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Förord 
Denna rapport utgör ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad med inriktning 

trafikteknik samt masterprogrammet transport och geoinformatik (TTGTM) vid Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH).  

 

Examensarbetet utgör även en del av ett utredningsuppdrag internt hos SJ AB där författaren arbetar 

som trafikplanerare vid division Planering & Trafikledning.  

 

Mycket av uppsatsens material är direkt hämtade från författarens egna arbetslivserfarenheter som 

trafikplanerare och kan till viss del ses som en kartläggning av olika processer som författaren har 

sammanfogat till en process som till slut ledde till förslaget på processbilden som presenteras i kapitel 

3. Materialet om Mälarbanan kommer i första hand från Arne Hällqvist på SJ AB och finns 

dokumenterat på tidtabellsplaneringsverktyg TrainPlan. 

 

Jag vill tacka Bertil Hellgren (chef, Basplan, SJ AB) och Arne Hällqvist (tidtabellskonstruktör, Basplan, SJ 

AB) för de snabba svar jag får så fort det dök upp någon fråga. Från KTH vill jag tacka min handledare 

Anders Lindahl som har varit mitt bollplank gällande rapportens utformning och som också har gett 

många förbättringsförslag under processens gång. Slutligen vill jag tacka Emil, Martin, Michael och 

Patryk för vårterminens (och våra fem år på KTH) exjobbarluncher som har fungerat som en bra 

plattform för att bolla frågor som har dykt upp under processens gång. 

 

 

 

Stockholm, maj 2015 

Yujin Zhang  
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Sammanfattning 
Tidtabellsläggningsprocessen (s.k. tågplaneprocessen) i Sverige idag kan ses som en årlig process. 

Processen innebär att alla aktörer som vill göra kapacitetsanspråk ska lämna in sin ansökan till 

Trafikverket i april året före; med anspråk på kapacitet menas både tågtrafik och underhållsarbete 

(banarbete). Denna process medför att den normala produktionsplaneringsprocess inom branschen är 

en årlig process eftersom järnvägsoperatörerna inte vet med säkerhet hur de infrastrukturella 

förutsättningarna kommer att vara längre fram i tiden än ett år. En ändring i t.ex. ett visst tillägg eller 

en tillkommande operatör kan i värsta fall innebära att ett etablerat trafikupplägg behöver göras om 

med ändrade fordons- och personalbehov till följd. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att ta fram en modell eller 

processbeskrivning som går att tillämpa vid produktionsplanering flera år framåt i tiden. En sådan 

modell skulle innebära att man tar höjd för eventuella ändringar i infrastrukturförutsättningar och på 

det sättet säkerställa att det är möjligt att utföra ett visst trafikupplägg under ett antal tågplaner framåt 

i tiden. Examensarbetet använder Mälarbanans fyrspårsutbyggnad som fallstudie. 

 

Metodiken för examensarbetet är att först beskriva grunderna i tidtabellskonstruktion och 

tågplaneprocessen (kapitel 2). Då tågplaneprocessen är EU-standardiserad (med viss variation) 

kommer också motsvarande process i Schweiz och Nederländerna att beskrivas och jämföras med 

Sverige för att identifiera skillnaderna. Efter genomgången av bakgrunden kommer fokus att ligga på 

konstruktion av en sådan process som uppfyller syftet, d.v.s. framtidsrobusthet (kapitel 3). Mycket av 

processbeskrivningarna i kapitel 3 är hämtade från författarens egna erfarenheter som trafikplanerare 

vid SJ AB vilket också betyder att vissa begrepp också är SJ-specifika. Författaren anser dock att 

processen som helhet går att tillämpa generellt på valfri järnvägsoperatör inom ramarna för 

Trafikverkets tågplaneprocess. Kapitel 4 behandlar fallstudien av Mälarbanan där fokus är att ha en 

detaljerad genomgång av de infrastrukturella förutsättningarna och hur den framtagna modellen ska 

tillämpas på Mälarbanan med hänsyn till förutsättningarna. 

 

Resultatet i detta examensarbete är ett förslag till processbild med tillhörande beskrivning som 

beskriver hur järnvägsoperatör bör planera för framtidsrobusthet flera tågplaner framåt i tiden given 

de förutsättningar som fås från infrastrukturförvaltaren idag. Beträffande fallstudien Mälarbanan är 

huvudresultatet en konsekvensbeskrivning av två huvudutredningsalternativ som är aktuella idag. 

Eftersom fallstudien med Mälarbanan fortfarande är en pågående utredning går det inte att vid 

examensarbetets inlämning dra konkreta slutsatser och göra beslutsrekommendationer.  
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Abstract 
The timetable planning process in Sweden today can be considered as an annual process. The process 

dictates that operators who wish to claim capacity on the national rail network should apply for it in 

April the year prior; capacity claim in this case means both operating railway traffic and also 

possession. The current timetable planning process implies that the operators’ general production 

planning process is also annual one because the infrastructure manager (Trafikverket in Sweden) only 

has to inform the operators about definite infrastructural changes one year at a time. The consequence 

of this is that an operator could not be certain of the definite conditions more than a year at a time 

and it is fully possible that a certain route may receive a supplement two years in time that will cause 

an established traffic system to collapse and thus needing to revise the production plan for that year. 

 

The aim of this degree project is to examine whether it is possible to generate a model or process chart 

to enable production planning several years ahead in time. The model should be able to take 

infrastructural changes into account and therefore guaranteeing the sustainability of a certain traffic 

system over a number of years. The degree project will use the Mälarbanan project as a case study. 

 

The method applied for the degree project is to first introduce the topic of timetable planning (chapter 

2). Because the timetable planning process is harmonized within greater parts of EU and follows certain 

standards, the processes in Switzerland and the Netherlands will also be described in chapter 2 and 

finally compared to the process in Sweden enlightening the differences. After having described the 

general process, the report will shift focus to focusing on how to construct such a model that fulfills 

the aim of the project (chapter 3). Much of the material and arguments made in chapter 3 are directly 

gathered from the author’s own professional experience as a traffic planner at SJ AB meaning that 

certain terms used in the chapter will also be SJ-specific. The author believes however that the process 

chart itself is applicable to any railway operator within the frames of Trafikverket’s timetable planning 

process. Chapter 4 of the report is dedicated to the Mälarbanan case study where the focus is set on 

describing the infrastructural conditions and how the model created in chapter 3 should be applied to 

Mälarbanan. 

 

The main result of the degree project is a process chart describing how a railway operator should plan 

its production several years in time given the infrastructural conditions today. The main result from 

the Mälarbanan case study is the assessment of two different traffic scenarios proposed at the 

moment. Because the Mälarbanan case study is still an ongoing investigation within SJ AB no definite 

conclusions and recommendations could be made at the time of this degree project’s submission.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Tågplaneprocessen är i dagsläget en årlig process där operatörer som önskar kapacitet på det svenska 

järnvägsnätet skickar in sina ansökningar till Trafikverket i april året innan. Med anspråk på kapacitet 

menas utöver tågrörelser mellan två platser även banarbeten som ska äga rum på järnvägsnätet. 

Trafikverkets process medför därför att den normala processen för en järnvägsoperatör är att jobba 

ett år i taget med den detaljerade planeringen och skicka in tågplaneansökan en gång per år. 

 

 
Figur 1 Trafikverkets tågplaneprocess. Tidtabellsskiftet sker en gång per år och äger rum den andra söndagen i december. 
2016s tidtabell (T16) börjar därför gälla den 13e december 2015. Ansökan för T16 ska lämnas in i april 2015 och fastställs i 

september 2015.  (Källa: Trafikverket, 2014a) 

Under processens gång förekommer en del dialoger mellan Trafikverket och operatörerna bl.a. om 

kommande års banarbeten. Ett tågs körplan (tidtabell) innehåller utöver de faktiska gångtiderna också 

olika typer av tillägg (som i vissa fall är avdrag) som grovt kan förenklas till: 

 

Tillägg Beskrivning 

Banarbetstillägg Tillägg p.g.a. banarbeten som pågår under en längre period som 
medför enkelspårsdrift och/eller hastighetsnedsättningar. 

Nodtillägg Tillägg som läggs in mellan två större platser (normalt knutpunkter) i 
syfte att förbättra punktligheten. 

Infasnings-/kvalitetstillägg Tillägg för att fasa in tåg i rätt kanal med hänsyn till trångsektorplan, 
avrundning för att uppehållet vid en station ska få ett jämnt minuttal 
eller övriga tillägg där operatören eller Trafikverket anses vara 
nödvändig. Detta tillägg kan ibland vara negativt d.v.s. fungera som 
ett avdrag för att t.ex. få heltal vid uppehåll. 

Tabell 1 Beskrivning av de tre huvudtyper av tillägg som finns vid tidtabellskonstruktion. 

De två sistnämnda tilläggen är relativt statiska från tågplan till tågplan; nodtilläggen och principerna 

för dem har t.ex. varit samma under perioden T10-T15. Banarbetstillägg varierar dock från år till och 

Trafikverket fastställer tilläggen ett år i taget. Storleksmässigt ligger både banarbets- och nodtilläggen 
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på cirka 1-5 minuter vilket kanske inte låter mycket men är mer än tillräcklig för att knäcka ett 

trafikupplägg p.g.a. t.ex. vändtider och mötesbilder. (Hellgren, 2015). 

 

Ett annat perspektiv inom Mälardalen är användningen av loktåg kontra motorvagnståg, d.v.s. STH160 

kontra STH200. Prognosen i dagsläget är att loktågen kommer att vara kvar i fordonsparken ganska 

länge till och därför vore det önskvärt att ta fram trafikupplägg som kan tursättas med både loktåg och 

motorvagnståg men samtidigt tåla eventuella banarbetstillägg som kan dyka upp varsomhelst från år 

till år.  

 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utreda om det går att ta fram en modell som kan möjliggöra 

konstruktion av ett trafikupplägg som tål ospecificerade infrastrukturella förändringar under flera 

tågplaner samt undersöka om det finns någon medelhastighetstidtabell som ger motorvagnstågs 

restidsfördelar men som loktåg fortfarande kan klara av. Mälarbanan kommer att användas som en 

fallstudie i examensarbetet och målet är att ta fram ett trafikupplägg som är körbart under perioden 

T17-T25 med hänsyn till fyrspårsutbyggnaden och fordonsvalet.  

 

1.3. Metod 
Examensarbetet inleds med insamling av bakgrundsinformation kring tidtabellskonstruktion och 

bakgrundsfakta om Mälarbanan och fyrspårsutbyggnaden. Sedan kommer en argumentationsdel om 

tidtabellskonstruktionsprocessen där bl.a. de styrande faktorerna vid tidtabellskonstruktion kommer 

att gås igenom och jämföras med andra länder. Från faktainsamlingen kommer en processbild att tas 

fram för konstruktion av ett framtidsrobust trafikupplägg. Den framtagna modellen kommer sedan att 

appliceras på Mälarbanan. I fallstudien kommer några tänkbara trafikupplägg att redovisas och 

utvärderas utifrån olika perspektiv. 

 

1.4. Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att behandla tågplaneprocessen och konstruktionen av trafikupplägg ur ett 

trafikperspektiv. Rapporten kommer inte att beakta det ekonomiska perspektivet annat än att i 

förekommande fall behandla det som den styrande faktorn, d.v.s. det som definierar utbudet på 

trafikupplägget. Vid resursläggning av trafikutbudet kommer rapporten främst att behandla 

fordonsresurser och inte personalresurser.  

 

1.5. Begrepp 
I tabellen nedan följer en beskrivning av de vanliga begreppen som används i rapporten med 

tillhörande definitioner. Definitionerna är hämtade från JTF avsnitt 1. Termer (Transportstyrelsen, 

2015) där det är möjligt.  

 

Begrepp Definition 

Ankomststation Ett tågs slutstation. 

Cirkulationstid Den tiden det tar för ett fordon att fullgöra ett helt varv på en linje/ett 
trafikupplägg. Cirkulationstid för ett omlopp är den tiden det tar för omloppet 
att fullgöra ett helt varv på omlopp.  

Förbigång När ett långsammare tåg körs om av ett snabbare tåg. Görs oftast vid 
stationer men även flygande förbigångar förekommer (d.v.s. att båda tåg är i 
rörelse). 
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Förarmarginal En marginal vars syfte är att ta höjd för variationer i förarnas körstilar, oftast 
i storleksordning 3-7 %. Förarmarginalen är normalt inräknad i 
nettogångtiden. 

Gångdag Ett datum som ett tåg ska gå. 

Gångtid Tid det tar att färdas mellan två platser och består av nettogångtiden samt 
övriga tidstillägg. 

Infrastruktur-
förvaltare 

Den som förvaltar och driver en järnvägsinfrastruktur.  

Innevarande 
tågplan/år 

SJ-internt begrepp för gällande års tågplan och planer. Innevarande år för 
2015 är T15.  

Kanalsystem En fördefinierad tågföljd mellan två bestämda platser. Tågföljden behöver 
inte vara bundna till specifika tåg. 

Infasning Tidstillägg som uppstår p.g.a. t.ex. tågföljden, sker oftast när ett snabbare tåg 
kör ikapp ett långsammare tåg. 

Järnvägsoperatör En operatör som bedriver tågtrafik.  

JNB  
(järnvägsnäts-
beskrivning) 

Ett styrande dokument som redovisar de infrastrukturella förutsättningarna 
för banorna som den aktuella infrastrukturförvaltaren förvaltar. JNB ska tas 
fram en gång per år och ska följa EU-standarder.  

Körplan Plan som anger tågfärdens beteckning, sträcka, tidsangivelser och andra 
behövliga uppgifter.  

MÄLAB Ett samverkansbolag som ägs av landstingen i Mälardalen vars syfte är att 
förvalta och utveckla regionaltågstrafiken i Mälardalen. I dagsläget (2015) 
köper MÄLAB trafikvolym av SJ AB men fr.o.m. december 2016 (T17) kommer 
MÄLAB att starta egentrafik. 

Nettogångtid Tid det tar att färdas mellan två platser exklusive samtliga tidstillägg 
(observera att förarmarginalen är inräknad). 

Omlopp Beskrivning av en resurs planerade aktiviteter. Ett omlopp inom järnväg 
omfattar oftast flera veckor eftersom ett omlopp innehåller flera turer, se tur. 

RNE  
(RailNet Europé) 

Ett samarbetsorgan i Europa där de allra flesta av Europas 
infrastrukturförvaltare är medlemmar. Organisationen tar bl.a. fram riktlinjer 
för utformningen av JNB. 

Skip-stoptåg Ett tåg som inte gör uppehåll vid samtliga stationer.  

Tidstillägg Tillägg i ett tågs körplan. Vissa tillägg är krav från Trafikverket medan andra är 
efter önskemål från järnvägsoperatören i syfte att t.ex. få hela minuttal vid 
stationer med uppehåll för resandebyte.  

Trafiksystem En samling av flera trafikupplägg som samverkar med varandra. 

Trafikupplägg En delmängd i ett trafiksystem med avseende på turtäthet, tidtabellstruktur 
samt förhållande till andra trafiksystem. Ett trafikupplägg kan ingå i mer än 
ett trafiksystem.  

TrainPlan Ett tidtabellskonstruktionsverktyg som används av bl.a. Trafikverket, SJ AB 
och Green Cargo för att konstruera tidtabeller för tåg.  

Tur En delmängd i ett omlopp; ett omlopp utgörs av ett antal turer.  

Typtimme En representativ timme för en linje/ett trafikupplägg/ett trafiksystem som 
kan utgöra underlag för olika beräkningar oftast under ett dygn. 

Typvecka En representativ vecka för en linje/ett trafikupplägg/ett trafiksystem som kan 
utgöra underlag för olika beräkningar oftast under ett år. 

Tågföljd Den ordningen ett antal tåg förhåller sig till varandra mellan två bestämda 
platser. 

Tåggrupp En ansamling av tåg vid en viss plats som t.ex. möjliggör bekväma byten och 
korta väntetider. En tåggrupp kan också avse en ansamling över en bestämd 
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sträcka för att optimera kapaciteten på sträckan, t.ex. tåggruppen Stockholm-
Katrineholm.  

Tågplan Planeringen av tågtrafiken för en tidtabellsperiod. I dagsläget är en tågplan 
ett år som alltid börjar andra söndagen i december. En tågplan betecknas 
oftast som TXX där XX är de två sista siffrorna i årtalet. Tågplanen för 2015 
heter således T15.  

Tågplaneprocess Trafikverkets planeringsprocess för en tågplan.  

Uppehållståg Ett tåg som gör uppehåll vid samtliga stationer. 

Utgångsstation Ett tågs startstation. 
Tabell 2 Beskrivning av de vanliga begrepp och deras definitioner som används i rapporten. 
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2. Tidtabellskonstruktion 

2.1. Bakgrund 
För att jobba vidare med frågeställningen måste begreppet trafikupplägg definieras. Ett trafikupplägg 

är i denna uppsats en delmängd i ett trafiksystem med avseende på turtäthet, tidtabellstruktur samt 

förhållande till andra trafiksystem. Ett trafikupplägg kan således innehålla mer än en linje (se diagram 

nedan) och kan ingå i mer än ett trafiksystem. Med tidtabellsstruktur menas t.ex. trafikuppläggets 

vändtider, mötesplatser (t.ex. tågmöte i Sala) samt anslutningar med andra trafikupplägg (t.ex. 

anslutningen i Katrineholm mellan regionaltåg Linköping-Sala och X 2000 Stockholm-Göteborg).  

 
Figur 2 Exempel på ett trafikupplägg som innehåller flera linjer. 

Ett tågs tidtabell kan sägas bestå av noder och länkar där varje plats i tidtabellen är en nod och sträckan 

mellan två angränsade platser är en länk. Ur ett trafikuppläggsperspektiv kan antalet noder minskas 

till att bara omfatta de signifikanta platserna; vad som är signifikant beror på sammanhanget. Ur ett 

kommersiellt sammanhang är alla platser med resandeutbyte signifikanta men ur ett 

trafikuppläggsperspektiv är det bara platser som har betydande påverkan för trafikupplägg som är 

signifikanta. Exempel på sådana platser är stationer där stomtågen normalt har tågmöte, anslutning 

med andra trafikupplägg eller infasning med andra trafikupplägg. (Herrigel-Wiedersheim, 2015) 

 

Slutligen behöver ett trafikupplägg inte beskriva avgångarna eller ankomsterna i exakta minuttal; 

värdena är i de flesta fall relativ till andra trafikupplägg. En beskrivning på trafikupplägget Stockholm-

Uppsala kan t.ex. vara att stomtågen har timmestrafik med uppehåll i Märsta och Knivsta samt rimliga 

bytestider i Stockholm C till och från SJ Snabbtåg söderut. Denna beskrivning kan sedan anpassas med 

hänsyn till de gällande tidtabellstekniska förutsättningarna och översättas till att tåg mot Uppsala C 

måste avgå på minuttal XX:11 och ankomma Stockholm C på minuttal XX:49.  

 

2.2. Styrande faktorer 
En enkel och robust lösning för att öka ett trafikuppläggs motståndskraft mot infrastrukturella 

förändringar är att lägga in marginal vid alla tidtabellstekniska produktionspunkter. Denna lösning 

skulle dock leda till onödig långa restider för kunder, ökade kostnader för operatören och tar mycket 

kapacitet i anspråk. Kapacitetsanspråket gör att färre tågrörelser får plats på sträckan och resultatet 

blir att man inte får ut den mest optimala användningen av infrastrukturen.  

 

Det som istället bör göras är att identifiera vilka styrande faktorer det finns vid tidtabellskonstruktion 

och göra en prioriteringslista på faktorerna, d.v.s. faktorn som är viktigast är dimensionerande osv. 

Faktorerna som nämns nedan är dels inhämtade från författarens egna yrkeserfarenheter vid 

tidtabellskonstruktion på SJ AB och även från kompendiet Järnvägssystem och spårfordon (2003) 

utgiven av Järnvägsgruppen på KTH. 

 

 

Trafikupplägg 

Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg 

Linje Stockholm-Västerås-Hallsberg-
Göteborg

Tåg 1XX, varannantimmestrafik, 
"stomtåg"

Linje Stockholm-Västerås-Hallsberg 

Tåg 7XX, varannantimmestrafik, 
"mellantåg"

Linje Stockholm-Västerås

Tåg 7XX, insatståg, "insatståg" 
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Faktor Beskrivning Exempel 

Avgångstid 
från 
utgångsstation 

Ett trafikupplägg måste avgå vid 
minuttal XX:XX eller X minuter relativt 
ett annat trafikupplägg. 

Regionaltåg via Nyköping ska avgå 
Norrköping eter att X 2000 mot 
Stockholm har lämnat Norrköping. 

Ankomsttid till 
ankomststation 

Ett trafikupplägg måste ankomma vid 
minuttal XX:XX eller X minuter relativt 
ett annat trafikupplägg. 

Regionaltåg via Nyköping ska 
ankomma Norrköping innan X 2000 
mot Malmö/Köpenhamn ankommer 
Norrköping. 

Tågmöte vid 
viss station 

Ett trafikupplägg måste ha tågmöte vid 
station X. 

Trafikupplägget i Dalarna bygger på att 
stomtågen möts i Sala och skapar 
därmed även anslutning till och från 
regionaltågen på sträckan Linköping-
Eskilstuna-Västerås-Sala. 

Tågföljd på en 
sträcka 

Trafikupplägg X ska passera en station 
Y minuter före trafikupplägg Z har sin 
avgångstid. Denna faktor avser 
kanalstruktur på en bestämd sträcka. 

X 2000 i riktning mot Göteborg ska 
passera Alingsås 4 minuter före 
pendeltåg Alingsås-Göteborg har sin 
avgångstid.  

Vändtid vid en 
station 

Vändtiden vid station X ska vara minst 
Y minuter. 

Vändtiden av regionaltågen 
Stockholm-Eskilstuna ska vara minst 10 
minuter i Eskilstuna C. 

Cirkulationstid Trafikupplägg i sin helhet ska ha en 
cirkulationstid på X minuter vid 
planering av fordonsallokering. Med 
cirkulationstid menas den tiden det tar 
för en fordonsuppsättning att 
tillryggalägga ett helt varv på det 
aktuella trafikupplägget. Det faktiska 
utfallet behöver inte vara ett linjerent 
omlopp utan detta är enbart ett sätt 
att visa hur många 
fordonsuppsättningar en viss linje eller 
ett visst trafikupplägg (får) kostar. 

Trafikupplägget Stockholm-Uppsala 
har i T15 en cirkulationstid på två 
timmar där 76 minuter är körtid och 44 
minuter är vänd-/regleringstid. Det tar 
med andra ord två timmar för en 
fordonsuppsättning att tillryggalägga 
ett varv och vid en turtäthet på 60 
minuter krävs två 
fordonsuppsättningar. 

Erfarenhets-
orienterat 
tillägg 

Ett tillägg på X sekunder vid plats Y 
eller sträcka Y-Z behövs för 
fordonstypen AA. 

Man behöver infasnings- eller 
kvalitetstillägg även för passerande tåg 
på större knutpunkter, t.ex. Hallsberg 
eller Nässjö. 

Tabell 3 De styrande faktorer som kan vara relevant vid tidtabellskonstruktion. 

2.3. Generellt om resandetågens trafikupplägg 
Med den definitionen av trafikupplägg ovan kan man dela in Sveriges järnvägsnät till ett antal 

trafikupplägg. De flesta trafikuppläggen i Sverige med undantag för pendeltågstrafiken i t.ex. 

Stockholm, Göteborg och Malmö följer i stort sett samma mönster vad gäller trafikutbud. Avgångarna 

i ett trafikupplägg kan delas in till tre typer: stomtåg, mellantåg och insatståg.  

 

2.3.1. Stomtåg 
Grundutbudet på det svenska järnvägsnätet kan sägas vara varannantimmestrafik, d.v.s. alla 

trafikupplägg har en avgång minst en gång varannan timme. Dessa avgångar kallas stomtåg eftersom 

det är dessa avgångar som normalt går dagligen året runt och dessa avgångar har i stort sett i samtliga 

fall anslutningar med andra trafikupplägg vid knutpunkterna som t.ex. Nässjö och Katrineholm. Att 

trafikupplägget har ett grundutbud betyder inte nödvändigtvis att respektive linje har samma tidtabell 
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i stomlägena utan det kan t.ex. vara att trafikupplägget på Dalarna har varannantimmestrafik men ett 

visst tåg har slutdestination Falun vissa dagar och Mora andra dagar men på den gemensamma 

sträckan Stockholm-Borlänge har trafikupplägget fortfarande varannantimmestrafik och samma tider. 

 

2.3.2. Mellantåg 
På vissa trafikupplägg kan det finnas behov av förtätning i utbud vissa tider på dygnet eller veckodagar 

under veckan. Exempel på det är trafikupplägget Stockholm-Malmö-Köpenhamn där stomtågen går 

med några få undantag dagligen men trafikupplägget förtätas med s.k. mellantåg på vardagar samt 

söndagar. Detta betyder att trafikupplägget på Stockholm-Malmö-Köpenhamn på lördagar består i 

stort sett bara av stomtåg. Mellantågen har inte alltid anslutning med andra trafikupplägg vid 

knutpunkterna, t.ex. i Katrineholm och anslutningen mellan X 2000 Stockholm-Göteborg och 

regionallinjen Sala-Linköping eller anslutningen mellan X 2000 Stockholm-Malmö-Köpenhamn och 

regionallinjen Stockholm-Nyköping-Norrköping. 

 

2.3.3. Insatståg 
Summan av stomtåg och mellantåg leder i de allra flesta fall till timmestrafik på trafikuppläggen. Utöver 

dessa två typer kan det finnas behov av att sätta in ytterligare avgångar under de mest belastade 

timmarna d.v.s. rusningstid. I Mälardalen handlar det oftast om förtätning genom att lägga in 

insatstågen i halvtimmen mellan- och stomtågen så att trafikuppläggen bildar halvtimmestrafik, t.ex. 

på sträckan Stockholm-Västerås. På fjärrtågsuppläggen handlar insatståg oftast om ett direkttåg av 

någon form och dessa behöver inte gå precis mellan två andra avgångar. Exempel på direkttåg är tåg 

400, 401 och 402 på Stockholm-Göteborg samt 500 och 505 på Stockholm-Malmö. Insatståg är till i 

första hand för pendlare och affärsresenärer som åker t.ex. till Stockholm över dagen. Detta betyder 

att insatstågen är oftast inställt under sommaren, julhelgen och övriga (kläm-)dagar där det är färre 

som arbetspendlar. 

 

Beskrivningen ovan är en grov förenkling av resandetågens trafikupplägg i Sverige. Om man bortser 

från pendeltågstrafik finns det även andra trafikupplägg som har tätare eller glesare trafik än stomtåg 

med varannantimmestrafik men tumregeln vid knutpunkterna är att ett stomtåg ska ha anslutning 

med alla andra trafikupplägg förutom vid sen kväll. Lördagar anses normalt vara en lågtrafikdag och 

därför är även vissa stomtåg inställda och skapar därmed en 4-timmarslucka främst på 

lördagseftermiddagar. 

 

Upplägget med att stomtåg har anslutning med andra trafikupplägg är i stort sett identiskt med 

samtrafiksupplägget i Schweiz där resenärer från alla linjer kan byta till vilken linje som helst med rimlig 

bytestid vid knutpunkterna (Bundesamt für Verkhr, 2015). Ett urval av knutpunkter med byte mellan 

tåg är beskriven i tabellen nedan (beskrivningen är i många fall en förenkling och undantag 

förekommer): 

 

Plats Trafiksystemets uppbyggnad 

Alvesta X 2000 Stockholm-Malmö-Köpenhamn har anslutning med Öresundståg mot Växjö-
Kalmar. 

Katrineholm X 2000 Stockholm-Göteborg har anslutning varje timme på vardagar och varannan 
timme på helger med regionallinjen Sala-Linköping vilket möjliggör resor mellan 
Göteborg-Linköping eller Göteborg-Eskilstuna utan att behöva åka omvägen till 
Stockholm. Bytestiden i Katrineholm i T15 är 15-20min.  

Gävle Trafiksystemet på sträckan Gävle-Sundsvall och Gävle-Ljusdal är samordnade mellan 
SJ och X-trafik så att det är timmestrafik sträckan Gävle-Sundsvall och upp till 
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varannantimmestrafik sträckan Gävle-Ljusdal, d.v.s. SJ 3000 Stockholm-Sundsvall-
Umeå ska inte gå på samma timme från Gävle som X-trafiks tåg Gävle-Sundsvall.  

Nässjö Stomtågen linjen X 2000 Stockholm-Malmö-Köpenhamn har i de allra flesta fall 
anslutning med Krösatågen mot t.ex. Vaggeryd, Halmstad, Eksjö, Stockaryd och även 
Jönköping. 

Sala Tåg till och från Dalarna möts en gång varannan timme och regionallinjen Sala-
Linköping ankommer Sala strax före Dalatågen och avgår strax efter vilket skapar 
tretågsmöte i Sala en gång varannan timme. 

Stockholm Avgångstiden på regionallinjen Stockholm-Uppsala är vald så att bytestiden från SJ 
Snabbtåg från Göteborg och Malmö uppfyller kravet i samtrafikplanen men 
samtidigt inte är onödig lång. I T15 ankommer tåg från Göteborg normalt .30 varje 
timme och Malmö .39 varje timme och tåget mot Uppsala går .11. I riktning söderut 
ankommer tåget från Uppsala .49 och tåget mot Göteborg går .29 och Malmö .21. 

Tabell 4 Beskrivning av samtrafikupplägget för några utvalda knutpunkter. 

 

2.4. Tidtabellskonstruktion i Schweiz och Nederländerna 
Detta avsnitt kommer att behandla tidtabellskonstruktion- och tilldelningsprocessen i Schweiz och 

Nederländerna i syfte att undersöka hur andra länder hanterar de frågor som dyker upp i rapporten. 

 

Schweiz och Nederländerna har precis som i Sverige i huvudsak en huvudinfrastrukturförvaltare som 

oftast är statlig och som förvaltar de flesta banor i landet. Utöver det finns det också ett antal mindre 

banor som har egna infrastrukturförvaltare och kan ibland ha egna regler och dokumentation. De allra 

flesta statliga infrastrukturförvaltare inom EU är med i branschföreningen RNE vars syfte är bl.a. att 

effektivisera hanteringen av gränsöverskridande trafik mellan medlemsländer. Ett av medlemmarnas 

åtagande är att varje år ta fram en järnvägsnätsbeskrivning som i princip innehåller de regler och krav 

för att få tillträde på infrastrukturförvaltarens infrastruktur. Innehållet i järnvägsnätsbeskrivningen 

regleras i RNEs handbok Network Statement Common Structure som i praktiken fungerar som en mall 

vid framtagande av järnvägsnätsbeskrivningen. Den huvudsakliga källan i detta kapitel är därför 

järnvägsnätsbeskrivningen för länderna kompletterad med en del andra källor.  

 

2.4.1. Schweiz 
Järnvägsnätet i Schweiz är i grunden avreglerat på samma sätt som i Sverige vilket betyder att alla 

operatörer som uppfyller de formella kraven och innehar de nödvändiga tillstånden har rätt att ansöka 

om kapacitet på banan. Den största skillnaden mot Sverige är att infrastrukturförvaltaren och 

järnvägsoperatören är fortfarande ett bolag (SBB) till skillnad från Sverige där infrastrukturförvaltaren 

är i de allra flesta fall Trafikverket medan SJ AB och Green Cargo är de statliga operatörerna. Den 

schweiziska organisationen innebär att det är SBB som tar fram den årliga järnvägsnätsbeskrivningen 

(JNB) och hanterar bl.a. kapacitetstilldelningen på sin egen trafik. Kapacitetstilldelningsprocessen är 

en årlig process precis på samma sätt som i Sverige eftersom processen är via RNE (RNE, 2014). 

 

I den schweiziska JNB för 2016 går det att läsa att om två operatörer hamnar i tvist om tågläge i den 

årliga ansökan är tågläget som ingår i ett trafikupplägg med fast turtäthet som får prioritering. Utöver 

ett återkommande trafikupplägg är anslutningsresor den faktor som får högst prioritet på 

trafikupplägg med turtäthet upp till 30 minuters trafik. Dessa regler gäller för konflikt mellan två 

högprioriterade tåg; för konflikter med två lågprioriterade tåg är tumregeln att godståg alltid får 

prioritet förutom i de fallen där godståget endast går enstaka dagar/perioder under året. Om parterna 

ändå inte kommer överens inleds en budgivning och den som lägger högsta budet blir tilldelad 

tågläget. (SBB, 2015) 
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SBBs prioriteringsordning skiljer en del mot Trafikverkets på några principiella punkter. SBB lägger vikt 

vid att ett sammanhållet trafiksystem med tillhörande anslutningsförbindelser ska få högsta 

prioritering vid tidtabellsläggning (kapitel 4.4.1 SBB, 2015). I Trafikverkets JNB för 2016 bilaga 4.2 går 

det att läsa att prioriteringskategori ska göra individuellt för varje tågläge och att en kollektiv 

bedömning för ett helt trafiksystem får ej förekomma (Trafikverket, 2015a). Denna skrivning är dock 

aningen tvivelaktig eftersom i början av samma bilaga går det att läsa att Trafikverkets 

prioriteringskategori syftar till att hitta den lösning som ger störst samhällsekonomisk nytta men det 

framgår inte om Trafikverket avser största samhällsekonomisk nytta över en dag, vecka, månad eller 

år eller om Trafikverket avser över en bana, region eller hela landet. Det är möjligt att en lösning som 

bedöms att ge störst samhällsekonomisk nytta för en bana gör det på bekostnad av andra banor m.m. 

 

I Schweiz finns det i huvudsak fyra större infrastrukturförvaltare varav SBB är den största. De 

resterande är BLS, SOB och VöV varav de två första har sina egna banor och den tredje är en 

branschorganisation för alla kollektivtrafikmyndigheter i Schweiz.  Dessa fyra organisationer har sin tur 

bildat ett gemensamt icke-vinstdrivande företaget som heter Trasse vars främsta uppgift är konstruera 

nästa års tågplan. Utöver tidtabellsläggning utför Trasse också diverse utredningar om t.ex. kapacitet. 

Efter att ad hoc-processen inleds lämnar Trasse det formella ansvaret över till respektive 

infrastrukturförvaltare. Detta betyder att den årliga ansökan ansöks hos Trasse men ad hoc-

ansökningar ansöks hos respektive infrastrukturförvaltare vilket i praktiken oftast betyder att SBB som 

järnvägsföretaget ansöker om ad hoc-ändringar hos infrastrukturavdelningen hos SBB. Skulle det 

uppstå konflikter mellan två järnvägsföretag i ad hoc-processen ska infrastrukturförvaltaren lämna 

över ärendet till Trasse för prövning. (Trasse, 2015) 

 

2.4.1.1. Gångdagar 

Ett vanligt förfarande som används av flertal operatörer i Sverige för att säkerställa ett bra tågläge är 

att ansöka om fler gångdagar på ett tågläge i den årliga ansökan än vad operatören egentligen tänker 

utföra. När förslaget för den årliga ansökan sedan kommer har operatören möjlighet att dra bort ett 

antal gångdagar så att det stämmer med den planen som finns internt alternativt väntar operatören 

tills att den nya tågplanen har börjat gälla och tar bort gångdagar under den s.k. ad hoc-processen. 

Praxis hos Trafikverket idag är att så länge järnvägsföretaget korrigerar sin ansökan med de verkliga 

gångdagarna senast efter kungörandet av förslaget så anses strategin vara acceptabelt.  

 

Det går emellertid inte att hitta direkta stöd till detta i Trafikverkets JNB för 2016 utan JNB skriver bara 

att det är järnvägsföretaget eller motsvarande som ska meddela Trafikverket snarast. Trafikverket har 

också möjlighet att dra in tilldelad kapacitet eller ge tågläget lägre prioritet inför nästa års ansökan om 

Trafikverket anser att tågläget inte har använts tillräckligt mycket jämfört med antalet sökta dagar. 

Tillräckligt mycket betyder i detta fall minst en gång per månad och minst 60 % av den tilldelade 

kapaciteten under en tremånadersperiod (kapitel 4.6.2 Trafikverket, 2015a). I den schweiziska JNB står 

det att järnvägsföretaget har 30 dagar efter fastställelsen att avboka tilldelade kapacitet kostnadsfritt 

(kapitel 4.6 SBB, 2015). Enligt Bertil Hellgren på SJ AB ligger förfarandet helt inom tågplaneprocessen 

eftersom JNB reglerar endast tilldelad kapacitet (kapitel 4.6.2, Trafikverket, 2015a) och förslaget från 

Trafikverket är inte någon tilldelad kapacitet utan är endast ett förslag för vidare överläggning 

(Hellgren, 2015).  

 

2.4.1.2. Trafikupplägg 

Generellt sett har Schweiz valt att inte prioritera snabbtågskonceptet utan har istället lagt fokus på att 

etablera ett nätverk med hög turtäthet och bra bytesförbindelser vid knutpunkterna. Det betyder att 
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det är alltid samtrafik vid knutpunkterna minst en gång per timme under större delen av trafikdygnet 

vilket gör det möjligt för resenärer från alla håll att kunna byta till ett valfritt tåg med rimlig bytestid. 

Detta trafikupplägg är så pass harmoniserat att man t.o.m. kan ta fram en schematisk karta över hela 

Schweiz med alla huvudlinjer och deras ankomst- och avgångstider vid knutpunkterna (se figurerna 

nedan). 

 

 
Figur 3 Järnvägsnätet i Schweiz. Varje streck motsvarar generellt ett trafiksystem. (Källa: Bundesamt für Verkehr, 2015) 

 
Figur 4 Detaljklipp av ett område från föregående figur. De tvåsiffriga talen är minuttalen som tågen ankommer och avgår 
från stationen och streckens färg visar tågkoncept. Dubbeldragna linjer betyder halvtimmestrafik, heldragna linjer 
timmestrafik och streckade varannantimmestrafik. (Källa: Bundesamt für Verkehr, 2015) 
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Med hänsyn till den prioriteringsordning som redovisas i SBBs JNB är det inte förvånade att Schweiz 

har lyckats att pussla ihop ett rikstäckande trafikupplägg som innebär korta bytestider i knutpunkterna. 

Nackdelen (utan att ha studerat linjenätet i detalj) är att trafikupplägg som har genomgående trafik i 

knutpunkterna kan råka ut för långa uppehållstider vid knutpunkterna för att trafikupplägget kan ha i 

uppgift att både ansluta till andra linjer och ansluta från andra linjer. Det innebär förlängda restider för 

resenärer som ska resa igenom dessa knutpunkter utan byte. Om dessa knutpunkter dessutom 

förekommer ofta på ett trafikupplägg kan det också vara aktuellt att se över effektiviteten av 

trafikupplägget eftersom uppehållstiden kräver mer personal- och fordonsresurser och för 

resenärerna kommer det att skapa längre restider. 

 

Trafikverkets prioriteringskategori (bilaga 4.2 Trafikverket, 2015a) behandlar överhuvudtaget inte 

anslutningar utan fokuserar enbart på parametrar på tågläget t.ex. om det är regionala eller 

tidskänsliga resande och på tågets beläggning. Anslutningar mellan tåg redovisas genom en parameter 

som Trafikverket kallar för associationer (till ett tågläge) och den parameter sätter en prioritering på 

en viss anslutning men det är oklart hur en sådan prioritering skulle påverka trafiksystemet och/eller 

trafikuppläggen i sin helhet. 

 

2.4.2. Nederländerna 
Järnvägen i Nederländerna är precis som i Schweiz och Sverige helt avreglerat vilket betyder att det 

finns en infrastrukturförvaltare och ett antal operatörer som trafikerar banorna. Organisationen i 

Nederländerna är mer likt Sverige än Schweiz i avseendet att NS (motsvarande f.d. Statens Järnvägar) 

blev indelad till ett antal mindre bolag bl.a. NS (passagerartrafik), NS Cargo (godstrafik) och RIT 

(infrastrukturförvaltare, motsvarande Trafikverket). Idag ansöker NS och andra operatörer om 

kapacitet hos RIT på samma sätt som SJ AB och Green Cargo m.fl. ansöker om kapacitet hos 

Trafikverket. Den del av RIT som hanterar kapacitetstilldelning och tågplaneläggning heter ProRail och 

därför görs källhänvisningar till ProRail istället för RIT. 

 

Tidtabellsläggningsprocessen i Nederländerna skiljer sig dock en del från den svenska och schweiziska 

metoden. I Sverige är fokus mycket mer på tågnivå och värdering av varje enskilt tågläge ur ett 

prioriteringsperspektiv medan fokus i Schweiz är att säkerställa anslutningarna vid knutpunkterna och 

därför är ett sammanhållet trafiksystem det viktigaste. I Nederländerna är grunden till 

tidtabellsläggningen kanalstrukturen under en typtimme, d.v.s. trafikflödet på en viss sträcka under en 

vanlig timme. Från typtimmen kan man ta fram olika scenarier på andra typtimmar, t.ex. rusningstid 

(utökning mot typtimmen) och kvällstid (utglesning mot typtimmen). Dessa typtimmar ska tas fram i 

samråd med alla inblandade operatörer som har för avsikt att utföra trafik på banan. Inför 

samrådsprocessen för typtimmen har RIT befogenhet att göra mindre justeringar utan att meddela 

järnvägsföretaget på förhand. Sådana mindre justeringar kan vara att besluta om att tilldela annat spår 

än det ansökta (givet att det alternativa spåret har samma funktionalitet som det sökta) och att 

tidsjustera upp till tre minuter givet att inga anslutningar bryts, inga ytterligare stopp läggs in samt att 

tidsjusteringen inte medför en tidigareläggande av tåg. (Peeters, 2003 och ProRail, 2015) 

 

Efter att operatörerna och RIT har kommit överens om typtimmarna ska de iblandade gemensamt ta 

fram en s.k. typvecka. I Nederländerna gör man antagande att alla veckor under året är lika och tar 

därför fram en typvecka som ska gälla under årets 52 veckor. Detta planeringssätt skiljer mot metoden 

i Sverige där man planerar för cirka 43-44 typveckor. De veckorna som typveckan inte speglar fullt ut 

är högsommar (normalt fem-sex veckor som inkluderar hela juli) samt veckorna kring jul och nyår. 
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RIT roll vid konstruktionen av typveckan är att leda samråden med de inblandade operatörerna för att 

lösa eventuella konflikter som dyker upp. Under samrådsprocessen ska även avvikelser från typveckan 

behandlas. Avvikelser är enligt RITs järnvägsnätsbeskrivning främst banarbeten men tillämpad på 

svenska förhållanden så skulle även högsommaren samt jul- och nyårsveckorna vara aktuella för 

samråd (ProRail, 2015). Tvister under denna process hanteras på liknande sätt som i Sverige, d.v.s. RIT 

förespråkar att iblandade järnvägsföretag skall i första hand lösa tvisten sinsemellan. Om det inte är 

möjligt att träffa överenskommelse kommer RIT att i första hand att höja avgiften för banutnyttjande 

med hänvisning till tågträngsel. Om höjningen inte löser tvisten tillämpar RIT en särskild lagstiftning 

som heter Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (Overheid, 2015). 

2.4.2.1. Tidtabellsplanering i praktiken i Nederländerna 

Peeters L.W.P. (2003) har i sin avhandling beskrivit tidtabellskonstruktionsprocessen som tillämpades 
i Nederländerna under slutet av 90-talet. Som nämnts i tidigare avsnitt läggs mycket fokus på 
typtimmen i Nederländerna och det anses vara det första steget i processen. Som datorstöd har NS ett 
program som heter DONS. Tanken bakom programmet är att efter användaren har matat in uppgifter 
om infrastruktur (t.ex. spårlängd, blocksträckor m.m.), önskad trafikvolym samt fordonsuppgifter så 
ska programmet kunna presentera det mest optimala förslag på typtimmen. Trots datorstödet 
vidhåller Peeters dock att mycket av arbetet görs fortfarande manuellt p.g.a. järnvägsnätets 
komplexitet; DONS används endast som ett programstöd (Peeters L.W.P., 2003, s29). 
 
Enligt Peeters är ett körbart tidtabellsupplägg det första steget i att planera ett trafikupplägg; det är 
det som sedan ska föda fordonsomlopp och personalturer (Peeters L.W.P., 2003, s22-25). Indata till ett 
tidtabellsupplägg är företagets prognoser på marknadens efterfrågan. Det flödesschema (se nedan) 
som Peeters beskriver stämmer inte helt med processen hos SJ AB idag. Marknadens efterfrågan är 
den centrala delen till utbudet men fordonstillgången äger mest sannolikt också en lika viktig roll i 
svenska förhållande och därför anser författaren att det snarare är fordonsomloppet (och till viss mån 
personalomloppet) som ska föda tidtabellsupplägget. Motiveringen bakom är att man måste se 
trafikupplägget som ett slutet system istället för bara enkelturer från A till B. Det är mycket lätt att 
konstruera en typtimme för trafiken från A till B och sedan från B till A men man måste knyta ihop 
dessa två riktningar för att kunna beräkna kostnader. Om man inte knyter ihop de två riktningarna så 
kan fordons- och personalåtgången i värsta fall kunna ha en betydande differens som minskar 
effektiviteten. Förslag till den svenska processbilden beskrivs i detalj i nästa kapitel. 
 

 
Figur 5 Processbeskrivning vid trafikuppläggsplanering enligt Peeters. Figuren är en direkt översättning av figur 2.5 i Peeters 
L.W.P. (2003). 

Hos NS konstrueras tidtabellerna på två nivåer, dels centralt och dels lokalt. Syftet med den centrala 
tidtabellsplaneringen är att kunna ta fram grunduppläggen som täcker hela landet och säkerställa att 
uppläggen håller t.ex. ur ett anslutningsperspektiv vid knutpunkterna. Den centrala förvaltningen 
skickar sedan tidtabellerna till ett antal lokala kontor av två anledningar: dels kvalitetsgranska 
materialet och kontrollera att de är körbara och dels att detaljera tidtabellerna beträffande t.ex. 
spårplanering vid de större stationerna. De lokala kontoren ska också kunna göra mindre 
minutjusteringar p.g.a. lokalförhållanden som den centrala förvaltningen inte känner till. 
 
Den centrala förvaltningen tar fram tre typer av tidtabeller: en typtimme, ett typdygn och en typvecka. 
Grundtanken bakom metoden är att en körbar typtimme ska kunna appliceras till typdygnet med vissa 
justeringar för t.ex. rusningstid (utökning) och kvällstid (utglesning). Typdygnet som tas fram ska sedan 
kunna appliceras på typveckan som i de allra flesta fall kan delas in till olika block ur ett 

Efterfrågeanalys Linjeplanering
Tidtabells-
planering

Resursplanering

Fordon

Resursplanering
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produktionsperspektiv. Tisdagar, onsdagar och torsdagar kan normalt betraktas som huvudblocket i 
typveckan. Måndagar kan ibland behöva justeras för att fasa ut helgen och fredagar behöver vissa 
justeringar för att fasa in helgen. Lördagar och söndagar är ur ett tidtabellsperspektiv oftast en 
utglesning av typdygnet främst under rusningstid (som inte finns på lördagar och söndagar) samt i vissa 
fall även enstaka extratåg på söndagar. Kunderna betraktar dock troligtvis ofta måndag-fredag som 
identiska och lördag-söndag identiska. Utöver de tre huvudtyper som tas fram kan det ibland finnas en 
fjärde variant som är en variant av typdygnet p.g.a. t.ex. omfattande banarbeten som måste planeras 
i förväg.  
 

 
Figur 6 Planeringsprocess (tidtabellsläggning) hos NS.  

Enligt Peeters flödesschema är det först efter att den centrala och de lokala kontoren är klara med 
tidtabellsläggningen som planeringen av fordonsomloppen kan börja. Efter att omloppsplaneringen av 
fordon är klara går man över till omloppsplaneringen av personal. Denna process anser författaren 
fungerar i trafikupplägg med täta avgångar (minst timmestrafik) där fordonsturer oftast vänder direkt 
till nästa avgång vid ändstationer och personalresurser går att optimera på flera olika sätt. Denna 
förutsättning finns på en del trafikupplägg hos SJ AB, t.ex. Snabbtågstrafiken Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö men på linjerna där trafiken är mer gles, d.v.s. glesare än varannantimmestrafik 
anser författaren att behovet av fordon och personal måste vara ett inputvärde redan vid planering av 
trafikupplägget. Om dessa parametrar inte läggs in i den processen så finns det en risk att man väljer 
en onödig dyr eller ineffektiv lösning. Exempel på det kan vara att man behöver en ny grupp besättning 
vid utgångsstation eftersom man saknade 10 minuter på den befintliga gruppens rast eller att man har 
ett fordon överstående i en utgångsstation större delen av dygnet eftersom man inte klarar av 
vändningen för att tåget som går tillbaka går 15 minuter före tåget dit är framme. Sådana trafikupplägg 
i Sverige är t.ex. Stockholm-Mora, Stockholm-Östersund och Stockholm-Umeå medan trafikuppläggen 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är mindre känsliga p.g.a. trafikuppläggens täta trafik.  
 

2.4.3. Förarmarginal 
I källorna om tidtabellskonstruktionen i Schweiz och Nederländerna gick det att läsa att bägge länder 
tillämpar en förarmarginal på 7 % medan i Sverige är standarden 3 %. Denna differens på fyra 
procentenheter är kanske inte särskild betydande för korta trafikupplägg för upp till en timme (främst 
regionaltrafiksupplägg) men för fjärrtågtrafiken kan det eventuellt få betydande effekter. Tabellen 
nedan redovisar restiden (d.v.s. inklusive alla tillägg), nettogångtiden med 3 % förarmarginal och 
nettogångtiden med 7 % förarmarginal; värdena är tagna från SJ ABs TrainPlan och T15s infrastruktur. 
Observera att i nettogångtiden ingår fortfarande bibehållen uppehållsbild men med uppehållstid på 
noll minuter. 
 

 Restid Nettogångtid 3 % Nettogångtid 7 % Ny restid  

Stockholm-
Uppsala  
(via Märsta) 

38min 33min 43s 35min 2s 40min 

Stockholm-
Göteborg 

3h 1min 2h 41min 51s 2h 48min 9s 3h 8min 

Central

Typtimme

Central

Typdygn

Central

Typvecka

Central

Strödagar

Lokal

Typtimme

Lokal

Typdygn

Lokal

Typvecka

Lokal

Strödagar
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Stockholm-
Malmö 

4h 23min 3h 51min 23s 4h 0min 23s 4h 32min 

Stockholm-
Sundsvall 

3h 36min 3h 8min 5s 3h 15min 24s 3h 44min 

Tabell 5 Skillnad i nettogångtid och restid för kund mellan utvalda sträckor med en förarmarginal på 3 % (svensk standard) 
samt 7 % (standarden i Nederländerna och Schweiz). 

Om man utgår enbart ifrån att förlängd restid förbättrar ett trafikuppläggs punktlighet, d.v.s. utan att 
ta hänsyn till övriga kringliggande faktorer så antyder denna skillnad i förarmarginal att Nederländerna 
och Schweiz ska ha en bättre punktlighet än Sverige. Från ett tidigare utredningsarbete inom division 
Planering på SJ AB gjordes en detaljerad punktlighetsutredning på utvalda tåg. I utredningen 
konstaterades att tåg 523, 527 och 531 ihop på vardagarna har i 60 % av tiden kommit till Malmö C i 
tid eller före tidtabellen. Om restiden skulle ökas med 10 minuter och man utgår ifrån ansatsen att 
förlängd restid förbättrar punktligheten så skulle punktligheten ökas till 77 % med en 
restidsförlängning på 10 minuter på sträckan Stockholm-Malmö. Förseningsstatistiken i detta fall 
hämtades för perioden september 2013 till september 2014 och hade totalt 639 mätningar.  
 
Frågan kring differensen i förarmarginal har ställts till både Bertil Hellgren och författarens handledare 
på KTH, Anders Lindahl. Enligt Bertil var syftet med förarmarginal från början ett sätt att ta höjd för 
variation i körstil bland förarna när mycket av utrustningen i tåget fortfarande var mekaniskt styrda. I 
moderna fordon har mycket av utrustningarna gått över till att vara datorstyrda vilket minskar 
variationen mellan olika förare och därför borde behovet av en förarmarginal också ha minskat med 
tiden. På frågan om varför det finns en numerär skillnad (med över 100 % mellan länderna) misstänker 
Bertil att det sannolikt ingår andra tillägg i de 7 % som man i Sverige redovisar separat (t.ex. infasnings- 
och kvalitetstillägg). Anders misstänkte också att det troligtvis ingår andra tillägg i de 7 % som Schweiz 
och Nederländerna använder och därför bör man istället jämföra summan av alla tillägg. Denna rapport 
kommer inte att undersöka det exakta innehållet i förarmarginalen i respektive land. På grund av detta 
kommer rapporten därför också inte heller att diskutera konsekvenser eller förbättringar i punktlighet 
till följd av en ökad förarmarginal. (Hellgren, 2015 och Lindahl, 2015) 
 

2.4.4. Prioritering vid planering 
De litteraturerna som har använts till denna rapport har i samtliga fall beskrivit att 
trafikplaneringsprocessen inom järnväg alltid börjar med tidtabellsläggning och tidtabellskonstruktion. 
Frågor gällande resursallokering (fordon och personal) anses i de litteraturerna vara ett senare steg i 
processen snarare än en iterativ process. Rapportförfattaren anser att den processen som har beskrivit 
i de litteraturerna fungerar på kompakta nätverk, d.v.s. nätverk vars trafikupplägg är korta (avstånds- 
och/eller gångtidsmässig) och täta. I ett sådant upplägg är fokus att ta fram en typtimme (t.ex. i 
Nederländerna) som fungerar och sedan applicera typtimmen på dygnens övriga timmar med 
undantag för t.ex. rusningstid. Det systemtänket gör också att fordons- och personalomloppen 
kommer också att största sannolikhet vara cyklisk men troligtvis med en annan cirkulationstid än en 
timme. Det betyder att fordonen kommer att följa ett tydligt mönster och personal också till största 
del, även om utrymmet för undantag är större på personalsidan än fordonssidan. 
 
Förutsättningarna i Sverige är inte exakt samma som i Schweiz och Nederländerna. Ren fjärrtågtrafik i 
Sverige följer i grunden en tvåtimmarstakt men med ett flertal undantag för att anpassa till kundens 
efterfrågan. Summan av alla undantag gör att trafikuppläggen inte är lika styva som de i Schweiz och 
Nederländerna och det är många trafikupplägg i Sverige där det inte går att tillämpa 
cirkulationstidstänket på resursomlopp annat än i teoretiska beräkningar. Det är troligtvis av detta skäl 
som författarna till boken Järnvägssystem och Spårfordon rekommenderar i kapitel 8.2.3. att man ska 
ta hänsyn till personal och fordon vid tågplaneläggningen och inte bara efterfrågan (Andersson et al, 
2003).  
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3. Framtidsrobusthet 
Det finns flera dimensioner som måste hänsyntas vid bestämmande kring huruvida ett trafikupplägg 

är framtidsrobust eller inte. Sådana dimensioner kan vara politisk, kund och marknad (d.v.s. både 

marknadens storlek men också andra aktörer på marknaden). Dessa aspekter samspelar med varandra 

men för att kunna komma vidare måste beslutsfattaren besluta om en rangordning som visar hur 

viktigt varje dimension är. Denna rapport kommer att värdera konstruktionsprocessen som den 

viktigaste dimensionen och utgår därför ifrån att alla andra dimensioner är underordnad till 

konstruktionsprocessen. 

 

Generellt brukar ett järnvägsnät vara indelat till 

enkelspåriga och dubbelspåriga sträckor och denna 

parameter föder sedan ett flertal andra parametrar om 

sträckan. I fallet med tidtabellskonstruktion finns 

enligt författaren inte samma behov av denna 

indelning; banans totala kapacitet är ändlig och 

begränsad oavsett om den är enkel-, dubbel- eller 

fyrspårig o.s.v. Ur ett tidtabellstekniskt perspektiv är 

frågan snarare hur man kan få ut den mest effektiva 

användningen av den kapaciteten som finns med 

hänsyn till den antagna efterfrågan att trafikera banan. 

(SJ, 2014) 

 

För att få en samlad bild över läget kan man betrakta en bana eller nätverk ur ett efterfråge- och 

utbudsperspektiv. På efterfrågeperspektivet är den grundläggande frågan hur SJ AB samt andra 

operatörers trafik ser ut på banan – bedriver andra operatörer passagerar- eller godstrafik på banan? 

Ingår passagerartrafiken i något trafiksystem, skilt eller inte, ifrån SJs trafiksystem på banan? Syftet 

med detta steg är att kunna få en samlad bild över vilka operatörer det finns på banan och på det sättet 

kunna beräkna den trafikvolymen som ska samsas på banan. När denna övergripande bild är klar bör 

utredaren försöka förstå hur respektive operatörs trafiksystem är uppbyggt samt hur operatörernas 

trafiksystem samspelar med varandra, t.ex. hur ser uppehållsbilden ut för respektive trafiksystem och 

hur ser förbigångarna ut på banan? Genom att studera en grafisk tidtabell kan man t.ex. utläsa att 

förbigångar sker vid minuttal X varje timme vid station Y eller att det långsammare tåget alltid går fem 

minuter efter ett snabbtåg från station Z.  

 

Den andra sidan av myntet är banans utbudssida vilket i det här fallet avser banans kapacitet. Med 

banans kapacitet ingår i stort sett allt som har med banans infrastrukturella förutsättningar att göra. 

Exempel på sådana parametrar kan vara om banan är enkel- eller dubbelspårig, längden på 

blocksträckor på banan, mötesmöjligheter och tillgång till uppställningsspår m.m. Utöver de fasta 

förutsättningar på banan bör även anspråk på spårkapacitet p.g.a. banarbeten (inklusive underhåll) 

ingå i utbudssidan i sammanhanget. Anledningen till att banarbeten ska ingå i utbudssidan och inte 

efterfrågesidan är för att diskussionen i kapitlet handlar om operatörer som vill trafikera banan mellan 

två platser och banans tillgängliga kapacitet ska då ta hänsyn till eventuella anspråk på kapacitet p.g.a. 

banarbeten (d.v.s. inskränkning i utbud). 

 

Den inventering som görs vid detta stadium är en nulägesbild d.v.s. hur trafiken ser ut idag men oftast 

vid utredningar har man någon målbild ett antal år framåt i tiden; denna rapport behandlar t.ex. 

Mälarbanans trafikering under perioden T18-T25. De frågor som utredaren bör ställa sig är i grunden 

Utbud

Efterfråga

Bana

Nätverk

Figur 7 Ett sätt att visualisera beståndsdelar vid 
inventering av en bana eller ett nätverk. 
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fortfarande samma d.v.s. hur kommer SJs samt andra operatörers trafik att se ut år X och hur kommer 

de infrastrukturella förutsättningarna att se ut år X? Den stora skillnaden mot inventeringen av 

nulägesbilden är att exakta minuttal är av mindre betydelse vid ett framtida läge; det som är intressant 

är vad varje operatör tänker producera i trafikvolym i form av t.ex. antal tågpar per timme en 

typvardag. För att bestämma SJs trafikvolym på banan vid år X måste man därför göra ett antal 

antaganden om utvecklingar i efterfrågan och kundernas resmönster. För att bestämma andra 

operatörers utveckling i trafikvolym måste liknande antaganden göras om inte siffrorna kan hämtas 

direkt från operatörerna. Denna rapport kommer inte att beskriva hur man ska bestämma sifforna i 

frågan utan utgår ifrån att data finns och är pålitligt.  

 

Utöver trafikvolymen måste även de infrastrukturella förutsättningarna beaktas. Det är mycket 

sannolikt att det kommer att ske ändringar i de infrastrukturella förutsättningarna mellan nuläge och 

ett framtidsläge som kommer att påverka kapaciteten på banan vilket kan leda till ändringar i 

kanalstruktur, mötesbilder och vändmöjligheter m.m. på banan.  

 

Efter att ha samlat in uppgifter om trafikvolym och infrastrukturella förutsättningar kan man försöka 

konstruera ett kanalstruktursystem, d.v.s. en beskrivning av hur trafiken bör läggas upp utifrån de olika 

trafiksystem som trafikerar banan i frågan. Kanalstruktursystemet är inte bundet till exakta minuttal 

på tågnivå utan det är förhållandet mellan tågen som är viktigt, som t.ex. att ett långsammare tåg ska 

avgå tre minuter efter ett snabbare tåg varje timme från station X.  

  

Syftet med konstruktionen av ett kanalstruktursystem är inte att försöka definiera banans teoretiska 

kapacitet eftersom ett sådant kanalsystem oftast innebär en högre uppoffring per tåg i genomsnitt än 

ett kanalsystem där man enbart optimerar på den volymen som planeras att trafikera banan vid år X. 

Det är å andra sidan sällan som efterfrågan på kanalstruktursystem dyker upp på banor som inte har 

kapacitetsproblem. 

 

För att kunna bygga vidare resonemanget måste man vid detta läge introducera begreppet cyklisk eller 

periodisk tidtabellsläggning. En cyklisk tidtabell är en tidtabell som efter viss tid repeterar sig igen 

(Schlechte, 2012). I de allra flesta fall är en cykel en timme, d.v.s. ett trafikupplägg med turtäthet på 

30 minuter och period på en timme kan innebära att trafikupplägget har avgång vid minuttal .00 och 

.30 varje timme. Schlechte (2012) menar i sin avhandling att tidtabellsläggning går att dela in till 

antingen cyklisk eller icke-cyklisk (Schlechte, 2012, s33-39). Problemet med resonemanget är att i de 

undersökta litteraturer så nämner flera (Schlechte, 2012, Herrigel-Wiedersheim, 2015, Peeters, 2003) 

begreppet cyklisk tidtabellsläggning och att det går att modellera problemet som en PESP-modell 

(Periodic Event Based Problem) men ingen har lyckats förklara var någonstans gränsen (ur ett 

tidsperspektiv) går för en tidtabell från att vara cyklisk till icke-cyklisk. Anledning till frågeställningen 

är delvis kopplad till NS arbetssätt med typvecka. En typvecka kan ur detta perspektiv också anses vara 

en cyklisk tidtabell med en period på en vecka och tillämpad på ett år snarare än en period på en timme 

och tillämpad på ett dygn. I grunden jobbar SJ AB vid den tidiga trafikuppläggskonstruktionen också 

med typveckametoden och därför anser författaren att den trafik som SJ AB bedriver kan anses vara 

cyklisk ur detta större perspektiv. Det som skulle vara icke-cyklisk är i sådant fall tåg som endast går 

strödagar under en tågplan samt ad hoc-tåg, d.v.s. tåg som beställs efter fastställelsen. Syftet med 

genomgången av cyklisk tidtabellsläggning är för att det är en viktig faktor att hänsynstas senare vid 

beräkning av ett trafikuppläggs cirkulationstid.  
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3.1. Kanalsystemets robusthet 
När man har definierat ett kanalsystem så är nästa steg att utreda robustheten av systemet. Vad som 

är robusthet beror på vad frågeställaren vill veta. Det kan t.ex. vara att utreda möjligheten och 

effekterna av att byta ut ett 200-fordon till 160-fordon inom befintlig kanalstruktur eller att utreda vad 

som sker vid infasningspunkterna vid förseningar av olika storlek; båda dessa exempel går att tillämpa 

på Mälarbanan. Vad gäller infasning kan man också tänka sig infasning till en huvudbana i förhållande 

till den aktuella banan, t.ex. infasning från Dalabanan till Ostkustbanan i Uppsala. Effekterna av 

försening vid infasning kan sedan kopplas till fordonsvändningar vid ändstationerna. Om man t.ex. 

konstaterar att varje missad kanal kostar 15 minuter i försening så är det lika med en förkortad vändtid 

på 15 minuter vid ändstationen. Med en ordinarie vändtid på 45 minuter skulle den faktiska vändtiden 

i exemplet minskas ner till 30 minuter och därför bör man överväga om vändningen fortfarande är 

robust. Om vändningen anses att inte vara robust bör man försöka beräkna sannolikheten att det 

scenariot faktiskt inträffar, d.v.s. missa en kanal vid en infasningspunkt.  

 

Ett annat perspektiv som ryms inom robusthet är den långsiktiga utvecklingen mellan tågplaner 

snarare än dag till dag. Denna robusthet ligger mer på den strategiska nivån och handlar dels om vad 

utredaren och berörda tror om de framtida infrastrukturella förutsättningar samt också vad man tror 

om marknadens utveckling d.v.s. utbud och efterfråga. Om det finns starka skäl att tro ändrade 

förutsättningar t.ex. fyrspårsutbyggnaden på Mälarbanan så är det rimligt att ta höjd för de påverkan 

som en sådan ändring medföljer. Om det finns starka skäl att tro att en ny operatör kommer att tillträda 

på banan så är det rimligt att den långsiktiga robustheten tar hänsyn till den utvecklingen. 

 

3.2. Cirkulationstid per linje 
Beroende på operatörens linjenät finns det olika sätt att angripa frågeställningen om ett 

framtidsrobust trafikupplägg. En metod är att tillämpa principen att varje linje (till viss mån 

trafikupplägg) ska kunna bära sig själv och i detta fall betyder det att antalet fordon som allokeras till 

respektive linje inte ska stiga över tid p.g.a. tidtabellstekniska orsaker. Om det är fordonsallokeringen 

(indirekt cirkulationstid) som är styrande så måste man utvärdera sannolikheten att samma 

kanalstruktur går att tillämpa även vid år X. Skillnaden mot tidigare resonemang är att vid beräkning 

av cirkulationstid så måste man även ta hänsyn till hur kanalerna i de två riktningarna förhåller sig till 

varandra. Utöver detta beaktande finns det även krav på t.ex. minimum vändtid på stationer med 

hänsyn till bl.a. riktningsbyte, städning, punktlighet m.m. som måste beaktas. Summan av dessa tider 

samt trafikuppläggets turtäthet ger sedan trafikuppläggets cirkulationstid. (SJ, 2014) 
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Figur 7 Visualisering av cirkulationstidens beståndsdelar. Med terminaltjänster menas aktiviteter såsom städning, 
fekalietömning, vattentryckning och furnering.  

En linje med cirkulationstid på 180 minuter kan t.ex. innehålla gångtid på 60 minuter per riktning och 

minimum vändtid på 20 minuter på bägge slutstationer samt en turtäthet på 60 minuter. I detta 

upplägg kräver gångtider och vändtider totalt 160 minuter av cirkulationstiden på 180 minuter vilket 

betyder att det finns 20 minuter marginal som kan disponeras till konkretiseringen av kanalstrukturen. 

Med andra ord kan ett tänkbart scenario vara att det finns förutsättningar för en bra kanalstruktur för 

en given trafikvolym på banan men p.g.a. krav på cirkulationstid så kan en eller flera operatörer inte 

använda de mest optimala kanalerna. Denna begränsning leder emellertid sällan till seriösa 

konsekvenser eftersom kanalstruktursystemen täcker i stort sett aldrig hela linjer. En vanlig 

konsekvens är att tågen kör bort tid (storleksordning enstaka minuter) när det närmar sig slutstationen 

för att fasa in till rätt kanal. Exempel på infasning vid slutstationer är ankomsten till Stockholm C 

söderifrån där infasningen brukar ligga på cirka 90-120 sekunder och ungefär samma storlek vid 

ankomst i Göteborg C på Västra Stambanan. Denna marginal fungerar dessutom oftast också som 

marginal för att köra in eventuella småförseningar vilket betyder att det kan finnas ett värde i att de 

finns men som tidtabellstekniskt inte ska behövas. (Trafikverket, 2013) 

 

Vid detaljplanering där varje minut är signifikant så är infasningsminuterna mycket viktigare eftersom 

de kan avgöra huruvida ett upplägg håller eller inte med avseende på cirkulationstiden. Ett exempel är 

att det tar 48 minuter i ren gångtid mellan utgångs- och slutstation men p.g.a. kanalstrukturens 

utformning både vid utgångs- och slutstationen så är den teoretiska gångtiden 49 minuter som lägst 

och 52 minuter i normalfallet. Kravet på cirkulationstid är 180 minuter och vändtiden i respektive 

station ska vara 40 minuter. I detta räkneexempel kan man i vissa lägen uppfylla cirkulationstidskravet 

på 180 minuter (178 minuter) men i de allra flesta lägen spricker man kravet med 4 minuter. Lösningen 

på problemet kan vara att undersöka möjligheterna att förbättra kanalstrukturen i ena eller båda ändar 

så att kanalstrukturerna är synkroniserade med varandra. Det som är mest sannolik är att det finns 

någon form av pendeltrafik i ändarna (och troligtvis också därför kanalstrukturen finns) och det kräver 

normalt ett samordningsarbete mellan Trafikverket, pendeltågsoperatören och fjärrtågsoperatören 

för att kunna flytta pendeltågsupplägget med 5, 10 eller 15 minuter m.m. Ett realistiskt exempel på 

problematiken är linjen Stockholm-Göteborg där det finns höga krav och önskemål på både 

cirkulationstid och gångtid som är svåra att uppnå p.g.a. kanalstrukturens utformning och 

missmatchningen mellan kanalstrukturplanen i Stockholm och i Göteborg.   

 

Cirkulationstid

Gångtid

AB

Vändtid

Ort B

Av-/påstigning

Terminal-
tjänster
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B  A

Vändtid

Ort A

Av-/påstigning

Terminal-
tjänster

Buffert

Marginal

Infasning m.h.t. 
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3.3. Processbild 
Syftet med rapporten har varit att kunna ta fram en processbild som beskriver hur man tar fram ett 

framtidsrobust upplägg. För att kunna göra det måste vissa processer och rutiner förenklas och i fallet 

med SJ AB kan processen förenklas till ett samarbete och en iterativ process huvudsakligen mellan två 

divisioner inom SJ AB. En viktig parameter att komma ihåg vid sådana beräkningar är att det aldrig går 

att isolera en linje med dess resurskrav (både vad gäller fordon och personal) helt för sig själv. Alla 

ändringar kommer att få påverkan på övriga linjer. Om man t.ex. väljer att allokera X40 till en linje som 

i dagsläget inte använder X40 så måste dessa fordon hämtas från andra linjer och då måste andra 

fordonstyper täcka bortfallet o.s.v. Denna omfördelning kan påverka t.ex. fordonsomlopp, 

personalturer samt kundnöjdhet. Eftersom författarens arbetsuppgifter inom SJ AB endast innefattar 

resursplanering av fordon och inte personal kommer detta avsnitt endast att behandla allokeringen av 

fordonsresurser och inte personalresurser.  

 

De två största divisionerna inom SJ AB som är inblandade i den tidiga processen är division Produkt 

och division Planering & Trafikledning (i denna rapport förkortat till Planering). Kort sammanfattat kan 

man säga att division Produkt ansvarar för den långsiktiga planeringen av SJs trafik med fokus på 

trafikvolym (t.ex. tågpar, sittplatskilometer, fordonskilometer m.m.) medan division Planering 

hanterar all planering från nästkommande års tågplaneansökan till det som händer operativt i realtid. 

Det pågår för närvarande ett omställningsarbete där Produkt och Planering skall samarbeta mer i den 

tidiga processen så att överlämningen av utredningsuppdragen från Produkt till Planering ska ske ännu 

tidigare. Övriga inblandade divisioner i den tidiga processen t.ex. division Fordon (som bl.a. tar fram 

antalet fordon som går att tursätta) kommer inte att diskuteras i denna rapport. (SJ, 2014)  

 

 
Figur 8 De viktigaste faktorerna som ska hänsyntas vid utvärdering av ett framtidsrobust trafikupplägg. De röda faktorerna 
tillhör division Produkt och de gråa Planering; ”Övriga operatörer” delas mellan Produkt och Planering. Hela processen ska 
ses som en iterativ process på samma sätt som samrådsprocessen vid detaljplaneprocessen enligt Plan och Bygglagen.  

För att förenkla processen kan man säga den normala processen är att Produkt kommer med ett antal 

utredningsuppdrag till Planering som ska utredas till nästa tågplaneansökan; vissa av 

utredningsuppdragen kan kräva mer än en tågplan att genomföra och därför måste utredningen täcka 

flera tågplaner samtidigt. Det Planering förväntar sig från Produkt vid överlämningen av 

utredningsuppdragen är uppgifter om marknadsutvecklingen samt utbud för utredningsåren. Konkret 

Marknad

Utbud

FordonInfrastruktur

Övriga 
operatörer
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innebär det att division Planering måste veta trafikvolymen (tågpar, turtäthet, sittplatskilometer m.m.) 

som ska utföras och hur övriga delar av marknaden ser ut (t.ex. kommer det att tillkomma nya 

konkurrenter). Efter att ha tagit emot ingångsvärdena skall Planering utreda uppdragen i detalj vilket i 

praktiken innebär att detaljera och konkretisera de olika faktorerna. (SJ, 2014) 

 

Ur Planeringens perspektiv kan man säga att det finns tre större aspekter som behöver täckas: fordon, 

infrastruktur och övriga operatörer.  

 

3.3.1. Fordon 
Fordonsparken är en ändlig resurs och att beställa nya fordon p.g.a. ett utredningsuppdrag för 

nästkommande tågplan är sällan aktuellt och ekonomiskt försvarbart. Detta betyder att efter att ha 

konstaterat fordonsbehovet till följd av utredningsuppdraget måste fordonsallokeringen utredas i sin 

helhet för att undersöka huruvida det överhuvudtaget är möjligt att få loss det antalet fordon som 

utredningen kräver. Generellt sett innebär en omfördelning oftast en förbättring för vissa och en 

försämring för andra. Det är därför av ytterst vikt att dokumentera konsekvenserna och helst så 

detaljerad som möjligt så att division Produkt klart ser konsekvenserna av utredningsförslagen. Det är 

också inte omöjligt att utredningsuppdragen ändrar sig i innehåll under utredningsprocessen eftersom 

hela processen ska ses som en iterativ process eller ett samråd där parterna ska kunna få yttra sig 

under processens gång (likt Plan och Bygglagens 5 kap. 11 § (Notisum, 2015)).  

 

Beroende på utredningens innehåll kan en principiell fråga vara huruvida man ska tursätta 160- eller 

200-fordon eller blandat. I en del fall kan hastighetsskillnaden få konsekvenser som leder till att ett 

tilltänkt upplägg fallerar medan i andra fall kan man kompromissa och tillämpa en blandning i 

fordonstursättning men ändå säkerställa att upplägget håller. Ett konkret exempel är Svealandsbanan 

där gångtidsskillnaden mellan 160- och 200-fordon är tillräcklig stor för att upplägget inte ska hålla 

men om 160-fordonen skulle ha dubbla lok (ett lok i varje ände) så minskas gångtidsskillnaden tillräcklig 

mycket att den i stort sett är försumbar med hänsyn till de infrastrukturella förutsättningarna (4 

minuter gångtidsskillnad) (Hällqvist, 2015). 

 

3.3.2. Infrastruktur 
De infrastrukturella förutsättningarna är sällan statisk över längre perioder. Trenden just nu är att 

antalet banarbeten ökar år för år vilket kan översättas till en förbättring av kvalitén på järnvägen över 

längre tid (SJ, 2014). Det pågår och kommer alltid att pågå dubbel- eller fyrspårsutbyggnader och andra 

större projekt i olika delar av landet vilket ger kapacitetsökningar men samtidigt också stora ändringar 

i de infrastrukturella förutsättningarna för den som ska utreda om ett upplägg är robust vid en framtida 

tidpunkt. 

 

Som nämnts tidigare i rapporten redovisar Trafikverket de fastställda banarbetstilläggen endast ett år 

i taget vilket betyder att det är i stort sett uteslutet att begära ut de exakta infrastrukturella 

förutsättningar ett antal år i tiden. För att kunna veta i så mycket detalj hur förutsättningarna kommer 

att vara vid år X är det därför upp till utredaren att få tag på indirekt information och pussla ihop 

bitarna för att få fram en bästa uppskattning. Sådana informationskällor kan vara aktuella projektets 

hemsida, genom kontakt direkt med projektledare men även utredarens tidigare erfarenheter av 

liknande projekt. Efter att ha samlat in allt data skall utredaren göra en helhetsbedömning; om alla 

källor pekar åt samma håll så är det sällan ett problem att dra entydiga slutsatser men om källorna ger 

olika besked så måste man värdera de på ett sätt att det sedan går att försvara sitt beslut. Slutsatserna 

som fås i detta avsnitt är sällan av den detaljeringsgrad att det går att säga exakt vilket minuttal tågen 
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skall gå, utan det är antingen bara förhållanden mellan tågen (trafikuppläggen) som redovisas eller en 

generell gångtid med relativt stora marginaler.  

 

3.3.3. Övriga operatörer 
Det finns få banor där SJ AB är ensam operatör på och därför måste man i stort sett alltid ta hänsyn till 

övriga operatörers trafik. Med andra operatörers trafik menas främst styva trafikupplägg som t.ex. 

pendel- eller regionaltågstrafik; godståg som endast går strödagar behöver man generellt inte ta 

hänsyn till i den tidiga processen även om det finns undantag till det. Om utredningen avser kommande 

tågplan så går det oftast att få reda på hur andra operatörer tänker trafikera banan, antingen genom 

erfarenhet och/eller direktkontakt med operatörerna. Om utredningen däremot gäller flera år framåt 

i tiden så blir det genast mycket svårare att veta svaren i detalj. Om det handlar om kommersiella 

operatörer (d.v.s. konkurrenter) så kan det t.o.m. vara så att konkurrenterna väljer att inte lämna ut 

informationen till SJ AB eftersom det anses som känsligt material. Oftast handlar det dock om att man 

inte har kommit så långt i sin detaljplanering och därför så går det inte att säga i exakta tal t.ex. hur 

många tågpar man planerar att köra på en timme, med vilka fordon eller hur uppehållsbilden kommer 

att se ut. Eftersom det formellt är division Produkt som ansvarar för dessa frågor så borde frågan lösas 

tillsammans med Produkt. Man kan tänka sig att det är Produkt som har de formella kontakterna med 

andra operatörer i det tidiga stadiet men det är division Planering som har den praktiska erfarenheten 

och dessa två kompetenser kombinerad skulle i sådant fall ge en bra uppskattning över trafikutbudet 

av en viss operatör vid år X. (SJ, 2014) 

 

3.4. Förslag till processbild 
Syftet med detta kapitel är utifrån resonemangen som har förts fram i rapporten att ta fram ett förslag 

till processbild som borde tillämpas vid utredning av ett framtidsrobust upplägg. Processbilden är av 

den generella arten vilket betyder att den inte är specialanpassad till SJ AB men vissa organisatoriska 

strukturer och benämningar är enligt SJ ABs namnstandarder.  

 

Processen kring att utreda ett framtidsrobust trafikupplägg bör som nämnts tidigare i rapporten ses 

som en iterativ process. Med en iterativ process menas att parterna ska ha möjlighet att ha samråd 

med varandra och kunna ha ett forum att diskutera de problem som dyker upp under utredningens 

gång. Den iterativa processen är ingen obligatorisk process utan den ska användas när behovet 

uppstår. 
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Det föreslagen modell i rapporten för framtagande av ett framtidsrobust trafikupplägg är en 

fyrstegsmodell enligt processbilden nedan: 

 

 
Figur 9 Den föreslagen modell vid framtagande av framtidsrobust trafikupplägg. 

3.4.1. Steg 1 Nuläge 
Det första steget finns för att de inblandade ska kunna bekanta sig med det aktuella 

utredningsuppdraget. Tanken är att utredaren skall ta reda på hur trafikeringsmönster ser ut på den 

aktuella banan beträffande både SJs samt andra operatörers trafik och verksamhet på banan. Utöver 

det skall utredaren också skaffa kunskap om banans infrastrukturella förutsättningar idag vilket kan 

handla allt från om den är enkel- eller dubbelspårig till att bekanta sig med eventuella 

kapacitetsproblem eller andra kända problemområden som finns på banan. Utöver den aktuella banan 

skall utredaren också skaffa tillräcklig kunskap om andra angränsande banor om det anses vara av 

relevans. Om utredningen handlar om ett trafikupplägg som täcker flera banor skall utredaren 

föreslagvis utföra samma bakgrundsinformationsinsamling på samtliga relevanta banor. Efter steg 1 

skall utredaren kunna redovisa SJs trafikeringsmönster på banan och hur den eventuellt samspelar 

med andra trafikupplägg och operatörer.  

 

3.4.2. Steg 2 Målläge 
Med målläge avses det år eller de åren som utredningsuppdraget omfattar. Utredaren skall inför steg 

2 ha fått de kommersiella förutsättningarna från division Produkt vilket konkret innebär uppgifter om 

trafikvolym (tågpar, tågstorlek, uppehållsbild m.m.) som önskas på banan samt andra relevanta 

uppgifter såsom fordonets STH vid målläget. Ansvaret för att ta reda på övriga operatörers planer på 

trafikvolym samt banans kapacitetsutbud bör ligga delat mellan division Produkt och division 

Planering. Utredaren skall i detta steg sammanställa information om SJs planer om trafikvolym på 

banan baserad på uppgifter från division Produkt, andra operatörers planer på trafikvolym på banan 

baserad på dels uppgifter direkt från operatörerna men också andra kvalificerade uppskattningar och 

slutligen banans kapacitetsutbud vid målläget. Eftersom information om banans kapacitetsutbud 

oftast är svårt att ta fram och veta exakt kommer de troligtvis vara i form av kvalificerade 

uppskattningar. 

1. Nuläge

•Inventering av nuläge

•Syfte: förstå bakgrundshistoriken

2. Målläge

•Inventering av målläge

•Syfte: förstå banans utbud och efterfråga 

3. Tidtabells-
konstruktion

•Framtagande av kanalstrukturplan

•Syfte: ta fram trafikeringsförutsättningar vid målläge

4. Omlopps-
konstruktion

•Beräkna cirkulationstid, stäm av mot fordonsallokering och resursplanera tågen

•Syfte: säkerställa att fordon till efterfrågad trafik finns
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3.4.3. Steg 3 Tidtabellskonstruktion 
Efter att ha samlat in all relevant information i steg 2 skall information bearbetas i steg 3. Utredaren 

skall använda materialet för att utreda vad som blir det mest effektiva sättet att lägga ut trafiken på 

banan. Om det är uppenbart att det inte råder någon trängsel på banan (enligt utredarens bedömning) 

så kan utredaren välja att dra slutsatsen att det i dagsläget inte behövs någon kanalstrukturplan för 

den aktuella sträckan. Konkret kan beslutet innebära att trafikupplägget på den aktuella banan är i sig 

inte dimensionerande och därför kommer att vara lätt att anpassa till andra trafikupplägg som har 

högre samordningsbehov med övriga operatörer och trafik. De trafikupplägg som mest troligt hamnar 

i denna kategori är trafikupplägg på matarlinjer som t.ex. sträckorna Berga-Oskarshamn och Linköping-

Västervik/Kalmar.  

 

Om utredaren anser att det finns ett behov av att ta fram en kanalstrukturplan för en del av banan så 

kommer utredaren att ta fram en sådan plan med de givna trafikvolymerna samt hastighetsuppgifter 

m.m. Slutprodukten i detta steg skall vara förslag till trafikupplägg inom ramen för det aktuella 

utredningsuppdraget. Utredaren har troligtvis gjort vissa avgränsningar och antaganden vid 

framtagande av trafikupplägget och dessa skall dokumenteras så att det tydligt framgår. I 

kanalstrukturplanen skall det framgå hur efterfrågan på banan skall fördelas på banans utbud främst 

gällande hur de olika trafikuppläggen förhåller sig till varandra tidsmässig. Utan att ta hänsyn till andra 

kanalstrukturplaner kan man säga att det är den relativa tidsskillnaden mellan trafikuppläggen som är 

viktigt och inte absoluta minuttal. När man börjar titta på samordningen mellan olika 

kanalstrukturplaner kommer dock absoluta minuttal att spela roll, se avsnitt 3.2 (Cirkulationstid per 

linje). Oavsett om man behöver ta fram en kanalstrukturplan eller inte måste utredaren (om det inte 

går att avfärda direkt) gå vidare till steg 4 för att säkerställa att antalet allokerade fordon räcker till den 

efterfrågade trafikvolymen. Om utredaren finner att det finns flera likvärdiga lösningsförslag är det 

fördelaktigt att ta den lösningen som kräver minst resurs (steg 4). 

 

I steg 3 blandas begreppen kanalstrukturplan och trafikupplägg. I detta sammanhang syftar båda 

begreppen egentligen på samma sak. Bakgrundsteorin är att varje tågrörelse mellan två punkter färdas 

i sin egen kanal och när trängseln uppstår och når en viss nivå så blir det aktuellt att definiera alla 

tågrörelsers kanaler för att bl.a. kunna ha ett organiserat trafikflöde förbi flaskhalsen. Detta görs för 

att kunna få ut den mest effektiva användningen av banans kapacitet. Kanalstrukturplanen definierar 

således i praktiken det trafikupplägg som man kan ha på en banan eller sträcka eftersom antalet 

avgångar är begränsad och är troligen definierad med exakta minuttal. Slutresultatet från detta steg 

är därför ett tidtabellsförslag på trafikupplägget med hänsyn till övrig trafik på banan.  

 

3.4.3.1. Iterativ process från steg 3 till 2 

Om utredaren konstaterar att det efterfrågade trafikupplägget inte går att uppfylla med hänsyn till de 

infrastrukturella förutsättningarna vid år X kan utredningsuppdraget behöva samrådas redan vid slutet 

av steg 3. Sådana stoppande problem kan vara att infrastrukturen inte är utbyggt för att man ska kunna 

dra nytta av 200-fordon full ut eller att bedömningen pekar på att infrastrukturen inte kan uppfylla 

den efterfrågade kapaciteten och därför kan trafikupplägget inte läggas fullt ut enligt 

utredningsuppdraget. 

 

Division Planering och Produkt måste samråda och hitta alternativa lösningar t.ex. att minska 

trafikvolymen eller ändra det tilltänkta trafikupplägget på annat sätt. Det kan också vara att båda 

parter måste undersöka och kvalitetsgranska bilden av målläget och kontrollera att det är den mest 

troliga bilden; denna kontroll gäller först och främst bedömningar av t.ex. framtida 
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kapacitetsefterfråga på banan och infrastrukturella ändringar. Efter att parterna har kommit överens 

kan utredaren utföra steg 3 och så småningom steg 4.  

 

3.4.4. Steg 4 Omloppskonstruktion 
Det sista steget i den föreslagna modellen är omloppskonstruktionen, d.v.s. skapa fordonsomlopp för 

det föreslagna trafikupplägget. Utredaren skall inför detta steg ha fått uppgifter om fordonsstorlekar 

på tågnivå, fordonstyp och antalet fordon från steg 2. Från steg 3 ska utredaren eventuellt ha tagit 

fram ett tidtabellsförslag som uppfyller utredningsuppdragets krav. I det sista steget skall tidtabellen 

resursplaneras och i detta fall med fordon (då rapporten inte behandlar personalresurser). Syftet med 

steg 4 är att säkerställa att antalet allokerat fordon till trafikupplägget räcker även när man tar hänsyn 

till trafikuppläggets verkliga tidtabell.  

 

Om utredaren konstaterar att antalet allokerat fordon räcker till den efterfrågade trafikvolymen med 

den föreslagna kanalstrukturplanen så kan utredningen anses vara avslutad och därmed kan man i 

detta läge utgå ifrån att trafikupplägget är körbart. Om utredaren däremot konstaterar att antalet 

allokerat fordon inte räcker så går man in i den iterativa processen där man måste backa till steg 3 och 

eventuellt även till steg 2 för att föra en dialog med division Produkt kring trafikupplägget. 

 

3.4.4.1. Iterativ process från steg 4 till 3 

En vanlig orsak till att antalet allokerat fordon inte räcker till ett trafikupplägg är p.g.a. hur kanalerna 

förhåller till varandra mellan riktningarna. Första steget i den iterativa processen är därför att utreda 

huruvida det går att justera kanalerna för att kunna få ner cirkulationstiden till värdet från division 

Produkt eller lägre. Enkla justeringar kan t.ex. vara att byta likartade linjer med varandra medan mer 

omfattande ändringar kan vara att göra om kanalstrukturplanen från grunden, t.ex. för hela Södra 

Stambanan. Den senare lösning är sällan realistisk eftersom en sådan ändring skulle i sådant fall 

påverka ett mycket stort geografiskt område som kan gränsa till vad som är hanterbar inom den 

uppsatta tidsramen för utredningen. Om utredaren konstaterar att en justering räcker för att få antalet 

allokerat fordon att räcka går utredaren tillbaka till steg 4 i fyrstegsmodellen och färdigställer steget. 

Om utredaren drar slutsatsen att det inte går att lösa problematiken genom justering av kanalplan så 

måste den iterativa processen backas ytterligare ett steg till steg 2. 

 

3.4.4.2. Iterativ process från steg 4 till 3 till 2 

Steg 2 i fyrstegsmodellen handlade om insamling av relevant information för målläget däribland 

uppgifter om trafikvolym finns. Syftet med återbesöket i detta steg är att utreda huruvida man 

verkligen behöver räkna på den efterfrågade trafikvolymen eller om det går att minska trafikvolymen 

alternativt att undersöka möjligheter att allokera om vissa fordonsturer för att säkerställa att antalet 

fordon räcker till det talet som räknades fram i steg 4. En omfördelning av fordonsresurser innebär 

oftast en utglesning på det trafikupplägget där fordonsresurser tas ifrån och därför för att göra det 

måste utredaren säkerställa att beslutet går att motivera fram. Under detta återbesök är det mycket 

viktigt att ha en fortlöpande dialog med division Produkt om de alternativen som finns gällande 

omfördelning av fordonsresurser för att utredaren ska kunna få in synpunkter ur ett ekonomiskt 

perspektiv (utöver bara trafikplanerarperspektiv).  

 

Om division Produkt och division Planering kommer överens om en omfördelning kan det eventuellt 

finnas behöv att gå igenom steg 3 igen om det har skett ändringar i fordonens tekniska prestanda, t.ex. 

om beslutet innebär en ändring från 200-fordon till 160-fordon. Sådana ändringar kräver att utredaren 

först ska utreda om det går att tillämpa den framtagna kanalstrukturplan där ett trafikupplägg tursätts 
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med fordon med lägre hastighet och om utredaren drar slutsatsen att det inte går så måste utredaren 

konstruera om kanalstrukturplanen.  

 

Om ingen ny kanalstrukturplan behövs kan utredaren gå direkt vidare till steg 4 och resursplanera 

tågen och därmed avsluta utredningen. Om utredaren har tagit fram en ny kanalstrukturplan så måste 

resursläggning ske på nytt och här kan det finnas risk att man fastnar i samma läge, d.v.s. för få fordon 

(t.ex. beroende på hastighetssänkningen) och då måste den iterativa processen gås igenom igen. Hur 

många gånger den iterativa processen ska pågå är ett gemensamt beslut mellan divisionerna men om 

ingen lösning kan hittas efter ett antal iterationer så kan och bör man dra slutsatsen att det inte finns 

någon rimlig lösning och därför är förslaget i utredningsuppdraget ej genomförfarbart.  

 

 
Figur 10 Flödesschema för processmodellen vid utredning av framtida trafikupplägg. De iterativa processerna är markerade i 
rött och tanken är att stegen 2, 3 och 4 ska vara en iterativ process vid behov och där Planering och Produkt ska samråda för 
att komma fram till den bästa lösningen.  

3.5. Tillämpning Mälarbanan 
Avsnittet om Mälarbanans trafikering under T18-T25 kommer att i möjligaste mån tillämpa den 

föreslagna modellen. Bakgrunden till fallstudien är att division Planering har fått ett generellt 

utredningsuppdrag av division Produkt om att utreda om det går att ha samma trafikupplägg under 

flera tågplaner på Mälarbanan. Anledningen är för att det har kommit in önskemål från olika håll om 

vikten av att inte ändra trafikupplägg från år till år. Till denna rapport valdes därför perioden T18-T25 

eftersom det är en period då Trafikverket färdigställer de olika delsträckor på fyrspårsutbyggnaden av 

Mälarbanan och är därför extra intressant att utreda huruvida det går att upprätthålla samma 

trafikupplägg under hela perioden. Trafikeringsförutsättningar från division Produkt är att 

grundutbudet skall vara en ett tågpar per timme och i rusningstid fyra avgångar i rusningsriktning varav 

två avgångar skall vara direkttåg utan uppehåll mellan Stockholm och Västerås. Vad gäller 

fordonstursättning så skall grundutbudet tursättas med 200-fordon men division Planerings 

bedömning är att det kan finnas behov av att utreda konsekvenserna av att behöva tursätta enstaka 

avgångar med 160-fordon under enstaka tågplaner. Slutligen är det viktigt i sammanhanget att komma 

ihåg att ett trafikupplägg i detta fall inte betyder exakta minuttal på avgångarna utan detaljeringsnivån 

är t.ex. att stomlägena från Stockholm ska vara runt minuttal .25 varje timme. 

 

För att utföra utredningen om framtiden måste man ta reda på nuläget och förstå hur dagens 

trafikupplägg är uppbyggt på Mälarbanan. I detta utredningsuppdrag gjordes därför en djupdykning i 

samspelet mellan SJs nuvarande trafik på banan samt SLs pendeltågstrafik. Utöver det gjordes även en 
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kartläggning av de infrastrukturella förutsättningarna även bortom Bålsta (sett från Stockholm). 

Beträffande infrastrukturella förutsättningar sträckan Bålsta-Västerås-Hallsberg var antagandet i 

utredningen att de inte kommer att förändras nämnvärt under perioden T18-T25 jämfört med nuläget. 

 

På grund av antagandet ovan var fokus vad gäller målläget hur banan ser ut i de olika etapperna på 

sträckan Stockholm-Bålsta samt hur SL planerar köra sin pendeltågstrafik. Efter ett antal möten med 

Arne Hällqvist hos SJ AB samt efterforskningar kunde man dra slutsatsen att det är i stort tre skeden 

under denna period: 

 Del 1: fyrspår Barkarby-Kallhäll (T18-T19) 

 Del 2: fyrspår Tomteboda-Huvudsta samt Duvbo-Kallhäll (T20-T25) 

 Del 3: fyrspår Tomteboda-Kallhäll (T25-) 

 

Beträffande SLs trafikupplägg togs två utredningsscenarier fram där ena förslaget innehåller större 

utbud än det andra. Dessa två scenarier analyserades sedan utifrån olika robusthetsperspektiv och 

man beräknade bl.a. kostnaden (d.v.s. merförseningen som uppstår) p.g.a. en missad kanal vid 

flaskhalsarna. 

 

Mycket av fallstudien av Mälarbanan handlar om framtagande av en fungerande kanalstrukturplan på 

sträckan Stockholm-Bålsta för att få samordningen mellan SJ och SL-trafik att fungera (d.v.s. steg 3). 

Detta samordningsbehov kommer att vara av ungefär samma storlek under perioden T18-T25 jämfört 

med nuläget och i vissa fall större (eftersom man behöver ha två infasningar, dels i Sundbybergstrakten 

och dels i Kallhäll-Bålstatrakten). Från T25 och framåt kommer flaskhalsen att flyttas till 

Kallhäll/Kungsängen/Bålsta och eftersom det bara handlar om en infasning så är kostnaden p.g.a. en 

missad infasning lägre än en missad kanal och därmed ligga bakom ett långsammare tåg (pendeltåg) 

hela sträckan Bålsta-Stockholm som är fallet idag. Fallstudien har identifierat ett antal 

kapacitetsproblem på sträckan Bålsta-Stockholm i det utredningsalternativet med tätare 

pendeltågstrafik vilket kan utgöra hinder för SL att genomföra det alternativet. 

 

Beträffande steg 4 så har division Produkt inte uttalat sig antalet allokerat fordon i absoluta tal vilket 

betyder att det inte går att svara med ja eller nej på detta steg. Det som kan konstateras är att 

gångtiden på sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg inte kommer att förlängas nämnvärt 

och vändtiden i Stockholm kommer dessutom att minskas från dagens 50 minuter till 34 minuter. 

Eftersom inga av utredningsalternativ har ritats i detalj kan man inte med säkerhet säga om det totala 

fordonsbehovet men den preliminära bedömningen är att fordonsbehovet borde antingen vara 

samma som nuläget eller ökas proportionellt mot tågkilometer.  

 

Utredningsuppdrag är vid skrivande stund inte överlämnat till division Produkt och därför har inga 

iterativa processer ägt rum. Utredningsuppdraget kommer troligtvis att fortgå även efter denna 

rapports färdigställande. 
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4. Fallstudie Mälarbanan 
För att tillämpa de teoretiska delarna på en verklig banan har Mälarbanan valts ut som en fallstudie. I 

rapporten avser Mälarbanan hela sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg för enkelhetens skull. 

 

4.1. Bakgrund 
SJ bedriver för närvarande regionaltågstrafik på Mälarbanan och trafikupplägget på Mälarbanan är 

Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg där det finns tre linjer (se figuren nedan). Linjen Stockholm-

Västerås-Hallsberg-Göteborg utgör stomtågen med varannantimmestrafik längs hela 

linjesträckningen. På vardagar sker det förtätning i form av mellantåg som går på sträckan Stockholm-

Västerås-Hallsberg vilket skapar timmestrafik på denna sträcka under större delen av trafikdygnet. I 

rusningstid förtätas trafikutbudet ytterligare genom insatstågen som går Stockholm-Västerås vilket 

betyder att det är halvtimmestrafik på sträckan Stockholm-Västerås i bägge riktningar i rusningstid. På 

sträckan Töreboda-Göteborg är detta trafikupplägg en del av Västtrafiks trafiksystem och tillsammans 

med Västtågen bildas det timmestrafik på sträckan Töreboda-Göteborg under större delen av 

trafikdygnet. (SJ, 2014) 

 

Användningen av definitionen att stomtåg är tåg Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg är till viss del 

missvisande eftersom sista tåget från Stockholm som går mot Göteborg avgår redan vid 17:24 och efter 

det tar linjen Stockholm-Västerås-Hallsberg över stomlägena. Oavsett om man räknar de tågen som 

avkortade stomtåg eller som mellantåg som går i stomlägen så är huvudmeningen att stommen på 

Mälarbanan är varannantimmestrafik med avgång .24 på udda timmar. 

 
Figur 11 Generalisering av stom-, mellan- och insatståg på Mälarbanan. 

4.2. Infrastrukturella förutsättningar idag 
I dagsläget är det dubbelspår mellan Stockholm och Kolbäck samt Hovsta-Hallsberg. Sträckan mellan 

Kolbäck och Hovsta är enkelspårig men med två dubbelspårssträckor: Valskog-Arboga och Ökna-

Alväng. Dessa två sträckor kallas för partiellt dubbelspår eftersom varje dubbelspårsträcka sträcker sig 

bara mellan två driftplatser och tanken bakom lösningen är att tåg ska kunna mötas på dessa två 

sträckor utan att de ska behöva stanna, d.v.s. tågen ska inte påverka varandra signaltekniskt och målet 

är inte tidtabelltekniskt heller. (Lindfeldt, 2007) 
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Figur 12 Schematisk bild över sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg. Skissen är mycket förenklad och innehåller således inga 
anslutningsbanor och stationsspåren är inte heller kompletta. Syftet med skissen är att visa de enkel- och 
dubbelspårssträckorna som finns på Mälarbanan. (Källa: Trafikverket, 2015b) 

På sträckan Stockholm-Bålsta delar trafikupplägget spår med SLs pendeltågstrafik Nynäshamn-

Stockholm-Bålsta. SLs pendeltåg behöver 39 minuter för att trafikera sträckan med uppehåll på alla 

stationer med resandebyte medan tåg som bara stannar i Sundbyberg och Bålsta behöver ca 26-29 

minuter om man räknar med banarbetstillägget på 2 minuter men inte nodtillägg. Konsekvensen av 

denna blandning av trafikupplägg är att för att SLs pendeltåg inte ska vara i vägen för regionaltågen så 

måste regionaltågen avgå precis före SLs pendeltåg mot Bålsta. Konkret innebär det att eftersom SLs 

pendeltåg mot Bålsta avgår Stockholm C .28 och .58 varje timme så måste regionaltågen gå .25 och .55 

vilket framgår i Trafikverkets trångsektorplan för Stockholm C (Trafikverket, 2013). När det är 

kvartstrafik på SLs pendeltågstrafik så passerar regionaltågen Kungsängen egentligen 3,5 minuter efter 

pendeltågets ankomst men eftersom avståndet mellan tåg är på vissa sträckor 5 minuter (Trafikverket, 

2014b) så ligger det 1,5 minuter nodtillägg på sträckan Stockholm-Kungsängen. I riktning mot 

Stockholm avgår regionaltåget minuttal .06 från Bålsta medan SLs pendeltåg går .23 och .53. 

Regionaltåget kör sedan ikapp pendeltåget som gick 13 minuter före kring Jakobsberg och måste därför 

köras med långsammare hastighet och får därmed 2 minuter längre restid mot Stockholm än från 

Stockholm. Den längre restiden kan förstås också tolkas som del av nodtillägget på sträckan Stockholm-

Hallsberg vilket betyder att den egentliga restiden mot kund är samma åt bägge håll.  

 

 
Figur 13 Stomupplägget i T15 på sträckan Stockholm-Bålsta. De rödmarkerade tågen är SJs tåg Stockholm-Hallsberg-Göteborg 
och alla tåg i 2XXX och 12XXX-serien är SLs pendeltågstrafik. (Källa: SJ, 2015a) 
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Sträckan Bålsta-Västerås är till största del STH200 och trafikeras i stort sett bara av 

regionaltågsuppläget Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg. Det är också främst på denna sträcka 

som gångtidsskillnaden uppstår mellan STH160 och STH200 fordon. Gångtiden med STH200 är 31,50 

minuter med ett uppehåll i Enköping och exklusive tillägg och motsvarande värde för STH200 är 24,50 

minuter (SJ, 2015a). 

 

Från Västerås norra till Kolbäck delar trafikupplägget spår med ett antal andra linjer som t.ex. Sala-

Linköping samt Västerås-Ludvika. Största tillåtna hastighet på sträckan är 200km/h fram till Kolbäck 

vilket leder till en gångtidsskillnad på cirka en minut mellan STH160 och STH200.  

 

Efter Kolbäck börjar enkelspårsträckan och den största tillåtna hastigheten är aldrig över 160km/h fram 

till Jädersbruk. Sträckan Kolbäck-Hovsta kan sägas vara den andra flaskhalsen (utöver samordningen 

med SLs pendeltågstrafik) på trafikupplägget eftersom tågmöten måste konflikthanteras. Utav de två 

partiella dubbelspårssträckor är Valskog-Arboga den större flaskhalsen eftersom sträckan trafikeras 

även av regionaltågen Eskilstuna-Arboga vilket gör att det i praktiken kan anses som en 

enkelspårsträcka. Lösningen i T15 är därför tågmöte på dubbelspårssträckan Ökna-Alväng som är cirka 

10 kilometer och tar 4 minuter att tillryggalägga. (Trafikverket, 2015b och Trafikverket, 2015c) 

 

Slutligen sträckan mellan Hovsta-Hallsberg är en tät trafikerad sträcka med mycket godståg (från 

Frövihållet) till och från Hallsberg vilket betyder att STH160 och STH200-fordon har i praktiken samma 

gångtid på sträckan. 

 

Med denna linjebeskrivning kan man sammanfatta det till att det finns två flaskhalsar på Mälarbanan 

idag, dels samordningen med SLs pendeltågstrafik och dels enkelspårsträckan Kolbäck-Hovsta. 

Examensarbetets syfte är att utreda om det går att ta fram ett robust upplägg som håller under 

perioden T17-T25 och eftersom det rör sig om relativ närtid så är antagandet att enkelspårsträckorna 

kommer att vara kvar som de är idag men med hänsyn måste tas till den nya kanalstrukturen som kan 

komma att införas p.g.a. invigningen av Citybanan. 

 

4.2.1. Robusthetsanalys trafikupplägg T15 
I T15 är stomläget från Stockholm C minuttal .25 för SJs tåg. SJs tåg går tre minuter före SLs pendeltåg 

med destination Bålsta och passerar Kungsängen fem minuter efter att föregående pendeltåg har 

ankommit till Kungsängen. SJs tåg kör i detta trafikupplägg ikapp tåget mot Kungsängen och därför 

finns det ett tillägg på cirka 2-3 minuter. I Västerås har tågen sedan ett uppehåll på fem minuter och 

nio minuter i Örebro. Skulle SJ-tåget avgå med en mindre försening (cirka 5 minuter) och hamnar 

bakom SL pendeltåg så skulle det innebära att tåget skulle förseningen växa till cirka 17 minuter, alltså 

tappar tåget ytterligare 12 minuter p.g.a. pendeltåget framför. Beroende på de exakta 

förutsättningarna är det emellertid inte helt ovanligt att fjärrtågklareraren tillämpar 

högerspårskörning av SJ-tåget när det är halvtimmestrafik på pendeltågstrafiken för att kunna förbigå 

pendeltåg på högerspåret.  
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Figur 14 Grafisk tidtabell för sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg med tåg 170-171 markerat i rött. (Källa: SJ, 2015a) 

I riktning mot Stockholm passerar SJ-tåget 17 minuter före SL-pendeltåget har avgångstid. I 

Kungsängen passerar SJ-tåget 6 minuter före SL-pendeltågs avgångstid. SJ-tåget kör sedan ikapp 

föregående SL-pendeltåg från Bålsta kring Barkarby och håller därför inte full hastighet söder om 

Barkarby. Om SJ-tåget skulle missa sin kanal (t.ex. en försening på 8 minuter) och hamnar bakom 

pendeltåget som utgår ifrån Kungsängen skulle tåget tappa ytterligare 4-5 minuter. Om SJ-tåget är 

cirka 18 minuter sent till Bålsta och hamnar bakom SL-pendeltåget redan i Bålsta skulle tåget tappa 

ytterligare cirka 9 minuter.  

 

Tåg mot Västerås-Hallsberg använder i dagsläget på spår 3-8 på Stockholm C vilket betyder att 

kanalerna till och från spåren måste samordnas med övrig fjärrtrafik från spår 3-8. Från T17/T18 

kommer tågen mot Västerås-Hallsberg att använda spår 15/16 och därför få egen väg in och ut från 

Stockholm C. Vändningen på Stockholm C är 50 minuter i grunden i T15 vilket är acceptabel vändtid 

vid normal trafik. Vändtiden i Göteborg C är i dagsläget strax under två timmar och det är i ungefär 

samma storleksordning även för Hallsberg vilka ger goda återställningsmöjligheter vid förseningar.  

 

4.3. Infrastrukturella förutsättningar T17-T25 
Fakta i detta avsnitt kommer bl.a. från intervjuer med tidtabellskonstruktören Arne Hällqvist på SJ AB.  

 

4.3.1. T17 
SL kommer med högst sannolikhet inte hinna få fram tillräckligt många fordon till tågplaneskiftet i 

december 2016 för att renodla pendeltågstrafiken med X60. Det tidigare förslaget kring att trafikera 

ena pendeltågsgren via Citybanan och den andra via samma väg som idag har också slopats eftersom 

upplägget ansågs inte vara robust och är svårt att kommunicera mot kund. Detta innebär att 

kanalstrukturen för tågtrafiken till och från Stockholm C kommer att vara oförändrad jämfört med T16s 

läge vilket samma som läget idag (T15). Trafiken på Mälarbanan kommer med högst sannolikhet att ha 

kvar samma trafikupplägg som i T15. Om Citybanan står klar under T17 och SL anser sig ha tillräckligt 

med fordon under T17 så kommer Trafikverket eventuellt att besluta om tågplaneskifte under 

midsommarhelgen 2017 och därmed också trafikstart för Citybanan. (Hällqvist, 2015) 

 

MÄLAB kommer i T17 att ha startat sin trafik på linjerna Stockholm-Eskilstuna-Arboga, Stockholm-

Hallsberg, Stockholm-Nyköping-Norrköping och Sala-Västerås-Linköping. Trafikutbudet kommer dock 
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troligtvis vara i stort sett samma som T15 och troligtvis även med samma kanaler till och från 

Stockholm C. Anledningen till det är att Trafikverket vill avvakta med att lägga om kanalstrukturen tills 

Citybanan öppnar. Detta betyder också att om Trafikverket beslutar om tågplaneskift till midsommar 

2017 så finns det även en möjlighet för MÄLAB att lägga om och/eller utöka sin trafik. (SJ, 2015b) 

 

4.3.2. T18-T19 
Citybanan har öppnats och SL kommer att renodla pendeltågstrafiken med X60. I dagsläget pågår 

diskussioner kring två möjliga trafikupplägg på pendeltågstrafiken fr.o.m. T18. Bägge förslagen utgår 

ifrån dimensionerande timmen, d.v.s. vid lågtrafik kommer inte samtliga tåg som finns i uppläggen att 

köras. 

 

 Förslag 1 – 15min trafik på stomtågen på respektive gren, d.v.s. samma upplägg som i T15. 

Mellan stomtågen går skip-stoptågen på sträckorna Tumba-Kallhäll och Västerhaninge-

Märsta. Det finns också diskussioner om att förlänga skip-stoptågen vidare till Uppsala så att 

Uppsala får 4 SL-avgångar per timme: två uppehållståg och två skip-stoptåg. Förslaget ger 

totalt 16 tågrörelser per timme och riktning i dimensionerande timmen. 

 Förslag 2 – 10min trafik på stomtågen på respektive gren där vissa avgångar vänder tidigare, 

t.ex. i Kungsängen, Upplands Väsby, Tumba och Västerhaninge. Utöver stomtågen ska det 

finnas s.k. skip-stoptåg som hoppar över vissa stationer och dessa tåg ska ha som högst en 

turtäthet på var 10e minut. Skip-stoptågen ska saxa mellan grenarna på samma sätt som 

förslag 1, d.v.s. trafikera Märsta-Nynäshamn samt Bålsta-Södertälje. Totalt innebär detta 

förslag som högst 24 tågrörelser per timme och riktning i dimensionerande timmen.  

 

Dessa två alternativ ska på remiss i maj 2015 och förväntningen är att ett beslut ska fattas under hösten 

2015. I dagsläget är förslag 1 mer troligt eftersom det andra förslaget skulle bl.a. innebära att 

Citybanans kapacitet kommer att utnyttjas maximalt redan under de första åren, att det inte är troligt 

att det finns fordon till den produktionsvolym som föreslås i förslaget och slutligen leder förslag 2 

troligtvis till en överkapacitet vad gäller utbud. Från SJs håll föreslås också förslag 1 under T18-T19 

eftersom förslag 2 skulle innebära förlängda gångtider på sträckan Stockholm-Barkarby eftersom det 

kommer att gå ett SL pendeltåg var 5e minut per riktning och det skulle i sådant fall vara väldigt svårt 

att få plats med ytterligare tåg på dubbelspårssträckan Stockholm-Barkarby.  

 

I T18 är sannolikheten mycket större att MÄLAB kommer att ha möjlighet att justera sitt utbud vad 

gäller kanalstrukturen eftersom Citybanan har öppnats. Planen ur ett tidtabellsperspektiv just nu är att 

Arboga ska utgöra den styrande faktorn och målet är att det ska vara tretågsmöte i Arboga vid minuttal 

.30 varje timme. Mötet består av två tåg på Mälarbanan (från var sitt håll) samt MÄLABs tåg Stockholm-

Eskilstuna-Arboga vilket möjliggör resor i alla tre riktningar (Örebro-Göteborg, Eskilstuna-Stockholm 

och Västerås-Stockholm). Trafikupplägget medför att tågmöten som idag ligger på den partiella 

dubbelspårsträckan Ökna-Alväng flyttas till Arboga. (SJ, 2015b) 
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Figur 15 Principiellt trafikupplägg beträffande samtrafiken i Arboga som återkommer varje timme. I rusningstid kan det vara 
aktuellt att samtrafiken återkommer två gånger per timme. (Källa: Hällqvist, 2015) 

Det finns några faktorer som talar emot planen i T18 varav en är kopplad till fordon och den andra till 

infrastrukturen. Ur ett fordonsperspektiv är det inte klart att MÄLAB kommer att hinna få alla fordon 

på plats till T18 och därför är det inte helt osannolikt att SJ kommer att tillhandhålla med en del av 

fordonsresurser vilket betyder att loktågen inte kan fasa ut helt. Ur ett infrastrukturperspektiv så är 

fyrspåret klart på endast delsträckan Barkarby-Kallhäll och detta ihop med att SL har planer att köra 

minst 8 tåg per timme och riktning kan betyda förlängda restider på sträckan Stockholm-Barkarby 

innan regionaltågen kan åka på egna spår. Oavsett förutsättningarna så är målet ändock att ha kvar 

tretågsmötet i Arboga vid minuttal .30 varje timme och skulle det inte gå att avgå Stockholm C på 

minuttal .02 varje timmen så får tågen avgå i tidigare lägen för att hinna till tågmötet i Arboga.  

 

4.3.3. T20-T25 
I T20 är planen att fyrspåret förbi Tomteboda och hela sträckan Duvbo-Kallhäll ska vara klara, d.v.s. 

den sträcka som återstår är Sundbyberg, som beräknas att vara klar till T25. Under tågplanerna T20-

T25 är planen att SJs tåg på Mälarbanan ska avgå Stockholm C på minuttal .02 för att hinna till 

tretågsmötet i Arboga minuttal .30 88 minuter senare. Tågvändningen på Stockholm C kommer att 

flyttas från dagens spår 3-8 till spår 15/16, d.v.s. spåren som används till pendeltågstrafiken idag. 

Anledningen till flytten är för att undvika korsande tågvägar med tågtrafiken till och från Uppsala och 

samtidigt göra det möjligt att låta tågen mot Västerås ha samma avgångstid som tåg mot Uppsala 

(vilket inte är möjligt i dagsläget). Vid bytet till T20 är utgångsläget också att MÄLAB har fått alla fordon 

vilket betyder att behovet av SJs fordon upphör. 

 

Trafikverket har i dagsläget inga konkreta planer på att bygga ut de partiella dubbelspårsträckorna till 

att vara ren dubbelspårsträcka sträckan Valskog-Alväng till T25 och därför är antagandet för denna 

sträcka att de infrastrukturella förutsättningarna kommer att vara samma som i T15. 

 

Under perioden T20-T25 finns det även planer om att lägga in ytterligare ett uppehåll på sträckan 

Stockholm-Västerås nämligen i Barkarby p.g.a. den tilltänkta förlängningen av tunnelbanans blåa linje. 

Uppehållet finns också med i T18-T19s upplägg men borde tolkas som ren gångtidsmarginal snarare 

än uppehåll för resandebyte eftersom fyrspårssträckan bara finns på sträckan Barkarby-Kallhäll under 

de åren. 
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Banarbetstillägget under perioden T18-T25 beräknas vara i stort sett samma storleksordning som T15 

och är kvar till åtminstone T25 och kommer att tillämpas på samtliga tåg (d.v.s. även pendeltåg). Arne 

tror inte att det spelar någon större roll var någonstans tillägget ligger just av anledningen att tillägget 

gäller samtliga tåg på sträckan. Under perioden T20-T25 är det troligt med ytterligare 1-2 minuter i 

banarbetstillägg kring Sundbybergstrakten eftersom det är där fyrspårsutbyggnaden kommer att ha 

sin fokus och det är möjligt att det kommer att finnas växlar med STH 40 under byggtiden.  

 

Det trafikupplägg som Arne Hällqvist har ritat för T20 utgår ifrån att samtliga tåg tursätts med 200-

fordon. Denna bedömning görs utifrån scenariot att MÄLAB kommer att trafikera Svealandsbanan, 

Nyköpingsbana och sträckan Sala-Linköping med egna fordon vilket frigör motorvagnståg till 

Mälarbanan. Om behovet av ändrad tursättning från 200-fordon till 160-fordon skulle dyka upp under 

någon tågplan på enstaka tågpar så tror Arne att det kan lösas genom att använda marginalerna som 

finns i körplanerna för att kompensera för gångtidsskillnaderna. Marginaler som finns i körplanerna i 

dagsläget ska räcka (d.v.s. högre än gångtidsskillnaderna) och det finns ingen större risk att understiga 

de marginaler som Trafikverket kräver i form av nodtillägg. Detta måste dock utredas närmare för att 

säkerställa undersöka om körplanernas marginal räcker till det i alla lägen. En förutsättning för att klara 

det är att köra med SMS-lok eftersom rundgång kommer att vara svårt att genomföra om 

normalvändningen ska äga rum på spår 15/16 på Stockholm C; rundgången måste då ske via 

Tegelbacken och kräva att ett andra spår ska vara ledigt vid rundgången. 

 

4.3.4. 160-tidtabell Stockholm C-Västerås-Hallsberg 
Enligt Arne Hällqvist tar 160-tidtabellen cirka 4-5 minuter längre i gångtid på sträckan Stockholm C-

Västerås jämfört med 200-tidtabell. På sträckan Arboga-Örebro är gångtidsskillnaden cirka 2 minuter. 

I planen för T20 har ett tåg med 200-tidtabell 7 minuter uppehåll i Västerås och enligt Arne så är det 

möjligt att fortfarande avgå Stockholm C på minuttal .02 och ändå få 10min vändtid i Örebro om denna 

tid minskas till 2 minuter vilket är den normala uppehållstiden för ett uppehåll på en medelstor station. 

Denna preliminära bedömning påvisar med andra ord att det föreslagna T20-trafikupplägget på 

Mälarbanan skulle kunna gå att tursätta med både 160- och 200-tidtabell men att kunder på sträckan 

Stockholm C-Västerås fortfarande kan dra nytta av de avgångar som körs med 200-tidtabell genom att 

tågen får ett längre uppehåll i Västerås. De kunder som reser längre sträckor kommer den förlängda 

restiden (7 minuter) troligtvis inte att kännas lika starkt som vid kortare relationer eftersom det 

handlar om restider på över en timme (Peer et al, 2013). 

 

4.4. Utredningsalternativen 
Förslag 1 döps till utredningsalternativ 1 och förslag 2 till utredningsalternativ 2. Alternativen har ritats 

upp i TrainPlan för att sedan utvärderas. Infrastrukturen som används i utredningsalternativen är 

förutsättningarna i ett T20 läge, d.v.s. fyrspåret sträckan Karlberg-Huvudsta samt Duvbo-Kallhäll är 

klara men inte Huvudsta-Sundbyberg-Duvbo.  

 

I både UA1 och UA2 finns det ingen skillnad i gångtid mellan SL-tåg som stannar på alla stationer samt 

SLs tilltänkta skip-stoptåg (döpt till SLX i rapporten). Den huvudsakliga anledningen till detta upplägg 

är för att det är i nuläget oklart om behovet av ett skip-stopupplägg på Mälarbanan finns (Hällqvist, 

2015). När tunnelbaneförlängningen till Barkarby är klar är det mycket möjligt att SL väljer att låta 

samtliga pendeltåg göra uppehåll där vilket betyder att det bara återstår Spånga som skip-stoptågen 

kan hoppar över. Tidsbesparingen från ett slopat uppehåll är normalt inte tillräcklig stor för att 

motivera att avvikande trafikupplägg och därför är sannolikheten att alla SL pendeltåg på Mälarbanan 
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kommer att vara uppehållståg. Det betyder att de förslagen som presenteras i UA1 och UA2 innehåller 

luft för SLX-tågen att göra uppehåll i Spånga och Barkarby.  

 

4.5. Utredningsalternativ 1 
Utredningsalternativ 1 innebär att grundutbudet för SLs pendeltågstrafik kommer fortsättningsvis vara 

kvartstrafik men utöver det stärks trafiken upp med ett nytt upplägg som också har kvartstrafik vilket 

skapar åtta avgångar per timme, linje och riktning. Hälften av avgångarna kommer att ha karaktär skip-

stop tåg, d.v.s. att uppehåll på vissa stationer slopas. I dagsläget är planen att uppehållen i Spånga och 

Barkarby ska slopas på skip-stoptågen men efter att tunnelbaneförlängningen till Barkarby är klar är 

planen att återinföra stoppet i Barkarby. Inriktningsbeslutet medför att skip-stoptågen kommer bara 

att hoppa över Spånga på sträckan Stockholm City och Bålsta vilket leder till små förändringar i restiden 

och frågan handlar istället om det överhuvudtaget behövs skip-stoptåg på sträckan eller om alla 8 tåg 

ska vara uppehållståg. 

 

4.5.1. Trafikupplägg 
Tabellerna nedan visar kanalstrukturen på Mälarbanan i stomläge. MÄLABs tåg Stockholm-Eskilstuna-

Arboga finns även med för att visa anslutningen i Arboga. 

Tågnummerserie 70XX 1XX 25XX 27XX 28XX 26XX 1XX 25XX 27XX 28XX 26XX 

Från Cst Cst Vhe Söc Vhe Söc Cst Vhe Söc Vhe Söc 

Tåg MÄLAB SJ SLX SL SLX SL SJ SLX SL SLX SL 

Stockholm City 15:51 16:02 16:04 16:13 16:19 16:28 16:32 16:34 16:43 16:49 16:58 

Odenplan | | 16:07 16:16 16:22 16:31 | 16:37 16:46 16:52 17:01 

Sundbyberg | 16:09 16:12 16:21 16:27 16:36 16:39 16:42 16:51 16:57 17:06 

Spånga | | | 16:25 | 16:40 | | 16:55 | 17:10 

Barkarby | 16:15 | 16:28 | 16:43 16:45 | 16:58 | 17:13 

Jakobsberg | | 16:23 16:32 16:38 16:47 | 16:53 17:02 17:08 17:17 

Kallhäll | | 16:26 16:36 16:41 16:51 | 16:56 17:06 17:11 17:21 

Kungsängen | | 16:30  16:45  | 17:00  17:15  

Bro | |   16:50  |   17.20  

Bålsta | 16:29   16:55  16:59   17:25  

Ank. Västerås | 16:55     17:25     

Avg. Västerås | 17:02     17:32     

Köping | 17:20     17:50     

Arboga 17:24 17:30     18:00     

Ank. Örebro  17:51          

Avg. Örebro  18:06          

Hallsberg   18:23                   

Tabell 6 Principiellt trafikupplägg i riktning mot Västerås-Hallsberg i T20-läge. 
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Tågnummerserie 26XX 70XX 28XX 27XX 25XX 1XX 26XX 28XX 27XX 25XX 1XX 

Tåg SL MÄLAB SLX SL SLX SJ SL SLX SL SLX SJ 

Hallsberg           14:37 

Ank. Örebro           14:54 

Avg. Örebro           15:16 

Arboga  14:36         15:30 

Köping  |    15:11     15:41 

Ank. Västerås  |    15:28     15:58 

Avg. Västerås  |    15:35     16:05 

Bålsta  | 15:35   16:02  16:05   16:32 

Bro  | 15:40   |  16:10   | 

Kungsängen  | 15:45  16:00 |  16:15  16:30 | 

Kallhäll 15:39 | 15:48 15:54 16:03 | 16:09 16:18 16:24 16:33 | 

Jakobsberg 15:43 | 15:52 15:58 16:07 | 16:13 16:22 16:28 16:37 | 

Barkarby 15:46 | | 16:01 | 16:15 16:16 | 16:31 | 16:45 

Spånga 15:49 | | 16:04 | | 16:19 | 16:34 | | 

Sundbyberg 15:54 | 16:03 16:09 16:18 16:21 16:24 16:33 16:39 16:48 16:51 

Odenplan 15:58 | 16:07 16:13 16:22 | 16:28 16:37 16:43 16:52 | 

Stockholm City 16:02 16:09 16:11 16:17 16:26 16:28 16:32 16:41 16:47 16:56 16:58 

Till Söc Cst Vhe Söc Vhe Cst Söc Vhe Söc Vhe Cst 

Tabell 7 Principiellt trafikupplägg i riktning mot Stockholm i T20-läge. 

SLs skip-stoptåg är i detta upplägg döpt till SLX och med slopade uppehåll i Spånga och Barkarby. Det 

är dock ingen skillnad i gångtid mellan SL och SLX-tåg i utredningsalternativet. Vartannat SLX-tåg 

vänder i Bålsta på 10min och vartannat i Kungsängen på 30min (via spår 13, vändspåret bortom 

plattformen). SL-tågen vänder i Kallhäll, som i T20-läget kommer att få ungefär samma utformning som 

Alvik har idag mellan tunnelbanan och Nockebybanan.  

 

 
Figur 16 Stationsutformning i Alvik. De två yttre spåren är genomgående för tunnelbanetrafiken och de två inre spåren för 
Nockebybanan som börjar i Alvik. Kallhälls station kommer att ha ytterligare två ytterspår utan plattform som är för 
fjärrtrafiken. Pendeltågsspåren (som i bilden motsvarar tunnelbananespåren) går sedan ihop med fjärrtågsspåren (se 
ritningen nedan).  
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Figur 17 Stationsutformning i Kallhäll efter färdigställande. Fjärrtågen kommer att trafikera spår 1 och 6. SL pendeltåg som 
vänder i Kallhäll kommer mest sannolikt att använda spår 3 och 4 och SL pendeltåg som börjar/slutar i Kungsängen och Bålsta 
kommer att använda spår 2 och 5, som går ihop med fjärrtågsspåren norr om Kallhäll. (Källa: Lindberg, 2012) 

 

Figur 18 Spårplan för Kungsängen. SL och SJ trafik delar samma spår sträckan Kallhäll-Kungsängen. I Kungsängen har SL 
pendeltåg skilda plattformsspår. Norr om Kungsängen delar SL och SJ också spår. Det gulmarkerade strecket är vändspåret 
som pendeltåget är tänkt att vända på. 

 

Figur 19 Spårplan för station Bålsta. Mittspåret som slutar i stoppbock används normalt av SL pendeltåg och de resterande 
två spår används av SJ tåg till/från Västerås-Hallsberg. 
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Figur 20 Grafisk tidtabell över stomupplägget på sträckan Stockholm-Västerås-Hallsberg i T20-läge. De rödmarkerade tågen 
visar tågmötet i Arboga vid 09:30. MÄLABs tåg heter är i detta scenario 70XX-serien och vid 09:30-gruppen är det 
ankommande tåg 7023 och avgående tåg 7026 som möter de två tåg på Mälarbanan. Figuren visar också att tågmöten på 
Mälarbanan är inplanerade även i Västerås och Örebro. Tåg 924 och 925 är exempel på kommersiella tåg som SJ AB skulle 
kunna köra på Svealandsbanan efter att MÄLAB har startat upp trafiken på Svealandsbanan. (Källa: SJ, 2015a) 

SJs trafik på Mälarbanan kommer i huvudsak att avgå på minuttal .02 och .32 och ankomma på minuttal 

.28 och .58 i Stockholm central för att anslutningen i Arboga ska fungera. Tågen kommer att trafikera 

spår 15 och 16 och är därför skilda från SLs pendeltågstrafik på sträckan Stockholm C-Huvudsta utöver 

sträckan Duvbo-Kallhäll. Trångsektorn är med andra ord Huvudsta-Sundbyberg-Duvbo. I 

utredningsscenariot passerar SJ-tåget ett SL-tåg på sträckan Jakobsberg-Kallhäll både i norrgående och 

södergående riktning. Detta upplägg är relativt robust eftersom SL pendeltågen kommer att trafikera 

på egna spår fram t.o.m. säckspåret i Kallhäll där de vänder och kommer därför aldrig i kontakt med 

SJ-tåget. I södergående riktning gäller samma sak, d.v.s. om SJs tåget är försenat kan SL pendeltåget 

ändå avgå i tid och beroende på förseningens storlek har SJ-tåget marginal att passera SL pendeltåget 

innan Duvbo.  

 
Figur 21 Trafikupplägget på sträckan Stockholm-Bålsta i T20-läge i stomläge. (Källa: SJ, 2015a) 

Vid timmestrafik möts SJ-tågen norr om Bålsta, i Västerås, i Arboga samt i Örebro. Uppehållet i Västerås 

och Örebro vid tursättning av 200-fordon gör det möjligt att koppla av fordon för att utbudsanpassa 

tågstorleken efter rådande efterfrågan. I Arboga är det tretågsmöte runt minuttal .30 varje timme 
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vilket gör det möjligt att åka till och från alla tre håll (Eskilstuna, Västerås och Örebro). I Örebro möts 

trafiksystemet Tåg i Bergslagen mellan Mjölby och Gävle under tiden SJs regionaltåg gör uppehållet på 

15 minuter. Detta upplägg skapar förbindelser med bra bytestider på sträckor som t.ex. Västerås-

Mjölby eller Eskilstuna-Kopparberg, det första med byte i Örebro och det andra med byte i Arboga och 

Örebro. Kanalstrukturen väster om Hallsberg, d.v.s. sträckan Hallsberg-Göteborg är inte helt utrett 

men kräver en omläggning av Snabbtågstrafiken Stockholm-Göteborg. Det som behövs att läggas in i 

tidtabellen är tidsåtgången för en förbigång av X 2000 någonstans på sträckan. Vidare har Västtrafik 

också önskemål om en tåggrupp i Herrljunga vid minuttal .00. Upplägget innebär att X 2000 förbigår 

regionaltåget i Herrljunga i riktning mot Göteborg och samtidigt skapas bra anslutningar till och från 

Borås och Uddevalla med trafikupplägget. Arbetet med att se över anslutningsmöjligheter i Västra 

Götalandsregionen främst gällande Skövde och till viss del Herrljunga pågår för närvarande med T17 

som mål.  

 

SJs grundutbud kommer att vara timmestrafik på sträckan Stockholm-Västerås-Örebro där varannan 

avgång fortsätter vidare till Göteborg. I rusningstid ändras trafikupplägg något jämfört med T15 och 

ser ut enligt tabellen nedan: 

 

Minuttal Destination Beskrivning 

16:02 Västerås C 
Stomlägena till och från Stockholm görs om till uppehållståg med uppehåll i Sundbyberg, 

Barkarby, Bålsta och Enköping. I Västerås finns anslutning till tåget som lämnade Stockholm 
15 minuter senare för resande som ska bortom Västerås. 

16:17 Göteborg C 
Tåg till och från Stockholm som ska längre än Västerås avgår 15 min tidigare/senare än 

stomlägena och går utan uppehåll mellan Stockholm och Västerås. Tågen fasas in i 
stomläget i Västerås och inväntar tåget som avgick Stockholm C 15 minuter tidigare. 

16:32 Västerås C 
Uppehållståg med uppehåll i Sundbyberg, Barkarby, Bålsta och Enköping. Anslutning till 

tåget som lämnade Stockholm C 15 minuter senare för resenärer som ska bortom Västerås. 

16:47 Arboga 
Halvtimmesinsatsen med slutdestination Köping/Arboga. Tågen gör inga uppehåll mellan 

Stockholm och Västerås och fasas in i stomläget i Västerås. 

Tabell 8 Trafikupplägget för SJ-tåg i rusningstid. Planen för T20-läge är att erbjuda fyra avgångar per timme på sträckan 
Stockholm-Västerås varav två avgångar ska vara direkttåg. 

I rusningstid är planen att ha fyra tåg per timme till Västerås varav två tåg går direkt utan uppehåll. 

Vad gäller tåglägena byter tågen i praktiken plats med varandra vilket betyder att stomlägena (minuttal 

.02 och .32) har slutdestination Västerås medan tåg som ska längre än Västerås avgår 15 minuter 

senare för att sedan återgå till ordinarie läge ifrån Västerås.  

 

Ur ett omloppsperspektiv vänder tågen på 64 minuter i Stockholm C på spår 15/16. I Göteborg har 

tågen alternativet att antingen vända på 30 minuter eller 2 timmar 30 minuter. Tåg som endast går till 

Örebro vänder på 18 minuter och insatståg som går till Köping vänder på 14 minuter. 

 

4.5.2. 160-tidtabell 
Utredningsalternativ 1 innehåller två längre uppehåll på tåg som går Stockholm-Västerås-Örebro-

Göteborg, dels 7-8 minuter i Västerås och dels 15 minuter i Örebro. Sträckan Stockholm-Västerås är 

gångtidsskillnaden mellan 200- och 160-tidtabell sex minuter och sträckan Västerås-Örebro fyra 

minuter jämfört mellan X40 och ett loktåg upp till 400 ton (lok och 8 vagnar) (SJ, 2015a). Det betyder 

att loktåg som avgår Stockholm C minuttal .02 är de framme i Västerås .01 och har därför två minuter 

tillgodo för uppehåll för att sedan avgå minuttal .03, d.v.s. en minut efter ursprungsläget. Ankomsten 

till Arboga är .31 och Örebro C .57. Konsekvensen i Arboga blir att MÄLABs trafik måste få 

minutjusteringar och även vissa andra tåg på sträckan Hovsta-Örebro. 
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Vad gäller tågmöten mellan SJs regionaltåg kommer mötena i Munktorp och Arboga att ligga kvar men 

troligtvis med minutjusteringar. Uppehållet i Örebro behöver kortas av till högst 11 minuter för att 

hamna i rätt kanal söder om Hallsberg. Beroende på hur förbigångarna allokeras kan en 160-tidtabell 

innebära att tågen måste ankomma Göteborg i kanalen halvtimmen efter vilket skulle hindra 

långtidsändringar under innevarande år. Detta betyder att det största hindret mellan att byta fritt 

mellan 160-tidtabell och 200-tidtabell är tidtabellsläggningen sträckan Hallsberg-Göteborg. Hindret 

kan förebyggas genom steg 2 och 3 i den föreslagna processmodellen, d.v.s. att Planering och Produkt 

utför en iterativ process där Produkt ska försörja Planering med marknadsprognoser och därmed göra 

beräkningar på om man ska utgå ifrån 160- eller 200-tidtabell i det långsiktiga tänket. Planerings ansvar 

i denna iterativa process blir att utreda de givna förutsättningarna och beskriva de trafikala 

konsekvenser som Produkts inriktningsbeslut medför och sedan presentera dem. Målet är att båda 

parter ska vara nöjda och därför kan ärendet bollas några gånger mellan parterna innan den optimala 

lösningen hittas.  

 

4.5.3. Robusthetsanalys 
I ett idealt läge kommer MÄLAB att ha kommit igång med sin trafik i Mälardalen redan fr.o.m. T17 och 

alla fordon på plats i T18 (för mer information om MÄLAB och MÄLABs trafikplaner, se www.malab.se). 

Detta skulle innebära att SJs trafik på Mälarbanan kommer att kunna tursättas helt med 200-fordon 

vilket utredningsalternativet bygger på. I upplägget vänder timmestrafiken på 64 minuter under 

lågtrafik på spår 15/16 och något kortare i rusningstid eftersom tågen då går oftare. I T15 är upplägget 

byggt på 50 minuters vändtid i timmestrafiken. I timmestrafiken vänder varannan avgång i Örebro och 

varannan i Göteborg. Avgångarna som vänder i Örebro har en vändtid på 18 minuter vilket kan 

upplevas som känsligt, men även i de vändningar finns det 7 minuter i Västerås åt varje håll som 

marginal. Vändtiden i Göteborg är antingen 30 minuter eller 2 timmar 30 minuter, jämfört med dagens 

cirka 1 timmar 50 minuter. Beroende på fordonsbehovet kan man med andra ord välja att antingen 

vända på en halvtimme eller 2 timmar 30 minuter i Göteborg. 

 

De två flaskhalsar som går att identifiera i Stockholmsområdet är Huvudsta-Duvbo och Kallhäll-Bålsta, 

eftersom på dessa två sträckor delar SJs trafik spår med SLs trafik och infasning måste ske. Det som 

möjligtvis gör upplägget ännu känsligare jämfört med T15 är att det sker två infasningar jämfört med 

T15 där det bara är infasning i Kungsängen/Bålsta. I riktning mot Västerås på sträckan Stockholm-

Jakobsberg ligger stomtågens kanal fyra minuter efter och två minuter före ett pendeltåg och ligger 

kvar i denna kanal fram till ungefär Jakobsberg där SJ-tåget förbigår pendeltåget som låg fyra minuter 

före. Det pendeltåget har dessutom destination Kallhäll, vilket betyder att så länge det tåget lämnar 

Duvbo i tid så kommer det inte hamna i vägen för SJ-tåget. SJ-tåget kör sedan ikapp pendeltåget med 

destination Bålsta som lämnade Stockholm C 13 minuter före SJ-tågets avgångstid kring Bålstatrakten. 

SJ-tåget ankommer Bålsta tre minuter efter Bålstatågets ankomst vilket betyder att det kan sinka SJ-

tåget med några minuter om pendeltåget skulle vara sent. En mindre försening av SL-pendeltåget är 

emellertid mindre kritisk i riktning mot Västerås eftersom SJ-tåget har 7 minuter uppehåll i Västerås 

som kan fungera som återställningstid. En eventuell försening av SJ-tåget mot Västerås-Hallsberg får 

inga större konsekvenser för övrig trafik heller, åtminstone till Västerås eftersom SJ-tåget har i stort 

sett fritt fram på sträckan Bålsta-Västerås. Om förseningen skulle vara större än enstaka minuter skulle 

anslutningen till Tåg i Bergslagen mot Ludvika hamna i riskzonen och vidare västerut även anslutning 

med MÄLAB i Arboga. Det finns ändock bra återställningsmöjligheter i Örebro där uppehållet är på 15 

minuter. Vid en försening på upp till tio minuter kan man misstänka att det går att utnyttja 

dubbelspåret sträckan Valskog-Arboga genom att lägga tågmöte mellan SJ-tågen på dubbelspåret och 

på det sättet behöver MÄLABs tåg mot Eskilstuna inte behöva invänta onödig länge på tåget från 

Stockholm (om trafikledningen väljer att upprätthålla anslutningen).  
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I riktning mot Stockholm kan uppehållet i Örebro (15 minuter) ses som ett viktigt återställningstillfälle 

för att ta igen eventuella förseningar under resan sträckan Göteborg-Hallsberg-Örebro. Om tåget 

lämnar Örebro med en försening på upp till en kvart har tåget ändå goda möjligheter att möta 

västergående SJ-tåget på dubbelsspårssträckan Alväng-Ökna. Om förseningen är mer än 15 minuter 

har trafikledningen valet att antingen låta tåget ta på mer försening eller sinka tåget mot Hallsberg-

Göteborg. Fördelen med att låta tåget mot Stockholm ta på mer försening är att det finns ett 7 

minuters uppehåll i Västerås att ta igen förseningen medan fördelen med att låta tåget mot Hallsberg-

Göteborg ta förseningen är att det tåget har också en kvart uppehåll i Örebro för att ta igen tiden. Det 

som talar emot att sinka västgående tåget är att beslutet skulle riskera anslutningen mot Tåg i 

Bergslagen i Örebro både mot Mjölby och Borlänge-Gävle. I Bålsta avgår SJ-tåget mot Stockholm tre 

minuter före SLs pendeltåg och passerar ytterligare ett SL-pendeltåg kring Jakobsberg. Om SJ-tåget är 

mer än 2-3 minuter sent i Bålsta och hamnar bakom SL-pendeltåget från Bålsta är det först i Kallhäll 

som man har möjlighet att förbigå. I det scenariot kommer SJ-tåget vara cirka 7-8 minuter sent och 

kommer troligtvis att få behålla den förseningen ända fram till ankomsten i Stockholm C. Med andra 

ord kan man konstateras att kostnaden för en missad kanal i Bålsta är cirka fem minuter (eftersom 

man utgår ifrån att tåget redan är cirka tre minuter sent vid ankomsten till Bålsta).  

 

4.6. Utredningsalternativ 2 
Utredningsalternativ 2 utgår ifrån att SL väljer att ha ett större grundutbud från att vara kvartstrafik till 

10-min trafik. I detta scenario vänder varannan avgång i Bålsta och varannan i Kungsängen vilket 

betyder att resenärer till och från Bro och Bålsta får en utökning från halvtimmestrafik till 20-min trafik 

under större delen av trafikdygnet. Utöver grundutbudet har SL för avsikt att även köra insatståg 

mellan grundutbudet. Det är i nuläget inte klart hur turtätheten på insatstågen kommer att se ut men 

som är klart är att det varken finns kapacitet eller fordonsresurs till att köra ett insatstågsupplägg med 

10-min trafik, d.v.s. totalt 12 avgångar per riktning och gren under dimensionerande timmen. Innan 

fyrspåret är klart på sträckan Huvudsta-Duvbo kommer det att dessutom vara extremt svårt att få plats 

med andra tåg om SL väljer att ha 12 avgångar per timme och riktning. Skulle man välja att 12 avgångar 

per timme så måste övrig trafik på sträckan Stockholm-Kalhäll(-Bålsta) få i stort sett samma gångtider 

som SLs pendeltåg eftersom det blir så litet utrymme mellan två SL pendeltåg och man är därför låst i 

ett visst hastighetstempo.  

 

En tänkbar kompromiss i upplägget (åtminstone innan fyrspårsutbyggnaden är helt klar) är att utgå 

ifrån grundutbudet med 10-min trafik och sedan tillämpa ett kanalstruktursystem där ett tåg får plats 

mellan två stomtåg (grundutbud) vilket betyder att SL och SJ (samt andra tänkbara operatörer) får 

samsas om de sex lägen som ligger mellan pendeltågets grundutbud. SJ har för avsikt att köra fyra 

avgångar per timme i rusningstid och det medför två lägen kvar för SL vilket totalt skapar åtta avgångar 

per timme, d.v.s. samma som utredningsalternativ 1. 

 

Denna begränsning upphör efter att fyrspårsutbyggnaden är klar på sträckan Huvudsta-Duvbo. SLs 

pendeltågstrafik och övriga fjärrtåg kommer då vara skilda från varandra mellan Stockholm C och 

Kallhäll. Flaskhalsen flyttas från Sundbyberg till Kallhäll där SLs pendeltågspår går ihop med 

fjärrtågsspåren på samma sätt som Skavstaby norr om Upplands Väsby.  

 

Totalt sett bedöms UA2 av SJ AB som osannolikt eftersom SLs insatståg inte kan fasas in i 

grundstommen på ett styvt sätt. Det upplägget som leder till en konsekvent och tydlig infasning är om 

insatstågen gick lika ofta som stomtågen och d.v.s. skapa 5-min trafik åt varje håll. Denna lösning kräver 

emellertid betydligt fler fordon och tar dessutom upp mer kapacitet och leder eventuellt till dåliga 
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beläggningsgraden på avgångarna. Under T18-T20 är det fyrspår endast på sträckan Barkarby-Kallhäll 

vilket betyder att SJ och SL fortfarande måste dela sträckan Karlberg-Barkarby vilket kommer att vara 

svårt om SL har för avsikt att köra 12 avgångar och SJ 4 d.v.s. totalt 16 avgångar eller ett tåg var 4e 

minut. Konsekvensen blir att SJ-tågen kommer att få flera minuter tillägg eftersom tågen kommer i 

princip ha samma gångtid som SLs tåg med alla uppehåll på sträckan Karlberg-Barkarby.  

 

Under T20-T25 förbättras situationen något och den återstående flaskhalsen är Huvudsta-Duvbo. I T16 

är avståndet mellan tågen 3 minuter på Mälarbanan (Trafikverket, 2014b) men om avståndet mellan 

tågen skulle minskas till 2 minuter så skulle det vara teoretiskt möjligt att köra upplägget under T20-

T25. Konsekvensen i norrgående riktning är att SLX-tågen (SLs skip-stoptåg) får 60 sekunder i tidstillägg 

i Kallhäll norrut för att SJs direkttågen ska passera i nuvarande läge. I riktning söderut är det SJs 

direkttåg som får ett tillägg på cirka 5 minuter för att infasningen ska fungera med SLs pendeltåg i 

Kallhäll samt Huvudsta-Duvbo. Det finns lite olika sätt att lösa tidstilläggen, som t.ex. genom att lägga 

in ett uppehåll i Barkarby på SLX-tågen och på det sättet köra bort en minut och samtidigt öka antalet 

förbindelse i Barkarby. Problemet uppstår i Bålsta söderut där SLX-tåget går 2 minuter efter SJs tåg, 

vilket betyder att de lägena inte går att tidigarelägga ytterligare.  

 

För att belysa denna situation är utredningsalternativ 2 därför indelat till ett A och ett B-alternativ. A-

alternativet utgår ifrån att SL väljer att köra 12 avgångar under dimensionerande timme och riktning 

vilket totalt skapar 16 avgångar på Mälarbanan. B-alternativet utgår ifrån att utgångsläget ska vara 

totalt 12 lägen under dimensionerande timmen under T18-T25 där SL får 6 lägen i sitt stomutbud (10-

min trafik) och resterande 6 delas mellan SJ och SL. I praktiken innebär det att SJ får 4 stycken och SL 

2 stycken. 

 

4.6.1. Utredningsalternativ 2A 
Ett tidtabellsförslag utifrån detta trafikeringsupplägg skulle kunna se ut enligt tabellerna nedan. 

Observera att tabellerna redovisar förslag till trafikupplägg under dimensionerande timmen, d.v.s. fyra 

SJ-tåg och 12 SL-tåg.  

 
Tabell 9 Tidtabellsförslag för UA2A i riktning mot Västerås-Hallsberg. 

Tågnummerserie 70XX 25XX 1XX 27XX 28XX 27XX 1XX 25XX 27XX 28XX 1XX 27XX 25XX 27XX 1XX 28XX 27XX

Från Cst Vhe Cst Tu Nyh Tu Cst Vhe Tu Nyh Cst Tu Vhe Tu Cst Nyh Tu

Tåg M ÄLAB SLX SJ SL SLX SL SJ SLX SL SLX SJ SL SLX SL SJ SLX SL

Stockholm City 15:54 15:59 16:02 16:04 16:09 16:14 16:13 16:19 16:24 16:29 16:32 16:34 16:39 16:44 16:43 16:49 16:54

Odenplan | 16:02 | 16:07 16:12 16:17 | 16:22 16:27 16:32 | 16:37 16:42 16:47 | 16:52 16:57

Sundbyberg | 16:07 16:09 16:12 16:17 16:22 | 16:27 16:32 16:37 16:39 16:42 16:47 16:52 | 16:57 17:02

Spånga | | | 16:16 | 16:26 | | 16:36 | | 16:46 | 16:56 | | 17:06

Barkarby | | 16:15 16:19 | 16:29 | | 16:39 | 16:45 16:49 | 16:59 | | 17:09

Jakobsberg | 16:18 | 16:23 16:28 16:33 | 16:38 16:43 16:48 | 16:53 16:58 17:03 | 17:08 17:13

Kallhäll | 16:21 | 16:27 16:31 16:37 | 16:41 16:47 16:51 | 16:57 17:01 17:07 | 17:11 17:17

Kungsängen | 16:25 | 16:35 | 16:45 16:55 | 17:05 | 17:15

Bro | | 16:40 | 17:00 | | 17:20

Bålsta | 16:29 16:46 | 17:06 16:59 | 17:26

Ank. Västerås | 16:55 17:00 17:25 17:30

Avg. Västerås | 17:02 17:32

Köping | 17:20 17:50

Arboga 17:23 17:30

Ank. Örebro 17:51

Avg. Örebro 18:06

Hallsberg 18:23
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Tabell 10 Tidtabellsförslag för UA2A i riktning mot Stockholm. 

Efter att fyrspårsutbygganden är helt klar så är det fritt fram för SL att välja detta trafikupplägg 

eftersom utav de 12 avgångar SL kör per timme och riktning är det inte troligt att mer än 6 avgångar 

kommer att gå längre än till Kallhäll och högst 3 till Bålsta med dagens utformning på den aktuella 

sträckan. 

 

I UA2A går SJs tåg i samma lägen som UA1 med undantag för direkttågen sträckan Stockholm-Västerås 

som får fyra minuter tillägg p.g.a. infasning med SL pendeltåg.  

 
Figur 22 Principskiss av trafikupplägg i UA2 sträckan Stockholm-Västerås. De rödmarkerade tågen är SJ-tåg och övriga är SL-
tåg. 

Tågnummerserie SLX 70XX SL SLX SL SJ SLX SL SJ SLX SL SLX SL SJ SLX SL SJ

Tåg 28XX M ÄLAB 27XX 25XX 27XX 1XX 28XX 27XX 1XX 25XX 27XX 28XX 27XX 1XX 25XX 27XX 1XX

Hallsberg 14:37

Ank. Örebro 14:54

Avg. Örebro 15:09

Arboga 14:37 15:30

Köping | 15:11 15:41

Ank. Västerås | 15:28 15:58

Avg. Västerås | 15:30 15:35 16:00 16:05

Bålsta 15:24 | | 15:44 16:02 16:04 | 16:32

Bro 15:30 | | 15:50 | 16:10 | |

Kungsängen 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 16:15 | 16:25 |

Kallhäll 15:38 | 15:43 15:48 15:53 | 15:58 16:03 | 16:08 16:13 16:18 16:23 | 16:28 16:33 |

Jakobsberg 15:42 | 15:47 15:52 15:57 | 16:02 16:07 | 16:12 16:17 16:22 16:27 | 16:32 16:47 |

Barkarby | | 15:50 | 16:00 | | 16:10 16:15 | 16:20 | 16:30 | | 16:40 16:45

Spånga | | 15:53 | 16:03 | | 16:13 | | 16:23 | 16:33 | | 16:43 |

Sundbyberg 15:53 | 15:58 16:03 16:08 | 16:13 16:18 16:21 16:23 16:28 16:33 16:38 | 16:43 16:48 16:51

Odenplan 15:57 | 16:02 16:07 16:12 | 16:17 16:22 | 16:27 16:32 16:37 16:42 | 16:47 16:52 |

Stockholm City 16:01 16:06 16:06 16:11 16:16 16:17 16:21 16:26 16:28 16:31 16:36 16:41 16:46 16:47 16:51 16:56 16:58

Till Nyh Cst Tu Vhe Tu Cst Nyh Tu Cst Vhe Tu Nyh Tu Cst Vhe Tu Cst
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Figur 23 Trafikupplägg sträckan Stockholm-Bålsta. De rödmarkerade tågen är SJ-tåg och övriga är SL-tåg. 

I UA2A är vändtiden för SLs pendeltåg 18 minuter i Bålsta och 20 minuter i Kungsängen vilket får anses 

vara tillräcklig. I Bålsta kan ankommande pendeltåget i vissa lägen få ett påslag på 30-60 sekunder 

p.g.a. beläggningen från avgående pendeltåget vilket betyder att det kan behöva utredas vidare om 

behovet finns att lägga in ytterligare en minut i ena riktning. I Kungsängen ankommer pendeltåget på 

samma minuttal som avgående pendeltåget vilket betyder att vändningen måste ske på stickspåret 

bortom stationen åtminstone i hälften av fallen för att undvika korsande tågvägar som i slutändan kan 

leda till operativa förseningar. 

 

Om man väljer att byta 10-min i ena hållet mellan Bålsta- och Kungsängentågen så får man 

konsekvensen att både Bålsta- och Kungsängentågen vänder på 10 minuter. Problemet uppstår i 

Kungsängen där ankommande pendeltåget är framme samtidigt som södergående tåget är där vilket 

betyder att ankommande tåget måste tas in på uppspåret och vända via stickspåret (spår 13) bortom 

stationen. Denna manöver kommer troligtvis att kräva två minuter per riktning och enligt gällande 

avtal ska föraren ha 4 minuter i gångtid mellan hytterna om tåget är 214 meter långt (SekoLok, 2014). 

Detta betyder att vid en vändning via spår 13 ska 4 minuter gå åt gångtid och resterande 6 minuter till 

avstigning, köra till spår 13, av- och påställning av tågsättet, köra till avgångsspår och påstigning. Det 

kan upplevas som orobust och därför bör 10-minuter vändningar undvikas.  

 

I detta utredningsalternativ är avståndet mellan tågen under 3 minuter. I riktning mot Stockholm avgår 

pendeltåget Bålsta 2 minuter efter SJ-tåget för att kunna släppa in ankommande SL-pendeltåget 

söderifrån, d.v.s. tre tåg i Bålsta under väldig kort period vilket skapar risk för tågträngsel. I riktning 

mot Västerås finns det risk att SJ-tågen tappar lite tid eftersom SL-pendeltåg bara ligger två minuter 

före och måste in i avvikande spår i Bålsta. Vändningarna i Kallhäll går att hantera några större problem 

eftersom de sker på stickspår och dessutom på två stycken. För att detta utredningsalternativ ska vara 

genomförbart måste Trafikverket först utreda konsekvenserna av att bara ha två minuters mellanrum 

i Bålsta samt finjustera lägena sträckan Stockholm-Västerås.  
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4.6.2. Utredningsalternativ 2B 
UA2B är en variant av UA2A där utgångsläget fortfarande ett grundutbud på 10-min trafik på SLs 

pendeltågstrafik med varannan avgång till Bålsta och varannan till Kungsängen. SJs trafikutbud i 

rusningstid är fortfarande fyra avgångar per riktning och timme varav två avgångar går utan stopp 

mellan Stockholm och Västerås. Skillnaden mot UA2A är att SL bara får sätta in insatståg mellan två 

stomtåg där det inte finns något SJ-tåg. Med andra ord utgår UA2B ifrån att Mälarbanans kanalstruktur 

består av 12 avgångar per timme och riktning där SLs stomupplägg med 10-min trafik sätter ramen. 

Mellan två SL-tåg finns det en ledig kanal och kan fyllas med antingen SL, SJ eller någon annan 

operatörs tåg. För enkelhetens skull utgår UA2B ifrån att de sex lediga kanaler fylls upp helt av SLs tåg 

(2 stycken) och SJs tåg (4 stycken). 

 

Tidtabellerna nedan redovisar ett principupplägg för UA2B under dimensionerande timmen. Skillnaden 

mot UA2A är utöver det ovannämnda att SL- och SLX-tågen har bytt plats med varandra vilket betyder 

att det är insatstågen som utgör skip-stopupplägget i scenariot medan i UA2A är det tänkt att det är 

grundutbudet som ska vara skip-stop, d.v.s. de tåg som går längst (Bålsta-Nynäshamn) ska ha slopade 

uppehåll dagtid för att snabba upp långa resor.  

 

 
Tabell 11 Trafikupplägg på Mälarbanan under dimensionerande timmen i riktning mot Hallsberg i utredningsscenario 2B. 

Tågnummerserie 70XX 25XX 1XX 28XX 1XX 25XX 27XX 28XX 1XX 25XX 1XX 28XX 27XX

Från Cst Vhe Cst Nyh Cst Vhe Tu Nyh Cst Vhe Cst Nyh Tu

Tåg M ÄLAB SL SJ SL SJ SL SLX SL SJ SL SJ SL SLX

Stockholm City 15:54 15:59 16:02 16:09 16:15 16:19 16:24 16:29 16:32 16:39 16:45 16:49 16:54

Odenplan | 16:02 | 16:12 | 16:22 16:27 16:32 | 16:42 | 16:52 16:57

Sundbyberg | 16:07 16:09 16:17 | 16:27 16:32 16:37 16:39 16:47 | 16:57 17:02

Spånga | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 |

Barkarby | 16:14 16:15 16:24 | 16:34 | 16:44 16:45 16:54 | 17:04 |

Jakobsberg | 16:18 | 16:28 | 16:38 16:43 16:48 | 16:58 | 17:08 17:13

Kallhäll | 16:22 | 16:32 | 16:42 16:47 16:52 | 17:02 | 17:12 17:17

Kungsängen | 16:26 | 16:36 | 16:46 16:56 | 17:06 | 17:16

Bro | | 16:41 | 17:01 | | 17:21

Bålsta | 16:29 16:47 | 17:07 16:59 | 17:27

Ank. Västerås | 16:55 17:00 17:25 17:30

Avg. Västerås | 17:02 17:32

Köping | 17:20 17:50

Arboga 17:23 17:30

Ank. Örebro 17:51

Avg. Örebro 18:06

Hallsberg 18:23
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Tabell 12 Trafikupplägg på Mälarbanan under dimensionerande timmen i riktning mot Stockholm i utredningsscenario 2B. 

 
Figur 24 Principskiss av trafikupplägget i utredningsscenario 2B sträckan Stockholm-Bålsta. De rödmarkerade strecken är SJs 
tåg och övriga SL är SLs tåg. 

I utredningsscenario 2B får norrgående tåg mot Kungsängen och Bålsta förlängd gångtid med en minut 

eftersom dessa tåg gör uppehåll i Spånga och Barkarby (det betyder inte att dessa två uppehåll bara 

kostar en minut utan det är snarare att tågen har en del marginal i deras körplaner). Konsekvensen av 

gångtidsförlängningen är att vändtiden i Bålsta minskas till 17 minuter vilket minskar risken att 

ankommande tåget måste vänta utanför driftplatsen för att avgående tåget ska lämna Bålsta. 

Vändningen i Kungsängen sker fortfarande via spår 13; ett alternativ är att senarelägga ankomsten i 

Kungsängen med en minut så att södergående tåget hinner lämna stationen. Vändningen i Kallhäll sker 

Tågnummerserie SL 70XX SLX SL SJ SL SJ SL SLX SL SJ SL SJ

Tåg 28XX M ÄLAB 27XX 25XX 1XX 28XX 1XX 25XX 27XX 28XX 1XX 25XX 1XX

Hallsberg 14:37

Ank. Örebro 14:54

Avg. Örebro 15:09

Arboga 14:37 15:30

Köping | 15:11 15:41

Ank. Västerås | 15:28 15:58

Avg. Västerås | 15:30 15:35 16:00 16:05

Bålsta 15:24 | | 15:44 16:02 16:04 | 16:32

Bro 15:30 | | 15:50 | 16:10 | |

Kungsängen 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 16:15 | 16:25 |

Kallhäll 15:38 | 15:43 15:48 | 15:58 | 16:08 16:13 16:18 | 16:28 |

Jakobsberg 15:42 | 15:47 15:52 | 16:02 | 16:12 16:17 16:22 | 16:32 |

Barkarby 15:45 | | 15:55 | 16:05 16:15 16:15 | 16:25 | 16:35 16:45

Spånga 15:48 | | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |

Sundbyberg 15:53 | 15:58 16:03 | 16:13 16:21 16:23 16:28 16:33 | 16:43 16:51

Odenplan 15:57 | 16:02 16:07 | 16:17 | 16:27 16:32 16:37 | 16:47 |

Stockholm City 16:01 16:06 16:06 16:11 16:15 16:21 16:28 16:31 16:36 16:41 16:45 16:51 16:58

Till Nyh Cst Tu Vhe Cst Nyh Cst Vhe Tu Nyh Cst Vhe Cst
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på 26 minuter och detta betyder att i normalläget så behöver det bara ett av de två vändspåren i 

Kallhäll användas.  

 

SJs tåg får i detta utredningsscenario mer luft på sträckan Stockholm-Bålsta jämfört med UA2A p.g.a. 

avsaknad av SLs insatståg på de kanalerna. Uppehållstågen har kvar samma minuttal jämfört med 

utredningsscenario 2A medan direkttågens gångtid minskas från 47 minuter till 45 minuter vilket 

fortfarande är två minuter längre än utredningsscenario 1 som har 43 minuter. Anledningen till en 

förlängning på två minuter är p.g.a. infasning sträckan Bålsta-Kallhäll där direkttågen kör ikapp SL 

pendeltågen. Även i detta utredningsscenario ligger tågen som tätast med två minuter mellanrum 

vilket betyder att gångbarheten av den täta tågföljden måste utredas vidare. Som nämnts tidigare 

ligger tätheteten på 4 minuter på sträckan Karlberg-Bålsta för T16 (Trafikverket, 2014b) och 

utredningsscenariot föreslår en halvering av riktlinjerna för T16.  

 

4.7. Infasning mellan trafikupplägg  
Generellt sett är det aldrig bra att blanda två trafikupplägg med olika turtäthet. Detta gäller speciellt i 

fallen där ena trafikupplägg har 15-min trafik och det andra 10-min trafik. Anledningen är att det inte 

går att synkronisera trafikuppläggen och hitta den gemensamma nämnaren och trafikuppläggen 

kommer att istället krocka med varandra vid vissa minuttal. Ett sätt att förstå problematiken är att ta 

exemplet med två trafikupplägg där trafikupplägg 1 har 10-min trafik och trafikupplägg 2 20-min trafik. 

Om dessa två upplägg behöver ha samordning av något slag (t.ex. samtrafik eller tågmöte) så är det 

lätt att se att samordningen sker varannan gång för trafikupplägg 1 och alla gånger för trafikupplägg 2. 

Det sker ingen särskild hantering för den hälften avgångar där trafikupplägg 1 saknar samordning och 

på det sättet kan man garantera att bägge trafikuppläggen behåller styva trafikupplägg. (SJ, 2014) 

 

Skulle trafikupplägg 2 däremot ha 15-min trafik (trafikupplägg 1 fortfarande med 10-min trafik) så 

hamnar samordningen i ett annat läge. Om man utgår ifrån att samordningen handlar om samtrafik, 

t.ex. samma avgångstid från en viss plats för att möjliggöra bytesmöjlighet så skulle bara två avgångar 

per timme ha bytestid på 0min medan de resterande två avgångar kommer att få en bytestid på 5min. 

I det exemplet går det eventuellt att resonera att det är rimligt att hälften av förbindelserna kan få lite 

längre bytestid. I fallet med samordningen mellan SLs pendeltågstrafik och SJs regionaltåg blir 

situationen lite svårare att lösa eftersom samordningen handlar om tidtabellskanalstruktur. Om 

utgångsläget är att SL pendeltågstrafik måste ha styv 10-min trafik och SJs trafik styv 15-min trafik samt 

att trafikuppläggen ska dela samma spår på sträckorna Huvudsta-Duvbo och Kallhäll-Bålsta så blir det 

genast mycket svårare att lösa samordningen. Det finns två huvudorsaker till att situationen blir 

mycket besvärlig: 

 

1. Riktlinje på minsta avstånd på 4 minuter mellan två tåg. I denna rapport har riktlinjen 

omvandlats till ett kav på cirka 2-3 minuter. 

2. Samordningen måste göras på två sträckor (Huvudsta-Duvbo samt Kallhäll-Bålsta) vilket 

betyder att samordningen kan leda till tågen måste köra bort tid på sträckan Duvbo-Kallhäll 

trots att trafikuppläggen går på skilda spår på sträckan. 

 

Dessa två orsaker leder till att lösningsförslag till samordningen fungerar på bara ena halvtimmen men 

inte på den andra. För att gå vidare med UA2B måste man således utgå ifrån att det inte går att 

upprätthålla en styv 15-min trafik för SJs trafik i rusningstid samtidigt som SL har sin 10-min trafik. Av 

denna anledning får SJs direkttåg ett påslag på två minuter i utredningsscenario UA2B. 

Utredningsscenario UA2A generade fyra minuter i påslag vilket är dels p.g.a. orsakerna ovan men 

främst är det p.g.a. den täta pendeltrafik som är med i utredningsscenariot.  
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SL och SJ 15-min trafik 

 SL SJ SL SJ SL SJ SL SJ   

A-stad 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53   

B-stad X | X | X | X |   

C-stad 15:15 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00   

D-stad X | X | X | X |   

E-stad 15:30 15:23 15:45 15:38 16:00 15:53 16:15 16:08   

           

SL 10-min trafik och SJ 15-min trafik 

 SL SJ SL SL SJ SL SJ SL SL SJ 

A-stad 15:00 15:08 15:10 15:20 15:23 15:30 15:38 15:40 15:50 15:53 

B-stad X | X X | X | X X | 

C-stad 15:15 15:15 15:25 15:35 15:30 15:45 15:45 15:55 16:05 16:00 

D-stad X | X X | X | X X | 

E-stad 15:30 15:23 15:40 15:50 15:38 16:00 15:53 16:10 16:20 16:08 
Tabell 13 Visualisering av problematiken kring infasning av två eller fler trafikupplägg med olika turtätheter. 
Grundförutsättningen är en enkelspårssträcka där SJs tåg ska förbigå SLs tåg i C-stad vilket fungerar i den övre tabellen då 
båda upplägg har 15-min trafik. I den nedre tabellen fungerar upplägget bara i hälften av fallen medan i de resterande halvan 
så måste SJ-tåget antingen köra bort 5 minuter innan ankomsten till C-stad (då det är enkelspårssträcka) eller avgå A-stad 
fem minuter senare, vilket i praktiken skapar 10- och 20-min trafik för SJ-upplägget.  

4.8. 160-tidtabell och direkttåg Stockholm-Västerås 
Det största hindret med att byta ut enstaka tåg till 160-tidtabell under innevarande år i både UA1 och 

UA2 är trafikupplägget under rusningstid. I rusningstid går stomlägena endast till och från Västerås 

medan insatslägena går bortom Västerås men med samma tider som stomlägena eftersom tågen går 

utan uppehåll mellan Stockholm och Västerås. Förutsättningen att kunna klara detta, d.v.s. att korta 

ner gångtiden med upp till 15 minuter är utöver slopande av fyra uppehåll också att få köra i 200 km/h. 

Med 160-tidtabell skulle tågen ta sex minuter längre att tillryggalägga sträckan och hamnar då i fel 

kanal på sträckan Stockholm-Bålsta. Beroende på hur omloppet är uppbyggt är den huvudsakliga 

lösningen att undvika att ersätta just tågen i rusningstid med 160-tidtabell under innevarande år. Skulle 

det inte gå så är ett alternativ att tillfälligt göra om trafikupplägget så att tågen som ska bortom 

Västerås även går i stomlägen under den perioden de är ersatta med 160-tidtabell.  

 

Utanför rusningstid har det konstaterats tidigare i rapporten att det inte är några större problem att 

skifta mellan 160- och 200-tidtabell p.g.a. de långa uppehållen i Västerås och Örebro. Det som måste 

utredas dock är hur ett skifte skulle slå kanalen Hallsberg-Göteborg. För att kunna det måste dock 

kanalstrukturen för sträckan Hallsberg-Göteborg utredas vilket ligger utanför rapportens fokus.  

 

4.9. Sammanfattning fallstudie Mälarbanan 
SJs trafikupplägg Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan egentligen förenklas till två separata 

trafikupplägg, dels Mälarbanan Stockholm-Västerås-Hallsberg och dels Hallsberg-Göteborg. 

Samordning med övriga operatörer måste ske på trafikuppläggets bägge delar och sedan måste 

trafikupplägget kunna knytas ihop i Hallsberg. I dagsläget är knytningen inte några större problem 

eftersom det finns marginaler i tidtabellen som tillåter vissa skarvar (Hellgren, 2015). Av denna 

anledning kan man istället lägga fokus på trafikupplägget på Mälarbanan eftersom det är där fokus 

ligger i rapporten. 
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SJs trafikupplägg på Mälarbanan styrs för närvarande i T15 starkt av samordningen med SLs 

pendeltågstrafik på sträckan Stockholm-Bålsta eftersom trafikuppläggen delar samma spår sträckan 

Stockholm-Bålsta. Under perioden T18-T25, d.v.s. när sträckorna Stockholm-Huvudsta samt Duvbo-

Kallhäll har fyrspår, kommer vikten av denna samordning att minska något jämfört med dagens läge. 

Den styrande faktorn kommer istället att flyttas över till samtrafiken i Arboga med MÄLAB 

(tretågsmötet i Arboga vid minuttal .30). Efter att denna samtrafik är etablerad kommer ett antal andra 

samtrafiksupplägg att etableras automatisk som t.ex. samtrafiken i Örebro med Tåg i Bergslagen samt 

samtrafiken i Herrljunga med Västtrafik. Tretågsmötet i Arboga medför också att mötena på de 

partiella dubbelspårssträckorna utgår. Mötena på enkelspårsträckan Kolbäck-Hovsta anses inte vara 

ett stoppande problem i detta tidsperspektiv. 

 

Beträffande sträckan Stockholm-Bålsta kommer det även under denna period behöva samordning 

mellan SLs och SJs trafik eftersom trafikuppläggen fortfarande delar samma spår på sträckan Huvudsta-

Duvbo. Sträckan Kallhäll-Bålsta kan också komma att bli en flaskhals om SL väljer att öka trafikvolymen 

på sträckan. Från utredningsscenarierna kan man konstatera att med dagens utformning av Bålsta så 

kan det vara svårt att trafikera sträckan Kungsängen-Bålsta tätare än två tågpar per timme. Vid 20-min 

trafik finns det risk att ankommande tåget behöver stå bort tid vid infarten för att beläggningen från 

det avgående pendeltåget ska släppas. En möjlighet som inte har utretts i rapporten är att trafikera 

Bro med kvartstrafik vilket betyder att varannan avgång vänder i Bro och varannan i Bålsta. Nackdelen 

med vändning i Bro är att stationen är i dagsläget inte konstruerad efter det trafikupplägget.  

 

Sträckan Kallhäll-Kungsängen kan SLs pendeltåg trafikera med upp till 10-min trafik (6 avgångar per 

timme), detta tack vare att Kungsängen har totalt fyra spår varav två plattformsspår och ett vändspår 

(spår 13) norr om plattformsspåren. Stationsutformningen i Kallhäll med dubbla vändspår kommer att 

kunna ta emot sex vändningar per timme utan några större problem.  

 

 Antal SL-tåg Antal SJ-tåg Kommentar 

JA (T15) 7 3  

UA1 8 4  Tydligt upplägg där SL pendeltågstrafik 
består av ett uppehållsupplägg och ett skip-
stopupplägg. 

 Båda uppläggen har kvartstrafik vilket gör 
det enkelt att kommunicera uppläggen mot 
kund. 

UA2A 12 4  Mycket trångt sträckan Stockholm-Kallhäll 
och inte sannolikt att förslaget går att 
genomföra innan det är fyrspår hela 
sträckan Tomteboda-Kallhäll. 

 SJ-tågen tappar mer tid p.g.a. infasning. 

 Det är oklart om antalet pendeltågsfordon 
räcker till trafikuppläggen. 

UA2B 8 4  Skip-stopupplägg saknar styvt upplägg vilket 
är likt JA.  

 Det är generellt inte bra att ha 10min-trafik 
på ena upplägg (SL) och 15min-trafik på 
andra upplägg (SJ). Det kan skapa onödiga 
tillägg för SJ. 

Tabell 14 Sammanfattning av de olika utredningsalternativen. Jämförelsealternativet (JA) är T15s trafikupplägg. 
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Efter T25 kommer flaskhalsen Huvudsta-Duvbo vara borta och det betyder att SLs pendeltågstrafik 

kommer att gå på egna spår sträckan Stockholm-Kallhäll. Det är också först nu som SL har möjlighet 

att öka trafiken på pendeltågsnätet till 12 avgångar per timme, riktning och gren vilket totalt ger 24 

avgångar per timme och riktning. Huruvida Citybanan klarar av denna trafikvolym är i dagsläget oklart 

och ligger utanför denna rapports fokusområde. Vid detta läge har flaskhalsen med största sannolikhet 

flyttat sig till Kallhäll-Bålsta och det är troligen här som samordningsjobbet måste utföras. Det finns 

med andra ord ett behov av samordning och infasningsfasen kommer att återstå även i T25 och framåt 

men tidsförlusten p.g.a. en missad infasning kommer att minska jämfört med T15. 

 

4.10. Tillämpning processmodell  
Kapitlet om fallstudien Mälarbanan har främst behandlat stegen 1, 2 och 3 i den föreslagna modellen. 

Kapitlet innehåller en detaljerad beskrivning av trafikupplägget idag (T15), de infrastrukturella 

förutsättningar som gäller och samordningsbehov som finns. Efter nulägesbeskrivning behandlade 

kapitlet målläget utifrån infrastruktur och utbud/efterfråga. Utredningen i detta fall innehöll flera 

mållägen eftersom utredningen handlade om att utreda en övergångsperiod mellan Citybannas 

färdigställande och Mälarbanans fyrspårsutbyggnads färdigställande.  

 

Efter att ha konstaterat behovet i målläget har rapporten beskrivit förutsättningarna utifrån ett 

kanalstrukturperspektiv. Utredningen beskrev de största flaskhalsarna och diskuterade hur de ska 

hanteras m.m. Utredningen behandlade inte fordonsbehovet i detalj eftersom den inte handlade om 

etablering av något nytt trafikupplägg utan en justering av ett befintligt trafikupplägg. Det befintliga 

upplägget får dessutom inga betydande restidsändringar vilket betyder att fordonsbehovet kan antas 

ligga kvar på samma nivå räknad per tidsenhet. 

 

Steg 4 (fordonsfrågan) kommer med största sannolikhet att behandlas men i ett senare skede. Det är 

i det skedet som de framtagna trafikuppläggen kommer att resursläggas och det är först då som vissa 

problem kommer att synliggöras (som är svårt att överblicka nu) och behöver därför lösas. Sådana 

problem kan t.ex. vara hanteringen av infasning av insatståg ur ett omloppsperspektiv, t.ex. att ett 

stomtåg inte kan vända till ett insatståg som det var tänkt i steg 3 (d.v.s. enbart ur ett 

tidtabellsperspektiv). Sådana problem leder till ett behov av samråd mellan parterna och eventuellt 

inleda den iterativa processen. Fallstudien med Mälarbanan ska därför ses som en pågående utredning 

även efter denna rapports färdigställande.  
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5. Resultat 
Grundfrågeställningen i rapporten har varit att undersöka möjligheten att ta fram ett trafikupplägg 

som tål ospecificerade infrastrukturella förutsättningar över flera tågplaner. Denna frågeställning har 

under examensarbetets gång skiftat till att undersöka hur man, både generellt och specifikt inom SJ 

AB, ska gå till väga för att konstruera ett robust trafikupplägg som ska gälla vid någon punkt fram i 

tiden. Som ett konkret exempel togs utbyggnaden av Mälarbanan som en fallstudie för att belysa 

processen kring utredningen av ett framtidsrobust trafikupplägg.  

 

Det främsta resultatet från denna rapport är därför den föreslagna processmodellen som finns i kapitel 

3. Nyckelorden i modellen är samråd, iteration och helhet. Vid utredning av ett framtidsrobust upplägg 

finns det huvudsakligen två parter: uppdragsgivare och de som utför utredningen. Under processens 

gång ska det finnas möjlighet att genomföra samråd och iterera utredningen mellan uppdragsgivaren 

och utredaren för att säkerställa att den valda lösningen eller slutsatsen är den bästa ur ett 

helhetsperspektiv. I fallet med SJ AB har rapportens fokus legat på division Planering och division 

Produkt där Produkt är uppdragsgivaren och Planering utredaren. 

 

Rapporten har även undersökt processbilden kring tågplaneprocessen i Nederländerna och Schweiz. 

Eftersom båda länder och Sverige ingår i RNE är JNBs utformning väldig lika och processerna är i 

grunden samma med variationer i t.ex. konstruktionsprocessen. Prioriteringen i Schweiz enligt JNB var 

att hålla samma anslutningsförbindelser och därför har ett sammanhållet trafiksystem högsta vikten 

medan prioriteringsutvärderingen i Sveriges JNB låg på tågnivå snarare än trafikuppläggs-

/trafiksystemsnivå. I Nederländerna var tillvägagångssättet att konstruera en typtimme som sedan 

föder andra variationer (utökning och utglesning). 

 

Resultatet från Mälarbanans fallstudie är att det finns ett antal flaskhalsar idag varav den största är i 

Stockholmsområdet (infasningen i Bålsta). Denna flaskhals agerar i de allra flesta fall som den styrande 

faktorn vid planeringen av trafikupplägg på Mälarbanan eftersom det bara finns två optimala 

fjärrtågslägen till respektive från Stockholm C på Mälarbanan idag (T15) vilket begränsar möjliga 

kanaler (i riktning mot Västerås är lägena minuttal .25 och .55 varje timme). På sträckan Hallsberg-

Göteborg måste trafikupplägg Stockholm-Västerås-Hallsberg-Göteborg dessutom samsas med 

snabbtågstrafiken (X 2000 och MTR) och pendeltågstrafiken Alingsås-Göteborg vilket medför att det 

återstår endast ett optimalt tågläge per timme och riktning på sträckan. Dessa två sträckor ska knytas 

ihop i Hallsberg och med hänsyn till de få optimala kanaler det finns per sträcka så är det inte svårt att 

inse problematiken i att hitta ett bra genomgående läge Stockholm-Hallsberg-Göteborg som är robust 

och som inte innehåller orimlig långa ståtider p.g.a. infasning eller förbigång.  

 

Från rapportutredningen kunde det konstateras att flaskhalsen i Stockholmsområdet kommer att 

finnas kvar även under T18-T25 (utredningsperioden) och efter T25 (fyrspårsutbyggandens 

färdigställande) men kommer inte att vara lika styrande som i T15. Den faktorn som styr 

trafikupplägget kommer att vara tretågsmötet i Arboga som sker minst en gång varannan timme vilket 

skapar resmöjligheter för resor mot alla håll (Västerås, Eskilstuna och Örebro). Någon 

konsekvensanalys av sträckan Hallsberg-Göteborg till följd av omläggningen av trafiken på Mälarbanan 

har inte gjorts i rapporten men bedöms inte att vara ett stoppande problem så länge trafikvolymen på 

regionaltågstrafiken på sträckan är samma som i T15. 

 

Det finns möjlighet att lägga en tidtabell som tål ändringar i tågsammansättning från 200- till 160-

tidtabell under innevarande tågplan men dessa måste utredas i detalj. Det är troligtvis inte nödvändigt 
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att anpassa hela trafikupplägget till att kunna tursättas med 160-fordon under innevarande tågplan 

utan diskussion måste tas med division Produkt för att överenskomma om en strategi gällande 

omfattningen samt om det överhuvudtaget behövs med hänsyn till fordonsallokeringen i sin helhet. 

Slutligen konstaterades i rapporten att avståndet mellan två tåg på Mälarbanan ligger på 4 minuter i 

T16 men det kan finnas behov av att sänka riktlinjen till 3 minuter genom ombyggnad av signalsystemet 

(t.ex. kortare blocksträckor). 
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6. Slutsats 
Ett trafikupplägg kan sägas bestå av två delar: tidtabell och resurs. Med tidtabell menas 

trafikuppläggets tidtabell som fordonet färdas i och med resurs menas de resurser som är tilldelade 

tidtabellen. Resonemanget medför varje avgång består av en personalresurs som kan framföra 

fordonet och en fordonsresurs för personalresursen att framföra. Ett trafikupplägg beskriver helheten 

och en avgång med tillhörande personal- och fordonsresurs är därför bara är en delmängd i ett 

trafikupplägg. 

 

Under litteraturstudien av andra länders planeringsprocess framkom frågan om förhållandet mellan 

tidtabellen och resurserna, närmare bestämt om resurs är en parameter till en tidtabell, om en 

tidtabell är en parameter till en resurs eller om båda två är parametrar till någonting annat (t.ex. själva 

trafikupplägget). I Schweiz och Nederländerna är det tydligt att det är tidtabellen som föder resurserna 

d.v.s. att man konstruerade tidtabellen först och sedan resurstilldela tidtabellen. Författaren anser att 

denna metod fungerar i fallen där trafikupplägget är styvt och tät (minst varannantimmestrafik) vilket 

är fallet på de tyngsta fjärrtågslinjerna i Sverige (t.ex. Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg). I 

övriga fall ansåg inte författaren att den hierarkin är tillämpbart utan vid glesare trafik ska resurserna 

hamna på samma nivå som tidtabellen och därför tillhör båda två troligtvis direkt under trafikupplägg 

vid en hierarkisk uppställning. 

 

Rapporten har i första hand behandlat planeringsprocessen internt inom ett företag. För att kunna 

maximera den samhällsekonomiska nyttan (t.ex. att använda infrastrukturen på det mest effektiva 

sättet) måste en liknande process genomföras operatörer emellan. Trafikverket kommer troligtvis vara 

iblandad men behöver inte nödvändigtvis vara varken uppdragsgivare eller utredare. Processbilden vid 

en sådan utredning kommer mest sannolikt likna den föreslagna processbilden i rapporten med 

betoning på samråd, iteration och helhet. 
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7. Förslag till vidare utredning 

7.1. Förarmarginal 
Under litteraturstudiemomentet framkom det att förarmarginalen i Sverige ligger generellt på 3 % 

medan i åtminstone Schweiz, Tyskland och Nederländerna så låg förarmarginalen på 7 %, d.v.s. över 

100 % högre. Enligt både Bertil Hellgren (SJ AB) och Anders Lindahl (KTH) var syftet med 

förarmarginalen ursprungligen att ta höjd för variationer i förarens körstil (m.h.t. t.ex. ansättningstid 

för bromsen) eftersom man kan i stort sett kan utgå ifrån att det inte är möjligt att hålla exakt den 

hastighetskurvan som en tidtabell är konstruerad för. Andra typer av tillägg såsom banarbetstillägg, 

nodtillägg m.m. skall alltså inte bakas in i förarmarginalen. Detta betyder att om en förare skulle följa 

precis den hastighetskurva som tidtabellen är ritad efter så skall föraren teoretisk sett kunna komma 

fram till stationerna tidigare än det som står i körplanen (med 3 %). Detta är tyvärr väldigt svårt att 

bevisa empiriskt eftersom ett tågs körplan består oftast av många andra tillägg och därför är det inte 

helt entydigt vilket tillägg som har räddat vilken situation. 

 

Syftet med detta avsnitt är att markera att syftet med förarmarginalen (som oftast är inräknad i 

nettogångtiden) är inte att den ska fungera som del av nettogångtiden eller andra typer av tillägg. Om 

det t.ex. behövs 30 sekunder extra att åka mellan två driftplatser för en viss fordonstyp så ska denna 

uppgift in i fordonstypens nettogångtid, inte på att 3 % av nettogångtiden ger 30 sekunder och därför 

räcker gångtiden. Med förarmarginal som ersättning för andra typer av tillägg menas som t.ex. om 

tåget ska åka via en växel med lägre hastighet än banan i övrigt så ska den extra tidsåtgången inte tas 

från förarmarginal utan den ska antingen räknas in i nettogångtiden eller ligga som ett kvalitetstillägg.  

 

Det är av denna anledning som gjorde att det kändes orimligt att andra länder i Europa skulle ha en 

förarmarginal som är över 100 % högre än Sverige. Både Bertil och Anders tror att det finns andra 

tillägg inräknade i de 7 % som används och därför ska marginalen rimligtvis inte heta förarmarginalen.  

 

Förslag till vidare utredning kan vara att undersöka i detalj hur mycket av förarmarginalen i Sverige 

egentligen är förarmarginal och hur mycket som används som ersättning för andra typer av tillägg. 

Beträffande Tyskland m.fl. är förslaget att utreda hur deras system med tidstillägg ser ut, t.ex. om 

banarbetstillägg och kvalitetstillägg sprids ut jämnt över en längre sträcka än Sverige eller om de helt 

enkelt bakas in i den s.k. förarmarginalen. Syftet med vidareutredningen på det långa loppet är att 

kunna harmonisera tidtabellskonstruktionen i Europa (åtminstone medlemmar inom RNE) så att 

infrastrukturförvaltarna går efter samma standarder och talar samma språk vid ritande av körplaner.  
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8. Diskussion 

8.1. Railsys 
I examensarbetets tidiga skede var tanken att använda Railsys för att simulera de olika 

utredningsalternativen till fallstudien Mälarbanan. Syftet med simuleringarna var att kunna beräkna 

förseningar på banan med hänsyn till de olika trafikvolymerna. Författaren fick infrastrukturfilerna till 

Mälarbanan i nuläget (T15) och ritningarna av hur det är tänkt att se ut efter färdigställande. 

Ändringarna ritades in i Railsys och ett fungerande nätverk skapades.  

 

Frågeställningen vid detta skede var vad man skulle göra med nätverket. Utredningsalternativen 

matades in i Railsys och simulerades. Resultatet från körningarna visade att inga allvarliga konflikter 

uppstod utan enbart mindre förseningar på sekundnivå. Storleken på förseningarna var så pass liten 

att de låg inom marginalerna för felkalibrering antingen på infrastrukturen eller fordonstypen vilket 

betyder att utredningsalternativen egentligen var konfliktfria. Detta var emellertid det förväntade 

resultatet eftersom utredningsalternativen ritades även upp i TrainPlan och har utvärderats av 

tidtabellskonstruktörer inom SJ AB. 

 

För att kunna få fram betydelsefulla resultat var man med andra ord tvungen att skapa syntetiska 

förseningar med tillhörande förseningsfördelningar bland tågen och sedan simulera trafiken och 

utvärdera effekterna. Detta var dock dels problematisk att ta fram och dels låg utanför rapportens 

avgränsningsområde. Det problematiska med arbetssättet var att motivera förseningsfördelningen: att 

skapa en försening i sig var ingen svår uppgift och det är rimligt att anta att förseningar uppstår i 

områden är infasning mellan olika trafikupplägg sker; problemet var snarare att bestämma 

förseningsfördelningen. En tanke var att använda historiskt data för att skapa fördelningen men 

eftersom det är helt nya infrastrukturella förutsättningar (och nya trafikupplägg till viss del) är det inte 

möjligt att hävda att samma fördelning fortfarande kommer att gälla, speciellt om den ska appliceras 

på en annan station. Ett annat alternativ var att ta fram konstgjorda förseningsfördelningar och basera 

de utifrån erfarenhet (och till viss mån historiken). Det var också ett alternativ men författaren 

bedömde att det låg utanför examensarbetets fokus. 

 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram någon generell processmodell för att sedan tillämpas 

på fallstudien på Mälarbanan. Genom att testa olika förseningsfördelningar på banan så testar man 

egentligen trafikuppläggets robusthet på en trafikeringsdag snarare än robustheten över flera 

tågplaner. Det var främst av denna anledning som beslutet togs att flytta fokus från att simulera de 

olika utredningsalternativen till att ta fram en processbeskrivning för att ta fram ett robust 

trafikupplägg över tågplaner. Fokus har sedan dess legat på att beskriva dels hur den interna processen 

inom SJ AB fungerar idag men också förslag på hur den skulle kunna fungera för att de olika 

divisionerna ihop skall kunna jobba ihop för att ta fram ett framtidsrobust trafikupplägg.  

 

8.2. Tilldelningsprocess 
Ur ett svenskt perspektiv anser författaren att det finns två aspekter som bör diskuteras gällande 

tilldelningsprocessen. Den första aspekten handlar om dagens tågplaneprocess och avsaknad av 

möjlighet att kunna utlova tåglägen längre fram i tiden. Ur järnvägsföretagets perspektiv skulle utlovad 

kapacitet ett antal år framåt i tiden innebära en garanti vilket kan leda till merinvesteringar än vad som 

görs idag. Sådana merinvesteringar kan t.ex. vara anskaffande av nya fordon, förbättring av 

stationsservice och övriga utvecklingsaktiviteter för trafikuppläggen/-systemen. Det är dock tveksamt 

om sådana utlovande håller ur ett konkurrensperspektiv eftersom det skulle innebära att 
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infrastrukturförvaltaren inte behandlar alla järnvägsföretagen på lika villkor och det kan dessutom göra 

det svårt för nya operatörer att komma in i marknaden under tiden den utlovade kapaciteten gäller. 

 

Den andra aspekten gällande tilldelningsprocessen i Sverige är prioriteringen vid 

tidtabellskonstruktion. Som det har nämnts i rapporten har Trafikverket valt att bedöma varje tågläge 

individuellt och någon helhetsbedömning får överhuvudtaget inte förekomma medan SBB (Schweiz) 

har valt det omvända. Författaren anser att det finns för- och nackdelar med bägge prioriteringar. 

Författaren är inte helt övertygad att det går att nyttja banans kapacitet fullt ut enligt den schweiziska 

prioriteringen av den enkla anledningen att trafiksystemen har styva upplägg under hela trafikdygnet. 

Ett styvt upplägg innebär oftast att det blir väldigt svårt att lägga in ytterligare insatståg eller andra 

enskilda tåg med rimliga tidtabeller. Den svenska konstruktionsprocessen är i grunden väldig lik den 

schweiziska metoden med fasta tider men med den stora skillnaden att Sverige har valt att göra avsteg 

i de fallen där det går att utnyttja kapaciteten bättre. Avstegen innebär att vissa tåg (inklusive 

pendeltågstrafiken i Stockholm och Göteborg där det är höga krav på styva upplägg) får 

minutjusteringar främst i rusningstid; i andra fall kan justeringen vara uppemot 15-20 minuter men 

fortfarande med samma utgångsläge som det schweiziska systemet, d.v.s. samtrafik vid knutpunkter 

vid vissa minuttal. Det är mycket möjligt att det finns en korrelation mellan mängden avsteg (och 

storleken på dessa) och nätets robusthet och punktlighet. Om man kan bestämma korrelationen 

mellan dessa två parametrar så borde man teoretiskt sett kunna sätta en kostnad på ett visst avsteg 

och på det sättet kunna bättre bedöma om det är värt ur ett samhällsekonomiskt och/eller ett 

företagsekonomiskt perspektiv att göra avsteget. 

 

8.3. Akademiskt eller yrkesverksamt perspektiv 
Under examensarbetets gång har författaren märkt en betydande skillnad mellan de som avhandlat 

ämnet ur ett akademiskt perspektiv och de som avhandlat ur ett yrkesperspektiv. Författarens intryck 

är att de som valde det akademiska perspektivet har haft en mycket mer detaljerad genomgång av 

problemställningen och tagit med en omfattande bakgrundsbeskrivning vilket leder till att läsaren lätt 

kan läsa in på bakgrundsproblematiken. Den akademiska gruppen bygger sedan upp en tydlig och 

logisk struktur för att sedan försöka lösa problemet. Slutresultatet från den akademiska gruppen är 

oftast baserat på experiment (t.ex. simuleringar) som läsarna också kan genomföra genom att följa 

metodiken som finns med i slutrapporten och verifiera om så önskas. 

 

Den andra halvan, d.v.s. den yrkesverksamma gruppen, lägger oftast mindre tid på att bygga upp 

strukturen innan man går vidare till själva problemställningen. Detta får konsekvensen att det ibland 

kan vara svårt för utomstående att förstå bakgrundsproblematiken. Anledningen till denna brist kan 

vara att den yrkeversamma gruppen förväntar sig att de som läser slutrapporten också är verksamma 

inom samma yrke och därför finns oftast inte behovet av den mängden bakgrundsinformation som 

den akademiska gruppen presenterar i sina rapporter. Den yrkesverksamma gruppen har dock 

fördelen att de kan mycket lätt sätta problemet i rätt sammanhang och kan därför oftast se andra 

problem som kan uppstå till följd av rekommendationer och slutsatser som dras från 

experimentkörningar.  

 

Författaren anser att det finns styrkor med båda gruppens angreppssätt. Den akademiska gruppens 

främsta styrka är att kunna formulera strukturen och kunna ha med tillräckligt bakgrundsinformation 

för att utomstående ska kunna läsa på om ämnet. Den yrkesverksamma gruppens främsta styrka är att 

kunna sätta problemet i rätt sammanhang och se problem eller nyttan som kan uppstå vid olika 

ändringar.  
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Ett konkret exempel inom denna diskussion är utredning av trafikupplägg Stockholm-Göteborg med 

fokus på punktlighetsförbättring. Om man ur ett akademiskt perspektiv väljer att avgränsa utredningen 

till att bara omfatta sträckan Herrljunga-Göteborg (ca 80km av linjesträckningens totala avstånd på 

455km) så kan man komma fram till resultat som pekar på olika åtgärdsförslag på den aktuella 

sträckan. Risken med att ha det som slutresultat är att man har då överhuvudtaget inte tagit hänsyn 

till vad förslagen innebär för trafikupplägget på de resterande 375km sträckan Stockholm-Herrljunga. 

Detta betyder att resultatet visserligen kommer att vara riktigt för just den aktuella sträckan men sett 

till användbarheten i verkligheten så föreligger det risk att resultaten inte kommer att göra någon nytta 

eftersom de inte går att uppfylla de antaganden som har gjorts vid avgränsningen. Om utredningen 

hade gjorts av en som är yrkesverksam så är författaren övertygad om att antaganden som gjorts i 

början av utredningen hade varit betydligt mer verklighetsförankrad men eventuellt med nackdelen 

att rapportstrukturen hade varit mer bristfällig. 

 

Författarens slutsats från detta avsnitt är att för att få fram det bästa helhetsresultat behöver vi en 

kombination av grupperna. Det finns ingen mening för akademiker att utföra experiment och ta fram 

resultat som sedan inte går att tillämpa i verkligheten (annat än i övningssyfte). För de yrkesverksamma 

del är det viktigt att dokumentera kunskapen för att hjälpa akademikerna att sätta problemet i rätt 

sammanhang men också att säkerställa att kunskapen inte tappas bort vid övergångar. 
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