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1. Sammanfattning 

Föreliggande rapport är slutresultatet av projekt FBI-BAS, Framtidsäkrade 

BangårdsInvesteringar – Pilot Bangård Sävenäs1. Projektet fokus har varit att undersöka 

möjliga metoder för att dimensionera en framtida rangerbangård givet långtidsprognos och 

dagens trafikering av bangården. 

Begreppet ”knytning” definieras som den ”bokning” som vagnen har från ankommande tåg 

till avgående tåg. Knytningen spelar stor roll för effektiviteten, produktiviteten och 

belastningen på bangården. Projektet har undersökt olika möjligheter att skapa en statistisk 

modell av knytningarna från historiskt material, ett års trafik, på bangården. Frågeställningen 

har varit att se om det statistiska materialet är tillräckligt signifikant för att kunna skapa en 

statistisk modell av knytningarna, samt hur denna modell skall vara utformad för att kunna 

anslutas till det prognosdata som lämnas från systemen Samgods och Bangods. 

Resultatet från projektet visar att det är viktigt att utgå från en nationell nivå även för en mer 

detaljerad analys av rangerbangårdars belastning, så att man då bygger vidare på det 

resultat som genereras från Samgods. Den nuvarande kopplingen mellan Samgods-

Bangods är dock svag och bör stärkas eller ersättas med alternativ eller kompletterande 

metod för nationell analys av järnvägens godstransporter. 

I projektet provades en hypotes att man kunde direkt utgå från basårets tåg och tåginnehåll, 

för att skatta prognosårets tåginnehåll genom statistiska metoder. Emellertid blir den 

statistiska modellen för svag och framför allt riskerar detta angreppssätt att cementera fast 

brister i den nuvarande transportstrukturen. En statistisk metod bör därför användas som 

komplement till en övergripande nationell analys, snarare än att vara den nationella 

analysen. Det statiska metod som skissa på i projektet är mycket lämplig för att till prognoser 

lägga till det ”brus” i transportflödet som finns. Detta ”brus” är en mycket viktig komponent i 

bedömningen av en rangerbangårds belastning. 

Rapporten avslutas med att ge några förslag på förbättringar i befintliga processer och 

system samt redovisar även en del idéer på alternativa kapacitetsmodelleringar och behov 

av kompletterande data för att få en sammanhängande process mellan prognosarbete och 

kapacitetsberäkning. Projektet rekommenderar tre olika fortsättningsstudier: 1) Utveckling av 

alternativ metod för skattning av belastning på rangeringsbangården; 2) Undersöka om 

Nemo eller något alternativt verktyg kan vara lämpligt för att skapa en tågplan som är väl 
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anpassad för prognosårets transportbehov; 3) Utveckling av prototyp för att ”skapa innehåll” 

till prognostiserade tåg, vilket behövs för bedömning av rangeringsbehov; 4) Vidare är det 

önskvärt att införa en tidsdimension till flöden och transportbehov i resultaten från Samgods. 

Ett flertal godstyper har krav på avsändningstid och/eller frammetid vilket utgör viktiga 

begränsningar på de faktiska dygnsvisa transporterna och spelar stor roll för bangårdens 

beläggning. I närtid och för att vinna tid kan respektive varugrupp eventuellt schabloniseras 

med dylika krav på avsändningstid och frammetid.  
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2. Inledning 

I samband med avregleringen har trycket på en effektiv användning av olika resurser ökat 

Exempelvis optimerar de olika operatörerna på ett helt annat sätt sina resurser idag vad 

gäller lok, vagnar och personal. Således vill dessa mer och mer låta tågplanen bli en 

konsekvens av sin egen produktion, vilket riktar om den tidigare vattenfallsmodellen tågplan 

→ rullande material → personal mot att istället kravställa tågplanen från den egna trafikens 

behov och effektivitet. 

Då operatörerna söker lägen årligen samt i efterföljande AdHoc uppträder flaskhalsar i 

systemet. Dessa flaskhalsar borde dock helst ha identifierats innan de utgör ett hinder för 

trafiken och transportlogistiken. Av det skälet är det viktigt att kunna identifiera flaskhalsar i 

infrastrukturen genom prognoser och kapacitetsundersökningar. Detta gäller både banor och 

bangårdar. 

Trafikverket har ett ansvar att tillhandahålla kapacitet i järnvägsnätet, men eftersom detta är 

stora och mycket långsiktiga investeringar är det av största vikt att dessa investeringar görs 

rätt. Både att överdimensionera och underdimensionera järnvägsnätet blir 

samhällsekonomiskt dyrt, det gäller både linjekapaciteten och bangårdskapaciteten, framför 

allt de dyra investeringarna i rangerbangårdar och kombiterminaler. Underlaget för 

investeringarna bygger på prognoser för trafikens framtida utveckling från vilka det görs 

kapacitetsberäkningar. Dessa prognoser och kapacitetsberäkningar har hittills haft fokus på 

transportflödet, medan det framtida behovet av kapacitet på bangården och 

rangeringsbehovet varit mindre i fokus.  

Där linjen har en tydlig kapacitetsberäkningsmodell i termer av tåg som i sekvens belägger 

spår så saknar bangården samma tydliga sekvensering och hantering. Detta beror på linjens 

egenskap att det inte finns några alternativ till resurstilldelning och därmed blir 

kapacitetsberäkningen i huvudsak ett schemaläggningsproblem. På en bangård hanteras 

ofta många halvfärdiga tåg samtidigt och flera spår används för att både sortera, slå isär och 

bygga ihop tåg, allt parallellt. Icke desto mindre är det viktigt att kapacitetsberäkningen utgår 

från spårens användning över tid och vilka tåg som formeras då endast detta kan ge en 

korrekt uppfattning om resurserna är tillräckliga eller inte. 

3. Syfte och mål med projektet FBI-BAS 

Det överordnade syftet med FBI-BAS är att skapa förutsättningar för investeringsbeslut 

gällande infrastruktur genom kapacitetsdimensionerande beräkningar från trafikprognoser. 

För Trafikverket är det viktigt att dyra infrastrukturinvesteringar så långt möjligt är baserade 

på väl utförda kapacitetsberäkningar och att dessa i sin tur bottnar i vederhäftiga prognoser 

om framtida behov av transporter. 

Målet med FBI-BAS är att skapa förutsättningar att brygga avståndet mellan dagens 

prognoser, ofta uttryckta som årsvolymer eller typdygn, till kalkyler för kapacitetsberäkning. 

Idag är det inte möjligt att studera beläggningsmönster på bangården utifrån de prognoser 

som görs. SICS har i tidigare projektet PRAGGE tagit fram en metod för kapacitets- och 

dimensioneringsberäkningar för rangerbangård och tillämpat den på Sävenäs. Inom FBI-

BAS undersöks förutsättningarna för att utgående från trafikverkets prognoser från 
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BANGODS skapa underlagsdata lämpliga för vidare beräkning med metoderna utvecklade i 

PRAGGE. 

 

Syfte med FBI-BAS är att utreda hur man kan överbrygga gapet mellan befintliga prognosmetoder för 

transportflöden och metoder för bedömning av resursbehov som PRAGGE och KLIPS. 

Det finns minst två svårigheter med att direkt nyttja befintligt prognosdata för 

rangeringsanalys:  

● Årsprognosen med information om totala antalet tåg måste ”spridas” över lämpliga 

gångdagar på ett sätt som utgör ett troligt trafikscenario 

● Vagnsövergångarna (från ankommande tåg till avgående tåg) måste skapas, som är 

en av de mest påverkande faktorerna för belastningen på bangården. 

I denna rapport beskrivs svårigheter och möjligheter att brygga över mellan prognoser och 

rangeringsanalys med hjälp av PRAGGE-metoden. 

Exempel på utdata från BANGODS utgör följande utsnitt: 

 

Utdata från BANGODS innehåller i princip en uppskalning/nedskalning av antal tåg för varje 

tågnummer som fanns i basåret till prognosåret. 

Exempel på resultat som de metoder som FBI-BAS skall ta fram och som utgör indata till 

”PRAGGE-metoden” är följande utsnitt: 

 

där varje rad utgör en vagn som förs från ett ankommande tåg till ett avgående tåg, för årets 

samtliga dagar. 

Att använda PRAGGE-metoden som analysmetod har varit en förutsättning för FBI-BAS 

eftersom den metoden har prövats och fallit väl ut. Emellertid är PRAGGE-metoden ett 

numeriskt, matematiskt och datakrävande maskineri där delar av det matematiska verktyget 
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utvecklats för detaljerad rangeringsplanering snarare rangeringsdimensionering. En 

alternativ metod skulle i detta sammanhang vara lika relevant som PRAGGE-metoden, men 

skulle eventuellt kunna minska glappet mellan de befintliga transportprognoserna och 

bedömningsmetoden för resursbehov. Inom projektet FBI-BAS har vi inte utvecklat 

alternativa metoder, men i avsnitt 8.1 skissar vi på idéer som kan vara en grund för 

alternativa analysmetoder.   

 

Om den alternativa modellen ligger närmre prognosresultatets format blir överbryggningen 

enklare 

4. Bakgrund 

4.1. Generellt om resursplanering 

Nästan alla planeringsproblem innehåller två huvudsakliga delproblem: schemaläggning och 

resurstilldelning, där schemaläggningen bestämmer när uppgiften skall utföras samt hur den 

samordnas med andra uppgifter och resurstilldelningen bestämmer vilken resurs som skall 

användas för att utföra uppgiften. Dessa två samspelar alltid men det ena problemet 

dominerar ofta frågeställningen. Att planera användningen av t.ex. varmhållningsugnar i 

stålverk innehåller samma principiella frågeställningar som rangeringsplanering: knyta 

ämnen till kundordrar vilket motsvarar att fastställa hur vagnar i ankommande tåg “flödar” till 

avgående tåg, schemaläggning av varmhållningsugnar som motsvarar schemaläggning av 

spår till avgående tåg, etc.  

Både schemaläggningsproblemet och tilldelningsproblemet har diskreta (d.v.s. heltaliga) 

komponenter i sig vilket ofta gör dessa problem till svåra och komplexa problem. Det är inte 

ovanligt att en liten förändring i indata kan ge stora skillnader i resultat. För många 

planeringsproblem är det dock viktigt att inte bortse från dessa diskreta faktorer, det är då 

lätt att missa dimensioneringen av resurser och/eller tidsåtgången. Det är inte möjligt att t.ex. 

använda ett spår till 1,2 tåg eller ha ett 7 stycken 500 meter långa tåg samtidigt på 

bangården om det bara finns 6 spår som är 630 meter (eller längre), även om spårlängden i 

sig räcker till. Det kan således vara farligt att avrunda och tillåta kontinuerliga variabler/flyttal 

i ett problem som är diskret till sin natur. Således måste kapacitetsdimensionerande kalkyler 

ta sin utgångspunkt i att hantera de diskreta egenskaperna. 



7 

För att göra resultaten allmängiltiga görs ofta flera analyser med varierande indata. Man kan 

då studera flera utfall och göra en lämplig avvägning från flera “körningar”. Att t.ex. på ett 

systematiskt sätt variera eller slumpmässigt ändra vissa variabler ger ett antal utfall vilka 

sedan kan sammanställas och undersökas. Märk dock att varje sådan körning (simulering) 

har skapat en giltig plan (schema och resurstilldelning) och därmed kan sägas vara 

genomförbar. 

4.2. Resursplanering för rangerbangårdar 

Inom järnvägssektorn har traditionen varit (från verkstiden) att först fastställa tågplanen för 

att därefter i ordning resurssätta transporterna med lok, vagnar och personal. Bangårdarna 

har ofta inte undersökts förrän sent i planeringskedjan och har inte ansetts som en styrande 

resurs utan resursplanering i termer av tåg på spår, uppställning mm har i princip oftast gått 

att lösa då tågplanen fastställts. Detta håller dock på att ändras och sedan ett antal år måste 

uppställning, rangering och växling ansökas samtidigt som tåglägen. 

I samband med avregleringen har trycket på en effektiv användning av olika resurser ökat. 

Operatörerna optimerar på ett helt annat sätt sina resurser idag vad gäller lok, vagnar och 

personal. Således vill man mer och mer låta tågplanen bli en konsekvens av den egna 

produktionen, vilket riktar om den tidigare vattenfallsmodellen till att kravställa tågplanen från 

den egna trafikens behov. 

För bangården betyder det att då tåg och vagnar inte är ute på linjen så måste de stå på en 

bangård.  Tågplanens utformning blir därför en viktig utgångspunkt för bangårdens 

belastning. Detta gäller för samtliga bangårdar, godsbangårdar likväl som för 

personbangårdar. 

I denna rapport använder vi begreppet vagnknytning (alternativt knytning) för att beskriva 

kopplingen mellan det tåg en vagn ankommer till bangården med och det tåg som vagnen 

avgår med. En knytning kan betraktas som en del av vagnens bokning, men bokning 

refererar oftast till alla tåg vagnen medföljer från transportens avsändningsstation till dess 

slutdestination.  

För tågbildningen på rangerbangårdar spelar knytning av vagnar från ankommande tåg till 

avgående tåg stor roll. Varje vagn har en knytning mellan tågen och detta avgör dels då 

avgående tåg ”uppstår” på bangården och därmed helst skall få ett riktningsspår att byggas 

på, dels hur länge vagnen finns på bangården och därmed hur många vagnar som totalt 

finns på bangården. 

 

Två alternativa knytningar ger olika beläggning (d1 och d2) på bangården. Den senare 

knytningen uppstår t.ex. då det första tåget är fullbokat eller då vagnen ännu inte kan tas 

emot på nästa destination. 



8 

För att planera bangården är vikten på vagnen av liten eller ingen betydelse, utan längden är 

den viktiga egenskapen. Vagnen skall fysiskt få plats i tåget samt summan av vagnarnas 

längd skall fysiskt få plats på tilldelat spår. För tåget spelar totalvikten roll men oftast har de 

sökts för att inte vikten skall vara styrande. Ett svenskt standardtåg skall hålla sig inom 

normallängden 630 meter för att få plats på mötes- och förbigångsspår utan problem. Det är 

alltså viktigt att veta längden på vagnsgrupper som skall hanteras på bangård och i tåg. I 

bilaga 10 ges en lite mer utförlig beskrivning av hur rangering går till. 

4.2.1. PRAGGE-metoden 

I projektet PRAGGE har en metod utvecklats (se bilaga 11) som söker identifiera behovet av 

antalet parallella spår på rangerbangården. Basen i metoden är att mäta det merarbete som 

uppkommer då trängsel uppstår på bangården i termer av att behovet av riktningsspår är 

större än tillgången. För att identifiera när trängsel uppstår definierar vi begreppet 

närvarande avgående tåg som ett avgående tåg där minst en av dess vagnar har ankommit 

bangården (och tåget ännu inte avgått). När denna först ankommande vagn skjuts över 

vallen behövs egentligen ett riktningsspår för att tåget skall kunna börja byggas. Om det vid 

en viss tidpunkt finns fler närvarande avgående tåg än det finns riktningsspår har trängsel 

uppstått och verksamheten måste använda ett blandspår för att mellanlagra vagnen. 

I PRAGGE-metoden mäts det minsta antal extra vagnsvalls-drag som uppstår på grund av 

trängsel, kallat ER. Beräkningen kan göras för olika tidsperioder men det har visat sig 

praktiskt med en period som är en vecka, och att ett år således leder till 52 beräkningar som 

sedan sammanställs. För Sävenäs får en sådan beräkning för ett antal olika 

spårkonfigurationer på riktningsgruppen följande graf för 2014 års trafik. 

 

I grafen kan vi se att trängseln varierar över året. Vi kan också se att ju färre spår, ju mer 

merarbete krävs. Vid 24 spår går det inte längre att skapa giltiga scheman med de 

antagande om antal blandspår etc. som beräkningssystemet givits initialt. I grafen markeras 

detta med att linjen går under noll vilket händer för 8 veckor. Problemet kan dock vara 

lösbart med t.ex. fler blandspår men merarbetet (ER) skjuter då i höjden. 

En viktigt iakttagelse är att det inte i huvudsak är antalet vagnar per vecka eller år som 

dimensionerar antalet spår bangården, utan antalet avgående tåg, frekvensen och 

destinationer. Även tidtabell och fyllnadsgrad är viktiga parametrar. Ju längre ett avgående 

tåg är närvarande på bangården, ju fler andra närvarande tåg överlappar det med i tid. 
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5. Problemet  

Det finns flera svårigheter på flera nivåer att övervinna. Att enbart undersöka en 

rangerbangård utan att ta hänsyn till hela bilden är i sig problematiskt Sett utifrån, från 

samma utsikt som transportköparen har, kan en transport förverkligas på flera olika sätt i 

järnvägsnätet. Det betyder att om t.ex. Sävenäs rangerbangård minskas något så kan 

förmodligen samma transportvolym produceras i alla fall, tågen konfigureras helt enkelt lite 

annorlunda och visst arbete utförs istället på någon annan bangård. Dock är det så att om 

denna “hyvling” görs för mycket på för många platser så drabbas systemet av infarkt till slut, 

med stora ledtidsökningar som följd, och transportköparen väljer andra transportmedel. 

Detta att transporterna kan förverkligas på många sätt gör det svårt att studera enbart en 

rangerbangård isolerat. 

Det är tågens ankomster och avgångar från bangården som skapar belastningen på 

bangården genom vagnsknytningen från ankommande tåg till avgående tåg. Således är det 

viktigt att ha en förståelse av hur en framtida tågplan kan se ut och vilka vagnar eller laster 

som följer med tågen. Prognosen måste således omvandlas till tåg med tågfyllnad och helst 

för ett års trafik dag för dag för att få med årsvariationer och dygnsvariationer. En måndag 

ser annorlunda ut än en fredag t.ex. och flöden av vagnar kan variera mycket mellan 

veckorna. Belastningen på bangården varierar egentligen i flera olika cykler: årstidsvis, 

veckovis och gångdagsvis.  

FBI-BAS och måste således, givet historiska data på ankommande och avgående tåg och 

den vagnsknytning som användes då, skapa en “fördelningsfunktion”, se nedre flödet i 

bilden nedan (1). Då sedan prognosen och de prognostiserade tågen används som indata 

till “fördelningsfunktionen” fås som utdata en knytning som följer tidigare beteende, se figur 

nedan. 

 

Eftersom FBI-BAS enbart studerar en enskild bangård och inte hela landets godstrafik så 

bygger denna ansats på att flödena är stabila. Om det t.ex. skulle visa sig att godsvolymerna 

ändras radikalt och/eller trafiken genomförs på ett annat sätt kan denna metod inte ta höjd 

för detta. Metoden är på sätt och vis blind för det som händer utanför den egna bangården. 

För att kunna se det större scenariot krävs en större ansats, att betrakta hela landets trafik 

precis som görs i prognoserna och programmen Samgods och Bangods. I styckena 8 

diskuteras denna utvecklade ansats lite mer. 



10 

6. Datakällor 

För att kunna skapa bra investeringsunderlag för framtidens rangerbangårdar är naturligtvis 

prognoser för kapacitetsbehovet på rangerbangårdar viktiga underlag. Som beskrivits ovan 

kan nödvändigt dataunderlag delas upp i tre kategorier: prognoser om framtida trafik och 

godsvolymer, underlag om basårets tåginnehåll och underlag om basårets tågplan. Med 

detta som bas kan man skapa ett underlag som är tillräckligt, vilket beskrivs i avsnitt 7. 

I detta avsnitt beskrivs i korthet viktiga (i viss mån alternativa) datakällor för att skapa 

nödvändigt underlag. Vi kommenterar även deras tillkortakommanden för de syften som vi 

har i detta projekt. Det betyder naturligtvis inte att vi har kritik mot dessa datakällor i sig, utan 

helt enkelt en följd av att när de skall användas för tidigare icke avsedda syften så ställs nya 

krav på dess data. 

6.1. Prognoser och prognosverktyg 

För att avgöra det framtida behovet av rangeringskapacitet är den prognostiserade 

trafikeringen väsentlig. Trafikverket gör prognoser för framtidens transporter både på väg 

och järnväg. Trafikverket använder en stor mängd prognosverktyg för olika syften, och här 

gör vi en kort beskrivning av de som har störst relevans för att rangeringen, nämligen 

Samgods och Bangods. Notera att detta inte är någon komplett beskrivning av respektive 

prognosverktyg, utan fokus i denna rapport är hur utdata från verktygen kan vidareutvecklas 

för att de ska kunna bli användbara för skattning av rangeringskapacitet. Som komplement 

beskriver vi även i korthet den prognos för järnvägens godstransporter som KTH tar fram i 

samverkan med Trafikverket. 

Prognoserna utgår alltid från ett basår (t.ex. 2010 eller 2014) med ett känt utfall och 

prognostiserar data för ett jämförelseår, typiskt 2030 eller 2050.  

6.1.1. Samgods 

Samgods är Trafikverkets verktyg för att göra långsiktiga prognoser över godsflöden i 

Sverige2. Samgods utgår från en prognos för samhällets ekonomiska utveckling och skapar 

en detaljerad beskrivning av flöden från producent till konsument (och från företag till 

företag). Dessa prognostiserade godsflöden fördelas över de olika transportslagen så att 

transportkostnaderna minimeras. Även järnvägstransporter fördelas över vagnslasttrafik, 

kombitrafik och systemtåg på ett sätt som minimerar transportkostnaderna. 

Omvandling från godsflöden till antal tåg görs genom att tågen antas ha en viss maxlast som 

motsvarar ca 75%3 av maximal lastkapacitet, men hänsyn tas endast till godsets vikt (alltså 

ingen hänsyn till att tåg kan bli fulla på grund av att maximal längd nås). 

                                                
2 För mer info om Samgods, se t.ex.: de Jong Gerard, Ben-Akiva Moshe and Baak Jaap (2011): Method Report - 

Logistics Model in the Swedish National Freight Model System (Version 2), Significance, Deliverable 6b for 

the Samgods group D6b, Project 10060, January. 

3 Malmtåg antas lastas till 100%. 
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Tomtransporter står för en väsentlig del av järnvägens totala transporter. I Samgods 

schabloniseras dessa genom att man i varje transportrelation (O-D-par) med godsflöde 

lägger adderar en viss andel tåg (ca 35%) i motsatt riktning, längs samma sträckning som 

ursprungliga flödet fast i motsatt riktning. I Samgods kallas detta för att man adderar tomtåg. 

För att ta hänsyn till järnvägsnätet har begränsad kapacitet har man skapat en tilläggsmodul 

till Samgods kallad Railway Capacity Management modellen (RCM)4. I RCM ansätter man 

ett maximalt antal tåg (totalt per dygn i båda riktningarna) som kan trafikera varje bana. 

Genom att nyttja alternativa transportsätt (från Samgods) får man ur RCM fram ett godsflöde 

som uppfyller järnvägens kapacitetsrestriktioner. Vid denna “balansering” omfördelas dels 

godsflöde mellan olika transportslag, och det kan även ske en omfördelning inom 

järnvägstransporterna. 

De resultat från Samgods/RCM som är i främst fokus för denna rapport är godsets O-D-

flöden med tillhörande vägval i järnvägsnätet, godsvolym på varje delsträcka och för olika 

godstyper, antal tåg, mm. 

För de syften vi har inom detta projekt är det viktigt att veta antal vagnar som transporteras 

och inte enbart vikten på godset. Eftersom både vagnar kan bli fullastade med avseende 

volym och tåg kan bli fullbokade med avseende på längd kan det leda till att Samgods ger 

en lite felaktig bild av antalet tåg. Tomtransporter schabloniseras också på ett sätt som inte 

är helt realistiskt och kan leda till vissa felskattningar. RCM-modulens kapacitetshantering är 

också ganska grov genom att trafiken varken samordnas med persontransporter eller 

tidtabelläggs. 

6.1.2. Bangods 

Bangods är en efterbehandlingskalkyl till Samgods. Syftet med Bangods är att mappa  

Samgods aggregerade resultat (som främst är på årsbasis) till förändringar i dagens 

tågtrafik. Ett av Bangods främsta användningsområden är att skapa indata till kalkylverktyget 

Bansek. Med hjälp av uppgifter om tågtrafikering och godsvolymer för ett basår samt 

branschutveckling till ett prognosår, tas ett detaljerat underlag fram om trafikering och 

godsvolym fördelat på tågtyper (5 st: vagnslast/fjärrtåg, vagnslast/lokaltåg, systemtåg, 

kombitåg, malmtåg), bandelar (307 st) och varugrupper (12 st). 

Viktig indata till Bangods är bland annat tidtabellen för basåret samt (från Samgods) den 

totala tillväxten av transporterad godsmängd på varje delsträcka i järnvägsnätet. 

Resultatet från Bangods är en form av tidtabell för prognosåret, vilket är en skalning av 

tidtabellen från basåret. För basåret utgår man från hur många instanser av varje 

tågnummer som finns och räknar om detta med en skalfaktor. Skalfaktorerna är anpassade 

så att det totala antalet tåg på varje delsträcka ska bli enligt prognos från Samgods. Alla tåg 

av respektive tågtyp antas i Bangods vara lika tungt lastat. Lasten i prognosårets tåg 

beräknas så att den totala transporterade godset i Sverige överensstämmer med resultat 

från Samgods. 

 

                                                
4 För mer info om RCM, se Edwards, H., Railway Capacity Management for Samgods using Linear 

Programming (2015) 
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Utdrag från Bangodsdata för Basåret 2010. 

 

 

Utdrag från Bangods resultatdata för prognosår 2030. 

Ur denna rapports synvinkel, dvs. att kunna göra bedömning av belastning på 

rangerbangårdar, är utdata ur Bangods på en för grov och aggregerad nivå. Mycket av den 

detaljerade information som finns, används eller skapas i Samgods finns ej med i resultatet 

från Bangods. Som exempel har utdata från Bangods ingen information om vägval av gods 

genom järnvägsnätet (i t.ex. form av O-D-flöden), vilket behövs för att bedöma samband 

mellan inkommande och utgående flöden från rangerbangårdarna. Bangods har en mycket 

aggregerad bild av den transporterade mängden gods i alla tåg, och innehåller ingen 

information om att vissa tåg är tyngre/mer belastade än andra. Utdata innehåller heller ingen 

information om vilket gods som transporteras i respektive tåg, vilket gör att en omvandling 

från transporterad godsmängd till antal vagnar i respektive tåg inte är möjlig. Resultat från 

Bangods innehåller heller inga uppgifter om tomtransporter, vilket också försvårar 

bedömningen av antal vagnar i respektive tåg. Skalningen av antal instanser av respektive 

tågnummer mellan basår och prognosår gör att tåg också att vissa tåg verkar få ett 

orealistiskt gångdagsmönster.  

6.1.3. KTH-prognosen 

“KTH-prognosen” är en prognos för utvecklingen av järnvägens godstransporter framtagen i 

samverkan mellan Trafikverket och KTH5. Prognosen är direkt inriktad mot järnväg, och 

enligt författarna baseras den på ett mycket detaljerat dataunderlag som inte är tillgängligt 

för andra. Det är delvis ett överlapp mellan denna prognos och Samgods, där dock den 

senare är Trafikverkets officiella prognosverktyg. Eftersom båda författarna inom kort går i 

pension kommer sannolikt inga fler utgåvor av denna prognos att göras efter 2015 års 

uppdatering.  

Även om denna prognos är direkt riktad mot järnvägs godsflöden har den visat sig vara svår 

att ha som direkt underlag för bedömning av rangerbangårdarnas belastning av bl.a. följande 

skäl: 

● Tomtransporter hanteras ej 

● Tåg går direkt mellan rangerbangårdar och bangårdar har ingen “nodfunktion” (vilket 

är viktigt för framför allt Hallsberg) 

● Mismatch mellan Green Cargos och KTH-prognosens definition av vagnslast 

                                                
5 Se Godstransporter 2014-2030-2050 - analys av godsflöden, järnvägens produkter och 
rangerbangårdar, Nelldal, B.-L., Wajsman, J. (2015), KTH rapport TRITA-TSC-RR 15-003. 
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● Koppling mellan flöden/vagnar i inkommande och utgående tåg vid rangerbangård 

saknas 

● Då delar av underlaget är hemligstämplat är det heller inte möjligt att ta del av 

detaljerat resultat. 

6.2. Tåginnehåll 

För att beräkna belastningen på rangerbangårdar är tågens sammansättning av stor vikt. 

Det är rangermässigt naturligtvis stor skillnad om varje inkommande tåg har vagnövergångar 

till få eller många av de avgående tåg. Den tidsmässiga spridningen på de tåg som vagnar 

ska avgå med är också av betydelse. Det är alltså “detaljer” som avgör belastningen i väl så 

hög grad som de stora dragen, mätt i antal vagnar eller inkommande antal tåg. 

Det om tåginnehåll som beskrivs här är utfallsdata, dvs. data för basåret. Detta data kan 

användas för att kunna återskapa en realistisk struktur gällande vagninnehåll och 

tågövergångar i data för prognosåret. 

6.2.1. Opera 

Opera är ett av Trafikverkets system för kommunikation med operatörerna om tåg i trafik. 

Inrapportering till Opera är ömsesidig - operatörer levererar data om allt från telefonnummer 

till lokförare och tåginnehåll och trafikverket uppdaterar t.ex. tågens avgångs- och 

ankomsttider.  

Opera är tillgängliga antingen via en Opera-klient, och man kan också internt inom 

Trafikverkets nät “prenumerera” på Opera-data för att göra egna databehandlingar. Data 

rapporteras till Opera från operatörer via en xml-baserat gränssnitt. I figur nedan visas en 

bild från Opera-klienten, som dock inte visar alla data som finns tillgängliga för varje tåg. 

Data från Opera lagras och sammanställs i Lupp. Vid denna sammanställning verkar dock 

en viss aggregering av data ske, så att data i Lupp-Opera inte innehåller riktigt samma 

detaljnivå som data direkt i Opera. 

Opera innehåller poster för mycket detaljerad uppföljning. För varje tåg kan operatörer t.ex. 

ange vagnidentiteter, tillkopplingplats för vagnar, avkopplingsplats för vagnar, vagnlängd, 

vagnens tomvikt och godsets vikt.   
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Figur ovan: Bild från Opera-gränssnittet. 

Ett grundläggande problem med Opera är att många av de dataposter som operatörer kan 

rapportera är frivilliga. Eftersom vissa operatörer betraktar vissa data som affärshemligheter 

finns brister i den inrapporterade datakvalitén i vissa datafält. Som exempel ser vi 

ovanstående bild att tomvikten för en vagn är satt till 83,2 ton, vilket är helt orealistiskt 

(tomvikt för en vagn ligger normalt mellan 10-20 ton). I denna bild ser man inte godsets 

rapporterade vikt, men det som har hänt är att man rapporterat godsets vikt till 0, och man i 

stället har rapporterat vagnens totaltvikt (dvs. tomvikt + gods) i fältet “tomvikt”. 

I teorin är Opera en mycket bra datakälla som innehåller mycket information som behövs för 

detta projekts syfte. Det stora problemet är datakvalitén, där Trafikverkets experter på Opera 

har betänkligheter huruvida dessa problem gör att data är statistiskt användbar eller inte. 

Opera saknar även koppling mellan tågen för att skapa transportkedjor, dvs. man kan inte på 

en direkt sätt avgöra var en transport påbörjas och avslutas (man kan alltså följa vagn på 

tågnivå inklusive inkoppling/urkoppling, men inte på transportnivå från avsändningsort till 

slutdestination). Genom att “samköra” data om många tåg skulle det dock vara möjligt att 

spåra transporterna. Detta är framför allt viktigt för inkommande och avgående tåg till 

rangerbangårdarna. 

6.2.2. Green Cargo 

För beräkningarna i samband med kapacitetsberäkningarna för Sävenäs rangerbangård har 

data erhållits från Green Cargo. Data har följande generella utseende:  
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Detta data representerar hur vagnarna faktiskt blev knutna mellan ankommande och 

avgående tåg. I princip är detta data tillräckligt för att utgöra underlag för belastningen på 

rangerbangården, men detta är naturligtvis ett (historiskt) utfallsdata gällande tågens vagnar 

och inte en prognos för framtiden.  

För att göra en ännu exaktare bedömning av rangerbangårdens belastning bör man 

dessutom koppla detta data mot tidtabellens utfall i form av för tidiga och försenade tåg 

(ankomst/avgångstider i tabell ovan motsvarar planerade tider). Det betyder att man vid 

användning av Green Cargos data ibland inte “ser” hur genomförda vagnsövergångar kunde 

vara möjliga, t.ex. då ankommande tåg var före sin tidtabell och vagnarna i rangerprocessen 

bokades om till en tidigare avgång än den ursprungliga. Dessa “omöjliga” instanser måste 

då antingen strykas eller bokas om. Vi har i PRAGGE valt att stryka dessa då vi inte har 

velat ändra i knytningarna då detta potentiellt är mycket omfattande och kräver mycket 

kontroller av tåglängd, totalvikt för tåget, farligt gods, etc. Istället skulle vi förorda en koppling 

av detta data till LUPP, OPERA eller annan databas där de faktiska avgångs- och 

ankomsttiderna för tågen kan hämtas.  

En svaghet med att basera beräkningar på data från Green Cargo är just att det är Green 

Cargos data och inte Trafikverkets, Trafikverket är därigenom beroende av dataförsörjning 

från Green Cargo. Dessutom innehåller det ju inte uppgifter om de andra operatörerna, men 

samtidigt är ju Green Cargo huvudsakliga användaren av rangerbangårdarna. 

6.3. Tåg och deras uppgifter 

Huvudsakliga datakällan gällande planerade tåg (för basåret) är Trainplan. Trainplan 

innehåller data om tågens startstationer och slutstationer, tillkopplingplatser, gångdagar och 

tider.  Inget tåg kan framföras utan att det planerats och godkänts i TrainPlan, således 

innehåller TrainPlans databas vid tågplaneperiodens slut en “karbonkopia” på de tåg som 

framförts. Det är dock de planerade tiderna och de planerade möjligheterna för t.ex. 

tillkoppling och avkoppling som är möjliga att utläsa, samt planerade maximala tåglängder, 

tågvikter och prestanda på tåget. 

En kompletterande datakälla för tåg är Opera, se stycke 6.2.1. I komplement till Trainplan 

innehåller Opera t.ex. även faktiska avgångs- och ankomsttider.  
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7. Resultat 

Kärnan i försöken i FBI-BAS att brygga avståndet från trafikprognos till beräkning av 

nödvändiga resurser är en statistisk modell för vagnsknytning. Denna statistiska modell 

baserad på utförda transporter och vagnsflöden som genomförts under t.ex. ett år är tänkt 

att fungera som funktion från en prognostiserad trafik till prognostiserade vagnsflöden på 

bangården. Följande bild visar principen, där inramade fält är system och/eller data som 

finns, ej inramade fält utgör funktioner och data som behöver skapas. 

 

Från kända historiska data, tågplan och faktisk bokning av vagnar på tåg, skapas en 

statistisk modell, eller möjligen en mer avancerad modell baserad på tekniker från 

maskininlärning eller neurala nät, som “kapslar” hur vagnarna bokas från ankommande tåg 

till avgående tåg. Denna statistiska modell används senare på den framtagna prognosen för 

prognosåret för att skapa en prognostiserad knytning som är på samma form som tidigare 

och som således passar i de beräkningsmodeller som tagits fram i projektet PRAGGE för 

bedömning av kapacitetsbehovet på bangårdar. 

För att kunna nyttja PRAGGE-metoden för bedömning av rangeringsbehov behövs bland en 

detaljerat data om tåg och deras innehåll. I avsnitt 7.1 beskriver vi översiktligt vilken data 

som behövs och som saknas som utdata från prognosverktygen Samgods/Bangods. I 

avsnitt 7.2 beskriver vi en metod för att kunna generera dessa saknade data med hjälp av 

statistiska metoder, och i avsnitt 7.3 beskriver vi - ur vårt synsätt - hur Samgods/Bangods 

kan kompletteras för att generera bättre underlag och data just med avseende på 

bedömning av behov av rangeringskapacitet. 

7.1. Dataglapp 

För att kunna göra bedömningar av behov av rangeringskapacitet behövs ett mer detaljerat 

dataunderlag än vad som idag är tillgängligt genom Samgods/Bangods. Framför allt gäller 

det data om tågen och deras innehåll.  

● Data om antal vagnar i tåg som ett komplement till transporterad vikt i varje tåg. 

● Data om hur transportkedjor hänger ihop, dvs hur vagnar kopplas mellan 

inkommande och utgående tåg på bangårdar samt uppgifter om frekvenser (hur ofta 

transportkedjan/kopplingen nyttjas) och antal vagnar som transporteras i 

transportkedjan. 

● Antal tåg som ankommer eller avgår från rangerbangårdar under olika dagar 

● Vilka destinationer som tåg avgår till från rangerbangårdar 

● Vilka avgående tåg som har vagngrupper och vilka destinationer vagngrupperna har 
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● En typtidtabell för tågen 

Det är viktigt att fånga upp variansen i transportflödena. Det är exempelvis vanligt att flödet i 

en transportrelation är 3-4 vagnar 2-3 dagar i veckan och noll övriga dagar. Att då betrakta 

det som att det i genomsnitt går 2-3 vagnar varje dag kan i rangeringssammanhang ge helt 

fel underlag. 

I avsnitt 7.2 beskriver vi en metod för att, baserat på utfallsdata för ett basår, skapa data 

gällande tåginnehåll för ett prognosår. Datagenereringen används som ett komplement till 

data från Bangods för att skapa underlag för prognostisering av rangeringsbehov. I avsnitt 

7.3 beskriver vi Samgods/Bangods kan anpassas för att ge bättre underlag för 

rangeringsberäkningar. Även med anpassning Samgods/Bangods behövs någon form av 

datagenerering enligt metod som beskriv i 7.2, men anpassningar av Samgods/Bangods gör 

att kopplingen till prognoser från Samgods/Bangods blir starkare. 

7.2. Metod och modell för datagenerering 

En knytning görs från ett ankommande tåg en viss dag till ett avgående tåg samma eller 

någon efterföljande dag. Således är detta en stor matris, alla ankommande tåg gånger alla 

avgående tåg för ett år. Detta är den form som utfallsdata i princip har och är också på en 

form som inte alls lämpar sig att göra en statistisk modell av. 

Vi kan omforma denna matris till en kub, där en dimension är alla ankommade tågnummer, 

en dimension är alla avgående tågnummer och den tredje utgör årets alla dagar. 

 

Från denna kub kan vi nu försöka minska dimensionerna på ett sådant sätt att vi kan få en 

statistisk modell som är tillförlitlig. 

 

Första experimentet är att trycka ihop tidsdimensionen. Nedan visas två olika kopplingar 

mellan två tågnummer över dels veckor, dels veckodagar. Som synes så är variationen stor 

och närmast stokastisk över året, dock kan vi se att det är vanligast med knytning av vagnar 

på onsdagar. 
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Figur ovan: Tågrelationen 4252-5227 

Den statistiska modellen blir svag då vi gör kopplingen från tågnummer till tågnummer. 

Modellen blir också svår att flytta från ett basår till ett annat då tågnummer ändrar sig mellan 

åren. Av det skälet är denna modell både svår att se att den ger tillräcklig säkerhet i 

materialet och svår att tillämpa på annat än det år den studeras på.  

Genom att ersätta tågnummer för ankommande tåg med avsändningsstation och 

ankomsttidsintervall till rangerbangården samt analogt avgående tåg med slutdestination 

och avgångstidsintervall kan ytterligare två dimensioner minskas. Det gör att den statistiska 

modellen lättare kan anslutas till prognosens utdata. 

 

I nedanstående figur framgår de knytningar som finns för T14 under 2014 på Sävenäs (av 

tekniska skäl har vi fått bortse från de tåg som gick 2014-12-15 - 2014-12-31 då dessa tåg 

gick i T15 dvs med ny tågplan och därmed delvis nya tågnummer). 
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Som väntat är vissa flöden avsevärt större än andra. Det finns dock ett flertal mindre flöden  

mellan olika platser, tillsammans är dessa är inte försumbara. 381 stycken par av 

avgångsstation - ankomststation med Sävenäs som via-station sker i snitt en gång i veckan 

eller färre (dock minst en gång under året), av totalt 562 par. Totalt står dessa 381 par för 

5052 knytningar av totalt 38095 knytningar. Observera att det är knytningarna som i stor 

utsträckning driver kapacitetsuttaget, d.v.s. hur mycket spårresurser som behöver tas i 

anspråk. Det par som har störst antal förekomster är HRBG-SÄR-GSH med 1245 

förekomster.  

Omsatt i antalet vagnar så rangerades totalt 143564 vagnar under 50 veckor. De par som 

förekommer högst en gång i veckan i snitt summerar till 13801 vagnar och står således för 

knappt 10% av alla vagnar som rangeras på bangården. I andra ändan av skalan finns 

relationen HRBG-SÄR-GSH med 4395 vagnar totalt, vilket motsvarar ca: 3% av den totala 

volymen. Sammantaget visare detta att de små flödena står för en icke försumbar andel av 

den totala rangeringen. Antalet vagnar per knytning varierar inte heller som man kanske 

först skulle tro, för de som utnyttjas högst en gång i veckan är de 2,73 vagnar per knytning, 

för alla transporter är antalet vagnar 3,77, snitten mer olika än lika. 

Ovanstående resonemang visar att det finns många relationer som förekommer ett relativt 

sett fåtal gånger men är viktiga vagnsflöden den dag de genomförs. 

Om vi tänker tågrelationer som ett tidsserie, för att kunna modellera och göra prognos finns 

olika statistiska metoder  för att välja för tidsserie analys. Men eftersom observerade data 

har ingen säsongvariation eller trender så kan man välja vanliga modeller som Exponential 

smoothing, Auto Regressive(AR), Moving Avreage(MA) eller ARMA(AR+MA) processer. 

Metodologin för ARMA processer går under namnen “Box-Jenkins-metodik6”. 

                                                
6 Box, George and Jenkins, Gwilym (1970) Time series analysis: Forecasting and control, 
San Francisco: Holden-Day 
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I figurerna nedan finns alla tåg som går i relationen HBGB-SÄR-HDR samt MGB-SÄR-SNU 

med. Genom att sammanföra alla tåg som har samma utgångsstation och alla tåg som har 

samma destination (utifrån Sävenäs) så har vi som tidigare påpekats minskat dimensionen i 

denna kryssprodukt.  

För flöden som liknar HBGB-SÄR-HDR är det tveksamt om det är rimligt att söka en 

statistisk modell som återspeglar den årsvisa variationen, medan dygnsvariationen visar ett 

mer upprepat mönster. 

 

Vagnar mellan HBGB-SÄR-HDR 

För relationen MGB-SÄR-SNU finns däremot ett tydligare mönster som skulle kunna 

användas statistiskt. Dels rangeras de flesta vagnarna under tisdagen, dels finns tillräckligt 

underlag för årets variationer.  

 

Vagnar mellan MGB-SÄR-SNU 

I nedanstående figur har vi valt metoden Moving Average (MA), glidande oviktade 

medelvärden över en period om 2 veckor och skapat en mycket enkel statistisk modell. 
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Med MA och anpassning till dygnsvariationerna får vi följande passning dag för dag till 

ursprungsdata enligt nedanstående graf. Som synes, vilket inte är förvånande, minskas 

extremvärdena. Om dessa extremvärden är slumpvisa vet vi inte, men givet att de t.ex. 

berodde på trafikförseningar eller annan yttre omständighet skulle vi kunna introducera en 

slumpmässig skalning av modellens värden som sista steg. 

 

En tänkbar enkel modell skulle kunna vara att använda en mer eller mindre slumpvis 

variation på årsbasis för de mindre flödena och t.ex. MA för de mer frekventa flödena, i båda 

fallen med hänsyn till veckodagsvariationerna. 

Det är värt att påpeka att vi inte har kunskap om vad den årsvisa variationen beror på. Det 

kan vara nya kontrakt som ger upphov till ökningen av transporter under den andra halvan 

av året. Samtidigt har vi genom diskussion med Green Cargo fått veta att de t.ex. delvis kör 

volymer till/från Helsingborg (HBGB) istället för Malmö (MGB) då MGB anses vara rörig att 

använda, dels mycket trafik och trängsel, dels många aktörer på samma plats vilket, i brist 

på klara spelregler, skapar oordning och prioriteringsproblem. Således behöver inte 

variationerna över året visa på efterfrågeändringar utan kan vara en funktion av taktiska 

beslut samt omledningar beroende på banarbeten eller andra yttre faktorer. Det kan således, 

genom att enbart studera en bangård utan att ta hänsyn till den totala trafiken, vara svårt att 
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veta om ett visst mönster beror av viktiga faktorer som behöver tas med, eller om det är 

faktorer som egentligen inte borde tas med. För att vaccinera modellen mot dessa 

ovälkomna faktorer skulle fler år behöva tas med. 

7.3. Förslag till utveckling av Samgods och Bangods 

Samgods tillsammans med Bangods är en bra grund för att skapa det underlag som behövs 

för att prognoser för rangerbehov, enligt inledning av avsnitt 7. Emellertid anser vi att det 

behövs vissa förändringar för att Samgods/Bangods ska kunna utgöra en grund för 

beräkningar framtidens kapacitetsbehov på rangerbangårdar.   

Generellt är kopplingen mellan Samgods och Bangods ganska svag genom att mycket av 

den förfinade data som Samgods använder eller skapar inte används i Bangods. En intimare 

koppling Samgods-Bangods så att resultatet av Bangods även speglar viktiga resultat från 

Samgods skulle öka förutsättningarna för att data även blir relevanta för 

rangeringsprognoser. Ett exempel på detta är att Samgods beräkningar baserar sig på O-D-

flöden (transporter längs hela transportkedjor från producent till konsument), men i Bangods 

betraktar man tågen individuellt och “ser” inte den koppling mellan tåg som behövs för att 

slutföra transporter från användningsort till slutdestination. Detta gör att inte går att 

identifiera knytningar mellan inkommande och utgående tåg (vagnövergångar) på 

rangerbangårdar. 

En prognostiserad uppgång i transportbehov tolkar Bangods som att det kommer att gå flera 

tåg, samtidigt som tågens beläggning hålls konstant. Samtidigt är den last som Bangods 

ansätter i varje tåg väldigt låg i förhållande till tågens maximala lastförmåga. Det kan tyckas 

motsägelsefullt att transporter skall öka samtidigt som beläggningsgraden på tågen inte 

ökar. 

En prognostiserad uppgång skapar alltså fler instanser av basårets tåg. Ett vanligt 

gångdagsmönster för tåg är vardagar, vilket ger ca 250 gångdagar om året. En uppräkning 

av antal instanser kan alltså göra att man i förutsägelsen räknar med att tåget även kommer 

att gå under veckoslut. En alternativ (och ofta trovärdigare) prognos är att fler tåg skulle gå 

på vardagar. Detta har betydelse för bedömning av belastningen på rangerbangårdar, 

eftersom antalet samtidiga tåg som skall hanteras är en viktig parameter. 

I resultat från Bangods ansätts att alla tåg (av samma typ) att transporterar lika mycket. 

Detta är en grov förenkling som omöjliggör en realistisk skattning av antal vagnar som 

transporteras i respektive tåg.  

Både Samgods och Bangods är helt inriktade på transporterad mängd mätt i antal ton, och 

beaktar inte volym på gods eller längd på tåg.  I praktiken har tåg en maximal längd som inte 

sällan är begränsande för tågs kapacitet. Detta gör det att en omräkning av transporterad 

vikt till antal vagnar som går i tåget inte alltid går att göra. För bedömning av 

rangerbangårdars kapacitet är hanterad vikt av ringa betydelse samtidigt som hanterad 

längd är viktigt.  

Man kan notera att det finns en drastisk skillnad mellan KTH-prognosen och 

Samgods/Bangods prognos för fördelning mellan tågslag (vagnslast/kombitåg/systemtåg) 

där KTH-prognoser förutspår en kraftig minskning av vagnslast som vi inte har kunnat 
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observera i resultatet från Samgods/Bangods. Vi kan dock inte uttala oss om varför denna 

skillnad finns. Detta är naturligtvis av yttersta vikt för bedömning av rangeringsbehov hur de 

olika tågslagen utvecklas och även hur de produceras (om de rangeras över vall eller inte). 

Kommentarerna ovan anser vi är mer eller mindre nödvändiga att adressera för att man ska 

kunna använda Samgods/Bangods för en realistisk bedömning av rangerbangårdars 

kapacitetsbehov. Vi har även några observationer och förslag på förbättringar som skulle 

höja kvalitén på underlaget och därmed skapa bättre resultat. 

I Samgods är beräkningen av tomtransporter ganska generaliserad och skulle kunna förfinas 

på olika sätt. Tomtransporter utgör en 30-40% av järnvägens transporter, och det kan därför 

vara av stor vikt att dessa hanteras rätt. Om Samgods även hanterar maximal längd på 

tågen (och inte bara maximal vikt) är det dock viktigt att man Samtidigt tar hänsyn till att tåg 

innehåller både tomma och lastade vagnar så man återskapar verklighetens mix av lastade 

och tomma vagnar och därmed fullnyttjar både tågens maxlängd och maxvikt.  

Kapacitetsrestriktionerna i RCM-modulen i Samgods är ganska grovt satta (max tåg per 

dygn). Vår erfarenhet är att tidtabelläggningen spelar stor roll för den kapacitet som man kan 

utnyttja. Detta gäller speciellt på enkelspårssträckor och sträckor där man har trafiken med 

stora skillnader i hastighet.  

I princip kan Samgods identifiera nya transportmönster. Om Samgods skulle prognostisera 

stora omstruktureringar i godsflödet skulle Bangods ha svårigheter att matcha dessa 

förändringar, eftersom Bangods är starkt kopplad till Basårets tågplan. 

8. Diskussion, slutsatser och förslag till 

fördjupning 

Kalendertiden i detta projekt har varit kort, det gör att slutsatserna inte har hunnit diskuteras 

tillräcklig tillsammans med olika intressenter. Projektet har dock kommit fram till dess 

tentativa slutsatser. 

Knytningen är en av nycklarna för resursförbrukningen. Den ges delvis av bokningen för 

vagnen, d.v.s. hela resan för vagnen, men den ges också av den operativa hanteringen, 

t.ex. då förseningar uppkommer. Då knytningen görs spelar vikten liten eller liten betydelse 

för hur knytningen görs, och i den mån den har betydelse så är det i produktion totalvikten 

som spelar roll, inte nettovikten. Däremot spelar längden på vagnsgruppen stor roll i 

produktion. Således måste prognoserna som uttrycks i ton översättas till knytningens längd. 

Knytningen görs vare sig det är en vagn eller flera, således är den viktigaste informationen 

att det finns en knytning, även om knytningen har större betydelse ju fler vagnar/längdmeter 

som ingår i knytningen. 

Tidtabellen har stor betydelse för hur knytningen görs. Således är den prognostiserade 

tidtabellen viktig både för själva schemaläggningen av verksamheten mellan ankommande 

tåg och avgående tåg men även för hur länge vagnarna står på bangården. Kunskapen om 

den framtida tidtabellen är dock för svag, den behöver vara kopplad till de prognostiserade 

volymerna och hur de är tänkta att ta sig igenom transportnätet. Den kopplingen kan bara 

fås om transportnätet studeras nationellt. Om det finns en trovärdig prognos för trafiken på 
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nationell nivå i termer av en tågplan, då finns förutsättningar att genomföra 

kapacitetsberäkningar på enskilda bangårdar. Att göra kapacitetsberäkningar enbart på 

modeller skapade från historiska data för den enskilda bangården riskerar att ge fel 

dimensionering av bangården. 

Vidare är antalet ”små” flöden stort på en rangerbangård. Dessa små flöden kan man inte 

bortse från då de utgör en inte oansenlig del av alla knytningar. Vilka de små flödena är 

varierar också stort, vilket gör det svårt att jobba med t.ex. en typvecka där ett fåtal små 

flöden skulle få för stort genomslag. Slutsatsen blir att man, i kapacitetskalkylen för den 

enskilda bangården, måste modellera längre perioder, gärna ett helt års trafik med de 

knytningar för de små flödena. 

Då kapacitetsundersökningen görs på enbart en bangård tappas information om 

transporternas utgångsstation och slutdestination. Detta leder till att knytningar som verkar 

oberoende egentligen har ett beroende. Detta uppstår t.ex. vid så enkla händelser som då 

omledningslägen görs kring ett banarbete. Från bangårdens horisont ser detta ut som olika 

transporter men på nationell nivå kan man identifiera att de olika transporterna egentligen är 

samma transportuppgift. Vidare så har ofta godstågsoperatören flera sätt att producera en 

transport genom nätverket, vilket sätt som väljs vid ett specifikt tillfälle kan ha många olika 

skäl, t.ex. varierande trängsel på andra bangårdar. Återigen kommer ”vår” bangård inte att 

kunna ”se” att det är samma transportuppgift. Detta stärker ytterligare insikten att det inte går 

att bortse från det nationella perspektivet.  

Osäkerhet kring vad prognoserna pekar på för långsiktig investering i infrastruktur leder till 

osäkerhet inom järnvägssektorn. Då operatörerna inte vet vilken framtida kapacitet som 

kommer att finnas tillgänglig riskerar de att inte ha tillräckligt underlag för att investera i t.ex. 

fordon och annan materiel då dessa är dyra. Detta leder i sin tur till osäker investeringsvilja 

från samhället i infrastruktur och därmed riskera att leda till dålig eller ingen 

branschutveckling. Således är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan å ena sidan 

framtida prognoser för varuflöden och å andra sidan vad de får för betydelse för 

kapacitetsbeläggning och därmed framtida investeringar. 

8.1. Behov av tidsatt logistisk information 

Tidtabellen för godstrafik anpassas efter de klockslag som transportören vill ha i görligaste 

mån. Det betyder att de krav och önskemål som transportören har rörande när godset 

(vagnen, containern etc) kan hämtas respektive lämnas utgör viktig information för 

godsoperatören. Detta betyder i sin tur att dessa klockslag utgör en viktig parameter för när 

godsoperatören söker sina tåglägen och skapar sina omlopp och nätverksrelationer. Olika 

transportörer har olika krav, t.ex. har malmtransporter och ”stålpendeln” mellan SSABs 

anläggningar närmast en flödeskaraktär där produktionen pågår dygnet runt, medan t.ex. 

livsmedelstransporter har ett tydligare tidskrav, liksom många verkstadsindustrier där arbetet 

pågår mellan 7 och 16. De senare vill oftast ha övernatten-transport, på det sättet 

”försvinner” transporten som en lagerkostnad och är inte en ledtid i produktionen. 

Idag saknas sådan information som underlag för långtidsprognosen. För bedömningen av 

flödena på årsbasis spelar dessa krav på upphämtnings- och leveranstider ingen roll, men 

då behövd framtida kapaciteten skall beräknas baserat på prognostiserat transportbehov 

spelar upphämtnings- och leveranstiderna stor roll. Det är på basis av dessa som 
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operatörerna vill söka sina tåglägen. Dessa utgör i sin tur underlaget för att 

kapacitetsberäkna bangården.  

Olika varugrupper har sannolikt både olika tidskänslighet och olika krav på upphämtnings- 

och leveranstider. En första ansats skulle kunna vara att schablonisera varugrupperna i 

prognosen som övernatten-transporter eller flödestransporter vilka skall spridas ut jämnt 

över dygnet. På detta sätt skapas förenklade tidsatta flöden på nationell nivå så att 

utveckling av efterföljande modeller kan ske. På sikt bör dock strävan vara att väva in 

datafångst av denna information som en integrerad parameter i långtidsprognosen. 

Information om transportköparnas önskemål borde således ingå som en del av arbetet med 

prognosen så att denna information kan följa med det från prognosen framtagna 

transportbehovet. På detta sätt skapas förutsättningar att kapacitetsberäkna både linjer, 

stråk och bangårdar baserat på kunskap om transporternas behov av avsändningstider och 

ankomsttider.  

Omvänt kalkyleras t.ex. kapacitetsuttaget för varje linjestråk varje år för två olika situationer, 

dels för hela dygnet, dels för de två timmar då belastningen är som störst. Detta eftersom 

överbelastning ofta sker under en begränsad tid på dygnet då efterfrågan på transporter är 

som högst samtidigt som det inte är ett alternativ att köra de efterfrågade transporterna på 

andra tider på dygnet då de inte finns en efterfrågan på dem där. 

8.2. Transporter på nationell nivå 

Under antagande att långtidsprognosen lämnar som utdata tidsatta transportflöden, så finns 

det nu möjlighet att studera, undersöka och ta fram olika trafikscenarios som grundas på ett 

tidsatt behov av transporter. Tidsättningen är på många sätt nyckeln för att undersöka 

kapacitetsbehovet eftersom schemaläggning av tågen och växling/rangering på bangården 

är en av de viktigaste komponenterna i kapacitetsberäkningen. Tidsättningen fungerar också 

som underlag för vilka tåg som är lämpliga att köra (mellan vilka orter) för att skapa ett 

nätverk av transporter. 

Det finns simuleringsverktyg som kan användas för att simulera tänkta godstransportnätverk. 

Green Cargo använder Multirail Enterprise7 från leverantören heter Oliver Wyman. Green 

Cargo använder MultiRail bl.a. till att simulera och studera tänkt trafik och hur den passar 

prognostiserade flöden. Resultatet används bl.a. till ansökan om kapacitet. 

Ett annat system som pekats ut att lösa liknande uppgifter är Nemo från Ive mbh i Tyskland. 

Författarna har inte kännedom om några detaljer om systemet, men det är nära knutet till 

RMCon:s RailSys. Som vi förstår användningen så kan olika godsflöden läggas upp i Nemo 

för att sedan kunna simuleras i RailSys.  

I båda fallen kan man fundera på om den modellerade geografiska informationen är på rätt 

nivå för trafikprognoser 15-30 år framåt i tiden. MultiRail arbetar på ungefär samma nivå som 

dagens tågplaneringssystem TrainPlan, med lite färre driftplatser inlagda. För Railsys är 

nivån ännu finkornigare, ner till signalnivå. Det är väldigt mycket detaljer att hantera, speciellt 

om olika scenarios för olika belastningsalternativ skall studeras, med vidhängande försök att 

undersöka olika kapacitetsförändrande åtgärder. Av det skälet tror vi att den detaljnivå 

                                                
7 http://www.oliverwyman.com/insights/publications/2012/mar/multirail-enterprise-
edition.html#.Vkpjgq78hWU 
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RailSys har är onödigt finkornig för uppgiften, kan vara svårbemästrad och kräva för stor 

arbetsinsats att hantera, men författarna har som redan påpekats inte tillräcklig inblick i 

Nemo/Railsys samt MultiRail för att kunna ge mer underbyggda svar på lämpligheten. Inget 

av systemen hanterar vad vi vet godsbangårdsproblematiken med rangering, planväxling 

etc. 

Som vi betraktar problemet sker nedbrytningen (disaggregering) i tre steg. Först behöver en 

prognos skapas i vilken gods behöver transporteras från en plats till en annan. Denna 

prognos driver behovet att skapa transportflöden och logistik. För att förverkliga de logistiska 

uppläggen behöver transporter skapas som förverkligar olika flödesbehov. Dessa transporter 

kan ha olika modalitet: lastbil, tåg, fartyg eller flyg. Det vi studerar här är företrädesvis 

tågförbindelser. Detta gör huvudsakligen av SamGods och Bangods 

I steg två skall ett lämplig nätverk av tågförbindelser skapas som på bästa sätt förverkligar 

de transporter som önskar nyttja järnvägen. I detta skede är fokus på att skapa de lämpliga 

tågen. Det är här som MultiRail respektive Nemo skulle kunna vara användbara. Vi skulle 

dock vilja föreslå en alternativ metod för att implementera en optimerad simulerad bokning 

av laster till tåg, mer om det i följande stycke. Steg två skall leverera ett underlag som 

beskriver vilka tåg som är lämpliga utgående från prognosmaterialet, samt vilka laster som 

följer med de olika tågen. Genom detta skapas förutsättningar för att konstruera knytningar 

på alla bangårdar mellan de olika tågen. 

I steg tre undersöks om kapaciteten är tillräcklig eller om olika kapacitetsförstärkande 

åtgärder behöver implementeras (liksom om kapaciteten kan minskas utan påverkan på 

kravet på godsflöden). Dessa kapacitetsundersökningar får inte bli för arbetsamma att utföra 

eftersom flera olika scenarios kan behöva gås igenom.  

Det är viktigt att påpeka att hela processen steg ett till tre inte får bli för arbetsam att 

genomlöpa så att många scenarios kan genomföras. Nästan all simulering bygger på att 

många fall kan undersökas innan slutsatser dras. Ur järnvägsystemets perspektiv är det steg 

två och tre som är de intressanta, för varje prognos som tas fram. I steg två är det viktigt att 

kunna undersöka konsekvenser av att t.ex. lägga ned bangårdar, bygga dubbelspår kortare 

eller längre sträckor eller andra större eller mindre åtgärder. Sådana åtgärder påverkar hur 

olika godsflöden realiseras i järnvägssystemet. Steg tre undersöker därefter mer detaljerat 

de olika stråken och bangårdarna. För steg tre finns olika metoder, dels visades i projektet 

KLIPS, KLImat På Spåret, en metod att undersöka vad ökande trafik leder till för belastning. 

En enklare variant av denna metod är applicerbar även i steg tre för att undersöka stråk och 

linjer. PRAGGE-metoden är användbar även den för steg tre, men som skissas i stycke 8.3 

nedan så vore det fördelaktigt att ta fram en mer lättviktigt metod att undersöka nödvändig 

kapacitet på godsbangården. 

För steg två vill vi förespråka en optimerande metod som används för att lösa mycket stora 

resursallokeringsproblem. Metoden används inom flyg- och järnvägsindustrin för att skapa 

de personalomlopp/turer som senare används vid bemanning av transporterna. Metoden 

delar upp problemet i två faser vilka kan itereras: dels en första fas som genererar lämpliga 

turer (pairings) för personalen vilka uppfyller fackliga krav, att start och slut är på en 

stationeringsort, etc. Givet en sådan mängd turer, som innehåller avsevärt fler än vad som 

behövs, så skapas ett optimeringsproblem där ett fåtal turer väljs som tillsammans täcker 

behovet av bemanning av samtliga transporter. Det sista är ett s.k. ”set cover”, dvs. samtliga 
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turer skall täckas av minst en omgång personal. Vissa av dessa problem kan göras så att 

genereringsfasen är fördröjd, nya turer skapas då optimeringsmotorn behöver dem (kallat 

kolumngenerering). Liknande metoder för fas ett används idag av DB Netz för att hitta 

tåglägen för godståg i AdHoc (projektet neXt). 

Vi tror att samma optimerande metod kan användas för att fördela prognostiserade 

godsflöden till tänkta tåg i steg 2. Varje flöde önskar hitta någon av de tidsmässigt effektiva 

vägarna genom ett tänkt nät. Dessa bokningar motsvaras av turerna i stycket ovan. Genom 

att optimera urvalet av de möjliga bokningarna i ett ”set cover” får vi reda på vilka vägar som 

godset helst vill ta. Storleksordningen på problemet är inom rimliga gränser för en veckas 

bokning, och genom att skapa en rullande planering kan ett års tänkta bokningar tas fram. 

Därefter kan resultatet undersökas på flera sätt, dels vilka godsflöden som gynnas (får 

effektiva lösningar), dels vilka som missgynnas. Genom att förändra underliggande nätverk 

kan lösningar förbättras. Observera att denna optimering inte i detalj undersöker alla 

resurskonflikter på linje respektive bangård. Fokus är att hitta den lämpliga trafikeringen, 

något vi ju vill skapa en lämplig produktionsanläggning (linje och bangård) för. Det är 

således viktigt med kapacitetsmått i steg två men den faktiska resurstilldelningen alternativt 

kapacitetsförstärkningen undersöks i steg tre. Eftersom de två stegen beror av varandra 

behövs sannolikt steg två och tre itereras (liksom även steg ett och två då fördelningen 

mellan t.ex. lastbil och tåg kan komma att behöva ändras mellan olika scenarios). 

En viktig faktor i sammanhanget är samspelet mellan de olika tågslagen. Då tillräckligt 

många ”vagnslast-vagnar” avgår i en relation så formar dessa istället ett systemtåg d.v.s. de 

rangeras inte längre över vall utan går som heltåg istället. Omvänt så körs t.ex. små volymer 

kombivagnar i en relation i vagnslasttåg vilket skapar förutsättningar för att nå mindre orter 

som annars inte nås av kombitransporter på järnväg. Detta samspel är viktigt att ta med i 

beräkningen då det i hög grad påverkar belastning på bangårdar, vilka typer av bangårdar 

som är rimligt att tro vi behöver i framtiden samt deras dimensionering: antal spår på 

kombiterminalen, antal spår på riktningsgruppen, antal spår på ankomstbangården/ 

infartsgruppen, etc. Detta samspel kan undersökas i steg två vad gäller bokning av gods på 

tåg och i steg tre vad gäller knytningen mellan tågen. 

8.3. Alternativa metoder för bedömning av 

rangeringskapacitet 

Inom projekt FBI-BAS har vi utgått från att den tidigare utvecklas metoden för bedömning av 

rangeringskapacitet, PRAGGE-metoden, skall nyttjas. Den matematiska kärnan i PRAGGE 

är dock egentligen utvecklad för optimering av arbetet på riktningsgruppen vid en 

rangerbangård, som vi genom konstruktiv användning nyttjar för bedömning av 

rangerkapacitet. Detta gör att PRAGGE-metoden är ganska krävande att använda, både 

gällande krav på indata och gällande komplexiteten att genomföra undersökningar. En 

metod som är direktanpassad för att bedöma en rangerbangårds kapacitet skulle kunna bli 

enklare att nyttja i prognosverksamhet. 

Syfte med projektet FBI-BAS har inte varit att utreda alternativa metoder för att ersätta 

PRAGGE, men under arbetets gång har vi ändå reflekterat över detta och dragit upp några 

riktlinjer vilka redovisas här. Syftet är inte att ge en fullständig beskrivning utan att illustrera 

tankesätt som kan vidareutvecklas. 
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Belastningen på en rangerbangård kan betraktas som en funktion av flera parametrar. I 

projekt PRAGGE visades att det inte är möjligt att enbart betrakta belastningen som en 

funktion enbart beroende på antal vagnar. Bättre är att uttrycka belastningen på 

rangerbangården som en funktion f och där tecknet “#” står för “antal”:  

 
Belastning = f(#vagnar, #samtidiga_tåg, bangårdens konstruktion)  (1) 

När antalet samtidiga tåg som hanteras på bangården når en viss gräns börjar bangården 

att “korka igen” och belastningen ökar drastiskt. Logiskt sett ligger denna gräns i närheten av 

antalet spår som finns tillgängliga för att bygga tåg - dvs om antalet samtidiga tåg är färre än 

antalet tillgängliga spår borde belastningen vara låg. Då antalet samtidiga tåg är något större 

än antal tillgängliga spår klarar man situationen genom att använda blandspår, men om 

antalet samtidiga tåg är mycket större är antal tillgängliga blir rangerbangården “igenkorkad”.  

PRAGGE erbjuder en mycket detaljerad metod att räkna på dessa samband. En mer 

generaliserad metod skulle vara att noggrannare analysera sambandet som definieras av 

funktionen (1). 

För denna analys definierar vi följande mängder: 

fan-in(t) = alla ankommande tåg som bidrar med vagnar till det avgående tåget t 

fan-out(t) = alla avgående tåg som får vagnar från det ankommande tåget t 

samtidiga_tåg = alla tåg som samtidigt hanteras på rangerbangården 

Diagram nedan visar frekvensen av olika antal tåg i fan-in(t) för olika destinationer från 

Sävenäs. 
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Diagram ovan: Frekvensen av olika antal tåg i fan-in(t) för olika destinationer från Sävenäs, 

dvs antal inkommande tåg som bidrar med vagnar till avgående tåg mot olika destinationer. 

Antag att bangården har B spår avsedda för tågbyggnad.  

Det finns ett starkt samband mellan samtidiga_tåg och fan-out(t). Då ett 

ankommande tåg skjuts över vall blir: 

samtidiga_tåg(ny) := union(samtidiga_tåg,fan-out(t)). 

#samtidiga_tåg minskar i samband med att tåg dras bort från riktningsgruppen. Om tåg 

dras undan från riktningsgruppen så fort sista vagnen ankommit och om alla tåg dessutom 

skjuts över vall så sent som möjligt håller man #samtidiga_tåg litet.  

Ett viktigt samband i detta sammanhang tidsspridningen i fan-out(t). Om det är fler är B 

avgångar mellan första och sista avgången i fan-out(t) så kommer man att vara tvungen 

att placera vagnar på blandspår. Genom att denna typ av spridning i fan-out(t) skulle 

man kunna hitta viktiga indikatorer för rangerbangårdens belastning. Om man dessutom kan 

koppla fan-out(t)till de prognostiserade flödena från Samgods/Bangods skulle detta 

kunna ge ett enklare sätt att beskriva sambandet mellan prognostiserade flöden och 

rangerbangårdarnas belastning. 

Nedanstående figur ger en uppfattning hur denna spridning ser ut. Exemplet visar januari 

2014, med ankommande tågnummer och gångdag i bottenplanet och antalet mellanliggande 
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avgångar som stapelhöjd. Som synes kan det vara avsevärda spridningar i ankommande 

vagnars spridning till avgående tåg. 

 

8.4. Rekommendation 

Från förstudien FBI-BAS ges följande rekommendation för vidare arbete. 

PRAGGE-metoden är en ganska omfattande metod med väldigt hög detaljeringsgrad; i 

princip schemaläggs arbetet ned på spårnivå. Det leder till stora krav på beräkningar och 

detaljerad kunskap om programvarans användning. För att nå en bättre anpassade 

aggregeringsnivå för prognosbruk bör man undersöka vidare vilka kompletterande nyckeltal 

och aggregeringar som kan nyttjas, t.ex. i enlighet med det resonemang som påbörjas i 

avsnitt 8.3. Vi rekommenderar fortsatta studier för att identifiera lämpliga metoder och 

nyckeltal för att mäta kapacitet från prognoserna som är bättre anpassade till användning för 

prognoser. 

Det nationella perspektivet behövs ett bra sätt att gå från Samgods till en trovärdigt framtida 

transportstruktur, som inte är lika hårt kopplad till basårets trafikflöden som Bangods är, utan 

kan göra en mer holistisk optimering. Vid en initial översyn ser Nemo intressant och bör 

undersökas vidare. När man arbetar med prognoser är det dock viktigt att verktygen har rätt 

aggregeringsnivå och rätt nivå av antaganden. Ett ofta förekommande aspekt med 

simuleringsverktyg som till exempel Nemo är att man måste ägna mycket kraft på 

specifikation och detaljering av scenarior. Det finns därför en risk att Nemo är bättre för 

utvärdering av olika scenarior snarare än ett verktyg för att skapa scenarior/prognoser. Vi 

rekommenderar därför en analys av Nemo ur prognosperspektiv för att avgöra om Nemo är 

ett lämpligt verktyg eller om något annat instrument behövs i prognos-sammanhang. Detta 

gäller speciellt Nemos koppling till rangering, som vi inte alls har någon bild av hur det 

hanteras.  

Samgods är främst en storskalig bedömning på årsbasis. För att göra en noggrannare 

prognos av hur tåg kan komma att gå och hur flödet av vagnar blir är det nödvändigt med en 

tidsdimension för godsflödet, enligt beskrivning i 8.1. Vi rekommenderar en analys av om det 

är möjligt att addera en tidsdimension i eller efter Samgods för att ge bättre underlag för 

bedömning av transportbehov. 
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För att bedömma belastningar på rangerbangårdar måste man ha uppskattningar om tågens 

innehåll och vagnars destinationer, även för tåg under prognosåret. Det nationella 

perspektivet – beskrivet ovan – riskerar att missa de oregelbundenheter och ”brus” som 

finns i transportflödena och som är mycket viktigt för skattning av rangerbangårdars 

belastning. Därför måste man ha en metod för att ”fylla prognostågen” med rimliga och 

trovärdiga flöden av vagnar. Därför behöver man gå vidare med utvecklingen av metoder 

som skissas på i avsnitt 7.2 kombinerat med nationella nivån i 8.2. Vi föreslår att man 

utvecklar en prototyp för denna typ av datagenerering. 
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2. Bilaga: Allmänt om rangering 

Rangerbangårdens uppgift är att överföra vagnar från ankommande tåg till avgående tåg 

(inklusive lokalt ankommande/avgående vagnar från näraliggande terminaler). 

Det finns flera aspekter att beakta då en rangerbangård dimensioneras. Dels är det längden 

på spåren, dels är det antal riktningsspår eller formationsspår som finns att bygga avgående 

tåg på. Längden på spåren på riktningsgruppen avgör hur långa tåg som kan byggas, om 

det inte finns ytterligare spår vid sidan av som genom planväxling kan slå samman längre 

tåg. Antalet spår, eller ”bredden” på bangården avgör hur många tåg som samtidigt kan 

byggas (formeras). Man kan jämföra detta med en fabrik där det finns ett begränsat antal 
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sammansättningsplatser för slutmontering eller liknande. Ju fler spår, ju fler tåg kan byggas 

samtidigt. 

De viktigaste uppgifterna utgör 

● Ta emot tåg på infartsgruppen 

● Skicka iväg tåg från bangården 

● Formera och i förekommande fall sortera vagngrupperna i avgående tåg 

● Kortsiktig buffert (väntan på bokat tåg, vänta in avgång samt fungera som ”fjäder” för 

förseningar på linjen) 

Bidragande faktorer för belastningen av bangården utgör 

● Antal destinationer som försörjs med avgående tåg 

● Antal avgående tåg per destination 

● Hur vagnar bokas från ankommande tåg till avgående tåg 

● Graden av sortering i avgående tåg 

● Tidtabellen, både för ankommande och avgående tåg 

● Ståtid, både planerad och oplanerad (vilket alltid förekommer i viss utsträckning) 

● Farligt gods 

Varje moment har en viss varaktighet eller processtid i anspråk8, se följande bild 

 

Generellt kan sägas att den totala genomloppstiden från ankomst till avgång inte skall vara 

mindre än ca: 2 timmar, och för att klara av mindre störningar och förseningar inte mindre än 

2:20 timmar. 

Då antalet spår på riktningsgruppen inte räcker till för alla avgående tåg som skall byggas 

avsätts ett par spår till s.k. blandning. En blandning är en form av mellanlagring av vagnar i 

väntan på att spår blir lediga där nya avgående tåg kan påbörjas. Vagnar ur blandningen 

hämtas genom att hela blandningen dras baklänges upp över rangervallen och därefter 

skjuts över vallen igen. Mellanlagrade vagnar i blandningen kan då rangeras ut till avgående 

tåg. 

Blandningar och extra spår används också för att gruppväxla vagnar. Gruppväxling är en 

sortering av vagnar i grupper så att det avgående tåget har vagnarna i rätt ordning. Det 

                                                
8 Se “Optimized Shunting with Mixed-Usage Tracks”, Markus Bohlin, Sara Gestrelius, Florian 
Dahms, Matúš Mihalák, Holger Flier, SICS Technical Report T2013:06 
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avgående tåget har därefter grupperna i rätt ordning för att kunna koppla av dem på de olika 

stationer som tåget passerar, t.ex. sist i tåget. 

3. Bilaga PRAGGE-metoden 

I projektet PRAGGE (Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad 

vagnslasttrafik 2020-2040, Dnr TRV 2015/6713) har behovet av spår på riktningsgruppen 

undersökts med avseende på historiska data, utfallsdata, tillhandahållet av Green Cargo. I 

PRAGGE har en metod utvecklats (här kallad ”PRAGGE-metoden”) för att kunna bedöma 

arbetsinsatsen på bangården då antalet spår i riktningsgruppen varieras. Olika trafikdata kan 

då prövas med olika bangårdskonfigurationer och resultatet från dessa beräkningar utgör ett 

kompletterande underlag för investeringsbeslutet. 

3.1. Metod 

Vi kan konstatera att antalet parallella samtidiga tåg närvarande på bangården (d.v.s. som 

antingen är påbörjade på ett riktningsspår eller som har minst en vagn på blandspår) är en 

funktion av de ankommande och avgående tågens tidtabeller samt den knytning som 

vagnarna har från ankommande tåg till avgående tåg. Om knytningen ändras så kan 

belastningen på bangården ändras. Likaså, om tidtabellen för ankommande eller avgående 

tåg ändras så kan belastningen ändras. 

Genom att blandningar används så finns inget diskret värde då det inte längre går att 

producera ett avgående tåg till. Gränsen blir en bedömningsfråga då arbetet med att formera 

avgående tåg ökar snabbare än antalet avgående tåg, eller att antalet försenade avgångar 

ökar snabbare än antalet avgående tåg. 

Det är således önskvärt att söka en metod som kan värdera när arbetet ökar snabbare än 

antalet produkter i termer av avgående tåg. Mer specifikt önskar vi identifiera då bangården i 

högre utsträckning får utföra ”onödigt” arbete, onödigt i meningen att det inte tillför värde till 

produkten som är det avgående tåget. Betrakta följande figur: 

 

I den vänstra figuren går en vagn direkt från det ankommande tåget till det avgående tåget. 

Borträknat eventuell ståtid på bangården (som i allt väsentligt ges av tidtabellen) så sker 

inget merarbete än det som måste utföras för att vagnen skall följa med avgående tåg. 

Således utförs enbart värdeskapande arbete (däremot kan det finnas väntetid för vagnen på 

t.ex. avgång vilket inte är att räkna till produktiv tid). Notera också att gruppväxling inte är att 

betrakta som merarbete då det tillför värde till produkten: det avgående tåget blir sorterat i 

den ordning som vagnarna måste gå i tåget. Utan sorteringen skulle tåget inte vara rätt 

byggt för sin uppgift på de stationer det besöker. 

I den högra figuren däremot slås vagnen först på en blandning, vilket sker t.ex. då vagnen 

ankommer för tidigt och det inte finns plats ännu att påbörja formering av det avgående tåget 
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som vagnen är bokad på. Vid ett senare tillfälle dras blandningen upp och skjuts återigen 

över vallen. Detta arbete tillför inget värde till produkten (det avgående tåget) eftersom om 

det funnits fler spår lediga tidigare så hade det avgående tåget börjat byggas direkt. Således 

önskas denna extra arbetsinsats minimeras. PRAGGE-metoden går ut på att mäta detta 

merarbete och ställa det mot antalet spår på riktningsgruppen. Då antalet spår minskas ökar 

behovet av blandningar och därmed merarbetet. PRAGGE-metoden söker finna det antal 

spår som behövs för att inte merarbetet skall bli ohanterligt högt. 

Nedanstående figur ger en uppfattning om relationen mellan vagnar som går direkt och hur 

många som går till blandning. Infartsgruppen ligger i övre delen (spåren 102-109) och 

riktningsgruppen nedanför (spåren 1-28). Däremellan syns de vagnar som går direkt 

(ljusblåa streck) samt de vagnar som först slås på blandning (röda streck). Bilden är hämtad 

från systemet RanPlans gränssnitt från tidigare testkörning. 

 

Det finns flera alternativa och besläktade nyckeltal som kan användas för att mäta denna 

extra arbetsinsats. Vi har valt att använda nyckeltalet antalet ”extra vagnsvall-drag”: summan 

av antalet gånger som vagnar dras extra över vallen, i det följande kallat ER. Ju lägre ER är 

desto mindre merarbete utförs på bangården, och omvänt, mycket merarbete tyder på att 

bangården är underdimensionerad för den trafik som planerats utföras. 

Ett års trafik med knytningar mellan ankommande tåg och avgående tåg kan då t.ex. 

beräknas vecka för vecka. Resultaten för olika antal riktningsspår kan då jämföras. I 

nedanstående graf finns ER-värden för olika antal riktningsspår på Sävenäs. 
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I PRAGGE-metoden tas ingen hänsyn till gruppväxling (dvs. sortering av vagnar i avgående 

tåg), av två orsaker. Det ena är att gruppväxling tillför värde till produkten, dvs. det avgående 

tåget. Det betyder att vi i vall-dragen för blandningarna får med vagnar som gruppväxlas och 

inte bara vagnar som slagits på blandning p.g.a. trängsel, vilket är olyckligt då vi inte längre 

kan identifiera enbart merarbetet. Det andra skälet är PRAGGE i så fall måste ha vetskap 

om vart vagnen är destinerat, dess s.k. bestämningsstation, något som vi inte har haft 

tillgång till. 

 


