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1. Bakgrund och syfte 

I Trafikverkets nationella godsmodell, Samgods, begränsas användningen av järnvägs-

transporter av ett genomsnittligt, maximalt antal godståg per dag per bandel (i Samgods 

representerat av en eller flera länkar). Kapaciteten anger maximalt antal godståg (lastade 

och tomma eller en mix därav) som tillåts passera en bandel summerat över båda 

riktningarna. Se de Jong och Baak [2015], Trafikverket [2016a,b] och Edwards [2026]. 

Samgods-modellen levererar transporter med lastade tåg, uttryckt som andelar av ett helt 

godståg (normalt upp till 650 m långt). Tågen är uppdelade i kombitåg, systemtåg och 

vagnslasttåg. Kombitågen i Samgods avser i princip transporter av gods som lastas i 

containers, och de körs mellan terminaler där omlastning i förekommande fall görs från/till 

lastbil respektive sjöfart. Systemtågen hanterar större transportvolymer med tåg för 

kunder med egna spåranslutningar till järnvägsnätet. Malmtågen ingår naturligtvis som ett 

speciellt systemtåg med den extra stora lastkapaciteten och anpassning till 

malmtransporterna i Norrra Sverige. Dessa godståg körs hela vägen mellan två områden 

utan omlastningar under vägen. Vagnslasttågen används för övriga järnvägstransporter, 

ofta är det kombinationer med matartåg till/från hubbar mellan vilka rangering sker till 

fjärrtåg som svarar för den längre delen av transporten. På samma sätt som för kombitåg 

är det vanligt med omlastning från/till lastbil respektive sjöfart, men i många fall är det 

även här transport med järnvägen hela vägen från A till B (som för systemtågen). 

I befintlig Samgods-version används en enkel modell för beräkning av hur mycket s k 

tomtåg som måste köras för att kunna genomföra transporterna, se Tabell 1.1. Tolkningen 

är den att för ex vis varje kombitåg som körs från A till B så måste 0.2 tåg med tomma 

vagnar köras tillbaka från B till A, normalt i returriktningen, men specialfall (av anekdotisk 

karaktär) förekommer där ruttvalen blivit olika i de båda riktningarna. 

  Tomtågsandel 

Kombitåg 0.2 

Systemtåg 0.56 

Malmtåg 1 

Matartåg 0.79 

Vagnslasttåg 0.45 

Tabell 1.1 Tomtransporter (tomtåg) uttryckt som andel av de lastade tågen. 

 

Vid modelleringen av kapacitetsbegränsningarna är denna enkla modell mycket enkel att 

hantera, det är bara att till de lastade tågen addera en andel som representerar den 

nödvändiga tomdragningen. En komplikation i sammanhanget är naturligtvis den brist på 

flexibilitet som modellen uppvisar när det gäller ruttvalet. När det är kapacitetsbrist i 

modellen så kan inte eventuell befintlig kapacitet längs andra rutter mellan två punkter 

utnyttjas, inte för de lastade tågen och inte heller för tomdragningen av vagnar. Endast 

medelst byte av transferpunkt i transportkedjor med vagnslasttåg (kombination av 

matartåg och fjärrtåg) är det möjligt att åtminstone delvis byta till alternativa rutter. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie hämtat från projektbeskrivningen är att: 

1. Att beskriva hur tomtågshanteringen görs i praktiken 
2. Analys av befintlig statistik (om den är tillgänglig) 
3. Undersöka överensstämmelse med befintlig Samgods-metod i den s k Extract-

modulen, d v s konstanta andelar per tågtyp enligt ASEK. Inom ramen för detta 
torde det vara av intresse att diskutera i vilken mån verkligheten kan avspeglas på 
ett bättre sätt, p g a att tomtransporter normalt planeras att gå i helt andra rutter 
än (omvändningen av) de lastade rutterna, och målet är istället att balansera 
tillgång och efterfrågan av tomvagnar snarare än att uppfylla vissa flöden. 

4. Associerat med tomtågen är en beskrivning av hur godstågsuppläggen ser ut för 
kombi, systemtåg och vagnslast. Är OD-relationer för systemtåg och 
”kollektivlinjer” för övriga en bra sammanfattande beskrivning av hur systemet 
fungerar. 

5. Föreslå metod och modell för förbättring av Samgods hantering av tomflöden.  
6. Att analysera vilken inverkan det borde ha i Samgods. 

 

1.2 Upplägg 

I kapitel 2-4 ges en kort litteraturbakgrund och beskrivning av hur tomvagnar hanteras i 

verkligheten med en inblick i hur det görs i Green Cargos system (som främst avser 

vagnslasttåg). Kapitel 5 innehåller en beskrivning av den indata vi genom tillmötesgående 

från Green Cargo fått tillgång till avseende alla deras transporter år 2012. Kombitåg kan 

ingå till viss del i indata eftersom kombitågsvagnar ibland ingår i vagnslast-tågsätt. 

Med kännedom om hur planeringssystemet på Green Cargo är uppbyggt, se Joborn [2001], 

designas en miniversion av systemet med arbetsnamnet miniVADIS, grundat på att det är 

en mycket förenklad version av det riktiga systemet VADIS (efter latinets Quo vadis? == 

Vart går du?). Modellen avser väsentligen att hantera hur vagnar som lastas av, av olika 

slag, sedan går vidare till nya uppdrag antingen genom  

a. att vänta på nästa uppdrag från aktuell plats, eller  

b. alternativt att dras till platsen för nästa uppdrag  

Målsättningen i modellen är i princip, att inom ramen för den befintliga vagnparken, 

minimera mängden tomvagnskilometer med bivillkoren att alla uppdrag ska tilldelas rätt 

antal tomvagnar. 

Med tillgång till indata och modell för dragning av tomvagnar presenteras i kapitel 7 hur 

modellen fungerar med Green Cargos indata som observationer. Från databasen kan 

transporterna delas upp i lastade vagnar i OD-relationer som associerats med terminaler i 

Samgods-modellen, vilket var nödvändigt för att beräkna avstånd med olika kombinationer 

av vagnslasttåg. Med detta som indata konstrueras en lösning med miniVADIS för  

allokeringen av tomvagnar i tid och rum. Viktigt att poängtera är att godsvagnar är 

uppdelade i många s k vagn littera som definierats av UIC (Internationella Järnvägsunionen, 

ett europeiskt samarbetsorgan), där varje littera består av ett antal bokstäver som 

beskriver vilken typ av transportuppdrag de används till. Detta beaktas genom att 

miniVADIS behandlar godsvagnarna i varje littera (eller grupp av littera) var för sig, genom 
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lösning av ett antal delproblem. Skulle detta inte göras, så skulle allokeringen från 

miniVADIS helt enkelt inte korrekt allokera vagnar i respektive littera. 

Resultat från miniVADIS jämförs sedan med hur allokeringen av tomvagnar har gjorts enligt 

databasen. Så långt indikerar resultatet att miniVADIS underskattar behovet av 

tomdragning med 33 %. Våra förklaringar presenteras i kapitel 7. 

Möjliga förklaringar: 

1. Utrikes vagnar går tillbaka direkt till sitt hemland 

2. Viss sammanblandning kan ha skett vid transporter via gränsnoder, främst Malmö, 

Trelleborg och Ystad. 

3. Tolkning av indata kan vara ofullständig 

Indata från Samgods till en modell som miniVADIS erhålls i form av var och när tågvagnar 

lastas av vilket resulterar i en tillgång på tomma vagnar, respektive av var och när 

tågvagnar lastas på vilket resulterar i en efterfrågan på tomma vagnar. Var är enkelt, det 

erhålls direkt från detaljer i Samgods resultatfiler. För att få en tidsdimension krävs 

antaganden om hur transporterna med sina olika frekvenser ska fördelas över årets 250 

Samgods-transportdagar. 

 

2. Tomtransporter i Sverige 

2.1 Vagnslasttrafik i Sverige 

Green Cargo är den enda aktören i Sverige som bedriver vagnslasttrafik i ett öppet system, 

medan de övriga aktörerna har specialiserat sig på systemtåg eller kombitåg i vilka 

vagnarna går i mer eller mindre fasta relationer. I Green Cargos produktion skiljer man 

dock oftast inte på vagnslast och kombi, utan dessa vagnar hanteras till stor del i samma 

produktionssystem.  

Godsvagnarna i vagnlasttrafiken är av många olika littera (vagntyper). Litteraangivelsen är 

mycket specifik, och i praktisk användning (dvs ur transportköparens synvinkel) kan ofta 

några olika littera användas för en och samma transport. De flesta vagnarna i inrikes trafik 

är antingen ägda av Green Cargo eller långtidsleasade från något vagnägarbolag (som t.ex. 

Transwaggon). Internationella transporter kan ske på utländska eller svenska banägda 

vagnar, och det finns alltid ett stort antal utländska vagnar i Sverige (och vice versa). Det 

finns ett speciellt internationellt regelverk hur han i Sverige får använda en utländsk vagn, 

generell kan man säga att den får skickas tillbaka tom eller användas för last i riktning mot 

hemmalandet.  

En del vagnar är avskilda för specifika kunder, t.ex. p g a färgsättning eller branding av 

vagnarna eller för att kunden vill säkerställa viss kapacitet. 

Trafiken är ordnat i ett system med fjärrtåg och matartåg. I huvudsak går fjärrtågen mellan 

rangerbangårdar och matartågen går mellan mindre bangårdar/stationer till 

rangerbangårdarna. Den perifera hanteringen från bangård till kundens spårområde görs i 

växlingsrörelser. Alla rörelser och tåg är tidtabellagda. De flesta transporter i 
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vagnslastsystemet görs av ett fjärrtåg och minst ett matartåg och en eller två 

växlingsrörelser. Så mycket som möjligt av rangeringsarbetet görs på de stora 

rangerbangårdarna eftersom hanteringen vid dessa är effektiv. Det lönar sig ofta att köra 

en vagn en omväg för att uppnå hög tågfyllnad och hög effektivitet i rangering.  

Transporter i vagnslastsystemet sker med anpassning till de olika kundernas behov och 

enligt de avtal som gäller med respektive kund. De beskrivningar som görs i denna rapport 

om hur Green Cargos produktion görs är därför generaliserad och det finns många 

undantag och kundanpassningar.  

En viktig och unik komponent i Green Cargos vagnslastsystem (t.ex. jämfört med många 

andra större godsoperatörer) är att de har ett vagnsbokningssystem (PBOK). Detta betyder 

att man redan vid beställning av transport bokar exakt vilka tåg (lastade) vagnar avses att 

skickas i. Därmed kan man i god tid ange en exakt ankomsttid till slutstationen, även om 

transporten inkluderar flera tåg och rangeringar. Man har även kontroll på bokningsnivån i 

tågen och ser till att tågen inte överbokas. 

2.2 Tomvagnsdistribution på Green Cargo 

Det finns en naturlig obalans i vagnslastsystemet som gör att det är svårt att undvika 

tomtransporter. Denna obalans ”förvärras” av att det finns många olika vagntyper och 

transporter av t.ex. timmer och papper kan inte göras i samma vagnar. Detta gör att det 

t.ex. vid ett pappersbruk finns behov att bli av med tomma timmervagnar samtidigt som 

man behöver tomma pappersvagnar. Syftet med tomvagnsdistributionen är därför inte att 

bli av med tomtransporterna, utan att se till att kundernas transportbehov kan uppfyllas 

samtidigt som tåg och vagnsflotta utnyttjas så effektivt som möjligt. 

Runt år 2000 genomförde Green Cargo (dåvarande SJ Gods) en stor omorganisation och 

teknisk innovation gällande distribution av tomma vagnar. Syftet var att effektivisera 

användningen av godsvagnar och samtidigt öka kvalitén i den levererade tjänsten till 

godskunderna. Den tekniska innovationen bestod främst i införandet av ett nytt 

datorsystem för planering av matchning mellan vagn och transport, dvs vilken (tom)vagn 

som skulle användas för respektive transport. SJ Gods hade sedan 1992 finansierat 

forskning vid Linköpings universitet [Joborn, 2001] som syftade mot effektivisering av 

tomvagnshanteringen, vilket gav en grund för både organisatorisk och matematisk 

utveckling av tomvagnshanteringen. Förändringarna ledde till stora förbättringar i 

vagnanvändning och servicekvalité och Green Cargo kunde markant minska antalet vagnar 

och därigenom minska underhållskostnad och bundet kapital. I stort sett hanterar Green 

Cargo tomdistribution på samma sätt idag. 

Tomma och lastade vagnar transporteras alltid i samma tåg, det vill säga det finns inga tåg 

som är speciellt avsedda för tomtransporter. Eftersom tågen har en maximal längd och en 

maximal vikt är det ofta en fördel att ha en mix av tomma och lastade vagnar för att 

maximalt utnyttja tågens längd och vikt. (Begreppet ”tomtåg” finns alltså inte i 

vagnslastsystemet.) Totala transportsystemet är naturligtvis dimensionerat för att hantera 

transporter av både lastade och tomma vagnar, men man vill samtidigt utnyttja den 

frihetsgrad man har i tomtransporter (genom att Green Cargo bestämmer destination och 

transportväg) till att maximera utnyttjandegraden på tågen. Planering av tåg (dvs vilka tåg 



9 
 

som ska avgå) sker med flera månaders tidshorisont och man inför aldrig i ett sent skede 

nya tåg för att transportera tomma vagnar. 

Framförhållningen i vagnslastsystemets transport är normalt mellan 1-3 dagar, dvs 1-3 

dagar innan transport ska utföras gör kunden en transportbeställning som inkluderar antal 

vagnar och vagntyp som behövs för transporten. De flesta transportbeställningar görs 

genom avrop på långsiktiga avtal.  

2.2.1 Organisation och hantering 

Planering av vagnsanvändningen i vagnslastsystemet är centraliserad till Vagnledningen vid 

Green Cargos operativa centrum i Hallsberg. Vagnledningens uppgift är att tillgodose alla 

transporter med tomvagn. Högst prioritet är att se till att transportbehov har vagn, och 

andra kriterier är att effektivisera vagnanvändningen och att minimera kostnader för 

tomtransporter.  

Vagnledningens mål är att leverera vagn till kund ”just-in-time”, men av olika skäl kan det 

vara lämpligt att leverera vagn ”för tidigt”. Kunder har ofta 8 timmars lastfrist och 8 

timmars tömningstid, vilket betyder att tomvagn ska levereras 8 timmar innan 

transportens avgångstid och den kan hämtas på destinationen 8 timmar efter ankomsttid. 

Vagnlittera är grupperade i grupper som är likvärdiga i kundperspektiv. Dessa grupper 

kallas fördelningslittera (flit). I transportavtalen beskrivs vilken eller vilka flit som ska 

användas för transporterna och det är upp till Vagnledningen att leverera littera som 

passar. 

3. VADIS – Green Cargos system för 
tomdistributionsplanering 

Vagnledningens huvudsakliga planeringsverktyg är dels det ”allmänna” produktions-

kontrollsystemet BRAVO i stordatormiljö samt det specialiserade systemet VADIS. VADIS är 

ett specialdesignat system för Green Cargos tomvagnsplanering och byggdes av SJ Gods 

1998-2000, som en tillämpning av den forskning om tomvagnshantering som Green Cargo 

stött. VADIS innehåller en beräkningskärna som bygger på matematiska optimerings-

metoder.  

Sedan systemet designades har Green Cargo i viss mån förändrat sin verksamhet. Sättet 

VADIS används på har då också delvis förändrats, däremot är den matematiska kärnan och 

det sätt som VADIS planerar distributionen av tomma vagnar i stort sett orörd. VADIS är 

byggt för att automatiskt kunna exekvera de planer som VADIS gör, men av olika skäl 

nyttjas VADIS idag främst som ett planeringsverktyg, medan Vagnledningen till stor den 

exekverar planerna som VADIS producerar. 

VADIS gör planering i realtid och så fort en ny transportbeställning görs beräknar VADIS om 

och hur transportens vagnbehov kan tillgodoses, samt säkerställer att vagn kan levereras. 

Planerna är dock flexibla på så sätt att de ständigt optimeras om för att varje kunds 

vagnbehov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. De tomfördelningsplaner som VADIS 

skapar låses så sent som möjligt, för att behålla flexibilitet så längs som möjligt och för att 
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tomdistributionen hela tiden ska grundas på senast möjliga information om kapacitet och 

bokningsläge i tåg och status på vagnar. VADIS kommunicerar med bokningssystemet för 

att både säkerställa plats för tomtransporter och anpassa planer efter platstillgång. 

3.1 Prioriteringar och begränsningar 

Kort sagt kan man säga att VADIS har kännedom om allt och anpassar sig till allt som 

behövs för att säkerställa att de planer som VADIS skapar också kan exekveras i praktiken. 

Detta gör att alla parter (t.ex. Vagnledning, kundkontakt och kund) ska kunna lita på att om 

VADIS gett positivt besked att tomvagn ska levereras i tid, så kommer så också att ske. Just 

denna princip är en av de ledande principerna i VADIS design, då man bedömde att brist på 

tillförlitlighet var ett mycket stort problem som gav många negativa återverkningar i form 

av ineffektivitet och badwill innan VADIS och den centrala Vagnledningen infördes. 

Prioriteringar i VADIS görs genom att kostnadssättning i optimeringsmodellen. 

Prioriteringarna är i princip följande: 

1. Kund som blivit ”lovad” lovad vagn ska få vagn 

2. Uppfyll så många behov av tomma vagnar som möjligt 

3. Ge tomtransporter särskild struktur, t.ex. prioritera att köra bort tomvagnar från 

gränsstationer eller kör tomvagnar till områden med stora behov av vagnar eller 

undvika tomtransporter i tåg som börjar bli fullbokade. 

4. Transportera så sent som möjligt 

5. Minimera transportavstånd 

6. Minimera rangering 

Prioritering av vissa nivåer är strikt (t.ex. alltid viktigare att uppfylla behov än att skapa 

viss transportstruktur), men mellan vissa nivåer är det mer flytande gränsdragning 

(t.ex. det kan vara bättre att transportera kort idag än långt i övermorgon).  

VADIS tar hänsyn till de vagnar som finns tillgängliga (tomma) nu och känner även till 

tidpunkter då vagnar kommer att bli tomma och tillgängliga i framtiden. De transport-

beställningar som är lagda försöker VADIS förse med tomvagn, men VADIS tar ej hänsyn till 

”prognostiserade behov”, dvs troliga tomvagnsbehov, men vars motsvarande (lastade) 

transportbeställning ännu ej lagts. Vagnledningen kan dock manuellt skapa tomtransporter 

mot prognostiserade behov. VADIS har full kännedom om tågtidtabellen och 

växlingsrörelse och hur vagnar kan växlas/rangeras mellan tåg. VADIS har också full 

kännedom om kapacitet och bokningsläge i alla fjärrtåg och de flesta matartåg (max längd 

och max vikt).  

VADIS hanterar idag runt 4000 vagnar uppdelade på cirka 30 flit. Vissa flit (främst 

kombivagnar) hanteras ej av VADIS, utländska och avskilda vagnar hanteras inte heller av 

VADIS. 
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3.2 Matematisk modell 

Planer för distribution av tomvagnar görs med en optimeringsmodell som löses med ett 

programbibliotek för linjärprogrammering (CPLEX). Beskrivning i denna rapport är 

kortfattad och saknar många detaljer liksom beskrivning av matematiska termer; 

noggrannare beskrivning finns i [Joborn, 2001]. Den matematiska modellen kan beskrivas 

som ett generalizerad integer multicommodity network flow problem. VADIS arbetar med 

en separat nätverksmodell för varje flit (ett flit motsvarar en commodity i det matematiska 

problemet), och modellerna samordnas genom att kapacitetsvillkoren motsvarande tågens 

kapaciteter synkroniseras mellan de olika modellerna.  

Flödet i nätverket motsvarar transporter (i tid och rum) av tomma vagnar, i form av ett 

time-space-nätverk – ju längre till höger i nätverket, desto senare i tiden. 

Kapacitetsvillkoren motsvarar antal tomma vagnar (av respektive flit) som kan 

transporteras i varje tåg. Principiell nätverksstrukturen illustreras i  

Figur 3.1.  

 

Figur 3.1: Principiell struktur av nätverksmodell i VADIS. 

 

Varje station/terminal i järnvägsnätets motsvaras av ett antal noder uppdelade på en 

tillgångsssida och en behovssida. Källstyrka på noderna på tillgångssidan motsvarar det 

antal vagnar som blir tillgängliga vid respektive tidpunkt (tidsintervall). Tidsintervallet som 

varje nod motsvarar är inte fixt utan bestäms utifrån att nätverket ska ha en korrekt logisk 

struktur (t.ex. så att inte vagnar kan ”resa bakåt i tiden”). Behov av tomma vagnar 

motsvaras av bågar från terminalstrukturens behovssida (vid den tidpunkt vagn önskas 

tom hos kund) till en tillgångnod vid den terminal där vagnen åter planeras bli tom och 
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tillgänglig för en ny transport. Kostnaden på dessa behovsbågar är stor och negativ, och 

kapaciteten på bågen motsvarar antal vagnar som respektive tomvagnsbehov motsvarar.  

Möjlighet att transporter tomma vagnar mellan terminaler motsvaras av en transportbåge 

från tillgångssidan vid en terminal till behovssidan vid en annan terminal. Varje transport-

båge motsvarar ett giltigt sätt att utföra en transport mellan dessa terminaler enligt 

tidtabellen och dess regelverk. En sådan transport kan innebära att flera tåg används, 

därför motsvarar varje transportbåge transporter i ett eller flera tåg, och många olika 

transportbågar (mellan olika par av terminaler i nätverket) kan motsvara samma tåg. 

Kapacitetsvillkoren ligger på tågnivå, dvs varje tåg har ett kapacitetsvillkor som spänner 

över samtliga bågar som har koppling till det tåget, och kapaciteten motsvarar antalet 

tomma vagnar som kan transporteras i tåget. 

Modeller motsvarande de olika fliten (olika commodities) löses sekventiellt och tågens 

kapaciteter motsvarar hela tiden residualkapaciteten givet lastade transporter och de 

andra flitens aktuella lösning.  

För att uppnå globalt optimum synkroniseras de olika flitens modeller genom att justera 

priserna på transportbågarna (ungefär som vid Lagrangerelaxation/subgradientoptimering 

av kapacitetsvillkor).  

Problemet har mycket goda heltalsegenskaper, även om det inte finns någon garanti att 

lösningarna är heltaliga. Om LP-relaxationens optimum inte är heltalig, använder CPLEX 

branch-and-bound för att finna en heltalig lösning, vilket brukar hittas efter ett fåtal 

förgreningar. 

3.2.1 Geografisk aggregering 

För att minska problemets storlek använd en geografisk aggregering. Aggregeringen 

utnyttjar att transportnätet har en tydlig ”hub-and-spoke”-struktur. Aggregeringen gör att 

det matematiska problemet som behöver hanteras minskar kraftigt i storlek. Genom att 

aggregering och disaggregering görs på ett fiffigt sätt (som det inte finns plats eller behov 

att beskriva här) har det ingen effekt på lösningarnas kvalité. Det aggregerade problemet 

innehåller runt 60 terminaler, medan det disaggregerade innehåller flera hundra (varje 

växlingsområde är representerat i den disaggregerade strukturen). Aggregering och 

disaggregering beskrivs kortfattat i Figur 3.23.2. 
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Figur 3.2 . Kortfattad illustration av aggregeringsprincipen i VADIS. 

 

 

 

4. Tomvagnsdistribution i vetenskaplig litteratur  

Den mest fullständiga beskrivningen av ett implementerat system görs i (Joborn, 2001) 

av det system som införts på Green Cargo och som beskrivits ovan. Några viktiga 

skiljelinjer mellan Green Cargos system och tidigare forskningslitteratur är att man på 

ett explicit sätt tar hänsyn till tågens kapaciteter, att den innehåller koncept för 

aggregering och disaggregering, detaljerade regelverk för hur transporter kan utföras 

och speciella koncept för att stärka heltalsegenskaperna i problemet. Till vår 

kännedom är VADIS på Green Cargo fortfarande det mest avancerade tomvagns-

planeringssystemet som implementerats i praktiskt bruk.  

De tidigaste tomvagnsmodellerna som rapporteras motsvarar enkla tudelade nätverk 

(transportproblem) med tillgång av tomma vagnar på ena sidan och behov av tomma 

vagnar på den andra sidan av det tudelade nätverket. I dessa nätverk saknas 

tidsdimension. Därefter rapporteras time-space-nätverk liknande det som 

implementerats i detta projekt, och senare tillkommer olika förfiningar av detta. En 

viktig utveckling är att flera tar hänsyn till att data inte är helt känt genom att man 

inför stokastik i tillgång och/eller behovsdata eller stokastiska transporttider.  
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I ett internationellt perspektiv är det ganska unikt att det i Sverige finns ett boknings-

system för godstransporter så att hela transportkedjan bokas långt i förväg. Därigenom 

blir ankomsttiden (mer eller mindre) deterministisk, eftersom den inte i ett operativt 

skede beror på tågfyllnaden eller belastning på rangerbangårdar. I vissa modeller för 

tomvagnsdistribution inför man stokastiska komponenter för att spegla osäkerhet i 

transporttider.   

I ett internationellt perspektiv är det vanligt att godstrafik på järnväg är betydligt 

mindre tidtabellagt än i Europa. I Europa använder person och godstrafik ofta samma 

infrastruktur, vilket gör att krav på tidtabelläggning ökar även för godstrafiken. Detta 

avspeglas även i modeller för tomtransporter – i flera modeller är antal tåg som skall 

köras ett beslut som optimeras i modellen. Detta har dock störst relevans om modellen 

betraktar och optimerar både tomma och lastade transporter, eftersom man 

samordnar besluten om att köra ett tåg eller inte beroende på transportbehov för 

både lastade och tomma vagnar. 

 

 

5. Data avseende tomvagns/tomtågsflöden  

Genom tillmötesgåendet från Green Cargo och med bistånd från Hans Sjöberg har vi fått 

tillgång till en databas med Green Cargo transporter år 2012. Vårt fokus har varit att utgå 

från lastade vagnar som indata, som sedan fördelas enligt en modell och ger ett resultat 

som kan jämföras med verklighetens tomvagnsdragning enligt Green Cargo. 

5.1 Data 2012 från Green Cargo 

I Pivottabellfältet i Tabell 5.1 nedan visas vilka variabler som kan används för beskrivningen 

av verklighetens tomtransporter. De inlagda Samgodsterminalerna är matchade mot 

verkliga terminaler baserat på minsta fågelavstånd och WGS84-koordinater.  

Variabelförklaringar:  

Vagn_id = ett löpnummer per godsvagn 

Vagnlängd_m = vagnsenheten i systemet är antal meter godsvagn [m] 

Km = antal km som godsvagnarna körts (jämförelse med våra Samgodsavstånd uppvisar 

inget samband!) [km] 

Bruttovikt = bruttovikt på godsvagnarna (last + tara)  [ton] 

Transportstatus = anger status på transported L (lastad) eller X (tom) 

Lastrapportdatum = anger vilket datum lasten rapporterats in till systemet 

Avgångstid = anger tidpunkt för avgång i form av månad och dag 

SamgodsTerminal_Från = avser 6-ställiga terminalnodnummer i Samgods för startpunkter 

Samgods_Name_från = avser Samgods nodbeteckning i textform för startpunkter 

SamgodsTerminal_Till = avser 6-ställiga terminalnodnummer i Samgods för slutpunkter 

Samgods_Name_till = avser Samgods nodbeteckning i textform för slutpunkter 

Astn = akronym för avgångsstation 
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Bstn = akronym för ankomststation 

Astation = avgångsstation i text 

Bstation = ankomststation i text 

Vagnägare = anger ägare som ex vis {PRIVAT, BANEGEN GREEN CARGO, BANEGEN 

UTLÄNDSK, ... }  

Vagnlittera = anger vagnlittera som ex vis {HABBIINS, LAAIS, SGMMNS, ….} 

Lastflagga = flagga i form av bokstavskoder {LL, LX, (tom)}. LL = håller på att lastas, LX = 

håller på att tömmas 

Pendel = anger om vagnen ingår i en tågpendel {Pendel, Ej pendel, Odefinierad, (tom)}. 

Pendlar körs med last i en riktning och går sedan tillbaka i samma relation, lastade eller 

olastade. 

Produkt = anger vilket uppdrag vagnarna ingår i {Vagnslast, Intermodal, Systemtransport, 

Special, Saknas, (tom)} 

Import_Export = anger inrikes/utrikes kopplingar {Inland,Export,Import} 

Ordningsnr_avkoppling = internt ordningsnummer för vagnskoppling till/från godståg. 

Månader = anger avgångstid som månad 

 

 

Tabell 5.1  Tillgängliga variabler i Green Cargo 

databasen. 

 

 

 

 

 

 



Värden som erhålls avser dels längdmeter respektive bruttovikt av godsvagnar. Givet dessa 

data är bruttovikten för lastade vagnar c:a 3 ton per längdmeter respektive 1 ton per 

längdmeter för tomma vagnar. Antalet vagnar i ett godståg med 600 m vagnlängd 

uppskattas till 20 vilket ger en längd på 30 m per vagn. Tabell 5.2 visar exempel på data för 

lastade tåg på tabellformat (gör det lämpligt för enkel import till andra program). 

 

 

Tabell 5.2 Uttag av lastade godsvagnar på tabellformat. Transportstatus = L 

Facit för dessa transporter i form av transporter av tomma godsvagnar presenteras i Tabell 

5.3. Ett test av den föreslagna modellen avser att studera resultatet med indata till 
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miniVADIS från Tabell 5.2 blir i jämförelse med transporter av tomma godsvagnar enligt 

Tabell 5.3. 

 

 

Tabell 5.3 Uttag av tomvagnar på tabellformat. Transportstatus = X 

 

5.2 Nodobalanser i Green Cargo databasen 

Många jämförelser har gjorts mellan modellresultat från miniVADIS  med Green Cargo 

lastade vagnar som input (Tabell 5.2), och verklig output enligt Green Cargo databasen 

(Tabell 5.3). Vi reagerade på ett fall med mycket större antal tomma vagnmeter ut jämfört 

med lastade vagnmeter in. Hypotesen är att antalet lastade vagnmeter in, summerat över 

året och alla vagnlittera, bör vara större än antalet tomma vagnmeter ut. 

Vi har dubbelkollat extremfallet Sea:_Köpenhamn i pivottabellerna och hittar inget fel. Det 

skulle kunna vara en felhantering vid övergång från Green Cargo platser till Samgods-

platser. Vi illustrerar med några platser kring Köpenhamn i Tabell 5.4 
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Tabell 5.4 Exempel på data från Köpenhamnsregionen i databasen. 

Förklaring till ovanstående är att nodbalansen i noder som har koppling till utlandet inte 

bevaras. Anledningen är att vagnar kommer in på en nod och går ut i en annan nod som 

också den är en gränsnod mot utlandet.  Alla dessa tre noder ligger på samma plats, d v s 

broöverfarten. Det som skiljer dem åt är vagnens slutdestination. Om vagnen ska till 

Tyskland kan vagnen gå ut på XMAS och ska den till Belgien kan den gå ut på ANTW men 

vagnarna går över bron.  

Om en vagn kommer in i landet via MBU och går ut via MBKO så uppstår en obalans i MBU 

och MBKO. Det är den enkla anledningen. Ett förslag är att antingen gruppera 

gränsövergångarna till Ystad, Trelleborg och Malmö där vagnar kan komma in och gå ut på 

olika taxepunkter. Fördelaktigast vore att vagnar som går över gräns dvs är import eller 

export inte är med i modellen.  

 

Det här exemplet leder till frågan huruvida miniVADIS bör minimera tomdragning 

utomlands? I kapitel 7 visas hur en uppdelning kan göras och vilka effekter det kan ge. 

I ett databasuttag för att närmare belysa detta redovisas hur det kan se ut uppdelat på 

olika vagnägare, se Tabell 5.5.  

 

Tabell 5.5 Alternativt uttag från databasen i Köpenhamnsregionen av vagnar associerade med 

utpekade terminaler. Transportstatus == Alla. Enhet: [vagnmeter]. 
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5.3 Data 2012 från Samgods 

Detaljer avseende godstågsflöden från Samgods kan hämtas från de s k ChainChoi-utdata-

filerna som beskriver alla lastade järnvägstransporter med tågtyperna: 

1. Kombitåg  (tåg 201 (650 m) och 210 (750 m) i Samgods 

2. Systemtåg (tåg 204 - 206  (650 m) och 211 (750 m) i Samgods 

3. Matartåg till vagnslasttåg (tåg 202 och 203  (650 m)) i Samgods 

4. Vagnslasttåg (tåg 207, 208  (650 m) och 212 (750 m)) i Samgods 

De platser där järnvägstransporterna startar anger ett behov av tomma godsvagnar (en 

efterfrågepunkt eller sänka). På motsvarande sätt anger de platser där 

järnvägstransporterna slutar en tillgång på tomma godsvagnar (en tillgångspunkt eller 

källa). Data omfattar naturligtvis frekvens av transporterna och antal tåg som ingår i varje 

transport. Fördelning av verklighetens efterfrågan på tomvagnar kan eventuellt 

approximeras med Samgodsmodellens olika varugrupper. I Samgods indelas tågtyperna i 

torr bulk, flytande bulk, allmän gods och container, vilket är en indelning som är alltför 

grov1 för miniVADIS. För att fånga tidsdynamiken i flödena, som är en viktig orsak till 

behovet att omlokalisera tomvagnarna, används metoden nedan för att fördela ut 

Samgods-lösningen flöden av tomma tåg till källor och sänkor fördelat över årets 250 

transportdagar och olika varugrupper (i aktuell version de 12 s k STAN-varugrupperna). 

Metod för konstruktion av indata till miniVADIS från logistikmodellresultat (ChainChoi): 

1. Varje godstransport med järnväg fördelas ut likformigt över året med lika 
tidsavstånd mellan konsekutiva transporter. 

2. Första transportens första transportdag slumpas ut mellan dag 1 och dag 250. Med 
frekvensen F blir tidsavståndet mellan konsekutiva transporter 250/F dagar. 
Avrundning görs till en viss dag. Vid behov rullas planen ut över årets slut genom 
att aktuell dag för transport nr N med första dag D beräknas som 
mod(D + (N-1)*250/F, 250) 

3. Startpunkterna utgör sänkor med krav på tillgång av rätt sorts tomvagnar. 
Slutpunkterna utgör källor med tillgång av olika sorters tomvagnar. För en 
transportkedja med olika vagnslasttåg gäller att det är startpunkten för det första 
OD-benet, respektive slutpunkten för det sista som ska anges. I mellanliggande 
rangeringspunkter förändras inte vagnsbehovet! 

4. För transporter i Sverige räknar man normalt med att transporten startar en dag 
och anländer till destinationen nästa dag  

5. Resultatet blir en lista med marginalvillkor för tomtågsflöden över tid. 
 

 

  

                                                           
1 I dagens Samgods är tomtågen/-vagnarna indelade i tågtyper (kombi, matartåg, vagnslast och 
systemtåg med varianter för de två senare). Möjliga indelningar i Samgods vore att eventuellt 
kombinera dessa med 32 Samgods-varugrupper eller 12 STAN-varugrupper, eller att skapa 
kombinationer mellan tågtyper och godstyper (torr bulk, etc). 
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5.4 Avståndsdata från Samgods 

En förutsättning för miniVADIS är att det finns avstånd i km mellan alla par av relevanta 

järnvägsterminaler. För att beräkna dessa har en sökning över efter kortaste avstånd 

mellan alla terminalpar gjorts. Samgodsavstånden för matartåg (tåg 202) och fjärrtåg (tåg 

207) har använts. När direktavstånd saknats har den bästa kombinationen bland dessa 

valts ut. Vidare har resultatet kombinerats med en inrikesandel i promille för att direkt 

kunna beräkna inrikes tåg/vagnm-km med miniVADIS-resultatet, se Tabell 5.6. 

 
 
c Scenario: Base2012 Date: 19/01/2017 08:50 2 

c Från    Till  tot_km  Inrikes  Tågmodell Rangerings- 

c                       andel              terminaler 

c                       promille 

 713611 713911 66.79000 1000 2 0 

 713611 718012 24.42000 1000 2 0 

… 

 713611 758121 199.9000 1000 2 0 

 713611 758611 288.3600 1000 21 758012 

 713611 758612 280.7400 1000 2 0 

 713611 718112 58.70000 1000 2 0 

… 

 758611 838221 333.3700 1000 12 756011 

 758611 838311 361.5700 1000 121 756011_838211 

 758611 838312 344.0400 1000 12 756011 

 758611 838321 363.5300 1000 121 756011_838211 

 758611 841511 361.2600 1000 12 756011 

 758611 841521 364.1000 1000 12 756011 

 

 984031 888512 1111.800 480 2 0 

 984031 890411 1149.050 497 2 0 

 984031 890711 1177.600 509 2 0 

Tabell 5.6 Avståndsdata för transportkedjor med vagnslasttåg. Tågmodell: 1==Matartåg, 2==Fjärrtåg. 

 

Givetvis måste logiken enligt ovan även användas för att lägga ut en tomtågsefterfrågan 

från miniVADIS. 

 

 

  



21 
 

6. Modell för strategisk planering av tomflöden – 
miniVADIS 

6.1 Mål 

Målet med en utveckling av tomhanteringen i Samgods är att få en bättre spegling av hur 

det går till i praktiken så att de flöden som orsakas av tomtransporter blir bättre 

prognostiserade. Utgångspunkten är därför att efterlikna de ledande principerna för hur 

tomvagndistribution görs i Sveriges vagnslastsystem. De principer som vi försöker fånga 

upp i modellutvecklingen är: 

- Tomtransporter görs i samma tåg som lastade transporter 

- Systemet kräver balans i fordonstillgång – varje lastad transport kväver tillgång av 

en tom vagn. Den tomma vagnen uppstå på samma station eller behöva 

transporteras till lastplatsen. 

- Tomtransporter planeras/optimeras utan hänsyn till avgångsstation/destination 

för de lastlopp som vagnen används till, så länge balanser i fordonstillgång uppnås. 

- Tomplanering görs med begränsad kunskap om framtida transportefterfrågan. 

- Det viktiga i tomplaneringen är att bestämma O-D-flöden för tomvagnar.  

- Det är viktigt att använda så få vagnar som möjligt för att effektivisera 

användningen av varje vagn. 

- Det finns många olika vagntyper och normalt inte utbytbara med varandra. 

- Grundprincipen i optimering av tomflöden är att minimera totala 

transportavståndet för tomvagnar. 

Vi gör följande förenklingar jämfört med verkligheten: 

- Alla förflyttningar tar ett dygn (görs övernatt), dvs om en lastad vagn ankommer 

dag 1, kan den användas för ny transport på samma plats redan dag 1 eller på 

annan plats under dag 2. 

- Tomflöden planeras i första hand utan hänsyn till tågen kapaciteter. Anpassning till 

järnvägsnätets kapaciteter görs genom att applicera Samgods kapacitetsmodell på 

resultatet  

- Vi har ingen kännedom om exakt tidtabell utan antar att man kan ta sig övernatt 

från alla till alla platser. 

- Kostnad för transport baseras på kortaste vägen i Samgods järnvägstransportnät. 
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- Varje STAN-grupp motsvarar en vagntyp, dvs vi antar att vi ska ha fordonsbalans 

för flöden som motsvarar en STAN-grupp.  

- Inom det beaktade planeringsfönstret antar vi att data om transporter och vagnar 

är 100% känt och deterministiskt. 

 

6.2 Optimeringsmodell 

Den föreslagna optimeringsmodellen är enkel och rättfram nätverksmodell av typ ”time-

space”-nätverk, dvs noder i nätverket representera platser vid olika tidpunkter och bågar 

motsvarar flöden i tid och rum. Figur 6.1 Illustrerar grundläggande nätverksstrukturen. 

Flödesenheten i nätverket motsvarar antal tåg (men kan även motsvara antal meter vagn 

eller antal vagnar). 

 

 

Figur 6.1 Grundläggande struktur för nätverket i optimeringsmodellen. 

 

En nod i nätverket representerar en plats under en dag. Nodens källstyrka motsvarar antal 

lastade transporter som slutar vid platsen/dagen minus antal lastade transporter som 

startar vid platsen/dagen.  

Bågar i nätverket motsvarar lagermöjlighet eller transport. Lager motsvaras av båge 

terminalnod från dag i till samma terminal dag i+1 motsvarar att tomma vagnar står på 

terminalen. Flödeskostnad på den bågen är noll. Transport motsvaras av en båge från nod 

motsvarande terminal a dag i till nod motsvarande terminal b dag i+1. Kostnad på bågen är 

Dag 1 Dag 2 Dag 3… 

Plats A 

Plats B 

Plats C 

Etc… 
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k + c*x, där k är en konstant, c är kostnaden att transportera en flödesenhet från 

startterminal till slutterminal motsvarande båden och x är bågflödet. Konstanten k införs 

för att det alltid ska vara billigare att göra en direkttransport än att transportera via en 

annan terminal (triangelolikheten antas gälla).  

I tidsperiod noll införs en superkälla med båge till alla andra noder i nätverket, källstyrkan 

på denna nog ska vara stor – tillräckligt stor så att problemet får en lösning, se Figur 6.2. 

Flöde på dessa bågar motsvarar att vagnar ”genereras”, dvs man ”skapar” flöde till 

huvudnätverksstrukturen. Genom att sätta kostanden på dessa bågar till ett stort tal, 

minimeras antalet vagnar som används. En supersänka införs efter sista tidsperioden, med 

sänkstyrka lika stor som superkällans källstyrka. Bågar men kostnad noll införs från sista 

tidsperiodens alla noder till supersänkan. En båge införs även från superkällan till 

supersänkan med kostnad noll. 

Figur 6.2 Nätverksstruktur kring superkälla och supersänka. 

 

För att reducera problemets storlek behöver man inte generera noder för de terminaler 

som varken har tillgång eller behov av den aktuella vagntypen (aktuell ””commodity”).”).  

Formell beskrivning av optimeringsmodell 

Eftersom modellen sönderfaller i ett problem för varje varutyp/vagntyp, beskrivs modellen 

för en av typerna (så slipper man index för varutyp, vilket bara skulle göra indexering i 

modellen mer krånglig utan att tillföra något). 

Parametrar/indata 

N: mängden av terminaler som har tillgång eller behov av tomma vagnar. Index i,j är 

element i mängden N, dvs i och j motsvarar olika terminaler. 

T: antalet tidperioder som betraktas, index t motsvarar en tidsperiod, t= 1,2,…,T. 



24 

 

aij: avstånd från terminal i till terminal j (km). 

cijt: transportkostnad från terminal i till j i tidsperiod t, cijt = k1 * aij + k2 – k3(T-t), där k1 är 

en mindre konstant för att se till att direkttransporter görs, k2 är transportkostnad per 

kilometer och k3 är en liten konstant som ska få transporter att göras så sent som möjligt i 

det betraktade tidsfönstret. 

g: vagngenereringskostnad 

sit: tillgång av tomvagnar vid terminal i i tidsperiod t. 

dit: behov av tomvagnar vid terminal i i tidsperiod t. 

Beslutsvariabler 

xijt: transport av vagnar från terminal i till terminal j med avgång period t. 

yit: utgående lager av vagnar vid terminal i efter period t. 

zit: generering av vagnar till terminal i till perioden t. 

ss: flöde från superkälla till supersänka. 

Optimeringsmodell 

min    ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑡𝑥𝑖𝑗𝑡

𝑖𝑗𝑡

+  𝑔 ∑ 𝑧𝑖𝑡

𝑖𝑗

 

𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑧𝑖𝑡 + 𝑠𝑖𝑡 + ∑ 𝑥𝑗𝑖,𝑡−1𝑗  = 𝑦𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡 + ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑗           ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑡 = 1,2, … 𝑇  (6.1) 

∑ 𝑧𝑖𝑡𝑖 + 𝑠𝑠  = 𝑠𝑠 + ∑ 𝑦𝑖𝑇𝑖             (6.2) 

Målfunktionen har två termer som motsvarar att minimera summan totala transport-

kostnaden respektive vagngenereringskostnaden. Ekvation (6.1) är nodbalansvillkoren för 

huvudsakliga noderna i nätverket och motsvarar att inkommande lager plus vagn-

generering plus tillgång av vagnar plus de ankommande tomtransporterna (som startade i 

tidsperioden innan) ska vara lika med summan av utgående lager, behov av vagnar samt 

avgående tomtransporter. Ekvation (6.2) motsvarar balansvillkor för superkälla och super-

sänka, där totala genereringen ska vara lika med totala utgående lagret, och för att få 

nodbalans införs en variabel ss som överför flöde från superkällan till supersänkan. 

Ekvation (6.2) bygger på att totala tillgången av vagnar i modellen är lika med totala 

behovet, om så inte är fallet kan man expandera ekvation (6.2) med skillnaden av total 

tillgång och totalt behov. 

6.3 Uppstartsperiod 

Indata till modellen är ”utrullade transporter över året” (transporter under respektive dag), 

men det resultat som skall användas i Samgods är medelflöden över året. Modellen har en 

viss ”insvängningsperiod” under vilken tomvagnar kommer att genereras i stället för att 
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förflyttas, och denna period bör inte vara med i medelvärdesbilden. På samma sätt finns 

en utsvängningsperiod på slutet, där vagnar inte kommer att behöva förflyttas utan kan stå 

kvar i lager, och den perioden bör inte heller beaktas i årsmedelvärdet.  

För att kompensera för insvängnings/utsvängningsperioderna är 5 extra dagar införda i 

början och slutet av ”året”. Data från årets sista fem dagar har kopierats till i 

insvängningsperioden och data från årets första fem dagar har kopierats till årets sista fem 

dagar. 

Efter införande av denna uppstartsperiod sker ingen vagngenerering under det ”riktiga 

året” under vilket medelvärden för totalflödena beräknas. 

6.4 Lösningsmetod – applicering av rullande tidshorisont 

När den matematiska modellen löses appliceras ett tidsfönster med längd T och en 

rullande tidshorisont. Detta betyder att först betraktas/optimeras problemet för dag 

1,2,…T; sedan dag 2,3,…,T+1, därefter 3,4,…,T+2, osv. Detta görs av två skäl: dels för att 

minska problemets storlek och snabba upp lösningstiderna, dels för att det är ett sätt att få 

bättre överensstämmelse med den verkliga situationen då man har en begränsad kunskap 

om framtidens transportbehov. Under det betraktade tidsfönstret på T dagar antas att 

man har full information om kommande tillgång och behov av tomma vagnar, men man 

har ingen kännedom om vad som händer därefter.  

 

6.5 Implementering 

En prototyp av optimeringsmodellen har implementerats i språket Mosel och LP-lösaren 

Xpress-MP, båda från FICO (http://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization-

suite). Val av språk och lösare gjordes enligt det sätt som mest lämpade sig för en prototyp 

utifrån projektets kompetens och tillgång till programvara. Man kan välja en helt annan LP-

lösare eller en ren nätverkslösare för en skarp installation. De använda verktygen har en 

viss licenskostnad, men den kan antagligen gå lika bra med alternativa produkter som är 

billigare (eller gratis). Värdet att återanvända koden som används i prototypen är ringa – 

den kan lätt återskapas i annan miljö, då den inte kan betraktas som särskilt komplicerad. 

I den gjorda implementeringen parallelliserades beräkningarna. Den använda datorn 

(Lenovo Thinkpad T460s) är fyrkärning. Genom samtidigt skapa fyra instanser av problemet 

motsvarande fyra olika varutyper(dvs vagntyper och STANgrupper) och behandla ett 

rullande tidshorisont-problem i varje subproblem/instans, reducerades lösningstiden med 

60%. 

6.5.1 Minkostnadsflödesmodell baserad på Bertsekas och Tseng 

För att snabba upp slutfasen av projektet implementerades modellen enligt ovan 

med hjälp av en optimeringskod för minkostnadsflödesproblem konstruerad av 

Bertsekas och Tseng [1989]. Koden är fritt tillgänglig under förutsättning att 

upphovsmännen anges. Referenser till teori och metod anges i ett antal referenser 

till de båda författarna. Koden är baserad på att problemet formuleras med 

http://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization-suite
http://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization-suite
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heltalsvariabler, och att det totala flödet som ska passera genom nätverket är känt. 

Totalflödet anges lämpligen som en kapacitet på en länk ut från en superkälla 

respektive på en länk in till en supersänka. Exekveringstiderna utgör inget 

problem2 under förutsättning att problem hanteras medelst en uppdelning i flera 

delproblem över tid på ett sätt motsvarande beskrivningen i kapitel 6.4. 

 

 

6.6  Integration i Samgodsprocessen 

I nuläget hanteras tomtåg först i efterhand. Endast hantering av lastade tåg görs i 

standarddelen av logistikmodellen. Fyllnadsgraden i tågen bestäms via en 

konsolideringsprocedur där transporter i olika korridorer rangordnas, och där 

fyllnadsgraderna sedan fördelas ut i ett förutbestämt intervall. Tomvagnshanteringen 

påverkas inte av detta, annat än att med högre fyllnadsgrad i de lastade tågen så behövs 

färre tomtåg per transporterat ton. Efter detta vidtar kapacitetsmodellen där andelen 

tomtåg, eller mer korrekt, andel tomvagnar i tågen används för att estimera det totala 

antalet tåg i genomsnitt på varje bandel dels för den aktuella lösningen där 

järnvägstransporter ingår, dels för de alternativ till dessa transportlösningar som används i 

kapacitetsmodellen. Kapacitetsmodellen är en linjärprogrammeringsmodell där 

alternativen till standardlösningen med sina extrakostnader utgör variablerna. Utöver 

kapacitetsvillkoren ingår endast övre gränser på 1.0 för såväl enskilda variabler som för 

summan av dem (per transportrelation). Som tidigare nämnts används idag en enkel 

proportionell modell för beräkning av mängden tomtåg vilket är enkelt i 

kapacitetsmodellen. 

Med en eventuell användning av miniVADIS för att bygga tomtågsefterfrågan medför det 

avsevärda konsekvenser för kapacitetsmodellen. Då frikopplas tomtransporterna delvis 

från de lastade transporterna och mängden tomtåg blir en betydligt mer komplicerad 

funktion av de lastade tågens rumsliga och tidsmässiga fördelning. En möjlig lösning skulle 

kunna vara att beräkna tomtågens utfördelning från alla destinationer för lastade tåg (ej 

rangeringspunkter) i förhållande till antalet ankommande lastade tåg. Sedan antas att 

förändringar i antalet ankommande tåg leder till proportionella förändringar i ut-antalen 

tomma godståg. Med intill visshet gränsande sannolikhet kommer detta att leda till 

avvikelser från kapacitetsmodellens resultat vid en efterföljande körning av miniVADIS och 

nätutläggning där begränsande kapaciteter utnyttjas till 100 % i kapacitetsmodellen, 

medan de i nätverket kommer att avvika, uppåt eller neråt. Tidigare har det handlat om c:a 

0.5 - 2 tåg per dygn. För större kapacitetsvärden kan det vara fråga om andelar av procent 

eller enstaka procent, medan det för lägre kapacitetsvärden naturligtvis kan bli mera. 

Underskjutande marginella volymer anses inte innebära något problem, men 

överskjutande kapacitetsutnyttjande måste hanteras.  

En implementerad procedur för detta ändamål finns i kapacitetsmodellen, men den 

förutsätter att LP-problemet reoptimeras med modifierade kapacitetsvillkor för att trycka 

                                                           
2 För Green Cargo data uppdelat på 56 vagn littera problem med ex vis 10 delproblem omfattande 

25 dagar vardera är lösningstiden med användning av endast en kärna några få minuter. 

Parallellisering är enkel att implementera. 
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ner överutnyttjandet. Det är en mycket tidskrävande procedur eftersom reoptimerings-

problemet är lika svårlöst som det ursprungliga (såvida inte en varm start kan nyttjas av 

linjärprogrammerings-lösaren). Ett mycket bättre alternativ i sådana fall är att rangordna 

alla transportrelationer som bidrar till överskjutande kapacitetsefterfrågan baserad på s k 

reducerad kostnad, d v s alternativkostnad inklusive värdering av kapacitetsbehov till 

marginalkostnad från kapacitetsmodellen. En bra heuristisk metod är sedan att helt enkelt 

använda alternativen enligt rangordningen tills kapacitetsbehoven är satisfierade. Efter 

varje använt transportalternativ beräknas effekterna för alla kapaciteter i modellen. I 

princip används den metoden i kapacitetsmodellen, men den är naturligtvis bättre på att 

hantera kombinationer av möjliga lösningar så att optimum erhålls. Men inte att 

förglömma, det är ett optimum till en approximativ modell baserad på en heuristik för 

tillpassning av kapacitetsvärdena! Dessutom kan det krävas flera iterationer. 
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7. Resultat  

Arbetet har bedrivits i en iterativ process med hantering av Samgodsdata och 

observationer avseende år 2012 från Green Cargo. Successivt har frågetecknen rätats ut 

avseende ingående delar, Samgods – Green Cargo data – miniVADIS, även om en del 

sannolikt återstår.  

Till att börja med redovisas en del initiala resultat med miniVADIS och uppdelning enligt 

Samgods. Framförallt visar det på behovet av att dela upp tomvagnarna i flera grupper på 

något vis. I annat fall blir det en ganska extrem lösning med mycket lokala omfördelningar. 

För att se hur miniVADIS fungerar är det viktigaste testet att använda lastade tåg i Green 

Cargo databasen som indata till miniVADIS, för att sedan jämföra resultatet med 

tomtågstransporterna från Green Cargo. I princip är ju miniVADIS designad för att spegla 

resultat från den verkliga modellen.  

7.1 MiniVADIS applicerat på Samgods-data 

Arbetet började med framtagning av indataexempel från Samgods för att testa modellen 

(miniVadis) enligt beskrivningen i kapitel 5.3. Två versioner provades, dels att alla vagnar är 

ersättningsbara med varandra, och dels med antagandet att varje STAN-grupp i Samgods 

hanteras av en specifik vagntyp (vagnlittera) och vagnar för transport av olika STAN-

grupper inte kan ersätta varandra, dvs att varje STAN-grupp hanteras av en unik vagntyp 

som inte kan användas för transport av annan STAN-grupp. I Figurerna 7.1 och 7.2 

presenteras resultat med miniVADIS för alternativet alla vagnslasttransporter 

sammanslagna till en vagntyp respektive vagnslasttågen uppdelat på 12 st STAN 

grupper/vagntyper. Indata från Samgods avser basscenariot 20123 med version 1.2.2 av 

Samgods-modellen. Effekten av sammanslagningen till endast en littera framgår tydligt i 

form av mycket mer omfördelning mellan platser i södra och mellersta Sverige i Figur 7.2. I 

Figur 7.1 blir det i princip endast lite omfördelning mellan terminaler längs västkusten 

söder om Göteborg och ostkusten norr om Stockholm. 

                                                           
3 Grundresultat: Base2012 (\\PCSTH12293\D:\S\Samgods_V122\Scenario_Tree\Base2012\) 
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Figur 

7.1 MiniVADIS-resultat för tomtåg med alla STAN-varugrupper sammanslagna [tåg/dag*10] 

 

Figur 7.2 MiniVADIS-resultat för tomtåg med individuell hantering av 12 STAN-varugrupper 

[tåg/dag*10]. 

 

I Figur 7.3 jämförs miniVadis resultat (för varje STAN-grupp tolkat som en vagntyp) med de 
vagnflöden som Samgods-modellen beräknar fram, med tomtågsandelar enligt Tabell 1.1. 
Tendensen här är ett visst överskott med miniVADIS längs norra ostkusten samt i Väst-
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Sverige. Vi återkommer till fler jämförelser med regressionsresultat mellan miniVADIS-
resultat och Green Cargo flöden längre fram. 

 

Figur 7.3 MiniVADIS-resultat för tomtåg med 12 STAN-varugrupper jämfört med Samgods tomflöden 
(rött = överskott miniVADIS, grönt = överskott Samgods) [tåg/dag*10]. 
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7.2 Jämförelse baserat på Green Cargo data och miniVADIS 

Denna huvudtest för miniVADIS avser att kontrollera komplexet miniVADIS modell – 
observationer från Green Cargo databasen - tolkning av indata och resultat.  
  
Metod: 

1. Ta ut lastade Green Cargoflöden per vagn littera (delvis svarande mot uppdelning i 
olika varugrupper). Gruppering av intresse anges i Tabell 7.1, vissa av dem har 
aggregerats så att det totalt är 56 grupper, varav några få saknar transporter 2012. 

 
2. Konstruera tomtågsflöden med miniVADIS. 

 

3. Jämför tomtågsflöden enligt indata från Green Cargo med miniVADIS-resultat från 
steg 2. 
 

Testerna började med miniVADIS som konstruerats med språket Mosel och LP-lösaren 

Xpress-MP. Jämförelser mellan miniVADIS-resultat och observationer från Green Cargo 

visar på ett trafikarbete för tomtransporter uppskattat till 12 000 tågkm per dag med 

miniVADIS och 18 000 tåg km per dag enligt Green Cargos data (under antagandet att det 

är 600 m vagnar per tåg). Ett intensivt arbete har gjorts för att söka spåra denna misstänkt 

stora skillnad i resultaten, men skillnaden ligger antagligen i att miniVadis antar en allt för 

förenklad och optimistisk bild av verkligheten, som gör att för lite tomtransporter 

genereras. En annan viktig orsak är att utrikes transporter har en mycket högre 

tomtransportandel då dessa vagnar inte kan användas fritt för att åstadkomma en optimal 

vagnfördelning, se avsnitt 7.2.2. 

Green Cargos inrapporterade uppgifter gällande trafikarbete för 2012 är c:a 26 milj tågkm. 

Data som erhållits från Green Cargo innehåller endast uppgifter om vagnkilometer, och 

totala volymen är 8504 miljoner vagnkilometer. För att för dessa uppgifter att korrelera gör 

vi antagandet att tågen innehåller 370 meter vagnar, vilket motsvarar ungefär 23.0 

miljoner tågkilometer. Den resterande skillnaden antar vi beror på att vi i våra experiment 

antar att alla transporter går kortaste väg, medan verklighetens transporter ibland går 

omvägar. Se även avsnitt 7.5. 

Ett regressionsresultat presenteras i Figur 7.4 som uppvisar en ganska bra korrelation med 
observationerna från Green Cargo. Tabell 7.2 redovisar hur tomvagnsförsörjningen sker i 
miniVadis på ett övergripande plan. Figur 7.5 illustrerar tomflöden beräknat med miniVadis 
baserat på Green Cargos data4. 
 

                                                           
4 I fortsättningen av detta kapitel redovisar vi förfinade experiment med miniVadis applicerat 

primärt på Green Cargos indata, då det visade sig vara komplext att få en helt korrekt tolkning av 

data så att resultaten ska bli jämförbara. 
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Figur 7.4 Regressionsresultat av jämförelse mellan Green Cargo tomvagnståg och resultat från 

miniVADIS-allokeringen. Tågen antas innehålla 370 m vagnar vilket ger en överensstämmelse med 

inrapporterade framförda tågkm år 2012 (Trafikverket [2012]) 
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Tabell 7.1 Vagn littera för uppdelning  i olika grupper av vagnslasttåg5. 

 
  

                                                           
5 Vagn littera lista från 2012. Endast fliten under 30 är med i VADIS. Resten är avskilda resurser för 

specifika upplägg. Flit 0 är ett slask-flit med mycket lite transporter.  

Flit/Vagngrupp Littera Flit/Vagngrupp Littera

0 LAAGRS-W 134 SHIMMNS-M

0 QLT 134 SHIMMNSS

0 UAIKKS 135 SGMMNS-W

1 EAOS 136 LNPS

2 ELOS 137 DALM

3 EANOS 138 GBLSS-Y

4 HIMMRS 138 LGSS-Y

5 HBBILLNS 140 SHMMS

5 HBILLNS-V 140 SHMMS-A

6 HBBINS 142 SMMS

6 HBINS-V 142 SMNPS

7 HBILLNS 143 SMMNPS

7 HBILLNS-X 143 SMMNPS-A

9 HBINS 143 SMMNPS-X

9 HBINS-YY 144 HBINS-U

10 KBIS 146 KIS

11 KBPS 147 KILS

12 LGNS-A 148 RILNS

13 LGJNS 148 RILNSS

13 LGJS 149 LAAGJS

14 LGJNS-W 153 LPS-X

15 LGJNS-WK 155 HIRRS

16 LGNS 158 ZAES

17 SGNS 162 LAAPS

17 SGNSS 165 KBPS

19 OMS-X 165 KBPS-X

20 OS 166 ZACNS

21 RES 168 SDGGMRS

22 RS 169 RS-E

23 RS-L 169 RS-EN

24 SGS 170 KBPS-X

25 KBPS-X 171 RS

29 LAAEILPRSS 172 SGNSS

30 SDGMS 173 RS

31 SDGGMRS 174 SGMMNS

32 SDGGMRSS 175 SGNS

33 SHIMMNS-SH 175 SGS

130 HIQQRRS-VW 176 SGNSS

132 SGMNS-W
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  Intern Transport Exogen 

%-andel i lösningen 60.15 37.52 2.32 

Antal i lösningen [m] 12 501 548 7 798 280 482 888 
 
Figur 7.2 Fördelning av tomvagnsallokering (med miniVadis på Geen Cargos data) på intern (ingen 
transport), transport och exogen (nya vagnar skapas i modellen p g a saknad omfördelningsmöjlighet) 

7.2.1 Jämförelse miniVadis och förenklad version av miniVadis 

För att möjliggöra många upprepade körningar, utan krav på innehav av Xpress-MP (som vi 
inte har på Sweco) under arbetet konstruerades en parallell modell enligt den korta 
beskrivningen kapitel 6.6.1.  
 
Som framgår av Figurerna 7.5 och 7.6, med miniVADIS-volymer uppskalade med faktorn 
1.5, är resultaten mycket lika för de olika versionerna av miniVadis. En skillnad ligger i 
planeringshorisonten för den aktuella körningen där:  
 

• miniVADIS(Rise) är körd med 6 dagars tidshorisont och sedan framstegad med 3 
dagar i taget. Vagnar hålls i lager i slutet av varje planeringshorisont. Efteråt 
aggregeras data till antal tomtåg en genomsnittsdag. 

• miniVADIS(Sweco) är körd med 5+50+5 dagars tidshorisont med 5 dagars 
uppvärmning, 50 dagar insamling och 5 dagars avslutning. Lagring av vagnar mellan 
de 5 körningsperioderna för ett år har inte gjorts. Se Tabell 7.5 för information om 
antal reallokeringar av tomvagns-meter. Data aggregeras till vagnmeter per år 
vilket omvandlas till Samgods dagar genom uppskalning med 260/250 (det är 260 
dagar i Green Cargo-databasen). 

 
 
I fortsatta redovisade beräkningar i rapporten har i huvudsak miniVADIS(Sweco) använts. 
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Figur 7.5 Resultat med miniVADIS(Rise). MiniVADIS resultat uppskalat med faktorn 1.5. Grönt flöde = 

överskott med 1.5 * miniVADIS tomma vagnslasttåg per dag. Rött flöde = överskott med Green Cargo 

tomma tåg per dag (X) 
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Figur 7.6 Resultat med miniVADIS(Sweco). MiniVADIS resultat uppskalat med faktorn 1.5. Grönt flöde 

= överskott med 1.5 * miniVADIS tomma vagnslasttåg per dag, Rött flöde = överskott med Green 

Cargo tomma tåg per dag (X) 
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7.2.2 Jämförelse mellan observerad tomvagnsfördelning med miniVADIS för inrikes 

transporter och direkt-returvarianter för lastade vagnar i export/import 

För att beakta det faktum att VADIS inte allokerar utrikes transporter, utrikes vagnar 

skickas oftast i retur omgående, har vi gjort en beräkning där miniVADIS endast hanterar 

inrikes tomvagnsallokering medan tåg i export/import-relationer leder till 100 % 

tomdragning i returriktningen, se Figur 7.7. Med denna ansats blir miniVadis totala 

transportvolymer mycket nära den observerade.  

 

Figur 7.7 Regressionsresultat av jämförelse mellan Green Cargo tomvagnståg och resultat från en 

allokering enligt miniVADIS och Samgods-modellen (100 % tomma i retur för vagnslast). 

 

Använder vi istället Samgods-principen för tomtransporter för export/import-relationer 

med 45 % i returriktningen för dessa transporter erhålls resultatet i Figur 7.8. Resultatet är 

blandat, lutningskoefficienten försämras men R2-värdet ökar till 0.87. 
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Figur 7.8 Regressionsresultat av jämförelse mellan Green Cargo tomvagnståg och resultat från en 

allokering enligt miniVADIS och Samgods-principen för utrikestransporter (45 % tomma i retur för 

vagnslast). Ökas tomandelen till 80 % blir lutningskoefficienten 0.97 men R2 sjunker till 0.78. 

 

7.2.3  Jämförelse baserat på Green Cargo data och miniVADIS med justering av 

gränsnoder 

För att justera för nodobalanser som presenteras i kapitel 5.2 gjordes en aggregering av 

gränsnoder i Köpenhamn, Trelleborg och Ystad i Green Cargos data (Tabell 7.3). En 

jämförelse av resultateten i Figurerna 7.9 och 7.4 visar på en liten förbättring av resultatet 

efter aggregering av gränsnoderna (lite större lutningskoefficient och högre R2-värde). 

 

Tabell 7.4  Aggregering av gränsnoder i Skåne/Köpenhamn 

Samgods_Name_till

Samgods_Ter

minal_Till Bstation Bstn

Rail:_Esbjerg 964711 MALMÖ BRO TAULOV MBTL

Rail:_Köbenhavn 963911 MALMÖ BRO KOLDING MBKO

Sea:_Köpenhamn 963921 MALMÖ BRO UTLANDET MBU

Rail:_Trelleborg 828711 TRELLEBORG TRG

Sea:_Trelleborg 828721 TRELLEBORG KOMBI TRCO

Sea:_Trelleborg 828721 TRELLEBORGS HAMNBANA TRHB

Sea:_Ystad 828621 YSTAD FÄRJA UTL YFU

Sea_Ferry:_Ystad 828631 YSTAD Y

Sea_Ferry:_Ystad 828631 YSTAD-RID-GODS YFG

Sea_Ferry:_Ystad 828631 YSTADS HAMN OCH INDUSTRISPÅR YHI
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Figur 7.9  Regressionsresultat av jämförelse mellan Green Cargo tomvagnståg och resultat från en 

allokering enligt miniVADIS efter aggregering av gränsnoder. 

 

7.2.4  Jämförelse mellan tomtransporter beräknade med miniVadis och utfall från 

Green Cargo respektive Samgods  

Tabell 7.5 innehåller en jämförelse på aggregerad nivå mellan Green Cargo-observationer 

rörande lastade och tomma vagnar, och miniVADIS beräknade tomtransporter baserat på 

de lastade volymernas tomvagnsgenerering och tomvagnsbehov. Tabellen innehåller även 

motsvarande jämförelse mellan miniVadis tomtransporter och lastade/tomma transporter 

enligt Samgods data (med STAN-uppdelade vagntyper). Med miniVadis beräkning av 

tomtransporter blir andelen tomtransporter i förhållande till de lastade transporterna 49% 

för Green Cargos data och endast 29 % i genomsnitt för Samgods data.  

För miniVADIS applicerat på Green Cargo antas i dessa beräkningar att 100% av utrikes 

transporter går tomma i retur. Med samma antagande (100% utrikes returtransporter) för 

miniVADIS applicerat på Samgods-data erhålls en tomtransportandel på 55%.  Om man för 

Samgods-data förfinar vagnstypdefinitionen så att varje kombination av STAN-grupp och 

tågtyp (vagnslasttåg, kombitåg, systemtåg) motsvarar en unik, icke utbytbar vagntyp, men 

samtidigt inte har någon särbehandling av utrikes transporter, erhålls en tomtransport-

andel på 33%. Dessa kombinationer med tomtågsandelar på 29, 55 respektive 33 % kan 

jämföras med de 40 % som Samgodsmodellens tomtransportprincip ger och de obser-

verade 47% för Green Cargo. Hanteringen av utrikes transporter har som framgår av 

resultaten en avsevärd inverkan, och den enkla ansatsen med 100 % i retur ger en över-

skattning. Det är exempelvis rimligt att anta att utrikes returtransporter till Sverige kan 

hanteras i VADIS direkt efter det att vagnarna är tillbaka i Sverige, vilket skulle innebära att 

tomvagnar som kommer i retur över Öresund och via färjor i södra Sverige kan reallokeras 
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därifrån och inte skickas tom direkt till ursprungliga avsändningsstationen för den lastade 

transporten (exporten). 

MiniVADIS-resultatet baserat på Green Cargo flöden av lastade vagnar med en uppdelning 

på 56 olika vagnlittera ger c:a 31 000 tågkm per dag (med estimatet 370 vagnmeter per 

tåg). Som framgår av Figur 7.11 förefaller det dock vara så att Samgodsmodellens enkla, 

proportionella modell beskriver Green Cargos tomflöden bättre än miniVADIS. På totalnivå 

(alla tågtyper exkl malmtåg) underskattar Samgodsmodellens tomtågsandel den 

observerade med 40 % jämfört med knappt 47 %. 

Totalnivån i Samgods i Tabell 7.5 avser totala volymer i Sverige exklusive malmtåg 

(uteslutna för att malmtåg inte ingår i Green Cargo data) som uppgår till 37.6 miljoner 

tågkm i Sverige medan Green Cargo totalen är 23.1 (baserat på tåg med 370 vagnmeter i 

genomsnitt och att de verkliga avstånden underskattas, observerad volym är 26 miljoner 

tågkm). 

 

 

Tabell 7.5 Resultatjämförelse. Rad 2 med miniVADIS för Green Cargo data med vagnlittera uppdelade 
lastade vagnar och 100 % i tomvagnsretur för utländska ger god överensstämmelse på totalnivå. 
MiniVADIS för STAN-uppdelade Samgodsflöden varierande andelar mellan 29 och 55 % beroende på 
aggregering och hantering av utrikes transporter. 

 

7.3 Jämförelse mellan observerad tomvagnsfördelning med Samgods-metod 

på observerade lastade vagnar 

Av intresse är naturligtvis att jämföra vad Samgods pricip för beräkning av tomtransporter 

resulterar i om den appliceras på Green Cargos data. I Figur 7.10 redovisas den i rumsliga 

fördelningen. 

Endast inrikes Tågkm/dag

 [Green Cargo

  1 tåg == 370 m 

vagnar]

Tomtågs-

andel 

tågkm av 

total [%]

Samgods

/Green 

Cargo 

[%]

Mtågkm/år Kommentar

MiniVADIS = f(GC-lastade, flit) 30 715 48.6 7.68 utrikes 100 % retur

Green Cargo tomma 29 393 46.6 7.35

Green Cargo lastade 63 138 15.78

Green Cargo Total 92 531 23.13

MiniVADIS = f(Samgods, STAN-split) 30 771 28.7 7.69

MiniVADIS = f(Samgods, STAN-

split,Utrikes 100 % i retur) 59 107 55.1 14.78

MiniVADIS = f(Samgods, 

STANxTågtyp-split) 35 055 32.7 8.76

Samgods tomma 42 960 40.0 146.2 10.74 exkl malmtåg

Samgods lastade 107 280 169.9 26.82 exkl malmtåg

Samgods Total 150 240 37.56
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Figur 7.10 Resultat med Samgodsmodell. Grönt flöde = överskott med Samgodsmodell tomma 

vagnslasttåg per dag. Rött flöde = överskott med Green Cargo tomma tåg per dag (X) 

 

En jämförelse i form av ett scatterdiagram presenteras i Figur 7.11. Jämförs resultatet med 

miniVadis (Figur 7.4) så är befintlig Samgods-princip bättre avseende såväl antal tågkm 

som förklaringsgraden R2 (även om marginalen är liten). 
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Figur 7.11  Regressionsresultat av jämförelse mellan Green Cargo tomvagnståg och resultat från en 

allokering enligt Samgods-modellen (45 % tomma i retur för vagnslast och 79 % för matartåg). Tågen 

antas innehålla 370 m vagnar vilket ger en överensstämmelse med inrapporterade framförda tågkm år 

2012 (Trafikverket [2012]) 

 

7.4 Uppdelning av Green Cargos tågtransporter på produkttyp 

I de tidigare redovisade experimenten gällande Green Cargos data är alla 

transportprodukter sammanslagna, dvs vi skiljer inte vagnslasttåg, systemtåg och 

kombitåg. Med en uppdelning av transporterna enligt PRODUKT-nyckeln i Green Cargo-

databasen ser fördelningen av lastade tåg ut som i Tabell 7.6. Nästan hälften av 

trafikarbetet utgörs av systemtransporter, vilka mot motsvarar systemtågen i Samgods. Vi 

delar därför upp Green Cargos observationer i två kategorier, systemtåg och övriga och gör 

motsvarande körningar med miniVADIS respektive Samgods-ansatser för tomtåg som i 

tidigare delkapitel. 
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INRIKES TRAFIKARBETE 
FÖR LASTADE TÅG 

(kod LL och LX i 
databasen) 

INRIKES TRAFIKARBETE 
FÖR ALLA TÅG 

  Produkt Milj VAGNMKM/ÅR Milj VAGNMKM/ÅR 

1 Vagnslast 1 653 3 024 

2 Systemtransport 2 765 3 988 

3 Intermodal 652 769 

4 Saknas 357 395 

5 (tom) 184 272 

6 Special 42 55 

7 SUMMA 5 654 8 504 

Tabell 7.6 Uppdelning av trafikarbetet för lastade tåg respektive alla tåg på produkterna i databasen 

(INRIKES TRAFIKARBETE = framförda tågkm för inrikes transporter samt inrikesdelen av 

export/import transporter) 

 

För en jämförelse med Green Cargos inrapporterade uppgifter för 2012 om c:a 26 miljoner 

tågkm krävs att ovanstående uppgifter i högra kolumnen dels räknas om till antal tågkm 

med en tillämplig genomsnittlig total vagnslängd med tåg, dels att viss hänsyn tas till att 

använda kortaste avstånd från Samgodsnätverket kan vara längre i verkligheten. Med 

totala vagnslängder på 600, 500, 400 respektive 370 m erhålls ett antal framförda tågkm 

som 14.2, 17.0, 21.3 respektive 23.0 miljoner tågkm. Vi fortsätter jämförelsen med en 

antagen genomsnittslängd på 370 m som innebär att de genomsnittliga avstånden är 13 % 

längre än beräknade avstånd i Samgods-nätverket. 

Omräkning till antal tågkm/år med 370 m vagnar per tåg ger Tabell 7.7. 

    

INRIKES TRAFIKARBETE 
FÖR LASTADE TÅG (kod 
LL och LX i databasen) 

INRIKES TRAFIKARBETE 
FÖR ALLA TÅG 

  Produkt Milj Tågkm/år Milj Tågkm/år 

1 Vagnslast 4.47 8.17 

2 Systemtransport 7.47 10.78 

3 Intermodal 1.76 2.08 

4 Saknas 0.96 1.07 

5 (tom) 0.50 0.74 

6 Special 0.11 0.15 

7 SUMMA 15.28 22.98 

Tabell 7.7  Uppdelning av trafikarbetet för lastade tåg respektive alla tåg på produkterna i databasen 

med antagna 370 m vagnar per tåg. 
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Figur 7.12 Scatterdiagram för tomtågsmodeller avseende vagnslast som funktion av observationer. 

Med en tomtågsandel på 53 % i Samgods hade lutningen blivit 0.995, d v s nästan det perfekta 1.0. 

 

I Figur 7.12 redovisas resultat med systemtågen uteslutna ur Green Cargos data. Resultat 

visas för både miniVADIS och Samgods-ansatsen (fast andel av lastade tåg går tomma i 

retur), råda punkter och regressionslinje motsvarar Samgods-ansatsen och blå motsvarar 

miniVadis. Resultaten är ganska lika de som tidigare erhållits fast på en betydligt lägre 

daglig tågkmnivå. Den enkla Samgods-ansatsen fungerar bäst både avseende lutning och 

anpassning (R2-värde). 

Motsvarande resultat som ovan för enbart systemtransporter presenteras i Figur 7.13. 

Tomtågs-andelen i Samgods-ansatsen är 0.56 som gäller för alla systemtåg i Samgods utom 

malmtågen. Green Cargo kör en del vagnlast/kombi på malmbanan vilket möjligen har 

kodats som systemtransport i Green Cargo-databasen. 
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Figur 7.13 Scatterdiagram för tomtågsmodeller avseende systemtåg som funktion av observationer. 

Med en tomtågsandel på 63 % i Samgods hade lutningen blivit 1.005, d v s nästan det perfekta 1.0. 

För systemtågen finner vi oväntat att miniVADIS resulterar i ett något bättre resultat än 

den enkla Samgods-ansatsen, som även det är bra (lika bra som för vagnslast) 

Sammanfattningsvis presenteras information om trafik- och transportarbete baserat på 

databasen och utläggningar av dessa transporter i Samgodsnätverket i Tabell 7.8. Tabellen 

visar vagntransportvolymer (vagnkilometer) för Green Cargos systemtåg respektive övriga 

tåg, samt transportarbete för Green Cargo och Samgods-data (Green Cargos 

vagntransporter omvandlade till 370-meters tåg). Volymer för Green Cargo och Samgods är 

inte helt jämförbara, då andra tågoperatörer än Green Cargo kör systemtåg, men på 

vagnslastsidan är Green Cargo tämligen dominerande. Tabellen visar också beräknade 

tomtransportvolymer (tågkilometer) för Green Cargos data med miniVadis respektive 

Samgods-ansatser (med fasta procentsatser för returtransporter). 
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Tabell 7.8  Sammanfattning av data i Green Cargo databasen med uppgifter om bl a bruttoton för 

lastade och tomma vagnar (och beräknade nettovikter). Observerade trafikarbeten (green Cargo) 

samt modellerade från Samgods (ej malmtåg) och tomtransporter beräknade med miniVADIS- 

respektive Samgods-principen applicerat på Green Cargo-data. 

8. Slutsatser 

I föreliggande projekt har vi närmare beskrivit och modellerat hur tomvagnsallokeringen 

görs i verkligheten, och i synnerhet hur det görs i Green Cargos system för hantering av 

tomma vagnar. Med indata i form av 2012 års transporter med lastade respektive tomma 

vagnar som tillhandahållits av Green Cargo har vi kunnat jämföra hur en konstruerad, 

något förenklad modell för tomvagnsallokeringen fungerar. Green Cargos modellsystem för 

hantering av tomma vagnar i vagnslastsystemet kallas VADIS, och den fungerar enligt 

nedanstående principer: 

1. Kund som blivit ”lovad” lovad vagn ska få vagn av rätt typ (vagn littera) 

2. Uppfyll så många behov av tomma vagnar som möjligt givet befintliga 
transportmöjligheter/tåglägen 

3. Ge tomtransporter särskild struktur, t.ex. prioritera att köra bort tomvagnar från 
gränsstationer eller kör tomvagnar till områden med stora behov av vagnar eller 
undvika tomtransporter i tåg som börjar bli fullbokade. 

4. Transportera så sent som möjligt 

5. Minimera transportavstånd 

6. Minimera rangering 

Vi har kallat den förenklade modellen miniVADIS. Den är i princip en nätverksmodell i tid 

och rum som väsentligen hanterar punkterna 1, 2, 4 och 5 ovan. De tillgängliga 

transportmöjligheterna har varit alla i nätverket tillgängliga transportrelationer, medan de i 

VADIS begränsas av tillgängligt utbud i form av inplanerade transporter/tåg. Tillgången till 

Vagnmet

er/år [M]

Brutto

ton/år 

[M]

Brutto

ton/m 

[M]

Tomtågsan

del relativt 

Green 

Cargo [%]

Tågkm/år, 

[M]

 370 m 

vagn/tåg

Nettoton

km/år 

[M]

Bruttoto

nkm/år 

[M]

ton/tåg i 

genomsni

tt

Övriga trsp 5.80 14.94 2.58 7.81 3 642 7 286 467

Systemtrsp 7.10 23.75 3.35 7.47 6 584 10 046 881

Övriga trsp 3.85 4.96 1.29 56.3 4.40 1 627

Systemtrsp 3.62 4.17 1.15 44.2 3.31 1 584

Övriga trsp 23.64 14 696 622

Systemtrsp 3.19 3 250 1 018

Övriga trsp 47.4 3.70

Systemtrsp 63.7 4.76

Övriga trsp 27.0 2.11

Systemtrsp 45.5 3.40

Tomtåg 

Samgods-

modell (prop 

retur)Tomtåg 

MiniVADIS

Vagndata Trafik- och transportarbete

Tomtåg Green 

Cargo

Green Cargo                

last

Samgods last 

(logistikmodell

)
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tomma vagnar bestäms av när och var vagnar lastas av, och efterfrågan på tomma vagnar 

bestäms av när och var vagnar lastas med gods. 

I modellen miniVADIS används indata från de lastade vagnmetrarna i transportdatabasen, 

d v s mellan vilka punkter och när de används för godstransporter. Resultatet beskriver 

vilka rörelser av tomma vagnar som krävs för en genomsnittlig period, ex vis en dag, och 

det jämförs med de verkliga tomvagnsrörelserna enligt transportdatabasen. 

I verkligheten hanteras inte utländska tomma vagnar av VADIS. Normalt är det så att dessa 

återtransporteras till sitt hemland mer eller mindre omgående. Om det lätt kunde 

implementeras så skulle ju det kunna utgöra en bas för att dela upp transporterna i inrikes 

respektive export/import. Om det emellertid är svenska vagnar som transporteras tillbaka, 

så kan de reallokeras inom Sverige på lämpligt sätt av VADIS. Därför har olika andelar med 

direktretur för utlandstransporter testats (100, 45 respektive 80 %, se Figurer 7.7-7.8).  

Det skulle fungera bra att använda miniVadis i Samgodsmodellen. Som en uppdelning av 

vagnlittera i Vadis anser vi att det är högst rimligt att anta att kombination STAN-grupp x 

tågtyp (kombi/system/vagnslast) motsvarar unika vagntyper (i resultaten för basåret 2012 

blir det 29 olika vagnlittera-konstruktioner i Samgods, systemtåg används inte för alla 

STAN-varugrupper). De fakto är kombivagnar annorlunda än vagnlastvagnar och de är 

sällan utbytbara mot varandra. Däremot kan godset som transporteras i kombi och 

vagnslast transporteras i båda tågtyperna. Samma sak gäller systemtåg – oftast är 

vagnarna i systemtågsuppläggen avskilda för just detta systemtåg och blandas inte med 

vagnslastvagnar eller kombivagnar. Det som återstår vore att kalibrera hanteringen av 

utrikes transporter (export) på ett relevant sätt. Som framgår av resultaten har 

hanteringen av utrikestransporter en mycket stor inverkan på resultaten. 

Resultaten (dvs jämförelse mellan beräknade tomtransportvolymer och Green Cargos 

verkliga) kan sammanfattas i att miniVADIS ger c:a 31 000 tågkm per dygn och R2 = 0.73 

(med utrikes transporter i direktretur tomma till 100 %), vilket är i nivå med de 

observerade tomvagnsrörelserna som omfattar drygt 29 000 tågkm per dag (Figur 7.7). Om 

man i miniVadis i stället ansätter att returer för utrikes transporter motsvarar 45% (dvs 

samma nivå som Samgods ansätter) erhålls knappt 22 000 tågkm per år men R2-värdet 

ökar till 0.87 (Figur 7.8). Används i stället Samgods-modellens propor¬tionella 

beräkningsprincip för tomvagnsallokering applicerat på Green Cargos data erhålls 28 600 

tågkm per dag med R2 = 0.88 (Figur 7.11), vilket får betraktas som ett bra resultat. Våra 

förklaringar till detta huvudresultat är: 

1. Om andelen tomtransporter uttryckt som en andel av den lastade volymen över tid 

är ganska konstant, så räcker det med en korrekt estimerad andel för att erhålla 

ett bra resultat. 

2. Försörjningen av tomma vagnar i Samgods sker dels genom att de återanvänds 

med utgångspunkt från godsleveranserna, dels att de körs tomma i retur. Dessa 

åtgärder används till en inte oväsentlig andel både i verkligheten och i miniVADIS, 

vilket förklarar det relativt höga R2-värdet. 

Även de viktiga systemtågen som i princip görs i regelbunden trafik för stora kunders 

räkning ingår i databasen. Efter en sen observation av detta faktum beräknades resultat 
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med en uppdelning av observationerna i vagnslasttransporter (allt utom systemtåg) 

respektive systemtransporter. Något förvånande visade det sig att miniVADIS gav ett något 

bättre resultat för systemtransporterna än Samgods-modellen, men även den senare 

fungerade tillfredsställande. För kombitågen gäller att det förekommer att de ingår i 

vagnlasttågen, men det normala är att de körs i regelbundna upplägg ungefär som 

systemtågen (ex Coop-tåget och hamnskyttlar till och från Göteborg). 

Studiens slutsatser är alltså att: 

1. Den nuvarande modellen för tomtågsallokering i Samgods givet befintliga 

förutsättningar är tillräckligt bra. MiniVadis är nästan lika bra enligt använda 

kriterier, men den är mer komplicerad än den enkla principen i Samgods-modellen. 

2. Tomvagnar transporteras till kund i befintliga inplanerade tåglägen, i princip längs 

den kortaste rutten. Men vid behov, ex vis vid kapacitetsbrist, kan en rutt med en 

längre transportväg utnyttjas. För Samgods-modellens del innebär detta att det 

finns god anledning att införa möjligheter till alternativa ruttval i kapacitets-

modellen, även om det innebär att den enkla hanteringen i LP-modellen inte kan 

bibehållas. 

3. Att det är svårigheter att översätta resultat från miniVADIS-modellen som baserats 

på vagn-meter till tågkm, beror dels på att vi saknar information om hur många 

vagnmeter det är per tåg, dels på att utrikes transporter bör hanteras på ett mer 

avancerat sätt. Ett möjligt sätt är att låta returtransporter avseende importen till 

100 % gå tomma i retur, medan returtransporter avseende exporten reallokeras på 

lämpligt sätt vid återkomst till Sverige. 

4. Ytterlige en orsak till att miniVADIS-modellen ger ett alltför avvikande resultat 

avseende framförda tågkm (beroende på antagna vagnmeter per tåg) är att vi 

saknar information om många av de bivillkor och avvägningar som görs i 

verkligheten. Viktigast torde bivillkor avseende vilka tåglägen som finns i praktiken 

och tillgängliga vagnsplatser i dessa vara. Andra aspekter är information om var 

tomma vagnar kan placeras inför nästa uppdrag, behov av växlingsrörelser för olika 

förflyttningar m m. 

Med föreliggande resultat och erfarenheter från utvecklingen av kapacitetsmodellen i 

Samgods är våra rekommendationer för fortsatt utveckling avseende tomtågshantering: 

A. Utveckla en metod för att tillämpa alternativa ruttval för tomtåg i kapacitets-

modellen med sparade ruttbeskrivningar så att de kan införas i kapacitets-

modellen. Eventuella överskridande kapacitetskrav bör hanteras med en heuristisk 

metod baserad på rangordnade marginalkostnader för alternativa lösningar 

(upprepade linjärprogrammeringslösningar är onödigt beräkningstunga). 

B. Uppdatera eventuellt tomtågsandelarna i modellen baserat på befintlig statistik. 

C. Att göra ytterligare miniVADIS-tester med en reviderad hantering av utrikes 

transporter i framtiden (metod och program är framtagna och kan relativt enkelt 

anpassas till annan hantering av export/import). 
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Tillkännagivande 

Författarna är mycket tacksamma för den hjälp som Hans Sjöberg, Green Cargo, har bistått 

med i form av en indatabas för 2012 och hjälp att tolka data i densamma.  
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