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Förord 
Att ett arbete aldrig blir som det var tänkt verkar vara en vedertagen regel. Grundidén till detta 

arbete föddes i samtal med Erik Tallroth på SJ AB som gick ut på att finna ett nytt alternativ till den 

övergripande prioriteringsregeln som råder på järnvägen idag att rättidigt tåg har prioritet. Snabbt 

insåg jag att för att uppnå denna målsättning måste jag göra omfattande studier på alternativa 

prioriteringar och detta kan omöjligtvis rymmas inom tidsramen. 

Istället ändrade fokuset från att ta fram en ny lösning till att lyfta fram problembilden för en som inte 

är insatt i problemet. Jag har valt att skriva om bakgrunden till prioriteringsproblematiken och 

berätta om hur Trafikverket löser de långsiktiga konflikterna som uppstår när nästa års tidtabell 

fastläggs.  

Läs detta projektarbete som en form av en tankeställare för järnvägsintresserade som oavsett 

anledning irriterat sig över att ens tåg får stå åt sidan för ett annat. Jag har själv spånat på olika 

scenarion som skulle kunna bli verklighet för att lösa konflikter som baseras på konkurrens, men det 

är just vad det är, mina funderingar.   

Jag vill passa på att tacka min handledare Anders Lindahl på järnvägsgruppen på KTH som har hjälpt 

mig under arbetets gång. Vill passa på att rikta ett speciellt tack till Annica Söderström som arbetar 

som tågledare på Trafikverket och som tog emot mig en dag på Stockholms driftledningscentral. 

Samt Arne Cronvall som likaså han tog emot mig på Hallsbergs driftledningscentral. Utan denna 

information hade arbetet aldrig varit fulländat. Innan jag fick hjälpen av bl.a. Arne så var det Thomas 

Franzén på Trafikverket som ytterst hjälpsamt diskutera mitt arbete över telefon och hjälpte mig 

vidare till dessa människor. Det var en otroligt viktig hjälp i början av ett projekt som var så svårt att 

hitta en väg in i och sedan avgränsa. 

Sist men absolut inte minst har jag en fantastisk flickvän som hjälp mig korrekturläsa, flikat in med 

tankar och idéer samt stöttat mig under arbetets gång. Hon är och har varit ovärderlig för mig. 
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Sammanfattning 
Att tåg samsas om samma järnväg är kanske ingen nyhet, men varför järnvägsföretagen måste 

samarbeta dagligen, både med varandra och Trafikverket, för att få trafiken att gå ihop är det inte 

alla som känner till. När ett tåg är försenat får detta konsekvenser, inte bara för resenärerna ombord 

som kommer fram efter uttalad ankomsttid, utan även för de andra tåg som trafikerar samma 

sträcka. Beroende på hur många spår den aktuella sträckan har går det olika lätt för två eller flera tåg 

att mötas. Den stora frågan som var utgångspunkten för detta arbete var vilket av alla berörda tåg 

som ska få åka när. Vem bestämmer vilket tåg som får gå i bästa rusningstiden? Och vilket tåg får 

prioritet vid en eventuell konflikt? 

Oavsett om du som läser detta arbete arbetar inom järnväg, är en van resenär eller om du inte ens 

har åkt tåg en gång är det ovanligt att man förstår komplexiteten i järnvägstrafik. Detta arbete vill 

belysa bakgrunden till varför järnvägsföretagen och Trafikverket måste prioritera tåg på järnvägen 

idag. Det handlar om att järnvägskapaciteten är utnyttjad på ett sådant sätt att förseningar kan vara 

förödande för punktligheten på en mängd olika tåg trots att det bara var ett tåg som var försenat 

från början. 

Järnvägstrafiken och infrastrukturen som sådan förändras. Idag ser det inte likadant ut som det 

gjorde när morfar åkte tåg för femtio år sedan ”då inga tåg var försenade”. Idag har trafiken ökat 

markant på järnvägen, och monopolet är släppt. Det sistnämnda innebär att det idag finns ett flertal 

olika aktörer på spåren som alla vill att just deras tåg ska få den bästa avgångstiden och ha prioritet i 

eventuella konflikter.  

Bakgrunden till problemet är kort sagt att det järnvägsnätet inte kan mätta behovet från alla 

tågoperatörer som vill köra tåg idag samt att det inte finns en bra lösning på vilket tåg som ska få 

företräde i en konflikt när dessa uppstår på järnvägen idag. Det arbetas utifrån fall till fall och 

resultatet understryker skillnaden mellan erfarenheten hos personen som tar detta beslut.  

Under hela året ansöker tågoperatörerna om tåglägen hos Trafikverket inför nästa års tidtabell. 

Trafikverket har i uppgift att prioritera mellan dessa och fördela ut tåglägen så att trafikdygnet är så 

välutnyttjat som möjligt. Så länge ett tåg håller sig i sin tidtabell kallas det att tåget håller sig i sin 

kanal. Så länge alla tåg håller sig i sin kanal finns därmed inga förseningar och konflikterna kommer 

antingen att undvikas eller att inträffa på planerade mötesstationer. 

När det handlar om operativa konflikter som uppstår när ett eller flera tåg är försenade finns det en 

övergripande regel på järnvägen att rättidigt tåg ska prioriteras. Denna har uppkommit som en följd 

av att tågtrafiken har ökat kraftigt under de senaste åren och tåg anses få för svårt att köra in tid vid 

en eventuell försening på järnvägen idag.  

Målet med arbetet är att lyfta fram dagen prioriteringsproblematik som existerar på järnvägen. Att 

ge en djupare förståelse för hur komplex järnvägstrafik är, genom att beskriva situationer där olika 

beslut får väldigt olika utfall. Arbetet baseras mycket på intervjukällor som på ett eller annat sätt är 

insatta i järnvägsbranschen.  
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1 Inledning 

1.1 Arbetets syfte 
Arbetet ska belysa hur prioriteringen görs idag av trafiken på järnvägen. Både på lång sikt men 

framförallt på kort sikt där den operativa planeringen kan få oönskade följder.  

1.2 Arbetets mål 
Målet med arbetet är att lyfta fram kvaliteter i det långsiktiga arbetet med att planera nästa års 

tidtabell samt att genom effektivt utnyttjande av denna kunskap kunna minimera den totala 

förseningen på järnvägen genom bättre operativa prioriteringar. 

1.3 Metod 
Genom kontakt med personer inom Trafikverket som arbetar med prioriteringsfrågor på järnvägen 

samt personer inom SJ AB med kännedom om prioriteringar och tidtabeller kunna skaffa en 

helhetsbild över hur prioriteringarna går till på järnvägen idag.  

Nästa steg är att beräkna utifrån dagens prioriteringsordningar den nuvarande synen på sena tåg. 

Vilket tåg är mest värt och vilket tåg kommer kunna ta igen mest tid m.m. 

Vidare ska jag genom alternativ ”viktning”, dvs. hur högt prioriterat och värderat ett tåg är, kunna se 

till om denna prioritering är den mest optimala som används idag. För att till sist jämför dagens 

lösning med min alternativa lösning.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns flera sträckor som har problematiken med att långväga tåg kör snabbare än regionaltågen. 

Detta är inget problem såvida inte ett av tågen är förenat. Då kommer med största sannolikhet dessa 

att vara i vägen för varandra och ett beslut om vilket av dessa tåg som ska merförsenat respektive ta 

in tid eller behålla en försening måste göras.  

I detta arbete ligger fokus på södra stambanan mellan Stockholm C och Malmö C där den ovan 

nämnda problematiken finns på nästintill hela sträckan. För att visa ett exempel på följden av att 

konstant prioritera tåg i tid kommer även sträckan Arvika – Stockholm C med i detta arbete. Från 

Stockholm och söder ut är det till en början fyrspår och SL-pendlarna är inte i vägen för fjärrtrafiken i 

någon större utsträckning, men vid norrköping kommer första större konfliken från Stockholm 

räknat. Härvid kommer Östgötapendlarna att konkurrera om utrymmet med fjärrtrafiken. Dessa går 

mellan Linköping och Mjölby. Sedan fortsätter detta med olika operatörers regionaltåg hela vägen 

ner till Malmö C och denna sträcka är sedermera kritisk när det gäller att fatta snabba beslut om 

prioriteringen av järnvägstrafiken på denna. 

Av denna anledning ligger fokus på sträckan Stockholm C – Malmö C för att kunna ta fram bra 

exempel på hur den operativa prioriteringen sköts och problem och brister med denna. 

Detta arbete kommer inte att beräkna en samhällsekonomisk mer lönsam prioriteringsregel än den 

som finns idag utan lyfta fram dess problem. Arbetet handlar heller inte om att eliminera några 

konflikter som uppstår vid försening utan att plantera ett tankesätt som förbättrar arbetet med att 

hantera dessa situationer.  
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1.5 Bakgrund 
Mycket av det som ligger bakom problematiken med prioritering går att härleda tillbaka till den tid 

då järnväg var detsamma som Statens Järnvägar. All styrning av tåg och tågen i sig var då ägt av 

Statens Järnvägar. Detta underlättade för de tillfällen då konflikter uppstod på järnvägen mellan 

exempelvis två tåg som inte kan mötas på ett enkelspår. Eftersom det inte handlar om någon 

byteshandel mellan tågoperatörer kunde SJ själva välja vilket tåg som skulle prioriteras före det 

andra.  

På denna tid fanns enligt Cronvall1 föreskrifter om olika klassade tåg. Ett tåg med en s.k. A-klassning 

var högst prioriterat och ordningen sjönk från A, B, C till oklassificerat tåg. Dessa föreskrifter var 

tänkta som ett material att luta sig tillbaka på då en prioritering måste göras operativt. 

Tiden har förändrat förutsättningarna för tågtrafiken idag och en av de absolut största frågorna som 

de som arbetar inom järnvägsbranschen kämpar med är hur det ska gå att välja mellan två tåg när 

det inte är samma operatör som äger båda tågen.  

  

                                                           
1
 Arne Cronvall verksamhetsutvecklare Trafikverket, möte den 16 april 2012 
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2 Varför måste tåg prioriteras? 
Ursprungsidén med byggandet av järnväg var att uppföra enkelspår mellan sträckor där Sverige 

planerade järnvägstrafik. När fler och fler tåg började trafikera dessa spår räckte inte enkelspår till för 

att täcka järnvägstrafikbehovet och dubbelspår började byggas. I detta skede gällde den 

övergripande prioriteringsregeln att försenat tåg ska prioriteras fram för att reducera deras försening 

och på så sätt jämna ut förseningarna. Detta fungerade enligt uppgifter bra tack vare den glesa 

trafiken. 

Sedan förändrades bilden och spårkapaciteten blev allt mer kritisk. Detta innebar att motsatsen till 

tidigare prioriteringsregler tog plats, vilket är ”tåg i tid skall prioriteras”. Detta för att man menade 

att tåg som en gång blivit försenade och hamnat utanför sin kanal aldrig kan hämta in denna 

försening och det är viktigare att behålla de tåg som är i tid i sin kanal. 

Ett exempel på ett problem som uppmärksammats idag innebär att regionaltåg med betydligt fler 

stopp prioriteras framför långväga tåg som inte kan passera detta tåg. Detta är i grunden pga. att 

regionaltåg med många fler resande har ett större samhällsekonomiskt värde än ett långväga tåg. 

Följden blir då att det snabbare långväga tåget måste anpassa sig till regionaltåget och tappar ännu 

mera tid. 

Anledningen till att tågtrafiken måste prioriteras på dagens järnväg är på grund av att kapaciteten 

som dagens infrastruktur och tågens prestanda tillåter, inte möjliggör för tågoperatörerna att 

konstant skicka iväg tåg på järnvägen utan att konflikter uppstår. 

2.1 Tågtrafik har inte samma flexibilitet 
Tågtrafiken är ofta ute i blåsvädret med stark mediebevakning och upprörda resenärer som är 

försenade. Att ställa krav på trafiktjänster av alla dess slag är nödvändigt och en viss punktlighet och 

komfort måste kunna krävas, men somliga situationer är inte lika enkla för spårbunden trafik som för 

biltrafik. Att bygga järnväg är dyrt och tidskrävande. Det krävs rejäla satsningar för att uppnå bättre 

infrastrukturförhållanden för järnvägen.  

Låt oss jämföra ett dubbelspår med en bilväg med en fil i vardera riktningen. Skulle av någon 

anledning det ena körfältet blockeras av t.ex. ett trasigt fordon ser det väldigt annorlunda ut när det 

händer på en bilväg jämfört med järnväg. Det som generellt händer på en bilväg är att bilarna börjar 

smyga sig ut i motsatt fil och kör om det stillastående fordonet och kringgår på så vis problemet. På 

radion kommer trafikrapporter från nyheterna som hänvisar bilisterna till en annan väg för att denna 

väg är avstängd till dess att hindret är bortbogserad eller åtgärdat. Skulle detta hända på järnvägen 

ser det annorlunda ut. Ett tåg kan inte ”byta körfält” och köra om ett stillastående tåg vart som helst 

på järnvägen. För att detta ska vara möjligt krävs en växel som kan läggas om och ett korsande 

järnvägsspår över till motsatt riktat spår. Om en förare på ett tåg får reda på olycksplatsen och vill 

kringgå problemet genom att åka en annan väg måste denna kontakta Trafikverket för att se om 

detta är möjligt, få ett nytt tågnummer och troligtvis åka flera mil extra för att komma runt om det 

ens är möjligt. 

Problematiken ligger i dess känslighet mot oväntade störningar som förhindrar tåg att köra ostört 

från start till mål. 
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2.2 Kapacitet på järnvägen 
Kapacitet är ett svårbestämt mått som med teknikens hjälp tänjs på varje år. Att köra så många tåg 

som möjligt hela tiden låter bra, men är inte så lätt att applicera på verkligheten. Detta stycke ska 

behandla förutsättningarna för tågtrafiken med hänsyn till kapaciteten. Som kommer märkas beror 

kapaciteten på en rad olika faktorer och det är en lång och seg process att utveckla detta till ett 

flertal av resenärernas önskemål. 

Idag finns det 13 642 km järnväg i Sverige varav 11 152 km av dessa är elektrifierade (Trafikverket, 

2012). Av de sträckor som trafikerar tågtrafik av olika slag görs det idag skillnad på enkelspår, 

dubbelspår samt fyrspår. Detta innebär som kan tydas av namnet antal parallella spår som finns till 

förfogande på en viss sträckning. Kapaciteten på de olika infrastrukturslagen skiljer sig märkbart åt 

beroende på hur många tåg som kan trafikera spåret samtidigt. 

För att ge en förståelse för hur den grundläggande principen för trafikering av tåg på järnvägen går 

till måste två begrepp skiljas åt. Den teoretiska kapaciteten och den praktiska kapaciteten. Den 

teoretiska kapaciteten behandlar uträknade exempel under ideala förhållanden. Detta innebär att 

tågslag med olika hastigheter inte blandas och avstånd mellan mötesstationer och blocksträckor är 

även dem idealt belägna. Den praktiska kapaciteten ser dessvärre annorlunda ut. Tågslag i olika 

hastigheter blandas och måste tas hänsyn till, mötesstationer ligger ibland på ogynnsamman avstånd 

och ibland kan det finnas järnvägssträckor på flera mil utan någon mötesstation alls. Tilläggen i den 

praktiska kapaciteten är många och styrs av utrymme för förseningar, väder, tidtabeller och 

fordonsproblem m.m. (Nelldal, B-L., Lindfeldt, A., & Lindfeldt, O. 2009). 

2.3 Infrastrukturen, signalsystem och blocksträckor 
Järnvägsnätet i Sverige består av en mängd olika komponenter, men detta stycke fokuserar på något 

som heter blocksträckor och signalsystem. En blocksträcka är en sträckning i järnvägen som endast 

får trafikeras av ett tåg i taget. Detta beror på att systemet måste upprätthålla en viss 

säkerhetsstandard. En blocksträcka kan vara olika lång och anpassas efter tänkt trafik på just det 

järnvägsspåret. I regel är en blocksträcka mellan en till tre kilometer lång. Detta kan till viss del 

härledas till ett tågs möjlighet att bromsa. Med spårets fördelaktiga hastighetsmöjlighet i 

friktionssynpunkt m.m. kommer även dess baksida. Denna innebär att bromssträckorna för 

tågtrafiken blir väldigt långa. Ett tåg som kör i 100 km/h beräknas ha en bromssträcka på ca: 700 

meter och ett tåg som framförs i 200 km/h (t.ex. SJ snabbtåg, X2000) beräknas ha en bromssträcka 

på ca: 2800 meter (Nelldal, B-L., Lindfeldt, A., & Lindfeldt, O. 2009). Dessa inbromsningar är s.k. 

komfortabla inbromsningar där resande tåg ska slippa resenärer med kaffekoppen i knäet, men även 

ett nödbromsande tåg har lång inbromsning (ca: 1200 meter för ett tåg i 200 km/h). Följaktligen är 

tågets oförmåga att stanna tvärt en bidragande orsak till en blocksträckas längd. 

Signalsystemet är det system som säkerställer att en blocksträcka endast trafikeras av ett tåg i taget. 

Signalsystemet är uppbyggt med massor av signaler längs med hela järnvägsnätet och dessa reagerar 

på kopplingen mellan de två skenorna i järnvägen som uppstår när ett tåg trafikerar sträckan. Detta 

markerar då att blocksträckan är upptagen av ett tåg och gör det omöjligt för nästkommande tåg att 

få grön signal (kör) in till denna blocksträcka förrän tåget befinner sig på nästa blocksträcka i 

ordningen.  
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2.4 Kapacitet på enkel-, dubbel- och fyrspår 
Med systemets grundläggande säkerhetssystem i åtanke följer nu skillnaden mellan enkel-, dubbel- 

och fyrspår.  

2.4.1 Enkelspår 

När det gäller enkelspår begränsas kapaciteten av avståndet mellan mötesstationer och sträckans 

hastighetsbegränsning. Dessa två förhåller sig på så sätt att ju fler mötesstationer det finns ju enklare 

är det att finna en läglig mötesplats för två tåg i motsatta riktningar som inte medför att det ena 

tåget måste stå stilla länge och vänta på att mötande tåg har passerat. Hastigheten i sin tur hjälper 

kapaciteten genom att ju högre hastighet som accepteras ju snabbare når tågtrafiken nästa 

mötesstation.  

När det gäller mötesstationer finns det en övre gräns som gör att det inte är bidragande med flera 

mötesstationer vid för korta avstånd eftersom tågen då aldrig hinner upp i hastighet mellan 

stationerna.  

I praktiken är det idag möjligt att trafikera ett tåg var tionde minut per riktning då stationerna är 

belägna 5 km ifrån varandra och hastighetsbegränsningen på sträckan är 100 km/h (Nelldal, B-L., 

Lindfeldt, A., & Lindfeldt, O. 2009). Samt ett tåg var 15:e minut per riktning då stationsavståndet 

uppmäter 10 km och största tillåtna hastighet (STH) på sträckan är 200 km/h.  

2.4.2 Dubbelspår 

Dubbelspår underlättar trafiken avsevärt jämfört med enkelspår då samtliga möten med motsatt 

åkande tåg undviks. Om det förutsätts att alla tågen kör i samma hastighet och att det är möjligt att 

köra ut tågen precis efter varandra är kapaciteten på ett dubbelspår ungefär 60 tåg/timme och 

riktning. Detta fungerar inte i praktiken och t.ex. västra stambanan i Sverige med blandad trafik har 

en kapacitet på 8 tåg/timme och riktning (Nelldal, B-L., Lindfeldt, A., & Lindfeldt, O. 2009). 
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Figur 1 – Grafisk tidtabell mellan Stockholm och Mjölby, via Nyköpingsbanan 

Bilden ovan visar en grafisk tidtabell där enkelspår övergår till dubbelspår och antal tåg ökar drastiskt 

då motsatt riktade tåg inte behöver passa in en mötesstation för att passera varandra.  

2.4.3 Fyrspår 

Fyrspår är inte vanligt i Sverige men det finns på kortare sträcka ut från Stockholm C och används för 

att separera tågtrafik som håller olika hastigheter. I Sverige gäller det generellt att vid fyrspår 

trafikerar det långsammare tågen på de två innersta spåren och de snabbare på ytterspåren. Detta 

för att åstadkomma en kapacitet som kan jämföras med två bra planerade och välutnyttjade 

dubbelspår. 

Enkelspår 

Dubbelspår 
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2.5 Kapacitetsbalans 

 

Figur 2 – Kapacitetsbalans på järnvägen (Capacity in Railways, KTH föreläsning AH2026 Railway Traffic) 

Ett järnvägsnäts kapacitet kan beskrivas med hjälp av fyra variabler som har starka samband som 

påverkar systemets kapacitet.  

Number of trains svarar för antal tåg på järnvägen som kan passera en punkt eller sträcka på ett givet 

tidsintervall utan att påverka andra tåg som är ute och rullar.  

Average speed är systemets medelhastighet. Detta beror på tågets maximala hastighet, 

accelerations- och retardationskraft, sträckans största tillåtna hastighetsgräns samt antal stopp längs 

vägen m.m. 

Hetrogeneity är ett mått på blandningen av tågtyper i järnvägsnätet. Denna variabel skiljer på om 

tåget är snabbt, långsamt, stannar ofta m.m. 

Stability är systemets förmåga att hålla sig till den lagda tidtabellen. Det innebär att avgå från 

startstationen och ankomma slutstationen rättidigt. Detta handlar framför allt om något som kallas 

återställningstid. Det är tiden mellan tågen som är olika stor och gör att en försening påverkar andra 

tåg i olika utsträckning. Med en lång tid mellan två tåg så påverkas inte efterkommande tåg i samma 

utsträckning som vid ett kortare intervall (Nelldal, B-L., Lindfeldt, A., & Lindfeldt, O. 2009). 

Bilden visar två olika sorters upplägg av tågtrafiken beroende på tågtrafikens syfte. Den första är 

”mixed-train working” och refererar till en längre sträcka som har varierande sorters tåg, t.ex. västra 

stambanan. Karaktäristiskt för ett sådant järnvägstrafikupplägg är att medelhastigheten är hög och 

blandningen av tågslag är hög på bekostnad av pålitlighet när det gäller att hålla tider samt antal tåg 

som har möjlighet att trafikera järnvägen är lågt.  
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Det andra alternativet är den orangea ”metro-train working” och syftar till en homogen tågtrafik, 

t.ex. tunnelbana. Utmärkande för ett sådant tågupplägg är kortare sträckor där antal tåg och 

punktligheten är hög medan blandningen av tågtyper och medelhastigheten är låg i systemet. 

2.6 Tåglägeskanaler Stockholm, allmänt 
Det minsta trafikavståndet är definierat av systemet. Närmast Stockholm är det två minuter mellan 

varje enskilt tåg och längre ut i systemet är det fem minuter som gäller. Trafikverket bokar då upp ett 

antal tomma tåglägen mellan de fastställa för att säkerställa robusthet och punktlighet i systemet.  

I Stockholmområdet fungerar utnyttjandet av spåret på följande vis. Är det dubbelspår blandas 

snabba tåg med långsamma, men är det istället fyra spår placeras de långsamma tågen (100-140 

km/h) på innerspåren medan de snabba tågen (160-200 km/h) trafikerar de yttre. 

Som det ser ut idag på den angränsande fyrspårssträckan från Stockholm och söder ut är det 16 

tåglägen på innerspårssträckan och 12 stycken tåglägen på ytterspåren närmast Stockholm per 

timme och riktning. 

Av dessa sammanlagt 28 tåglägena gör Trafikverket anspråk på 4 stycken för att ha utrymme för 

kortsiktiga förändringar i form av t.ex. en trafikstörning. Summeras detta blir det sedermera 24 

tåglägen per timme och riktning som är bokningsbara vid Stockholm (Järnvägsnätsbeskrivningen 

(JNB) 2013, bilaga: 4.4 s. 3)  
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3 Att fastställa en tidtabell 
Att det är trångt på järnvägen idag kan konstateras, men hur bestäms det vilket tåg som får åka när? 

För att på något sätt kunna jämföra tåg mot tåg har Trafikverket bl.a. tagit hjälp av rapporter från 

ASEK för att få ett restidsvärde och en samhällsekonomisk bedömning av resan. Uppstår det 

konflikter mellan flera tåg som vill ha samma tågläge, och detta inte går att lösa genom 

överrenskommelse värderas tågen och det tåg som genererar störst samhällsekonomisk lönsamhet 

får tågläget.  

ASEK är en förkortning för arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
trasportområdet. I denna arbetsgrupp ingår Trafikverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Svensk 
kollektivtrafik, Transportstyrelsen, Vinnova och Trafikanalys (adjungerad) (Trafikverket 2012). 

Denna grupp har till uppgift att rekommendera vilken data som bör användas och att föreslå vilken 
kalkyl- och analysmetod som bör användas för att beräkna det samhällsekonomiska värdet av en 
specifik åtgärd inom transportsektorn.  

3.1 Processen  
Den långsiktiga tilldelningen av kapacitet sker successivt under hela året för att planera in tåglägen 

för hela nästa år. Processen startar redan i januari och fastställs i september för att sedan ad-

hocjustera det sista innan den tas i bruk den 9:e december. 

 

 

Figur 3 – Processkarta för tilldelning av kapacitet vid framtagning av tidtabell (JNB 2013, kap. 4 s. 3) 

Processkartan visar arbetets gång från ansökan till fastställd tågplan där ett antal steg måste passeras 

innan Trafikverket når dit. En stor del med att fastställa en tågplan ligger i att tvistlösa en konflikt 

som uppstår i samband med att flera operatörer vill köra på samma sträcka vid samma tid. Detta kan 

förhoppningsvis lösas genom att operatörerna själva finner alternativ och kan tänka sig att ge plats åt 

den andra. Sådan är inte alltid fallet och Trafikverket måste då göra en avstickare från punkt 4 på 
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processkartan och förklara banan överbelastad. Detta innebär att fler tåg än vad som är möjligt vill 

trafikera banan samtidigt. Detta kräver prioriteringstillämpningar där det tåg som ger största 

samhällsekonomiska nyttan ska få trafikera banan i slutändan om inte frågan är löst mellan 

operatörerna på egen hand innan.  

3.1.1 Ansökan om tjänster av Trafikverket 

Efter avregleringen av järnvägen har många bolag visat intresse för Sveriges järnväg. I Trafikverkets 

järnvägsnätsbeskrivning finns en lista över järnvägsbolag som ansökt om tjänster. Inför att tågplanen 

2012 skulle fastställas visade följande bolag intresse: 

Inkomna ansökningar  
Östgötatrafiken  Peterson Rail AB  

Arriva Tåg AB  SJ AB  

A-Train AB  Skandinaviska Jernbanor AB  

Baneservice Skandinavia AB  Skånetrafiken  

Bergslagernas Järnvägsällskap  Stena Recycling  

Botniatåg AB  Stiftelsen Dahl Västra Värmlands Jvg  

CargoNet AS  Stockholms Kultursällskap för Ånga och 
Järnväg  

CQ Correct  Stockholmståg KB  

DB Schenker Rail Scandinavia A/S  Sundsvallsflyg AB  

DSB Sverige AB  Svenska Tågkompaniet AB  

Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska 
förening  

SWT Swedtrac Trafik AB  

EuroMaint Rail AB  Tjustbygdens Järnvägsförening  

Green Cargo AB  Trafikverket  

Hector Rail AB  Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum  

Infranord AB  Transwaggon AB  

Inlandståget AB  TX Logistik AB  

Jönköpings Länstrafik AB  Tågfrakt Produktion AB  

Kalmar Läns Trafik AB  Upplands Lokaltrafik AB  

Kalmar Veterantåg  Veolia Transport Sverige AB  

Malmtrafik i Kiruna AB  Västtrafik AB  

MidCargo AB  VÄTE Consulting AB  

Midwaggon AB  Öresundsbrokonsortiet  

Orsa Jernvägsförening  

Rush Rail AB  

Figur 4 – Tabell över 46 järnvägsföretag som ansökte om tåglägen inför 2012 år tågplan (JNB 2013, 
Trafikverket) 

Sammanlagt är det 46 stycken intressenter som fanns med i behandlingen av 2012 tågplan.  

Beroende på vad avsikten är med att köra ett tåg från punkt A till B måste tågoperatören ansöka om 

olika tjänster hos Trafikverket. Dessa är uppdelade i ett flertal mindre tjänster som måste genom 

uppriktiga ansökningar från de olika operatörerna kategoriseras av Trafikverket och 

samhällsekonomiskt värderas (JNB 2013 kap. 4).  

3.1.1.1 Minimipaket av tillträdestjänsterna  

För att exemplifiera ansökningen av tjänster hos Trafikverket förklaras här kortfattat minipaketet. 
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Minipaketet av tillträdestjänster är det minsta och mest triviala som en järnvägsoperatör måste 

ansöka om. Denna tjänst tillhandahåller bastjänster som är en förutsättning för att kunna trafikera 

järnvägsnätet idag. Det handlar om tåglägen för persontrafik, godstrafik samt tjänstetåg. 

Med detta tågläge ingår en körplan från punkt A till B med ett uppehåll på maximalt 60 minuter per 

mellanliggande plats med trafikutbyte. Om ett järnvägsbolag önskar ett längre uppehåll än 60 

minuter, dvs. en uppställning av tåget för avsyning, låta tåget stå för att komma in i ett senare 

omlopp, eller bara växla undan fordonet måste järnvägoperatören ansöka om tjänsten uppställning 

(JNB 2013, kap. 5 s. 4). 

3.1.2 Värdering av tågtrafiken 

Efter att tjänster ansökts och om flera tåg efterfrågar samma tågläge måste värdering av tågen göras. 

I detta skede är det flera olika aspekter som måste behandlas. Det är viktigt att kapaciteten på 

järnvägen maximeras och utnyttjas av tåg som maximerar den samhällsekonomiska lönsamheten 

(JNB 2013, bilaga: 4.2). 
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Förutom att ange start- oh slutpunkt för tåget och önskad avgångs- och ankomsttid, måste 

tågoperatörerna placera tåget i en prioriteringskategori i enlighet med förbestämda riktlinjer. Dessa 

riktlinjer som järnvägsbolagen måste rätta sig efter ser ut på följande vis: 

Samtliga identifieringsvillkor och kolumner för en prioriteringskategori måste uppfyllas, annars ska en 

annan kategori väljas.  

Figur 5 – Prioriteringskategorier för tåg- och persontransporter (JNB 2013, bilaga: 4.2 s. 11). 
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3.1.3 Tvistlösning 

När tåglägen är ansökta och tåg kategoriserade kommer nästa steg där tågplanen ska läggas. Efter att 

tåglägen är önskade kan det uppstå tvister mellan operatörer som har ansökt om samma tågläge. 

Om tvisten inte går att lösa under samordningen måste Trafikverket förklara banan i fråga 

överbelastad och värdera tågen enligt kategorierna ovan som är ur samhällsekonomisk syvinkel olika 

värda.  

Kostnadsparametrar finns då redan givna för de olika prioriteringskategorierna och talar om hur 

mycket det kostar att försena eller ställa ett tåg åt sidan beroende på vilken kategori denna tillhör.  

Bilden nedan visar kostnadsparametrarna som Trafikverket beräknat enligt olika modeller och 

schablon.  

Prioriteringskategorikod Transporttidskostnad 
(kr/km) 

Transportavståndskostnad 
(kr/km) 

Förskjutningskostnad 
(kr/km) 

A B C D 
SP 764 52 695 
RX 314 38 255 
RS 193 16 165 
RI 43 12 16 
RL 141 16 113 
FX 788 44 642 
FS 406 44 312 
FL 253 36 156 
FI 69 14 29 

PO 32 18 0 

Figur 6 – Samhällsekonomiska kostnadsparametrar som Trafikverket använder till respektive 
prioriteringskategori (JNB 2013, bilaga: 4.2 s. 14). 

Figur 6 visar kostnadsparametrarna från figur 5 ovan där det kan avläsas hur mycket ett tåg i 

respektive kategori är värt i olika situationer. Utifrån dessa beräkningar kan Trafikverket lösa en 

eventuell tvist på en överbelastad bana. Dessa värden används som ett hjälpmedel till att se hur 

mycket varje minut av tågets körtid är värd rent samhällsekonomiskt. Det kan handla om ett läge där 

Trafikverket måste förskjuta en avgång på antingen det ena eller det andra tåget. Då skulle det t.ex. 

kosta 642 kr/min att förskjuta ett tåg som klassats med ”FX”, vilket är ett högt prioriterat tåg och dyr 

handling sett till den samhällsekonomiska lönsamheten. Ett exempel på hur en tvistlösning kan se ut 

följer nedan där ett beslut från Trafikverket bifogas på nästa sida. 
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Figur 9 – Beslut från Trafikverket efter begäran om tvistlösning (Fastställd Tågplan 2012, Beslut tvistlösning TKAB)  
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4 Driftledningscentraler längs med Södra Stambanan 

4.1 Driftledningscentraler (DLC) på södra stambanan 
Längs med Södra Stambanan mellan Stockholm och Malmö finns det tre olika driftledningscentraler 

som styrs av Trafikverket, vars beslut påverkar varandra i allra högsta grad. Norr ifrån räknat kommer 

DLC Stockholm först. Sett till avgränsningen till södra stambanan har DLC Stockholm sträckan 

Stockholm C till och med Katrineholms station med alla dess mellanliggande stationer och 

mötesplatser. Söder ut från Katrineholm så försvinner tågen från DLC Stockholms skärmar och DLC 

Norrköping tar över. DLC i Norrköping täcker upp sträckan från Katrineholm C till Nässjö station i 

söder när det gäller södra stambanan. Nässjö station och resterande sträcka ner till Malmö hanteras 

av DLC i Malmö. 

Kännetecken för regionaltåg/pendlar är att dessa inte går lika snabbt och stannar på betydligt fler 

stationer än ett fjärrtåg. Detta orsakar problematiken i samtliga exempel i detta kapitel.  

4.1.1 DLC Stockholm 

Stockholms driftledningsområde hanterar 60 % av Sveriges tågtrafik, där bland räknat pendeltåg, 

regionaltåg och fjärrtåg (Trafikverket 2013b). Driftledningscentralen i Stockholm har fördelen av ett 

fyrspår mellan Stockholm C (CST) och Flemingsberg (FLB) som gör att snabbtåg och SL (Stockholms 

lokaltrafik) aldrig hamnar i konflikt på denna sträcka då de två innerspåren är ämnade för de 

långsammare pendlarna och ytterspåren för de snabbare tågen. Däremot mellan Gnesta (GN) och 

Flemingsberg (FLB) kan konflikt mellan SL och SJ uppstå.  

 

Figur 10 – Grafisk tidtabell från Trafikverket på sträckan Stockholm C - Gnesta 

Det är mycket svårt att tyda något från grafen mellan CST och FLB pga. den stora mängden tåg som 

trafikerar sträckan, men tack vare fyrspåret som möjliggör detta uppstår sällan större konflikter 

mellan tåg pga. hastighetssepareringen.  

Nämnas bör att vid blandad trafik på järnvägen är det nästintill oundvikligt att göra en annan lösning 

än att fjärrtåg med hög största tillåtna hastighet (STH) måste anpassa sig till regionaltågen med lägre 

STH. Det innebär att nära städer där regionaltrafiken finns homogeniseras hastigheten för att kunna 

göra en robust och stabil tidtabell med godtagbar återställningstid. 

4.1.2 DLC Norrköping 

Driftledningsområdet som DLC Norrköping ansvarar för har längst med södra stambanan den mest 

kritiska delsträckan mellan Mjölby station (MY) och Norrköping C (NR). Längs med detta dubbelspår 

samsas två operatörer, dels SJ och dels DB som sköter östgötapendlarna. Östgötapendlarna trafikerar 

mellan Tranås och Norrköping och stannar på ett flertal mellanliggande stationer medan SJ trafikerar 

sträckan med snabbtåg, nattåg, östpendeln som går mellan Linköping och Gävle samt loktåg som 
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endast gör uppehåll vid Mjölby, Linköping och Norrköping. Nedan visas trafiken mellan Mjölby och 

Norrköping i Trafikverkets dagliga graf. 

 

Figur 11 - Grafisk tidtabell från Trafikverket på sträckan Norrköping C - Mjölby 

I grafen kan det utläsas flera punkter där en försening på endast någon minut gör att en prioritering 

måste göras. Tåg som benämns 87XX tillhör DB och är den ovan nämnda Östgötapendeln. Dessa kan 

inte hålla samma hastighet som SJ snabbtåg och istället för 200 km/h har dessa tåg endast en tillåten 

hastighet på 160 km/h. Markera i diagram/förtydliga. 

4.1.3 DLC Malmö 

Driftledningscentralen i Malmö som hanterar tågen från Nässjö har blandad trafik längst med hela sin 

sträcka. På Malmös driftledningsområde konkurrerar tre olika operatörer med resandetåg. Det är SJ, 

med deras fjärrtåg, det är Arriva som kör Skånetrafikens pågatåg och det är DSB som kör 

Skånetrafikens Öresundståg. Den sträcka som är mest kritisk är den mellan Hässleholm (HM) och 

Malmö C (M). Denna visas i en grafisk tidtabell nedan där det går att se att stundtals är det mycket 

små mellanrum mellan tågen och det behövs inte en stor försening för att det ska på dessa ställen 

uppstå en konflikt.  

 

Figur 12 - Grafisk tidtabell från Trafikverket på sträckan Hässleholm – Malmö C 

Exempel på en punkt 

där det är kort tid 

mellan två tåg 

Exempel på punkter där 

en försening innebär att 

ett tåg lätt hamnar i den 

andras kanal och blir på 

så sätt i vägen för det 

andra tåget 
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5 Den operativa prioriteringen 
Om ett tåg av någon anledning hamnar utanför sin tidtabell och därmed utanför sin kanal kommer 

det pga. den höga andel järnvägstrafik idag med största sannolikhet att uppstå en konflikt med ett 

eller flera tåg på vägen mellan start- och slutstation. Vid denna konflikt krävs ett aktivt beslut om 

vilket av de tåg som möts eller hamnar före respektive efter i en tågkö som får åka först. Detta val 

kan ha stora konsekvenser på övrig trafik och en till synes liten försening kan snabbt växa och bli en 

stor försening med alla dess följder.  

5.1 Nuläge 
Idag ser det helt annorlunda ut mot den tid då SJ var ensamma på järnvägssidan. Kapaciteten på 

järnvägen är utnyttjad till max på nästintill samtliga spår som trafikeras idag och SJ är långt ifrån 

ensamma på spåren.  

När fler aktörer fick möjlighet att intressera sig för järnväg, dök det snabbt upp flera bolag. I och med 

detta slopades klassificeringen som SJ tidigare hade och endast en tumregel levde kvar. Denna finns i 

dagens föreskrifter och innebär att tåg som är rättidigt och håller sig till sin kanal har prioritering 

framför övrig försenad trafik. Om ingen operatör önskar annat kommer driftledningscentralerna som 

idag är åtta stycken till antal att följa dessa föreskrifter och tåg i tid prioriteras. Nämnas bör att 

avsteg från detta görs då störningar uppstår eller då järnvägsoperatörerna önskar annat och detta är 

rent tekniskt genomförbart.  

De åtta driftledningscentralerna som finns idag befinner sig i Malmö, Göteborg, Norrköping, 

Hallsberg, Stockholm, Gävle, Ånge och Boden. Dessa har vardera ett förbestämt område kring 

respektive stad och hanterar samtliga tåg inom detta. Pga. svårigheter med att på ett säkerställt sätt 

få reda på den faktiskt hastigheten som ett tåg färdas i och dess vikt m.m. görs idag beslut om vilket 

tåg som ska prioriteras vart i mångt och mycket baserat på erfarenhet. De åtta 

driftledningscentralernas (DLC) områden avspeglar sig tydligt i arbetet då dessa behandlar tre olika 

sorters programvara för att göra jobbet och har ingen kontakt eller uppföljning med intilliggande 

område när tågen försvinner förbi områdesgränsen.   

5.2 Problematiken med dagens prioriteringsbestämmelse 
Det är inte helt problemfritt med att blint prioritera tåg i tid på järnvägen idag och detta syns tydligt 

då avsteg från detta görs nästintill dagligen enligt Söderström2. Detta avsnitt ska visa på svårigheter 

med denna tumregel. 

5.2.1 En försening växer snabbt och påverkar flera 

Detta exempel är tänkt att lyfta fram effekten av att prioritera tåg i tid där det börjar med att tåg 452 

är försent från Arvika cirka 8 minuter. Därefter kan det avläsas att tåget får stå åt sidan för samtliga 

rättidiga tåg längst med vägen och hamnar tillslut på slutstation på nästa bild 09.52 när ordinarie 

ankomsttid till Stockholm är 08.50. 

 

                                                           
2
 Annica Söderström tågledare Trafikverket, möte den 17 april 2012 
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Figur 13 – Exempel på SJ snabbtåg 452, merförsening av att konstant prioritera tåg i tid (Trafikverket 2012a) 

 

Figur 14 – Fortsättning från föregående bild när SJ snabbtåg 452 ankommer Stockholm C 62 minuter försenat 
(Trafikverket 2012a) 

Frågan som ställs vid en prioritering som ovan är om det är rimligt att följa denna sortens prioritering 

till varje pris. Tappar tåg 452 sitt värde för tidskänsliga resenärer som pendlar dagligen med detta? 

Om avsteg från den rådande prioriteringsregeln skulle göras, hur skulle det då kunna se ut? 

Alternativet till att alltid prioritera tåg i tid skulle kunna vara att istället prioritera fram det försenade 

tåget. Detta skulle leda till att hela den grafiska tidtabellen förskjuts åt höger och på så sätt försena 



 

 

24 

samtliga tåg i regionen till dess att en lucka i tidtabellen uppkommer och tågen kan återgå till 

ordinarie. Bilden nedan är en möjlig följd utav detta. 

 

Figur 15 – Alternativ prioritering med samma utgångsläge att SJ snabbtåg 452 är försenat från Arvika 
(Trafikverket 2012a) 

Även med denna modell finns det många för och nackdelar. Till en början måste det bestämmas när 

ett tåg egentligen är försenat. I en del situationer kan det kanske vara bättre att ha 10 stycken tåg 

som är försenade mellan 3-6 minuter istället för ett tåg som är 70-90 minuter sent, men ibland är det 

motsatta förhållanden. En av de mest väsentliga anledningarna till att exemplet i bilden ovan inte är 

aktuellt i de flesta fall är att flera tågoperatörer inblandade. I exemplet ovan är det SJ snabbtåg 452 

som orsakar förseningen till en början. Det är idag långt ifrån självklart att andra operatörer på 

järnvägen godkänner att försena sitt tåg på grund av att SJ blev försenade. I sådant fall måste 

järnvägsbolagen komma överrens internt om den bästa lösningen och sedan meddela bådas 

godkännande till tågledaren i berört område. 

Det existerar sedermera ingen konkurrensneutral lösning idag där en övergripande regel kan gälla 

över flera bolags tåg. Ett enskilt järnvägsföretag kan meddela tågledaren att ett av deras tåg har 

högsta prioritet och ska i alla konflikter med tåg som även dem ägs av samma operatör ha företräde i 

konflikten. Detta är fullt möjligt och används en del på järnvägen idag enligt Cronvall3. 

5.2.2 Kommunikationen mellan DLC-områdena 

Prioriteringar på järnvägen kan beröra olika många tåg och ibland går det till synes helt smärtfritt att 

ställe ett tåg åt sidan till fördel för ett annat. Detta kan vara fallet för en tågledare i ett 

driftledningsområde som gör bedömningen att den totala förseningen minimeras genom en viss 
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åtgärd. Det som ibland missas är att tågen, när dessa når nästa DLC-område, hamnar i vägen för ett 

flertal fordon och förseningen i detta område stiger kraftigt pga. lösningen i förra. 

Det är ett problem idag att de åtta olika driftledningscentralerna inte har tillräcklig kontakt med 

varandra och använder olika dataprogram. 
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6 Alternativ hantering av prioriteringen 
Tumregeln säger idag klart och tydligt att rättidiga tåg ska prioriteras före försenade tåg. Detta är inte 

hugget i sten, och det görs en del avsteg från detta. Detta kapitel kommer ta upp exempel på hur det 

kan se ut om trafikledaren väljer att prioritera annorlunda.  

6.1 Exempel på olika fall 
Graferna i detta stycke som visar förseningsminuter och pekar ut orsaker till förseningarna är 

framtagna av Andersson4.  

SJ snabbtåg 542 förseningar i minuter under perioden 2011-08-15 till 2011-10-15 

 

Figur 16 – Graf över SJ snabbtåg 542 förseningar i minuter under perioden 2011-08-15 till 2011-10-15 

Varje linje i diagrammet ovan visar en försening av SJ snabbtåg 542 (går från Malmö C till Stockholm 

C) ett visst datum. De svarta ringarna visar att det finns ett återkommande mönster vid denna 

avläsningspunkt. Det kan t.ex. vara att tåget alltid tappar 3-9 minuter på grund av enkelspårsdrift vid 

banarbete i Nässjö (N).  

På ett fåtal ställen syns det tydligt att trafikledarens operativa beslut får stora konsekvenser för 

tågtrafiken i allmänhet och 542 i synnerhet. 
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Tre olika utfall beroende på vilket tåg som prioriterades 

 

Figur 17 – Tre olika prioriteringslösningar då SJ snabbtåg 542 var ca: 8 min försenat vid avläsningspunkten i 
Boxholm 

Detta exempel påvisar följden av tre olika beslut som fattades av trafikledaren då det faktum att 542 

var försenat så pass mycket att det hamnade bakom Östgötatrafikens pendeltåg mellan Mjölby (MY) 

och Norrköping (NR) 8774 vilket i detta fall innebär mellan 7-9 minuters försening. 

Det är viktigt att notera att sträckan mellan Mjölby och Norrköping tillåter en hastighet på 200 km/h, 

vilket SJ snabbtåg också klarar av, men Östgötatrafikens pendel har en största tillåtna hastighet på 

160 km/h och har dessutom många flera stopp. Tåg 8774 startar i Mjölby (My) och stannar i Mantorp 

(MT), Vikingstad (VSD), Linköping (LP), Linghem (LGM), Kimstad (KMS)och slutligen i Norrköping som 

är slutstation för tåget. SJ snabbtåg som trafikerar sträckan har endast stopp i Mjölby (MY), Linköping 

(LP) och Norrköping (NR). SJ snabbtåg har dessutom en bra gångtid mellan dessa stationer då det är 

planerat att inte köra snabbare än 160 km/h enligt Andersson5. Det skulle innebära att om banan var 

helt fri från trafik kan ett snabbtåg i 200 km/h ta in mycket förlorad tid på denna sträcka.  

Den översta linjen (den blå) visar följden av att snabbtåget 542 fick ligga bakom pendeln hela vägen 

mellan Mjölby (MY) och Norrköping (NR) och trafikledaren prioriterade efter dagens tumregel med 

att den rättidiga pendeln har företräde. SJ snabbtåg blev merförsenade från 9 minuters försening till 

16-17 minuters försening för att tillslut ankomma Stockholm 24 minuter försent.  

Den lila linjen visar vad som hände när trafikledaren gjorde avsteg från tumregeln och lät SJ snabbtåg 

passera Östgötapendeln 8774 i Linköping (LP). Detta innebar att SJ snabbtåg som var 7 minuter 

försenat endast tappade 4 minuter till och blev 11 minuter försenat på denna sträcka mellan Mjölby 

och Norrköping för att sedan nå Stockholms central 9 minuter försenade.  
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Den sista linjen (den röda) påvisar följden av ytterligare ett avsteg från tumregeln. Denna gång har 

trafikledaren låtit SJ snabbtåg 542 passera Östgötapendeln 8774 redan i Mantorp (MT). Det gjorde 

att snabbtåget tog in någon minut på sträckan istället och ankom Stockholm central endast 6 minuter 

försenade.  

SJ snabbtåg 537 under perioden 2011-08-15 till 2011-10-15 mellan Stockholm C och Malmö C 

 

Figur 18 - Graf över SJ snabbtåg 537 förseningar i minuter under perioden 2011-08-15 till 2011-10-15 

Många anledningar till förseningar faller bort i äldre data eller orsaksrapporteras inte till Trafikverket. 

Det kan vara tillfälliga störningar i infrastrukturen eller fordonsfel m.m. Det går ändå att genom 

studier av ovanstående diagram att avläsa en del mönster som återkommer pga. operativ prioritering 

av trafikledarna.  
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Figur 19 – Exempel på följden av olika operativa prioriteringar av trafikledaren 

Det som diagrammet ovan visar är att när trafikledaren frångår tumregeln och väljer att låta SJ 

snabbtåg 537 göra förbigång på olika stationer så att snabbtåget som inte stannar lika ofta och har 

högre största tillåtna hastighet kan ta igen tid, så skadar inte det i det här fallet pendeln 1231.  

Många gånger sker detta per automatik av trafikledaren på sträckan, då Trafikverket känner till 

problematiken, och vet av erfarenhet att det brukar gå bra. Uppmärksammar i detta fall SJ 

problematiken som kan uppstå i samband med en konflikt med pendeln 1231, måste SJ trafikledning 

kontakta operatören som äger 1231, i detta fall DSB. För att få deras godkännande till en förbigång 

och sedan ringa Trafikverket och dess trafikledare på berörd sträcka. DSB kan i detta läge säga nej, 

och Trafikverket kan i sin tur meddela att en förbigång inte kommer vara möjlig på sträckan pga. 

mötande tåg m.m. Det kan sedermera vara en väldigt svår process att genomföra för 

järnvägsföretagen. 

6.2 Effekter av annorlunda prioriteringar 
Tågvärlden är komplex och ett stort nätverk som är svårt att dela upp och göra prioriteringar på en 

delsträcka utan att det ska märkas på övrig trafik.  

I de två exempel ovan med SJ snabbtåg 542 och 537 syns det tydligt att avsteg från tumregeln i och 

med att aktivt prioritera fram det sena tåget gav mycket bättre resultat i slutändan. Ju tidigare ett 

prioriteringsbeslut fattades, ju bättre var det. 

Det finns ingenting idag som påminner om den långsikta prioriteringen där Trafikverket försöker 

planera en tidtabell som är så samhällsekonomiskt lönsam som möjligt. Dagens tumregel hanterar 

bara fordon. Teoretiskt sett kan ett rättidigt tåg trafikera med endast en tredjedel så många 

resenärer som ett försenat tåg i konflikt. Tumregeln säger då att det rättidiga tåget har företräde. 
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Regeln tar inte hänsyn till det samhällsekonomiska värdet av konfliken och i många fall upptäcks inte 

ens konflikten.   
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7 Diskussion 

7.1 Göra prioriteringarna mer nationella 
Efter samtal Cronvall6 har följande information om NTL (nationell tågledning) tagits fram.  

Ska nuläget beskrivas kortfattat när det gäller styrningen idag så finns det åtta olika DLC-områden 

(DLC = driftledningscentral). Dessa ansvarar endast för sitt eget område och orsakar på så vis ibland 

suboptimerade beslut. Med detta menas att en prioritering som innebar att hålla igen ett tåg för ett 

annat kan vara bra på det första området, men orsaka problem på nästa område när tåget hamnat ur 

sin kanal. 

Ett stort projekt som håller på att drivas nu går under namnet NTL och står för just ”nationell 

tågledning”. I projektet ingår ett stort antal delprojekt som inte kommer behandlas i detta arbete, 

men en viktig del som jag tror kommer få stort genomslag är den nationella programvaran för 

tågledarna. Idag är det som sagt åtta olika driftledningscentraler med tre olika prioriteringsprogram. 

NTL kommer att sammanfoga dessa och ge tågtrafikstyrningen hela Sveriges järnvägsnät att arbeta 

på.  

NTL finns inte idag och all information som delges här är målsättningar med projektet och hypoteser 

om hur utfallet kan komma att bli. 

Med NTL kommer det vara ett okänt antal DLC, men troligtvis färre än vad det är idag. NTL kommer 

möjliggöra för DLC att se följder av ett prioriteringsbeslut utanför dagens DLC-områden. Om en 

tågledare lägger in en prioritering i NTL kommer detta program att varna om detta kommer orsaka 

problem längre fram på sträckan. Detta ska då ha täckning för hela tåget färdväg från start till mål 

och med hjälp av bättre information om tågets längd, vikt och färdväg kommer även NTL varna för 

att en tänkt mötesstation eventuellt kan vara för kort eller dylikt.  

Fungerar NTL som tänkt kommer detta vara ett stort kliv gentemot att sudda ut de olika 

driftledningscentralernas gränser som idag försvårar arbetet med att se konsekvenser av en 

prioritering.  

7.2 Konkurrensen på järnvägen 
Det största problemet som finns idag på järnvägen sett till den operativa prioriteringen är enligt mig 

konkurrensen mellan de olika järnvägsföretagen. För att beskriva problemet grovt spelar det ingen 

roll hur bra prioriteringarna är på pappret om det är flera olika tågoperatörer inblandade, för ett 

järnvägsföretag har ingen som helst skyldighet att ställa sitt tåg åt sidan för ett annat 

järnvägsföretags tåg som eventuellt är försenat. 

Detta orsakar att även om NTL får ett stort genomslag och en ny programvara som berättar om att 

den föreslagna prioriteringen kommer att hjälpa det högt prioriterade tåget hos ett järnvägsföretag 

att ta igen all sin förlorade tid kan detta ändå inte genomföras om ett annat järnvägsföretag blir 

inblandat och påverkas negativt av detta utan deras medgivelse.  

Järnvägsoperatörerna kan idag ringa varandra, förklara läget och hoppas på att de kan tänka sig att 

ställa sitt tåg åt sidan för att rädda ett annat eller flera andra tåg, men för detta finns ingen garanti. 
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7.2.1 Hur kan järnvägsoperatörerna och Trafikverket kringgå konkurrenssituationen? 

Här nedan presenteras de slutsatser som framkommit under detta projektarbete. 

1) Under en trafikstörning som orsakar försening på ett flertal tåg får tåg prioriteras mot 

varandra oberoende vilket företag dessa tillhör.  

Detta förslag skulle innebära att Trafikverket som myndighet går in som oberoende part och gör vad 

dem tror är bäst för situationen. De kan då ställa tåg åt sidan utan att höra sig för med 

järnvägsföretagen först. 

Vid större störningar som t.ex. enkelspårsdrift på en högt trafikerad sträcka som normalt är 

dubbelspårsdrift är detta redan fallet och Trafikverket blir mer eller mindre tvungna att prioritera 

tågen i den ordningen som de kommer fram till den berörda sträckan menar Söderström7.  

Om detta ska bli verklighet även vid mindre störningar eller vid störningar av annan karaktär kan det 

tänkas att alla tåg, oberoende av vilket järnvägsföretag dessa tillhör får en prislapp som beskriver 

dess samhällsekonomiska värde. Detta anammas redan vid den långsiktiga prioriteringen inför att 

nästa års tidtabell ska fastställas, men inte vid den operativa prioriteringen. Detta beror säkert på en 

rad olika faktorer som att det inte på något snabbt sätt går att få en sådan prislapp på ett tåg innan 

detta tåg passerat problempunkten och allting redan är försent. För att möjliggöra detta måste alltså 

en bedömning av det samhällsekonomiska värdet fastställas redan innan avgång för tåget baserat på 

bl.a. antal resenärer, hur många av dessa som är tidskänsliga, vad som ska hända med fordonet efter 

ankomst till slutstation m.m. 

Antal resenärer är hur många resande som tåget har med sig ombord, och för godstrafik måste det 

transporterade godset värdesättas på något sätt.  

I detta fall kan det tänkas att andel tidskänsliga resenärer jämförs med resenärslistan (en lista med 

vilka resenärer som befinner sig ombord på tåget med information om när de ska av och om de ska 

vidare från denna station) som då varnar om att denna försening kommer göra att x antal resenärer 

missar sin förbindelse och bör prioriteras för att rädda anslutningarna.  

Vad som ska hända med fordonet efter ankomst till slutstation handlar om information om tåget 

snabbt ska vända och att det står ett flertal resenärer som ska åka tillbaka med samma tåg och 

väntar på detta fordon, eller om denna t.ex. har en slottid i en hamn som måste utnyttjas inom en 

viss tidsram m.m.  

2) Järnvägsföretagen får köpa sig prioritet på järnvägen. 

Det skulle t.ex. kunna finnas ett antal olika grupper av prioritering som är till salu av en oberoende 

enhet som kan lägga pengarna på underhåll av infrastrukturen. 

Med dessa prioriteringar (säg A-E, där A-klassat tåg har högst prioritet) skulle ett A-klassat tåg alltid 

få gå före ett B- till E-klassat tåg. Problematiken med detta är att vi kommer tillbaka till ruta ett när 

två tåg av samma prioritet möts. Det kommer säkerligen även bli så att det företaget med mest 

pengar kommer kunna köpa mest prioritet och tillslut konkurrera ut de andra bolagen pga. att 

resenärerna kommer märka av att ett visst bolag alltid får åka först vid störningar. Detta kan även 
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leda till att ett tåg som i normalfall inte är samhällsekonomiskt lönsamt får en hög prioritet på 

järnvägen eftersom företaget har råd att bekosta detta. 

Med denna metod måste tydliga ramar utformas för vart och ett av prioriteringsklasserna så att inte 

detta blir en olaglig handling och klassas som muta. 

7.3 Tågledare vet för lite om vad fordonet som används till ett tåg ska göra 

efter ankomst till slutstationen 
Cronvall8 menar på att ett problem är att Trafikverkets tåg- och trafikledare inte känner till vad som 

är förutsättningarna för fordonet efter ankomst till slutstation.  

Ett exempel är ett prioriterat godståg som har en så kallad slottid i en hamn där den ska leverera 

gods. Denna tid kan vara knapp, och vid en större försening kan detta innebära att det inte går att få 

en ny slot-tid förrän dagen efter. Detta leder till att ett mycket högt prioriterat tåg blir väldigt lågt 

prioriterat och detta kan inte Trafikverket veta utan att järnvägsföretaget kontaktat dem och 

meddelat detta. 

På motsvarande sätt har resandetåg omlopp som ligger planerade där tåg kan ha snabba vändningar 

till viktiga avgångar som är slutsålda, längre tid vid station eller ska ut till verkstaden för underhåll. 

Detta har betydelse för järnvägsföretagens möjlighet att minimera skadan av en försening. Ponera 

att det tåg som ska åka vidare först blir prioriterat först och kan behålla sin försening eller i bästa fall 

ta igen tid, skulle nästkommande avgångar inte påverkas lika mycket.  

7.4 Måste börja tänka personer istället för fordon 
Järnvägstrafiken måste utvecklas och börja tänka person istället för fordon när prioriteringar görs. 

Detta sker till stor del idag när tåg prioriteras före andra för att rädda anslutningar som är i farozonen 

pga. en försening, men detta måste utvecklas ännu mera.  

Att tåg- och trafikledaren måste på ett enkelt sätt kunna se hur många resenärer det är ombord på 

respektive tåg för att kunna avgöra hur många som gynnas av respektive prioritering. Ett visst beslut 

kanske gör att ett tåg kommer i tid, men 2-3 stycken tåg försenas. Detta låter intuitivt inte som en 

bra lösning, men antag att det tåg som gynnas har fler resenärer ombord än de andra 2-3 

tillsammans. Då är det inte en lika dålig lösning längre.  

Många gånger kan det vara så att järnvägsföretagen tar beslut om att hålla igen sitt eget tåg vid en 

station för att resenärer från ett annat tåg ska hinna med det inväntande tåget. Det som i det läget 

kan riskeras är att ännu flera resenärer missar sin anslutning vid ett senare tillfälle pga. att tåget 

inväntade tidigare. Den lösning som räddar flest resenärer bör vara den som är högst prioriterad 

enligt mig. 

7.5 Lösa konkurrens eller återinföra monopol? 
En stor fråga som intresserat under arbetes gång är vad som skulle vara mest lönsamt för samhället. 

Att utnyttja följderna med konkurrens med allt vad det innebär från pressade priser, 

kvalitetsskillnader m.m. Eller om samhället rent samhällsekonomiskt skulle vinna på ett 

återinförande av monopolet med hänsyn till att det blir betydligt lättare att hantera konflikter och 

överblicka tillgängliga fordon m.m. 
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7.6 Fortsatt arbete 
Det finns många frågor som uppstod under projektarbetes gång, och många av dem är redogjorda för 

på sidan ovan.  

Det är ett otroligt brett område där det skulle behövas göras omfattande beräkningar och tester på 

specifika fall där utfallet kan avgöra vilket tåg som är bäst att prioritera när. Tågbranschen kommer 

aldrig komma ifrån att den ena situationen aldrig är den andra lik, men med större undersökningar 

kan flertalet typexempel redogöras för och Trafikverket skulle med större säkerhet kunna fatta beslut 

som kommer resultera i minsta möjliga totala försening i slutändan.   
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8 Slutsatser 
1. Kapaciteten är utnyttjad och en försening på ett tåg sprider sig snabbt på järnvägsnätet 

2. När det gäller den långsiktiga planeringen av nästa års tidtabell har Trafikverket löst 

konkurrenssituationen med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler 

3. Driftledningscentralerna är idag suboptimerade och det arbetas för att göra dessa mer 

enhetliga 

4. Den operativa prioriteringsregeln med att prioritera tåg i tid är gångbar, men har många 

brister. Skulle behöva utvecklas för att minimera följden av att ett tåg blivit försenat. 

8.1 Kapaciteten är utnyttjad 
Järnvägsnätet som finns idag i Sverige är på de flesta håll utnyttjat nära sitt maximum. Med dagens 

teknik och trafik är det svårt att få in flera avgångar utan att riskera dess säkerhet för mycket.  

En försening på järnvägen får lätt följdförseningar i systemet och en dominoeffekt startas. Tågens 

omlopp är ofta snävt planerade och i extrema fall består en försening hela. Är ett tågfordon planerat 

att trafikera mellan Uppsala och Stockolm C en hel dag med snäva vändningar i respektive slutstation 

kan järnvägsföretaget bli tvungna att ställa in en tur fram och tillbaka för att kunna åka i rätt tid till 

nästa avgång. Det är också av stor betydelse om det är dubbelspår eller enkelspår där förseningen 

uppstod. Är det t.ex. enkelspår på aktuell sträcka kommer även mötande tåg att försenas och 

förseningen spridas betydligt snabbare, vilken undviks vid dubbelspår eftersom mötande tåg är 

separerade från varandra.  

I det ovanstående finns en stor aspekt som handlar om personalens bit i det hela när deras 

arbetstider förskjuts och pga. bestämmelser inte kan fortsätta arbeta efter ett antal timmar. Detta 

kan medföra att tågtrafik pga. en försening måste ställas in då denna saknar personal. Detta har dock 

inte behandlats i detta arbete.  

8.2 Tågplanen inför nästa år och dess tidtabell 
Trafikverket har i kraft av att vara en myndighet det yttersta ansvaret att järnvägen utnyttjas på ett 

optimalt sätt. Det tåg som ger mest samhällsnytta ska få företräde på spåret vilket känns som ett 

effektivt och bra sätt att hantera konkurrensen på järnvägen idag.  

Efter avregleringen växer antal bolag som trafikerar Sveriges järnväg snabbt och antal tåglägen är 

begränsat. Det finns utrymme på spåren under nattetid, men efterfrågan från resenärer verkar inte 

vara tillräckligt stor för att nattrafiken ska utökas när det gäller resandetåg.  

Processen att ta fram en tidtabell är lång och pågår ständigt. Detta är pga. att järnvägstrafik är så 

komplex i det avseendet att varje möte på enkelspår måste planeras och tidtabelläggas. Tack vare 

den längre tid som finns tillgängligt för denna planering har Trafikverket kommit långt med att arbete 

fram en samhällsekonomisk lönsam lösning sett ur ett konkurrensperspektiv. Efter monopolets 

avskaffning är det inte bara tåglägen som måste planeras in i detalj, utan även hansyn till vilket 

företag som ska få möjligheten att trafikera just denna måste beaktas och eventuellt tvistlösas. 

Utifrån dessa förutsättningar upplevs Trafikverkets modell att ge varje tåg en kategori och 

samhällsekonomisk prislapp en bra metod att särskilja två järnvägsföretags avgångar åt.  
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8.3 Driftledningscentralernas indelning 
Det lever kvar en indelning som gör att tågtrafiken är uppdelad i 8 stycken driftledningscentraler och 

5 driftledningsområden. Denna uppdelning komplicerar styrningen av trafiken och kommer med 

teknikens hjälp att optimeras. En utsuddning av gränserna skulle ge tågtrafiken en mer enhetlig 

styrning och en jämnare nivå på besluten.  

Idag är det väldigt olika huruvida beslutet i fråga är långsiktigt, förankrat med nästa 

driftledningscentral eller planerat för en kortsiktig lösning. En mer nationell syn på prioriteringsbeslut 

skulle gynna alla i slutändan, och risken att tåg kommer beröras senare på sträckan minskar.  

Många gånger kan jobbet att jämföra dagliga grafer för att upptäcka konflikter vara mycket stort och 

allt för tidskrävande för att detta ska göras medan problemet är aktuellt. Detta leder i sin tur att 

arbetet som utförs idag runt om i landet baseras i mångt och mycket på erfarenhet hos trafikledaren 

som arbetar just då. Arbetet blir då väldigt ojämnt beroende på om det är en erfaren trafikledare 

eller inte som arbetar. Med hjälp av teknikens utveckling av NTL kan detta undvikas i den mån att 

erfarenheten inte kommer ha lika stor betydelse när det gäller att finns framtida konflikter.  

8.4 Operativa prioriteringen 
Detta skulle vara arbetets kärnfråga och ett alternativ till dagens tumregel att prioritera tåg i tid var 

målet att ta fram. Detta gick inte, men många konstateranden uppstod. Det finns ett flertal 

situationer där tumregeln förvärrar situationen och gör betydligt mycket mer skada än vad som är 

nödvändigt. 

  

Figur 20 - Tre olika prioriteringslösningar då SJ snabbtåg 542 var ca: 8 min försenat vid avläsningspunkten i 
Boxholm 

Den viktigaste slutsatsen när det gäller den operativa prioriteringen handlar egentligen om att det 

inte går att ha en generell regel som alltid kommer att fungera. I det avseendet är det kanske rätt att 

utgå från att rättidigt tåg har företräde eftersom det idag är svårt att ta igen förlorad tid på 

järnvägen.  
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Slutsatsen som arbetet ändå lyfter fram är den att ett samarbete mellan järnvägsföretagen måste 

startas för att finna en lösning på konflikhantering när det gäller olika tågoperatörer under försening. 

Dagens regler ger inte ett järnvägsföretag rätten att prioritera sitt tåg framför en annan operatörs tåg 

utan dess medgivelse. Det försvårar målsättningen med att minimera den totala förseningen på 

järnvägen. Följden av detta blir att titta på om målsättningen är att minimera den totala förseningen 

eller om tonvikten istället borde vara att maximera den samhällsekonomiska lönsamheten där 

aspekter som så många resenärer i tid som möjligt finns med.  

Det är idag inte möjligt att på ett enkelt sätt finna den samhällsekonomiskt mest gynnsamma 

lösningen. Framtiden får utvisa om tekniken kommer kunna hjälpa till med detta, eller om steg 

tillbaka mot monopol kommer att tas.   
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