bör undersökas vidare.  

9.2. Fortsatt arbete 
En annan tidtabell hade kunnat ge ett annat resultat, därför vore det intressant att lägga in 

tidtabellen som en faktor. Om detta ska göras bör ett program som räknar ut passande tidtabeller 

användas. Om fler än två tidtabeller skulle användas som faktor kan inte faktorförsök i två nivåer 

användas som analysmetod, detta skulle försvåra både beräkningsgången och analysen av resultaten. 

Dock skulle en tidtabellsvariabel utreda om det var tidtabellen som orsakade resultatet att 

mellanblock bättre för persontrafiken än för godstrafiken. 

Det skulle även vara intressant med en fördjupning av deadlockens påverkan, att studera hur bra den 

övriga infrastrukturerna fungerar i situationer där endast en eller två av infrastrukturerna låste sig. 

Intressant där är att ta reda på vad som gjorde att flera/alla infrastrukturutformningar låstes och om 

det skedde på samma ställe i samtliga scenarier, om det gällde samma tåg och om det möjligtvis kan 

spåras till storleken på ingångsförseningarna. 

Att skapa ett komplexare system med fler faktorer och fler nivåer på faktorerna skulle kunna ge en 

bättre bild av systemet och de samspels effekter som troligtvis finns, trots att de inte kunde påvisas i 

denna rapport. Dock skulle första steget vara att få trespårsstationer att fungera så att en komplett 

trefaktoranalys kan utföras. 
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