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Sammanfattning 

Föreliggande rapport, tillsammans med beskrivningen av Bangods i Berglund och Edwards 

(2016), behandlar uppgiften att integrera Samgods med Bangods på något sätt. Den nationella 

godsmodellen Samgods beskriver i princip alla godstransporter i Sverige med lastbil, järnväg, 

sjöfart och flyg. Den generella metoden och indata som används replikerar inte de observerade 

indata som ingår i den järnvägsfokuserade Bangods-modellen som hanterar alla inrikes 

godstransporter på järnväg. Det bedöms nödvändigt att säkerställa att Trafikverkets 

godstransportmodellering omfattar detaljnivån i Bangods, men samtidigt finns ett önskemål att 

integrera modellsystemen så att effekter i den generella Samgods-modellen får ett fullt, eller 

åtminstone mer betydande genomslag, på den detaljnivå som Bangods beskriver. Framförallt 

bedöms det som väsentligt att prognosen innehåller tillväxttal från basår till prognosår för olika 

varugrupper uppdelat på en finare geografisk nivå än idag. Olika delmål är att underlätta 

hanteringen av modellsystemen (eller och kombinera dem till ett gemensamt), samt att öka 

transparens, tillförlitlighet och kvalitet hos systemet. 

 

I denna rapport presenteras fyra möjliga lösningar för att antingen öka kopplingen mellan 

Samgods och Bangods eller för att utveckla Samgods så att Bangods-steget kan elimineras. De 

olika förslagen på lösning utvärderas mot bakgrund av vilka krav och önskemål som finns på 

Trafikverkets prognoser och analyser för godstågstrafik. De fyra förslag som presenteras och 

utvärderas i denna rapport är: 

 

• Pivot point-metod för geografiskt differentierade tillväxttal till Bangods. I princip är det en 

proportionell uppskrivning av en kalibrerad lösning med tillväxttakter bestämda av 

Samgodsmodellens lösningar för basår och prognosår. Ett antal regler ingår för att hantera 

extrema resultat och 0-värden. Områdesindelning för modellen föreslås vara 8 så kallade 

riksområden i Sverige (NUTS2-områden, se figur 3.2). 

• SUBGRAD: anpassning av Samgods tågflöden till observerad trafik. Det är en 

optimeringsmodell som medger anpassning av Samgodslösningen till både observerade 

värden för basåret och, om så önskas, tillgänglig kapacitet. För prognosåret kan den 

tillämpas endast med kapacitetsbegränsning, utan styrning mot observerade flöden. I en 

prototyp-modell har god beräkningseffektivitet uppnåtts.  

• En linjebaserad modell: införande av godstågslinjer i Samgods. I verkligheten körs godståg 

enligt tidtabell, ungefär som passagerartåg. Att anpassa Samgods till att hantera tidtabeller 

för godståg förväntas väsentligt förbättra kopplingen mellan observationer och 

Samgodsresultat. För basåret exempelvis skulle kapaciteten i modellen utgöras av de 

använda frekvenserna för olika linjer och transporterna skulle anpassas till detta. 

Överensstämmelsen med observationer i Samgods skulle vara mycket god. För 

prognosåret skulle bland annat frekvenserna på linjerna vara variabler som skulle 

bestämmas i en modifierad version av nuvarande kapacitetsmodellering i Samgods. 

Förändring i frekvenserna mellan basår och prognosår förväntas uppvisa mindre 

variationer i tid än förändringar i olika godsefterfrågerelationer. Dock krävs det en del 

http://www.sweco.se/
http://www.wspgroup.se/analys
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anpassningar av nuvarande logistikmodell i Samgods för att hantera ett tidtabellupplägg för 

godståg. 

• OD-relaterad tillväxt i Bangods. Samma som i metod nummer 1 föreslås, fast den skulle 

tillämpas på efterfrågerelation på matrisnivå istället. Förlaget omfattar att använda 

efterfrågematriser på NUTS2 x NUTS2-nivå, det vill säga med 8 x 8 områden (eventuellt 

några till för att hantera världen utanför Sverige). Svårigheter med detta är att åstadkomma 

en koppling mellan efterfrågerelationer på OD-matrisnivå och observerade flöden på 

länknivå. 

 

För att underlätta jämförelse mellan de olika förslagen och mot befintligt system, samt som 

underlag för författarnas rekommendationer, har en modell skapats för att bedöma för- och 

nackdelar med de olika utvecklingsförslagen. Den modellen omfattar en bedömning av 

förslagen enligt de tio storheterna nedan i en tregradig skala: 

 

1. Storheter: Modellresultatens innehåll. Antal storheter som erhålls. 

2. Detaljgrad: Finare skala i resultaten. 

3. Flexibilitet: Anpassningsmöjligheter till olika scenarier.  

4. Transparens: Förståelse för hur indata påverkar resultaten och att beräkningarna kan 

förklaras. 

5. Felfrekvens: Bidrar utvecklingen till ett säkrare system med mindre risk för felhantering?  

6. Reliabilitet: Bidrar utvecklingen till en ökad noggrannhet? 

7. Användbarhet: Bidrar utvecklingen till att fler kan förstå och använda modellen? 

8. Validitet: Återspeglas de förhållanden, samband och effekter i den verkliga världen som 

man är intresserad av? 

9. Indata, parametrar och kalibrering: Innebär utvecklingen krav på mer eller mindre indata 

respektive kalibreringsinsatser. 

10. Måluppfyllelse: Sammanvägd nytta av en utveckling med avseende på modellens syfte 
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1. Bakgrund 

För att modellera godstransporter på järnväg använder Trafikverket, förutom det huvudsakliga 

verktyget Samgods, en metod som benämns Bangods. Det är ett kompletterande verktyg till 

Samgodsmodellen då denna i dagsläget inte lyckas återskapa realistiska transportmönster på 

en tillräckligt hög detaljnivå. I Trafikverkets Trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

metoder, modeller och verktyg (2016) anges följande:  

 

”Samgodsmodellens järnvägsprognos framtas genom att utgå från utvecklingen per varugrupp i 

Samgodsmodellen och nyckla den till godstågstrafikering i basåret på tågnivå. Anledningen till 

att data inte hämtas direkt ur Samgodsmodellen är att data på bandelsnivå anses vara alltför 

osäkra. Genom att stödja sig på faktisk trafikering nås ett rimligare resultat för finare 

aggregeringsnivåer.  

 

Tekniken med så kallad nyckling från relativt aggregerade tillväxttal i Samgods till tågtrafik i 

Bangods medför emellertid vissa problem. Ett av dem är att skillnaden i geografisk tillväxt inom 

varje varugrupp helt förvinner, vilket kan ge inkonsistenta och orealistiska resultat för delar av 

järnvägssystemet. Ett annat problem med tekniken är att den inte är automatiserad och därför 

tar onödigt lång tid och har en hög risk för fel. Det finns alltså både kvalitets- och användar-

mässiga skäl till att undersöka möjligheten att söka förbättra och/eller frångå metoden med 

efterbearbetning i Bangods” 

 

Föreliggande rapport, tillsammans med beskrivningen av Bangods i Berglund och Edwards 

(2016), behandlar uppgiften att integrera Samgods med Bangods på något sätt. I denna rapport 

presenteras fyra möjliga lösningar för att antingen öka kopplingen mellan Samgods och 

Bangods eller för att utveckla Samgods så att Bangods-steget kan elimineras. De olika 

förslagen på lösning utvärderas mot bakgrund av vilka krav och önskemål som finns på 

Trafikverkets prognoser och analyser för godstågstrafik. De fyra förslag som presenteras och 

utvärderas i denna rapport är: 

 

• Pivot point-metod för geografiskt differentierade tillväxttal till Bangods 

• SUBGRAD: anpassning av Samgods tågflöden till observerad trafik 

• En linjebaserad modell: införande av godstågslinjer i Samgods 

• OD-relaterad tillväxt i Bangods 
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2. Krav och önskemål på modellsystemet 

I samband med modellframtagning och modellutveckling är det viktigt att grunda beslut om 

modellens utformning på vilka syften modellen ska uppfylla. De olika utvecklingsalternativen 

måste utvärderas utifrån hur väl de ligger i linje med vad modellen är till för och de krav och 

önskemål som finns på modellanalyser. I detta kapitel beskrivs därför de officiella krav som 

finns på Trafikverkets prognoser samt andra krav och önskemål som uttrycks av användare av 

modell och modellresultat. Baserat på det presenteras en utvärderingsmodell som sedan 

tillämpas på de olika utvecklingsförslagen, så att för- och nackdelar enklare kan jämföras. 

2.1 Officiella krav på Trafikverkets prognoser 

I Regeringens proposition 2012/13:25 – Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 

– kapitel 7.2 Prognosutveckling – ett successivt kontinuerligt arbete med årlig uppföljning 

betonas att indata och antaganden i transport- och trafikprognoser ska vara  

• allmänt tillgängliga 

• dokumenterade 

• motiverade 

• granskade och kvalitetssäkrade.  

 

Vidare ska prognoserna hålla hög kvalitet och processen ska vara fullständigt dokumenterad. 

Gällande godstrafiken så poängteras att dess utveckling beror bland annat på befolkningens, 

sysselsättningens och ekonomins utveckling, logistiska faktorer, lokalisering av olika 

verksamheter samt handels- och industrimönster både nationellt och globalt. 

Dagens system med Samgods och Bangods uppfyller till viss del dessa krav. En relativt stor 

andel av indata och antaganden uppfyller dock inte alla krav på tillgänglighet och 

dokumentation. Gällande kvaliteten är den svårt att mäta, då det inte finns mycket data att 

validera resultaten mot. Vidare är det inte tydligt vad ”hög” kvalitet motsvarar. Vilka osäkerheter 

kan accepteras? Slutligen tar Samgods i dess indata hänsyn till de faktorer som i propositionen 

anges som styrande för godstrafikens utveckling. I och med att tillväxttalen i Bangods kommer 

från Samgods sker en indirekt påverkan från faktorerna även i Bangods. Den kopplingen får 

dock sägas vara svag då det endast rör sig om nationella tillväxttal för olika varugrupper, utan 

geografisk koppling eller variation mellan stråk och relationer. 

Trafikverket sammanfattar propositionen på sin hemsida1 på följande sätt, där framförallt punkt 
8 och 10 har diskuterats ovan: 
 

1. Viktig utgångspunkt för planering av utvecklingen av transportsystemet och till grund för 

beslut om prioriteringar. 

2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. 

3. Beakta arbetet hos andra statliga aktörer. 

                                                      
1 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/, 2016-12-
20 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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4. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. 

Känslighetsanalyser är att föredra framför flera olika prognoser. 

5. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella 

prognoserna. 

6. Årliga uppdateringar på grund av nytt planeringssystem. 

7. Samma prognoser i ekonomisk och fysisk planering. 

8. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras och hålls tillgängliga för granskning/ 

kvalitetssäkring. 

9. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt. 

10. Prognoserna skall hålla hög kvalitet. 

11. Prognoser tas fram för alla trafik-/transportslag. 

12. Internationellt arbete inom området ska beaktas 

 

I Trafikverkets rapport Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser (Trafikverket, 2012a) 

beskrivs ”hur en prognos inom trafikområdet bör tas fram, förvaltas och revideras för att uppfylla 

Trafikverkets krav”. Där konstateras att höga kvalitetskrav är berättigade trots att det kan 

medföra större tids- och resursåtgång. Vidare betonas att modellerna behöver bli öppnare. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är de nationella prognoserna, men även andra prognoser är 

förknippade med liknande krav och ska kunna relateras till de nationella prognoserna. Ett av 

flera generella problem som nämns är att prognoser används för andra ändamål än de är 

avsedda för, exempelvis genom övertolkning på en för detaljerad nivå.  

Rapporten listar ett antal ska- och bör-krav under rubrikerna Tydlighet och transparens, 

Användbarhet, Erfarenhetsåterföring och stöd till användare, Operativ förvaltning samt Nya 

indata och modeller.  Många av kraven rör redovisning, granskning och dokumentation av 

exempelvis indata och antaganden samt på vilket sätt modeller ska tillämpas. Alla dessa krav 

måste uppfyllas oavsett vilken väg för utveckling som väljs för en viss modell. Här återges de 

krav som bedöms ha betydelse för huvudsyftet med denna rapport, det vill säga att 

rekommendera en lösning för utveckling av Samgods-Bangodssystemet.2  

• Under Användbarhet slås fast att det är kravet från den strategiska (ekonomiska) 

planeringen som prognoserna främst ska tillgodose. Detta kan ge en indikation på vilka 

storheter som är viktigast att modellera om en prioritering måste göras.  

• Vidare anges att prognosarbetet ska koncentreras till de förutsättningar som har störst 

betydelse för prognosutfallet och samtidigt är osäkra, något som bör hållas i åtanke då 

avvägningar ska göras om vilka parametrar som bör ingå i modellen. 

• Under rubrikerna Tydlighet och transparens samt Erfarenhetsåterföring och stöd till 

användare ställs olika krav på att indata ska vara tillgängliga, hålla god kvalitet, med 

mera. Detta bör påverka modellutvecklingen då delvis olika indata är nödvändiga för 

olika metoder. 

                                                      
2 Dock finns flera krav under framför allt rubriken Tydlighet och transparens som inte uppfylls av 
dagens Samgods-Bangodssystem och heller inte kommer att uppfyllas genom att något av 
utvecklingsförslagen i denna rapport genomförs, utan det kräver andra typer av åtgärder. 
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2.2 Andra krav och önskemål på godsprognoser och -analyser 

Utöver de officiella kraven som beskrivits ovan har information och synpunkter även inhämtats 

från andra håll. 

Holmgren et al (2014) 

I en studie från 2014 gör Holmgren med flera en översikt över synen på befintliga godsmodeller 

på makronivå i Sverige och Danmark (bland annat Samgods) hos modellanvändare och 

beställare av modellanalyser, med avseende på styrkor och svagheter hos modellerna och 

aktörernas krav på och åsikter om framtida modeller. Aktörernas samlade syn är att modellerna 

behövs för att stödja myndigheternas planering av transportsystemet, men även för 

uppskattning av godsflöden generellt. Något som efterfrågas är att mer detaljerade aspekter av 

logistik ska inkluderas i modellerna (i samband med det nämns modellering av logistiska beslut, 

men i övrigt är det inte återgivet exakt vad detta önskemål innebär). På frågan om vad som är 

det viktigaste kravet på en modell svarar aktörerna att kvaliteten på resultaten ska vara hög, att 

den geografiska skalan är rätt för analysen samt att ”logistiken” modelleras.  

Tidtabellsmodellering för järnväg och sjöfart föreslås av vissa, men inte alla. En mening som 

delas av flera av aktörerna är att man istället för att försöka addera mer funktionalitet till 

befintliga modeller bör fokusera på att få högre kvalitet i den funktionalitet som redan finns. En 

kritik mot befintlig modell (Samgods) är att den är för komplex och att det är svårt att följa, 

förklara och förstå modellberäkningarna och resultaten, vilket kan sammanfattas som att 

transparensen behöver ökas. 

Önskemål på modellutveckling eller framtida modeller inkluderar bland annat: 

1. Samma typ av analyser som med dagens modeller men med högre kvalitet 

2. Högre detaljgrad (författarna påpekar att det kan stå i motsatsförhållande till punkt 1 och 

4 om man ska utveckla befintliga modeller) 

3. Analyser av åtgärder på terminaler och bangårdar 

4. Bättre användarvänlighet/lägre komplexitet 

Intervjustudie 

Ett antal intervjuer har genomförts med personer som har viss till god kännedom om 

modellsystemet Samgods-Bangods, varav vissa är användare av modellresultaten. Intervjuerna 

sammanfattas här. 

Syftet med prognoserna är framförallt att leverera underlag till den strategiska planeringen via 

samhällsekonomisk kalkyl, exempelvis till objekts-, policy- och styrmedelsanalyser. Men de 

används även till den fysiska planeringen, exempelvis i form av kapacitetsanalyser och 

dimensionering av åtgärder. Modellsystemet används i båda dessa fall till att prognostisera 

antal tåg och ton per bandel. 

Dagens prognosmetod är tidskrävande och kräver flera iterationer. Vidare kan systemets 

robusthet ifrågasättas. Resultaten är ofta mer aggregerade än vad som efterfrågas. En ökad  
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detaljeringsgrad och noggrannhet efterfrågas. Det har framförts att sträckindelningen i Bangods 

behöver bli mer finfördelad. Vidare önskas information om godstågens källa och destination – 

vilka är tågen?3   

Denna information hade varit nyttig exempelvis vid nedläggningsanalyser eller analyser 

avseende överflyttningspotential (till annat trafikslag). Vidare påtalas att nyttorna kan vara olika 

för olika tåg, vilket går att räkna på för persontåg med det går inte i Bangods. I Bangods är alla 

uppgifter i resultattabellen istället genomsnitt per bandel, vilket får som resultat att alla godståg 

exempelvis får genomsnittliga tidsvinster när Bangodsresultat används i exempelvis Bansek. 

Modellsystemet är icke-transparent för de utan modellkunskap. Även för de med kunskaper om 

modellerna råder osäkerheter avseende resultaten. Är de tillförlitliga? Vad får ändringar i 

ingående parametrar för konsekvenser för slutresultatet? Vad kännetecknar ett pålitligt 

statistiskt underlag och pålitliga resultat? Hur skulle man kunna utvärdera att prognosen är 

tillräckligt bra?  

Modellerna bedöms kunna prognosticera förändringar i godstågstrafikering ganska bra i relativa 

termer. Men sannolikt är kvaliteten i absoluta termer inte alltid så bra. Detta behöver bli 

tydligare, vilket även är ett pedagogiskt problem – hur ska prognosresultaten tolkas? Svaret är 

ofta att resultaten måste användas som relativa tal. Så är dock ofta inte fallet. Trafikverket 

måste utreda vilka modellresultat som kan användas respektive inte användas, och 

kommunicera detta tydligt4.  

Vissa önskemål på analyser kanske inte kan tillgodoses och då behöver detta också 

kommuniceras. Det kan vara missvisande att redovisa prognosresultat på en för detaljerad nivå 

(exempelvis med flera decimaler i resultatet) då det kan sända en signal om högre noggrannhet 

än vad som egentligen finns. 

Modellsystemet bör generellt testas och utvärderas mera genom att göra fler och mer djärva 

känslighetsanalyser. Det framförs även i intervjuerna att man behöver bli bättre på testning och 

kvalitetssäkring efter att modellen utvecklats. Man måste säkerställa att uppsatta mål har nåtts 

innan prognoserna tillämpas i skarpt läge. 

Följande storheter i prognosresultaten efterfrågas (om det är möjligt att modellera med 

godtagbar kvalitet): 

• Godsvolymer (ton) 

• Antal tåg 

• Typ av tåg (kombi/vagnslast/system) 

• Källa och destination 

• Nettolast per tåg 

                                                      
3 Enligt uppgifter från Trafikverket [2017] finns uppgifter om tågens start- och slutpunkt i form av tidtabellen 

som ligger till grund för Bangods. Dessa redovisas dock inte i resultattabellen som användarna har tillgång 
till. 
4 I Trafikverkets validerings-PM för godsprognosen som finns tillgängligt på hemsidan [Trafikverket, 2016], 

anges hur väl totalt transportarbete på järnväg enligt modellen stämmer överens med statistik för basåret, 
totalt samt per varugrupp. Användare efterfrågar dock tydligare information om vilka uppgifter från 
Bangods som är lämpliga att använda till olika typer av beslutsunderlag och inte. 
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• Längd på tågen 

• Bruttovikter 

• Andra bärighetsmått 

• Volymer i noder (till/från), inte bara länkar 

• Antal vagnar per tåg (för fysisk planering) 

• Hastighet 
 

Avseende ett av de föreslagna modellutvecklingsspåren – att modellera godstågstransporter 

med olika linjeupplägg – påtalas att detta hade varit bra, men är det praktiskt genomförbart? Vid 

exempelvis objektsanalyser hade flertalet iterationer behövts för att få realistiska resultat. Idag 

tas motsvarande linjestruktur för Sampers fram av en person. Det borde kanske vara en hel 

grupp som arbetar med detta enligt en transparent metod. 

2.3 Utvärdering av utvecklingsförslag 

I de följande kapitlen presenteras ett antal utvecklingsförslag för modellsystemet Samgods-

Bangods. För att underlätta jämförelse mellan de olika förslagen och mot befintligt system, samt 

som underlag för författarnas rekommendationer, har en modell skapats för att bedöma för- och 

nackdelar med de olika utvecklingsförslagen. 

I Figur 2.1 visas en schematisk bild av ett modellsystem, dess indata och resultat. Samtliga 

delar innebär begränsningar och hänsynstagande när modellsystemet ska utvecklas.  

I Figur 2.2 specificeras det aktuella modellsystemet, då det består av både Samgodsmodellen 

och Bangodsmodellen. Båda delmodellerna har sina specifika indata och sina resultat, men 

därutöver fungerar vissa resultat från Samgods som indata till Bangods. Skissen kommer 

fungera som en översiktsbild att placera in de olika utvecklingsförslagen i. 

Slutligen, i Tabell 2.1, presenteras den modell som kommer användas för att utvärdera de olika 

utvecklingsförslagen. Modellen baseras framförallt på de krav och önskemål som beskrivits 

ovan i officiella krav och intervjuer, men även på generella, grundläggande kvaliteter som 

beräkningsmodeller bör uppfylla (se exempelvis National Academy of Sciences, 2007). 
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Figur 2.1 Modellutvecklingens kontext 

 
 
 

 

Figur 2.2 Modellsystemets uppbyggnad i detta fall 
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Tabell 2.1 Modell för utvärdering av utvecklingsförslag 

Utvärderings-

parameter 

Bidrar utvecklings-

förslaget till … 

Mått/indikatorer 

Storheter …att fler efterfrågade 

storheter modelleras? 

Transportarbete på järnväg (ton-km), antal tåg per 

linje, tågtyper, varugrupper, källa/destination, 

brutto- och nettovikt och längd på tåg … 

Detaljgrad …att modellresultaten blir 

mer detaljerade? 

Geografisk upplösning, tågtyper, varugrupper, … 

Flexibilitet … att modellen kan 

generera fler alternativa 

scenarier? 

Kvalitativt resonemang om restriktioner på grund 

av modellantaganden 

Transparens … att transparensen hos 

modellen ökar? 

Beräkningar kan spåras, effekter förklaras och 

osäkerheter uppskattas 

Felfrekvens … att risken för modellfel 

minskar? 

Risk för felberäkningar på grund av manuellt arbete 

eller komplexa datorprogram 

Reliabilitet … en ökad noggrannhet i 

modellresultaten? 

Osäkerheter och felmarginaler i modellresultaten 

Validitet … bättre återspeglar 

verkliga samband och 

effekter? 

Kvalitativt resonemang om vilka samband som 

påverkas och hur 

Användbarhet … en ökad användbarhet 

hos modellen? 

Tidsåtgång och svårighetsgrad vid tillämpning och 

förvaltning 

Indata, 

parametrar och 

kalibrering 

… minskade problem att 

försörja modellen med 

indata, sätta 

parametervärden samt att 

kalibrera modellen? 

Finns indata tillgängliga? Hur är dess kvalitet? 

Vilka kostnader är förknippade med anskaffning? 

Måluppfyllelse … modellen bättre 

uppfyller sina syften? 

Tillgodoser krav från strategisk och fysisk 

planering och andra önskemål på 

modellanalyser 
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Utvärderingsmodellen utgår från nio parametrar: Storheter, detaljgrad, flexibilitet, transparens, 

felfrekvens, reliabilitet, användbarhet, validitet samt slutligen indata, parametrar och kalibrering. 

För var och en av dessa parametrar ställs en fråga om huruvida det aktuella 

utvecklingsförslaget bidrar till att parametervärdet blir bättre eller ej. Ett antal mått eller 

indikatorer anges som stöd för utvärderaren, men ska inte vara begränsande om andra mått 

eller indikatorer kan motiveras. En övergripande, tionde utvärderingsparameter är 

måluppfyllelse, i vilket flera av de ovan nämnda parametrarna kan sägas ingå. 

1. Storheter: Om modellen utvecklas enligt aktuellt förslag, kommer fler efterfrågade 

storheter modelleras, som idag saknas i modellen? Denna parameter handlar alltså 

om modellresultatens innehåll. Om utvecklingsförslaget exempelvis skulle innebära 

att tågens bruttovikt ingår i modellresultaten, vilket de inte gör idag, så blir 

parametervärdet bättre. Om en storhet som idag modelleras försvinner, blir 

parametervärdet sämre. 

2. Detaljgrad: skulle den föreslagna lösningen göra att detaljgraden i resultaten blir 

högre? Exempel på detta är en finare bandelsindelning, fler tågtyper, med mera. 

Alltså att redan befintliga storheter (se punkt 1) får värden på en finare skala. Detta 

förutsätter naturligtvis att modellresultatens kvalitet är tillräckligt god, men det är 

inte vad som utvärderas av den här parametern, utan endast huruvida detaljgraden 

ökas, minskas eller förblir oförändrad. 

3. Flexibilitet: En modells struktur eller antaganden som gjorts i modellen kan 

innebära restriktioner av frihetsgraden att modellera olika scenarier. Olika 

utvecklingsförslag kan minska eller öka dessa restriktioner. Detta är svårt att mäta 

varför parametern istället får utvärderas genom ett kvalitativt resonemang. 

4. Transparens: En av de viktigaste faktorerna för att skapa tilltro till modellsystemet 

och därmed nytta med dess existens är att användare och mottagare av resultaten 

känner sig trygga med att modellberäkningarna kan spåras från indata/parametrar 

till resultat, att effekter som modelleras kan förklaras och att osäkerheter kan 

beskrivas och uppskattas. Denna parameter beskriver huruvida utvecklingsförslaget 

bidrar till detta eller ej, eller tvärtom. 

5. Felfrekvens: Ett av de angivna skälen till att Samgods-Bangodssystemet ska 

utvecklas är att en hög grad av manuellt arbete medför risk för beräkningsfel på 

grund av den mänskliga faktorn, framförallt i arbetet med att skapa en databas för 

basåret. Även komplexa modellstrukturer ökar risken för implementeringsfel i form 

av antingen buggar eller misstag i större modellstrukturer. Här anges om 

utvecklingsförslaget bidrar till en modell med större eller mindre inneboende risker 

för felberäkningar. 

6. Reliabilitet: Bortsett från rena felberäkningar (se punkt 5) så innebär olika 

antaganden och beräkningar osäkerheter och felkällor i modellresultaten. Det kan 

som ett (grovt förenklat) hypotetiskt exempel vara en parameter som sätts till 0,5 i 

brist på bättre underlag medan det verkliga (okända) värdet ska vara 0,3, vilket i sin 

tur skapar en osäkerhet på +/- 10 % i några av värdena i modellens utdata. 
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Utvärderingsparametern ”Reliabilitet” beskriver om hur utvecklingsförslaget 

påverkar noggrannheten i modellberäkningarna. 

7. Användbarhet: Modellsystemet Samgods-Bangods kritiseras för att det både är 

svårt att förstå och tillämpa och att det tar lång tid, vilket begränsar 

användbarheten. Om utvecklingsförslaget bidrar till att fler personer kan tillämpa 

och förstå modellen och att tillämpningen tar mindre tid, anges att denna parameter 

förbättras (naturligtvis kan även det motsatta förhållandet råda). En ökning i 

användbarhet (eller nummer 4, transparens) kan ibland stå i motsatsförhållande till 

en ökning av nummer 2, detaljgrad.  

8. Validitet: En av de viktigaste egenskaperna hos en modell är att den återspeglar 

de förhållanden, samband och effekter i den verkliga världen som man är 

intresserad av att undersöka. En modell som ger exakta svar med hög noggrannhet 

och detaljgrad men som inte kan uppskatta det verkliga systemets dynamik är bara 

användbar för att återge ett statiskt nuläge. Denna parameter anger om 

utvecklingsförslaget bidrar till att modellen i högre eller lägre utsträckning än i 

nuläget återger vad den är tänkt att återge. 

9. Indata, parametrar och kalibrering: Modeller kräver mer eller mindre indata och 

exogena antaganden i form av olika parametervärden. Vidare finns olika behov av 

kalibrering. Sådana behov gör att mer resurser (tid och eventuellt pengar) måste 

läggas ner när modellen används. Denna utvärderingsparameter handlar om ifall 

utvecklingsförslaget medför att den resursåtgången minskar eller ökar, vidare ifall 

dessa indata och parametervärden ens finns tillgängliga och i så fall hur dess 

kvalitet är. 

10. Måluppfyllelse: Flera av ovanstående parametrar 1-9 kan vägas samman i en mer 

generell parameter som beskriver ifall utvecklingsförslaget medför att modellen i 

större eller lägre grad uppfyller sina syften. Baserat på genomgången tidigare i 

detta kapitel ska prognosmodellerna framför allt tillgodose kraven från den 

strategiska planeringen, sett till såväl innehåll, kvalitet, användbarhet med mera. 

Men även behoven från fysisk planering och andra önskemål på analyser som till 

exempel godskartläggningar kan vägas in här. Parametern är ett sätt att återföra 

alla beslut om modellutveckling till frågan om varför modellen finns och huruvida 

utvecklingsinsatsen bidrar till det syftet eller ej och om insatsens omfattning står i 

proportion till den eventuella förbättringen. 

 

I de följande kapitlen kommer dessa parametrar utvärderas för vart och ett av 

utvecklingsförslagen. Varje fråga besvaras med antingen Positivt, Neutralt eller Negativt, 

tillsammans med motivation av valet i beskrivande kommentarer. I det avslutande kapitlet 

jämförs resultatet av varje utvärdering som grund för författarnas rekommendationer. 
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3. Pivot point-metod för geografiskt differentierade tillväxttal till 
Bangods  

Det första utvecklingsförslaget går ut på att de utdata från Samgods som används som indata 

till Bangods görs mer detaljerade. Till detta kommer vidareutveckling av Bangodsmodellen, dels 

för att anpassa den till de mer detaljerade indata men även enligt de enklare förfiningar som 

föreslogs i Berglund och Edwards [2016] samt ökad automatisering av Bangods. 

 

 

Figur 3.1 Översikt över utvecklingsförslaget Pivot point-metod för geografiskt differentierade 

tillväxttal till Bangods 

3.1 Pivot point-metod på geografisk NUTS2-nivå 

Ett förslag för att ta fram geografiskt differentierade tillväxttal till Bangods från Samgods är att 

använda den Pivot point-metod (akronymen PPM används i dokumentet) som beskrivs i Daly et 

al. [2012]. Grundprincipen för metoden innebär att utgå från modellerade tågflöden (BAS) och 

uppmätta/kalibrerade tågflöden (CAL) för ett basår. Modellerade tågflöden (SCEN) för ett 

scenario av något slag (för policyanalys eller prognos) används för att beräkna hur matrisen 

CAL ska justeras, det vill säga vilket PPM-fall som ska användas. Den normala justeringen till 

resulterande tågflöden SCAL (med elementvisa operationer) är: 

Ekvation 3.1 

SCAL := SCEN / BAS * CAL  

Metoden enligt Daly et al. [2012] beskrivs i mer detalj i Tabell 3.1 översatt till de beteckningar 

som används i detta projekt. Normalfallet i Ekvation 3.1 motsvaras av cell typ 8a i Tabell 3.1 

(normal tillväxt). Det andra utfallet i cell typ 8b avser ett fall med extra stor tillväxt där man 

övergår till en kombination av multiplikativ och additiv förändring vid stora efterfrågeökningar i 

SCEN-matrisen. 
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Övriga fall i tabellen behandlar fall där värdet i en eller fler relationer (i, j) i något av fallen BAS, 

CAL, eller SCEN är lika med 0 (eller mycket nära noll, exempelvis < 0.001). 

Tabell 3.1. Möjliga utfall, 8 kombinationer 

Base 
Synthetic 

Base 
Synthetic 

Future 

Predicted 

(SCAL) 

Cell Type 

(CAL) (BAS) (SCEN) 

0 0 0 0 1 

0 0 >0 SCEN 2 

0 >0 0 0 3 

0 >0 >0 

Normal 
growth 

0 4a 

4b 
Extreme 
growth 

SCEN – X1 

>0 0 0 CAL 5 

>0 0 >0 CAL + SCEN 6 

>0 >0 0 0 7 

>0 >0 >0 

Normal 
growth 

CAL SCEN / BAS 8a 

8b 
Extreme 
growth CAL   X2 / BAS + (SCEN – X2) 

 

Värdena på X1 och X2 definieras av: 

Ekvation 3.2 

X1 = k2BAS 
 
  

Ekvation 3.3 

X2 = k1BAS + k2BASmax(BAS / CAL, k1 / k2) 
 
  

med vanliga parameterval för k1=0.5 och k2=5. Parametrarna används för att förhindra alltför 

extrema justeringar. En vanlig förenkling numera, enligt Daly at al. [2012], är att välja samma 

värde på X2 som på X1, det vill säga X2 = X1. 

Några ytterligare kommentarer om de olika fallen redovisas i Tabell 3.2. 

  



   

 

 

18 (90) 
 
UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR BANGODS-

SAMGODS 

 

2017-06-30 

 

Tabell 3.2 Utfall i PPM-metoden 

PPM-fall Kommentar 

1 Alla utgångsvärden (BAS, CAL och SCEN) är 0. Då blir prognosen SCAL 

också 0. 

2 Basårets värden är 0, men modellvärdet SCEN är > 0. Det kan exempelvis 

bero på nyetablering av något slag. Prognosen SCAL sätts till modellvärdet 

(SCAL := SCEN) 

3 Basårets modellvärde är > 0, men övriga värden är 0. Prognosen SCAL 

sätts lika med modellvärdet (SCAL := SCEN, SCEN == 0) 

4a Modellvärden BAS och SCEN > 0, men kalibrerat värde är 0. Om det är 

normal tillväxt sätts prognosen SCAL lika med basårets CAL, det vill säga 

SCAL := 0. Normal tillväxt definieras av parametrarna k1 och k2. 

4b Som ovan men extrem tillväxt, vilket medför att prognosen SCAL blir allt 

som överskrider gränsen för normal tillväxt. 

5 Det kalibrerade värdet CAL är positivt medan modellvärdena == 0. Här 

används det kalibrerade värdet CAL även för prognosen SCAL. 

6 Om modellvärdet för basåret == 0 medan övriga är större än 0, så adderas 

kalibreringsvärdet och modellprognosen. 

7 Basårsvärdena är båda positiva men modellprognosen är == 0. Här nollas 

prognosen SCAL enär modellinformationen anger det. 

8a Detta är normalfallet med alla värden positiva, men inte extrema. Här 

justeras det kalibrerade värdet upp i proportion till modellens tillväxt från 

BAS till SCEN. 

8b Samma som ovan men extrem tillväxt. I den här situationen begränsas den 
proportionella ökningen av ett takvärde (en brytpunkt). Volymen som 
överskrider taket, SCEN – X2, adderas till prognosen. Prognosen, SCAL, är 
inte uppåt begränsad men den övergår till en linjär term över brytpunkten.  

 
 

I dagens modellsystem tas tillväxttal fram för var och en av 12 varugrupper. Vi föreslår att dessa 

differentieras till åtta geografiska regioner5, så att antalet tillväxttal istället blir 96. Vidare kan 

dessa 96 var och en delas upp ytterligare i ex vis tågtyperna kombi-, system- och vagnslasttåg 

så att det totalt blir 288 tillväxttal. Denna indelning kan naturligtvis även göras i befintlig modell 

så att man kan tal om 3*12 = 36 tillväxttal.  

Tillväxttalen tas fram enligt PPM. Ett test har genomförts, där sådana tillväxttal har beräknats 

utifrån resultat från Samgods kalibrerade resultat för basåret 2012 och huvudscenariot 2040 

och med hjälp av PPM. Resultat på regionnivå har hämtats från det kalibrerade huvudscenariot 

för 2012 (som benämns BaseSc2012R108). 

                                                      
5 Enligt Sevring [2017]: I Bangods år 2000 fanns en sådan geografisk uppdelning som i huvudsak byggde 

på SJ-Gods sex affärsområden. Dessa områden viktades upp eller ned för respektive varugrupp beroende 
på avvikelse från riksgenomsnittet. 
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Vi börjar med en redovisning av resultat där vi utgår från tågflöden på STAN-gruppnivå och 

tågtypsnivå (kombi, system och vagnslast)6 samt geografisk nivå NUTS2 (8 områden i Sverige 

enligt  

Figur 3.2). Till att börja med redovisas resultat med simulerade CAL-flöden som 

överensstämmer exakt med BAS-flödena i modellen, se Figur 3.3-Figur 3.5.7 

                                                      
6 Utöver NUTS2-region och varugrupp har tillväxttalen i dessa exempel även differentierats på 
tågtyper 
7 I fallet med Samgods och Bangods så skulle egentligen Samgods modellerade tågflöden för 
basscenariot motsvara BAS, och Bangods flöden för basåret CAL. Dock har skillnaden mellan 
BAS och CAL inte beaktats här, vilket den naturligtvis kommer behöva göra vid en skarp 
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Trafikverket har framfört önskemål om att som alternativ till att beräkna tillväxttal för ton-km för 

trafiken per område, istället använda en avgångsområdesbaserad lokalisering (eller 

destinationsbaserad) för metoden. Detta utforskas genom exemplen i kapitel 3.3, där valet blev 

att utgå från mängden transporterade ton istället för ton-km-volymer som ofta fördelas över flera 

områden. Observera dock att metoden kräver OD-information från Bangods för att kunna 

fördelas ut i nätverket, vilket finns tillgängligt i underlagsmaterialet (tidtabell), åtminstone för 

tågnummer – dock inte hela tåguppdrag.8 

 

                                                      
tillämpning av PPM. Orsaken till detta är att vi inom uppdraget saknar indataunderlag i form av 
Bangods-flöden per tågtyp. Men eftersom resultaten i denna rapport framför allt är tänkta att 
illustrera den geografiska variationen i tillväxt för olika tågtyper och varugrupper bedöms det 
vara en godtagbar förenkling.  
8 För att kunna associera linjer, transportmängder och bandelsflöden med varandra skulle man 
exempelvis kunna formulera och lösa ett minsta kvadrat-problem som på ett rimligt sätt fördelar 
ut transporterade ton på linjerna. Sedan kan den fördelningen användas i det fortsatta arbetet. 
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Figur 3.2 NUTS2-områden i Sverige. Källa: SCB [2008]. 
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Figur 3.3 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för kombitåg.  

 

 

Figur 3.4 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för systemtåg. 
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Figur 3.5 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för vagnslasttåg.  

 

3.2 Modifierad pivot-point-metod på geografisk NUTS2-nivå 

För STAN-varugrupperna 5 – 8 erhålls tillväxttakter i vissa NUTS2-områden på 700 % och mer. 

I de mest extrema fallen är växer antalet från 1.2 till 48.2 Mton-km (3963 %) respektive 0.85 till 

65.5 Mton-km (7671 %). Det inträffar i pivot-point fallet 8b med ekvationen  

Ekvation 3.4 

SCAL = CAL X2 / BAS + (SCEN – X2) 

som i vårt exempel, där CAL == BAS, blir exakt lika med SCEN. Även i andra fall skulle SCEN 
bli ett ganska extremt värde. Vanligen torde så stora relativa tillväxttal orsakas dels av låga 
värden för basåret, dels av en betydande osäkerhet i de låga värdena.  

En möjlig modifiering för att undvika extrema tillväxttakter är att låta andra termen växa med en 
potensfunktion med exponenten a enligt 

Ekvation 3.5 

SCAL = CAL X2 / BAS + (SCEN – X2)a 

För de följande Figur 3.6 - Figur 3.8 har vi valt a = 0,86. Det ger en tillväxt för extremerna som 
ligger lite under en dubblering nationella tillväxttakten (som naturligtvis skulle kunna användas 
som begränsning). 

Användning av metoden dämpar den totala tillväxten. För att kompensera för det så är det 
möjligt att justera samtliga tillväxttal efter användning av denna modifierade PPM till den 
ursprungliga totalnivån SCEN.  
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Figur 3.6 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för kombitåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

 

Figur 3.7 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för systemtåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  
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Figur 3.8 Utveckling 2012-2040 av tonkilometer per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för vagnslasttåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

3.3 Pivot point-metod på geografisk NUTS2-nivå baserat på område för avgångar 

Trafikverket vill se ett exempel med tillväxttal baserat på områden som genererar (eller 
attraherar) transporterna istället för på områden där transporterna utförs. Det blir då naturligt att 
basera Pivot-Point-metoden på antalet ton istället för på antalet tonkm. Det skulle förefalla lite 
egendomligt att allokera transportarbete som utförs över flera områden till ett enda område. 
Ytterligare ett steg är naturligtvis att basera det på OD-flöden på ett liknande sätt som 
diskuteras i kapitel 6. Med den information på OD-nivå som finns tillänglig i tidtabellen som 
ligger till grund för Bangods  borde det vara möjligt, dock endast på tågnummernivå9. 

I Figurerna 3.9 – 3.11 visas utveckling 2012 – 2040 enligt basscenario 2012 
(BaseSc2012R108) respektive huvudprognosscenario 2040 (MainSc2040R028). För kombi- 
och systemtåg är de procentuella tillväxttalen ungefär lika stora för ton-km per NUTS-område 
respektive avgående ton per NUTS-område. För vagnslasttåg däremot är tillväxten betydligt 
högre för ton-km jämfört med avgående ton. 

Det kan vara svårt att ta del av skillnader mellan resultaten i Figurerna 3.9 – 3.14. Detaljer 
redovisas i Bilaga E, och procenttals differenser i tillväxt mellan NBB 2040 och Bas 2040 
presenteras i Figurerna 3.16 – 3.18 för ett urval av STAN-varugrupper. 

 

                                                      
9 I de fall tåguppdrag består av flera tågnummer, måste dessa ingående tågnummer i så fall matchas ihop 

enligt någon generell princip, för att hela tåguppdraget ska få samma tillväxt.  
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Figur 3.9 Utveckling 2012-2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 
totalt för Sverige för kombitåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

Figur 3.10 Utveckling 2012-2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för systemtåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

Figur 3.11 Utveckling 2012-2040 för avgående per STAN-varugrupp i olika NUTS2-områden och 

totalt för Sverige för vagnslasttåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  
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Resultat för UA Norrbotniabanan 2040 (NBB 2040) redovisas nedan för en jämförelse. I 
Figurerna 3.12 – 3.14 visas utveckling 2012 – 2040 med scenario NBB 2040. Nationella, 
genomsnittliga tillväxttal i procent redovisas i Tabell 3.15. 

 
Figur 3.12 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i 
olika NUTS2-områden och totalt för Sverige för kombitåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

 

Figur 3.13 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i 
olika NUTS2-områden och totalt för Sverige för systemtåg med a=0.86 i Ekvation 3.5 

Figur 3.14 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående per STAN-varugrupp i olika 
NUTS2-områden och totalt för Sverige för vagnslasttåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 



   

 

 

28 (90) 
 
UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR BANGODS-

SAMGODS 

 

2017-06-30 

 

  Genomsnittliga tillväxttal [%] 

  MainSc2040R028 NBB2040 

Kombi 117 105 

System 125 140 

Vagnslast 132 138 
 

Tabell 3.15 Nationella tillväxttal.  

För detaljer i tillväxttal per NUTS-område och STAN-varugrupp hänvisas till Bilaga E. 
Differenser i form tillväxtskillnader i procentenheter  mellan NBB 2040 och Bas 2040 
presenteras i Figurerna 3.16 – 3.18 för ett urval av STAN-varugrupper. Som framgår av 
exemplen förekommer är det stora procentenhetsskillnader på sina håll, men normalt sett beror 
det på att nivåerna för basåret är förhållandevis små. 

 

 

Figur 3.16 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i 
olika NUTS2-områden och totalt för Sverige för kombitåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

Figur 3.17 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående ton per STAN-varugrupp i 
olika NUTS2-områden och totalt för Sverige för systemtåg med a=0.86 i Ekvation 3.5 
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Figur 3.18 Utveckling 2012-2040 med scenario NBB 2040 för avgående per STAN-varugrupp i olika 
NUTS2-områden och totalt för Sverige för vagnslasttåg med a=0.86 i Ekvation 3.5.  

 

3.4 Diskussion 

Det är tydligt att man, även med den modifierade PPM, får en geografisk variation i de olika 
tillväxttalen. Detta talar för att utvecklingsförslaget kommer få effekter om det implementeras. 

Nivån på den geografiska indelningen kan diskuteras. Det är dock författarnas rekommendation 
att hålla den på en så pass grov nivå att Samgods brister sett till fördelning av trafik mellan olika 
banor inte reproduceras i Bangods. Dessa brister utgör motiverar ju existensen av Bangods. 
NUTS2 bedöms vara den mest lämpliga indelningen för detta. Enligt Sewring [2017] vore det en 
fördel att nyttja information från Bangods från år 2000, men data är lätt ålderstigna.  

Den geografiska indelningen i Bangods är bandelar. Alla bandelar behöver kopplas till en 
NUTS2-region för att tilldelas rätt tillväxttal. Vissa bandelar korsar en regiongräns. Dessa får 
antingen kopplas till en enda region trots detta, eller få ett sammanvägt tillväxttal. Dock har vi 
svårt att inse att det ska få någon avgörande betydelse. 

Med en tillväxtmodell baserad på avgående tåg (eller ankommande tåg) enligt kapitel 3.3 
uppstår inte anförda komplikationer vid regiongränser, men det förutsätter naturligtvis att 
tillväxten på avgående NUTS-områdesnivå kan överföras till bandelarna via de underliggande 
tidtabellerna och kända OD-relationerna. Som anförts i fotnoterna 3 och 8 är det en väsentlig 
uppgift som återstår för att koppla samman tillväxttal på O-, D- eller OD-nivå till bandelar 
eftersom kopplingen mellan använda O/D/OD och använda rutter (med ingående bandelar) 
saknas. Vi bedömer därför att den metoden är olämplig med befintliga förutsättningar. 

Bangodsmodellen behöver anpassas för att kunna hantera de differentierade tillväxttalen. I 
samband med detta bör även flera mindre förbättringar som föreslogs i Berglund och Edwards 
[2016] genomföras, som exempelvis 

• Utgå från genomförd trafikering (via Lupp) snarare än tidtabellen 

• Alternativ uppskattning av nettolastvikter, med vilket avses att genom användning av  

a. information om antal vagnar, loktyper och tågvikter (brutto), och 

b. genomsnittliga taravärden för vagnar och lastbärare så kan bättre information om 

nettolastvikter tas fram än de från ASEK som används. 

Vidare bör Bangodssystemet automatiseras i högre grad för att minska hanteringstider och risk 

för fel på grund av den mänskliga faktorn. Datahanteringssteg som kan automatiseras 
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inkluderar uppskattning av varugrupper och nettoton, kontroll att kapacitetstak inte nås, med 

mera. Den faktiska beräkningen i Bangods enligt prognos-tillväxt-modellen är enkel. De 

arbetskrävande momenten i Bangods är att upprätta nuläget för varje nytt basår. Vidare kan det 

kräva åtgärder om det blir aktuellt att korrigera ruttvalen för tågen. 

3.5 Utvärdering av förslaget 

I Tabell 3.3 utvärderas utvecklingsförslaget Pivot point-metod enligt den tidigare presenterade 

modellen. Alla utvärderingsparametrar bedöms som antingen neutrala eller positiva. De 

parametrar som förbättras avser effekter av antingen den rumsliga differentieringen i kopplingen 

mellan Samgods eller Bangods, eller automatiseringen av Bangodssteget. 

Den geografiska differentieringen av tillväxttal till Bangods bedöms 

• Öka modellsystemets flexibilitet med avseende på dess förmåga att modellera olika 

alternativa scenarier 

• Öka reliabiliteten genom att den geografiska precisionen ökar 

• Öka validiteten eftersom det bedöms att verkliga samband bättre återspeglas genom att 

trafiken kan förändras olika mycket i olika regioner. 

Automatisering av Bangodssteget bedöms bidra till 

• Minskad risk för räknefel då mängden manuellt arbete minskar 

• Ökad reliabilitet genom ökad repeterbarhet – samma antaganden kommer göras vid 

varje analys 

• Ökad användbarhet, både genom att ”körtiden” minskas och genom att 

svårighetsgraden minskar med behovet av expertbedömningar 

Sammantaget bedöms utvecklingsförslaget ha en god måluppfyllelse, då flera av de 

allvarligaste bristerna som påtalats med befintligt modellsystem åtgärdas, samtidigt som det inte 

har identifierats några negativa konsekvenser. Transparens och indatabehov bedöms vara 

opåverkade jämfört med nuläget och samma storheter skulle modelleras med samma detaljgrad 

som i befintligt modellsystem. 
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Tabell 3.3 Utvärdering av utvecklingsförslag Pivot point-metod 

Utvärderings-
parameter 

Bidrar 
utvecklingsförslaget till … 

Positivt/ 
Neutralt/ 
Negativt 

Förklaring 

Storheter …att fler efterfrågade 
storheter modelleras? 

Neutralt Om Lupp-data används, kan storheter 
tillkomma som exempelvis 
bruttotonnage. Men ingen förbättring 
på grund av PPM specifikt 

Detaljgrad …att modellresultaten blir 
mer detaljerade? 

Neutralt Ingen förändring av modellresultatens 
detaljgrad 

Flexibilitet … att modellen kan 
generera fler alternativa 
scenarier? 

Positivt Förslaget medför att det blir lättare att 
modellera geografisk variation 

Transparens … att transparensen hos 
modellen ökar? 

Neutralt Ingen påverkan då samma 
systemstruktur behålls. En 
automatisering av Bangods kan 
möjligtvis bidra till höjd transparens, 
om implementeringen blir pedagogisk 

Felfrekvens … att risken för modellfel 
minskar? 

Positivt Förutsatt att Bangods automatiseras 

Reliabilitet … en ökad noggrannhet i 
modellresultaten? 

Positivt Geografiskt differentierad tillväxt inom 
varugrupperna gör att felmarginaler på 
grund av geografisk utjämning 
minskas. Automatisering medför ökad 
repeterbarhet 

Validitet … bättre återspeglar 
verkliga samband och 
effekter? 

Positivt Geografiskt differentierad tillväxt inom 
varugrupperna antas bättre återspegla 
en realistisk utveckling 

Användbarhet … en ökad användbarhet 
hos modellen? 

Positivt Automatisering av Bangods bör 
medföra att det blir enklare att ”köra” 
modellen och att det tar mindre tid 

Indata, 
parametrar och 
kalibrering 

… minskade problem att 
försörja modellen med 
indata, sätta 
parametervärden samt att 
kalibrera modellen? 

Neutralt Samma behov som i nuläget (underlag 
till differentierade tillväxttakter finns 
redan i Samgods resultat). Dock 
bygger detta på att den geografiska 
variation som Samgods beräknar är 
tillförlitlig 

Måluppfyllelse … modellen bättre 
uppfyller sina syften? 

Positivt Utvecklingsförslaget åtgärdar flera av 
de uttalade brister som påtalats med 
Samgods-Bangodssystemet 
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4.  SUBGRAD: anpassning av Samgods tågflöden till observerad trafik 

Detta utvecklingsförslag innebär att Samgodsmodellen utvecklas så att Bangodsmodellen inte 

längre ska behövas som ett efterbehandlingssteg till Samgods. Utvecklingen innebär att de 

modellerade tågflödena i Samgods anpassas så att de så bra som möjligt överensstämmer med 

observerade flöden för basåret. Det innebär att något som liknar Bangods, men endast för ett 

nuläge, måste finnas för att generera observerade flöden att styra mot som indata till Samgods. 

Beräkningarna görs i ett modellsteg som ersätter dagens RCM-modul (med kapacitetshantering 

fortsatt inkluderad, men eventuellt bortkopplad när observationer finns). Huruvida den modellen 

även ska inkludera kapacitetsbegränsningar för basåret kan diskuteras – en modell som 

åstadkommer en bra anpassning till observerade flöden tillser automatiskt att kapaciteten är 

satisfierad. 

 

Figur 4.1 Översikt av utvecklingsförslaget SUBGRAD 

 

En tolkning av det faktum att Bangods (i dagsläget) måste finnas, är önskemålet att 

Samgodsresultaten för basåret bör överensstämma bättre med observerade flöden för samma 

år. Genom att utgå från erfarenheterna från befintlig kapacitetsmodell i Samgods så kan en 

optimeringsmodell enligt nedan användas för att uppnå detta. Det kräver dock att det finns 

observerade flöden att jämföra med, vilket naturligtvis är att föredra. För det fall att det saknas 

observerade flöden är en möjlighet att behålla Bangods i en enklare form, som endast används 

för ett nuläge. Resultaten används sedan som indata till Samgods.  

Vidare uppstår frågan om hur prognosåret eller ett annat alternativscenario ska hanteras då det 

inte finns några observerade flöden för sådana scenarier. Detta diskuteras i ett eget avsnitt 

nedan. 

4.1 Beskrivning av beräkningar 

Anpassningen av Samgodsflöden till observerade flöden (för basåret) kan formuleras på 

följande sätt: Minimera summa totalkostnader i logistikmodellen med bivillkoren att tågflödena 
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(F) ska stämma så bra som möjligt med observationerna (O) och att de inte får överskrida 

kapaciteterna (C). Idén är att sätta upp alternativen till logistikmodellens standardlösning på 

motsvarande sätt som i befintlig kapacitetsmodell, för att sedan komplettera med fler alternativ 

som på ett mer systematiskt sätt anpassas till observationerna. Uppgiften kan lösas genom att 

välja värden på extra kostnadsparametrar som dels styr mot observerade flöden, dels tillser att 

kapaciteterna satisfieras. De senare sammanfaller i förekommande fall i princip med marginal-

kostnaderna i LP-modellen som används i kapacitetsmodellen. Genom att välja lämpliga värden 

på kostnadsparametrarna i Ekvation 4.1 så kan målet uppnås. I Ekvation 4.1 ställs en kostnads-

funktion 𝑍 upp, som förutom systemets totala transportkostnader även innehåller två extra-

kostnader – en som är en funktion av avvikelser i modellerade tågflöden från observerade 

tågflöden, och en som är en funktion av eventuellt överskriden kapacitet på länkarna. 

Trafikeringen bestäms genom att minimera 𝑍 med avseende på vikterna 𝑤𝑘𝑖 som beskriver hur 

och var tågtransporter används i de olika transportkedjorna i lösningen.  

Ekvation 4.1 

𝑍𝑚𝑖𝑛 =  min
𝑤𝑘𝑖

[𝐺𝐶𝑇𝑂𝑇 + ∑ 𝑋𝐶𝑗
𝑂𝑏𝑠 +

𝑗

∑ 𝑋𝐶𝑗
𝐶𝑎𝑝

]

𝑗

 

där 
 

𝐶𝐺𝑇𝑂𝑇 =  ∑ ∑ 𝑤𝑘𝑖𝐶𝑘𝑖𝑖𝑘  är den sammanlagda transportkostnaden för systemlösningen: 
 

• 𝑤𝑘𝑖 =  vikt för superindex 𝑘 och alternativ 𝑖 (𝑖 = 0, 1, … ). Superindex 𝑘 är ett seriellt 
index för f2f-flöden bland de lösningar där tågtransport ingår (urval från alla lösningar 
och alla varugrupper).. 𝑤𝑘𝑖 ∈ {0,1} och ∑ 𝑤𝑘𝑖 = 1 ∀𝑘𝑖 , det vill säga att ett och endast ett 

alternativ 𝑖 väljs för varje vald lösning 𝑘 (i nuläget). Standardlösningen representeras av 
𝑖 = 0 och högre värden på 𝑖 representerar olika alternativlösningar. 

• 𝐶𝑘𝑖 = totalkostnad för lösningen med indexkombination 𝑘 och 𝑖. Om 𝐶𝑘0 subtraheras 
från 𝐶𝑘𝑖  erhålls samma kostnader som i LP-modellerna. 

 

𝑋𝐶𝑗
𝑂𝑏𝑠 = 𝑝𝑂𝑏𝑠 (𝐹𝑗−𝑂𝑏𝑠𝑗)

2

𝑂𝑏𝑠𝑗+1
  är extrakostnaden för avvikelse från observerat tågflöde på länk 𝑗: 

• 𝑝𝑂𝑏𝑠 = kostnadsparameter för modellerad avvikelse från observerade tågflöden 

 

• 𝐹𝑗 =  ∑ ∑ 𝑤𝑘𝑖𝐹𝑗𝑘𝑖𝑖   𝑘 = summerat modellerat tågflöde i båda riktningarna på kapacitetslänk 

𝑗. Dessa flöden är ett resultat av de vikter 𝑤𝑘𝑖 som väljs. 𝐹𝑗𝑘𝑖 = antal tåg på 

kapacitetslänk 𝑗 för superindex 𝑘 och alternativ 𝑖.  
 

• 𝑂𝑏𝑠𝑗 = summerat observerat tågflöde i båda riktningarna på kapacitetslänk 𝑗.   
 

𝑋𝐶𝑗
𝐶𝑎𝑝

= 𝑝𝐶𝑎𝑝(max{𝐹𝑗 − 𝐶𝑎𝑝𝑗 , 0})
𝑛
 är extrakostnaden för överskridande av kapacitet på länk 𝑗. 

• 𝑝𝐶𝑎𝑝 = kostnadsparameter för att överskrida kapacitet.  

• 𝐶𝑎𝑝𝑗 = summerad tågkapacitet i båda riktningarna på kapacitetslänk 𝑗 

• 𝑛 = exponent i kostnadsfunktionen, i försöken satt till 4 
 
För att lösa optimeringsproblemet i Ekvation 4.1 beräknas derivatan med avseende på vikterna 
𝑤𝑘𝑖 vilket bestämmer marginalnyttan för respektive lösning med den aktuella belastningen och 
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parametrarna. För varje superindex 𝑘 väljs den lösning 𝑖 som har lägst totalkostnad med 
extrakostnaderna inkluderade. I princip blir det samma lösning som i LP-modellerna, förutom att 
det inte automatiskt ger en uppdelning av lösningen i de fallen då kostnaderna blir lika. Dock är 
det inte svårt att ordna en split om så krävs. Erfarenheterna från kapacitetsmodellen ger vid 
handen att sådana fall är sällsynta. 
 
Derivatan erhålls som: 
 

Ekvation 4.2 

𝑑𝑍

𝑑𝑤𝑘𝑖

= 𝐶𝑘𝑖 + ∑ 2 ⋅ 𝑝𝑂𝑏𝑠 ⋅
𝐹𝑗 − 𝑂𝑏𝑠𝑗

𝑂𝑏𝑠𝑗 + 1
⋅ 𝐹𝑗𝑘𝑖

𝑗

+ ∑ 𝑛 ⋅ 𝑝𝐶𝑎𝑝 ⋅ (max [𝐹𝑗 − 𝐶𝑎𝑝𝑗 , 0])
𝑛−1

⋅ 𝐹𝑗𝑘𝑖

𝑗

 

    

Beräknade derivator enligt ovan används initialt för att ansätta marginalkostnader både för 
anpassning till observationer (kan vara både positiva och negativa) och för satisfiering av 
kapacitetsbegränsningar. Givet en uppsättning marginalkostnader beräknas de optimala valen 
för samtliga efterfrågerelationer, och nya tågflöden erhålls. Marginalkostnaderna uppdateras 
sedan iterativt baserat på resultatet enligt principerna nedan: 
 

1. Kapacitet: 
a. Om utgående (ny) marginalkostnad enligt Ekvation 4.2 > ingående 

marginalkostnad så ökas marginalkostnaden med en konstant 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝐶𝐴𝑃01 
b. Om nytt flöde < 90 % av kapaciteten reduceras ingående marginalkostnad med 

en konstant, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝐶𝐴𝑃02 (dock lägst ner till 0)  
c. Om nytt flöde > 90 % av kapaciteten reduceras ingående marginalkostnad med 

en konstant, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝐶𝐴𝑃03 (dock lägst ner till 0) 
 

2. Observationer: 
a. In och utgående skillnader gentemot observationer beräknas först:  

Δ𝐹𝐼𝑁 =  𝐹𝑙𝑜𝑤𝐼𝑁 −  𝑂𝑏𝑠  
Δ𝐹𝑂𝑈𝑇 =  𝐹𝑙𝑜𝑤𝑂𝑈𝑇 –  𝑂𝑏𝑠 

b. Om Δ𝐹𝐼𝑁 ⋅ Δ𝐹𝑂𝑈𝑇 < 𝜖 så justeras marginalkostnaden med en faktor 𝛽 < 1. 

c. Om Δ𝐹𝑂𝑈𝑇 > 0 så görs följande 
i. Om utgående (ny) marginalkostnad enligt Ekvation 4.2 > ingående 

marginalkostnad så ökas marginalkostnaden med en konstant 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑂𝐵𝑆01 

ii. Annars justeras ingående marginalkostnad med faktorn 𝛽 < 1 

d. Om Δ𝐹𝑂𝑈𝑇 ≤ 0 så görs följande 
i. Om utgående (ny) marginalkostnad enligt Ekvation 4.2 < ingående 

marginalkostnad så minskas marginalkostnaden med en konstant 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑂𝐵𝑆01 

ii. Annars justeras ingående marginalkostnad med faktorn 𝛽 < 1
 

Det här sättet att iterativt justera marginalkostnaderna baserat på utfallet kan sägas vara en 
subgradient-metodvariant, se exempelvis Boyd med flera [2003]. Vi inför därför arbetsnamnet 
SUBGRAD för metoden tillsvidare. Med en formulering från Wikipedia: 
 
”Subgradient är ett matematiskt begrepp som generaliserar derivata och gradient till funktioner 
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som inte är deriverbara.”  
 

Motivet till beteckningen subgradient är att den riktning mot en bättre lösning som 

subgradienten anger inte är entydigt bestämd som i fallet med gradienter (vektor med derivator 

med avseende på alla olika variabler). Orsaken är normalt att den funktion man söker optimera 

inte är kontinuerligt deriverbar för aktuella variabelvärden. I vårt fall är det kapacitets-

begränsningen som har derivatan 0 när kapaciteten underskrids. När kapaciteten är uppfylld 

kan den anta många olika värden. 

Skillnaden mellan SUBGRAD och befintlig RCM avseende lösning av kapacitetsproblemet är att 

linjärprogrammeringsmodellen i RCM identifierar en (eller många) global(a), exakt(a) lösning(ar) 

efter ett ändligt antal iterationer, medan SUBGRAD teoretiskt sett identifierar samma lösning 

efter många iterationer (sannolikt många fler än i LP-modellen) med lämpligt utformade 

steglängder. Inte heller splittas några lösningar i SUBGRAD (i nuvarande utformning) för att 

satisfiera bivillkoren exakt. 

4.2 Hantering av prognos- eller alternativscenario 

Med metoden som beskrivits ovan bestäms vikterna 𝑤𝑘𝑖 och därmed extrakostnaderna 𝑋𝐶𝑗
𝑂𝑏𝑠 

och 𝑋𝐶𝑗
𝐶𝑎𝑝

för basåret. För prognosåret (eller ett alternativscenario) kan samma beräkningar 

genomföras för 𝑋𝐶𝑗
𝐶𝑎𝑝

 eftersom indata i form av kapaciteter existerar även för prognosåret. 

Däremot finns inga observerade flöden för prognosåret, som kan användas till att beräkna 

𝑋𝐶𝑗
𝑂𝑏𝑠.  

Ett möjligt sätt att hantera detta är att använda de beräknade 𝑋𝐶𝑗
𝑂𝑏𝑠 från basåret som indata till 

prognosåret. Det innebär att oavsett vilken trafikering som väljs av modellen i prognosåret, så 

tillkommer en straffkostnad (som även kan vara negativ) för de länkar där trafikeringen i basåret 

avvek från de observerade flödena. Hypotesen bakom en sådan ansats är att samma åtgärder 

för att främja/motverka järnvägstransporter på olika bandelar som för basåret är giltiga också för 

alternativa scenarioförutsättningar. En variant skulle kunna vara att för prognosändmål endast 

beakta främjande åtgärder i de fall där flödena för såväl basår som prognosår underskrider 

Bangodsvärdena. Motverkande åtgärder förefaller inte behövas i någon större utsträckning, 

utan det åstadkoms väsentligen inom ramen för RCM. 

Det är dock svårt att argumentera för att den hanteringen av problemet motsvarar något verkligt 

effektsamband utan SUBGRAD-metoden är framförallt utvecklad för att modellera nuläget. 

Risken är att möjligheterna att modellera förändringar jämfört med nuläget begränsas i alltför 

hög grad. 

En möjlig lösning är naturligtvis att använda observationer för styrningen endast för basåret (i 

princip skulle kapacitetskraven inte behövas då), för att sedan för prognosåret endast använda 

kapacitetsbegränsningarna. 
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4.3 Resultat för basåret 

Exempel på resultat redovisas i Figur 4.2 och Figur 4.3 nedan. Där visas observerade (Obs) och 

modellerade tågflöden (FlowOUT, STDFlow) på olika länkar (x-axeln) tillsammans med 

kapacitetstaket (Cap) och eventuellt överskridande av kapaciteten (Overflow). 

 

 

Figur 4.2 Basscenario 2012 (BaseSc2012R108) efter en beräkning motsvarande LP0. De 50 största 

observerade länkflödena. ”FlowOUT” står för lösningen genererad med SUBGRAD-metoden, 

”STDFlow” för lösningen från Standardlogistikmodulen (det vill säga utan RCM-steget).   Nr 12 i 

serieordningen är enda överbelastning med 1.4 tåg per dag. 
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Figur 4.3 Basscenario 2012 (BaseSc2012R108) efter en beräkning motsvarande LP0. De 200 största 

observerade länkflödena. Observera kapacitet==15 < obs = 30 på plats 68. STD-lösning som är 0 från 

början är svår/omöjlig att öka utan att generera fler alternativ.10 

 

Jämförs den gröna kurvan med de blåa prickarna i Figur 4.2 och Figur 4.3 (Figur 4.2 är mer 

inzoomad än Figur 4.3) framgår att det är en betydligt bättre anpassning till observerade flöden. 

Man bör dock notera att resultaten från SUBGRAD här jämförs med STD-resultaten, det vill 

säga utan RCM-steget, som har en stor påverkan på resultatet. 

I Figur 4.4  jämförs resultaten från SUBGRAD (grön linje) med motsvarande resultat från det 

vanliga RCM-steget (röda prickar), för de 100 länkarna med störst observerade flöden. 

Skillnaderna är små, vilket även bekräftas av Figur 4.5 som omfattar alla länkar i järnvägsnätet.  

                                                      
10 Viktigt att veta är det faktum att befintliga genomförda kalibreringar av Samgods för basåren 
2006 respektive 2012 väsentligen är gjord för godsflöden genom hamnområden på STAN-
varugruppsnivå (en varugruppsindelning i 12 aggregerade varugrupper), för totalt antal 
tonkilometer på järnväg i Sverige och någorlunda bra på tågtypsnivå (kombi-, system- och 
vagnslasttåg). Överensstämmelse på bandelsnivån som används i Bangods är endast använd i 
begränsad omfattning genom jämförelser av transporterade volymer i vissa stråk. Data på 
bandelsnivå som i Bangods (ej officiella) har endast använts av Trafikverket internt.  
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Figur 4.4 Basscenario 2012 (BaseSc2012R108) efter en beräkning motsvarande LP0 + LP1. De 100 

största observerade länkflödena, jämfört med resultat från RCM (”PostRCM”) och SUBGRAD 

(”FlowOUT”) 

 

Figur 4.5 Jämförelse av resultat för tågflöden per länk mellan SUBGRAD och den befintliga RCM-

modulen 
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SUBGRAD- och RCM-resultaten är alltså mycket lika varandra, och orsaken är den kraftiga 

styrningen som används för att tillgodose kapacitetskraven. Principerna för styrningen är 

desamma, och orsaken till att SUBGRAD fungerar så likt är att LP-modellen endast nyttjar 

möjligheten att splitta lösningar i ett fåtal fall. Därför är det i princip allt-eller-inget lösningar som 

används i båda fallen. LP-modellen ger de optimala lösningarna men beräkningsarbetet för att 

åstadkomma det är väsentligt större. SUBGRAD-metoden kan förbättras genom trimning av 

steglängder, bättre metoder för justering av sökriktningarna och fler iterationer.  

Det främsta utvecklingsbehovet för att nå en mer verklighetstrogen tågtrafikering i modellen, 

bedöms dock vara att åstadkomma en ökad flexibilitet i ruttvalen och därmed också i 

transportkedjevalen. I den befintliga modellen förknippas en transportkedja med endast ett 

möjligt ruttval (rutten med lägst generaliserad kostnad). Då en alternativ transportkedja behöver 

utvärderas i RCM/SUBGRAD, beaktas inte samma transportkedja med en alternativ rutt 

mellan två järnvägsterminaler, vilket i verkligheten motsvarar omledning av ett tåg på en 

något längre (dyrare) sträcka med större tillgänglig kapacitet. Istället blir nästa alternativ 

antingen en helt annan transportkedja, eller samma typtransportkedja med minst en annan 

bytespunkt. För att åtgärda detta måste Samgodsmodellen utvecklas till en modell som hanterar 

multipla rutter (inte enbart via alternativa transferpunkter) utan även medelst olika vägval. För 

operatörerna är det definitivt optioner som utnyttjas, se bland annat Edwards m fl [2017] där det 

beskrivs att man för ett uppdrag söker tillgängliga tåglägen i tidtabellen med kvarvarande 

kapacitet som kan lösa transportuppgiften. Högre prioritet än lägsta generaliserade kostnad är 

alltså att identifiera en rutt (slot(s) i tidtabeller för transporten från A till B), och att utföra 

uppdraget i rätt tid (inte för tidigt och absolut inte för sent). Med en fortsatt anpassning av 

Samgods och modellen är det potentiellt möjligt att som Sewring [2017] föreslår analysera 

lokalisering av olika antal större hubbar i järnvägssystemet. 

GEH-inspirerade11 avvikelsemått har beräknats för den initiala STD-lösningen, RCM-lösningen 

och SUBGRAD-lösningen enligt Ekvation 4.3 och det är anpassningen till kapacitetstaket som 

resulterar i hela minskningen av detta värde. SUBGRAD ger i princip samma värde som den 

befintliga RCM-funktionen, till och med något högre, se Tabell 4.1. 

 

Ekvation 4.3 

𝐺𝐸𝐻 =  ∑ √(𝐹𝑙𝑜𝑤 − 𝑂𝑏𝑠)2/(𝑂𝑏𝑠 + 1)  
 
 

Tabell 4.1 Jämförelse av resultat från olika modellvarianter och observerade flöden 

Modellvariant GEH-värde 

Standardlogistikmodul 2754 

Befintlig RCM 776 

SUBGRAD 778 

                                                      
11 Avvikelsen består i att använda Obs i nämnaren istället för medelvärdet (Flow+Obs)/2  
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På motsvarande sätt som i RCM genereras fler alternativ inför iteration 1 (motsvarande LP1), 

och dessa inkluderas i den fortsatta problemlösningen. Genom att generera fler alternativ med 

kolumngenereringsmodulerna i Samgods-RCM förväntas bättre resultat kunna erhållas. Efter en 

iteration motsvarande LP1 erhålls en lösning som ser praktiskt taget likadan ut som ovan.  

SUBGRAD-metoden är effektiv tidsmässigt samtidigt som resultaten blir mycket lika de som 

erhålls med RCM efter iteration 0 och 1. Den totala beräkningstiden är cirka 30 minuter varav 

19 minuter används av kolumngenereringsprogrammet från RCM – LP2CC. Det torde alltså inte 

vara någon svårighet att köra fler iterationer för att utöka anpassningsmöjligheterna i modellen. 

Beräknade marginalkostnader för anpassning till observerade tågflöden, 𝑝𝑂𝑏𝑠, kan enkelt införas 

i Samgodsmodellen. Enklast är sannolikt att placera dem i Tax_Link-tabellen  som illustreras i 

med en tabell från indatabasen till Samgods enligt exemplet nedan. 

Tabell 4.2 Tax_Link tabell med kostnader för SO2-direktivet i MainSc2040-scenariot. 

SC_MainSc2040_Tax_Link 

OBJECTID A B VEH_NR SEK UP_DATE 

1 41 2407 301 3 A 

2 41 2407 302 7.31 A 

3 41 2407 303 10.86 A 

4 41 2407 304 26.4 A 

5 41 2407 305 0.8 A 

 

4.4 Länkar med modellerade flöden = 0 

STD-lösning som är 0 från början är svår/omöjlig att öka i RCM/SUBGRAD utan att generera 

fler alternativ. Genom beräkning av vilka länkar som kan användas enligt LOS-data finner vi att 

vissa länkar i järnvägsnätet som trafikeras av en hel del godståg i verkligheten inte kan 

användas i modellen, se Figur 4.6. Anledningen är att länkarna inte ingår i någon av de 

genererade rutterna per OD-relation och tågtyp. För att de ska kunna aktiveras krävs att 

Samgods öppnas upp för fler alternativa rutter.12 Utan sådana möjligheter är styrning medelst 

marginalkostnader verkningslös för dessa länkar. 

 

                                                      
12 Det kan göras genom att införda marginalkostnader för kapacitetsbegränsningar och 
avvikelser från observationer används för framtagning av ytterligare ruttmöjligheter dels för 
lastade tåg, dels för tomtåg. Sådan framtagning av alternativa rutter skulle vara naturligt att göra 
under framtagning av nya alternativ i iteration 1 (motsvarande LP1, det vill säga 
kolumngenerering och reviderad LP-modell). 
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Figur 4.6 Illustration av länkar med avsevärd observerad godstrafik som inte kan nyttjas av Samgods 

med data i Basscenario 2012 (BaseSc2012R108). Anledningen är att länkarna inte ingår i någon av 

de befintliga rutterna per OD-relation och tågtyp. 

 
I Figur 4.7 visas observerade flöden för alla länkar jämfört med resultaten från SUBGRAD. 
Värdena för länkarna med modellerade 0-flöden i Figur 4.6 motsvaras av punkterna på y-axeln. 
Några av dem listas i Tabell 4.3. 
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Figur 4.7 Jämförelse av resultat för tågflöden per länk mellan SUBGRAD och observerade data 
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Tabell 4.3 Lista med järnvägslänkar med åtskilliga observerade godståg per dag som inte kan erhålla 

ett flöde i basscenariot 2012 (BaseSc2012R108). 

Från-till 
(nodnummer) 

Kapacitet Observerat 
flöde 

Modellerat 
flöde 

Ingår i stråk/sträcka 

1148-9067 305 24,2 0 Västra Stambanan/Älvsjö –
Flemingsberg 

2007-3861 381 52 0 Öresundsbron/Malmö gbg –
Fosieby 

2388-5501 342 77,6 0 Godsstråket genom Bergslagen/ 
Örebro C - Hallsberg 

2511-4136 64 2 0 Malung - Vansbro 

2511-6511 64 2 0 Malung - Vansbro 

2512-4136 64 2 0 Malung - Vansbro 

4900-4901 236 36,8 0 Västra Stambanan/Skövde – 
Falköping 

6611-6644 48 22,9 0 Bergslagsbanan/Gävle C – 
Storvik 

6700-9064 52 9,1 0 Ostkustbanan/Gävle - 
Söderhamn 

9067-9068 305 24,2 0 Västra Stambanan/Älvsjö – 
Flemingsberg 

9070-9071 72 4,8 0 Värtabanan/Tomteboda - Värtan 

9072-9077 266 18,1 0 Västra Stambanan/Stockholm C 
- Älvsjö 

 
 

Vi har sökt en förklaring till varför länkarna i Tabell 4.3 inte nyttjas. En åtgärd var att succesivt 

sänka kostnaderna för dem för att på det viset simulera användning av negativa 

marginalkostnader för observationer (𝑝𝑂𝑏𝑠), med användning av länkdata avseende tid och 

kostnader från Samgods, och beräkna nya ruttval. Det räckte inte ens att nollställa kostnaderna 

för länkarna. Den viktigaste orsaken till att de saknar flöden är att de utgör sista länken fram till 

en saknad terminal, se exempelvis Figur 4.8. Är det rätt kodat beträffande terminalen, så bör 

länkarna tas bort.   
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Figur 4.8 Länk till saknad terminal i Sundsvall. Fler exempel återfinns i bilaga 

 

4.5 Utvärdering av förslaget 

Även om utvecklingsförslaget har ett antal positiva effekter, är antalet negativa konsekvenser 

jämfört med befintligt system fler. De positiva aspekterna inkluderar 

• Fler antal storheter modelleras i och med att användaren får tillgång till alla Samgods 

resultat som idag inte förs över till Bangodssteget, exempelvis information om vilka tåg 

som använder en viss länk (start- och målpunkter för transporten) 

• Högre detaljgrad, av samma skäl som föregående punkt (Samgods resultat redovisas 

på en finare skala än Bangods) 

• Högre användbarhet då Bangodssteget elimineras och det räcker med en 

Samgodskörning. Även jämfört med endast befintlig Samgodsversion utan 

Bangodssteget minskar tidsåtgången då SUBGRAD löser minimeringsproblemet 

snabbare än befintlig RCM-beräkning 

De negativa aspekterna bedöms vara att 

• Transparensen i modellsystemet minskar ytterligare. De fiktiva extrakostnaderna som 

införs för anpassning till observerade flöden har ingen bra tolkning i verkligheten. Givet 

ett modellresultat blir det än svårare att spåra beräkningarna och ange en intuitivt 

förståelig anledning till varför ett resultat blir som det blir (större grad av ”black box”) 
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• Reliabiliteten minskar, då alla parametrar som införs i modellen bidrar till osäkerheterna 

och SUBGRAD medför fler kostnadsparameterar 

• Minskad validitet, då det inte finns observationer att styra mot för ett prognos- eller 

alternativscenario. Anpassning av sådana scenarier till observerade flöden för basåret 

kan inte sägas återspegla verkliga effektsamband. Vidare verkar det inte som att 

SUBGRAD lyckas anpassa flödena ens för basåret i större utsträckning till observerade 

flöden än befintlig RCM-modul 

• Ökade problem med indata och kalibrering. Samgods i sin nuvarande utformning har 

inte möjlighet att variera ruttval för olika ben i en transportkedja. Det gör att SUBGRAD 

inte kan utnyttja sin fulla potential. Detta är alltså egentligen inte ett problem i själva 

utvecklingsförslaget, utan en förutsättning i Samgodsmodellens övriga delar.  

• Om kostnadsdata ska föras över från basår till prognosscenarier innebär det en ökad 

datahantering. 

Vad gäller övriga utvärderingsparametrar (flexibilitet och felfrekvens) är det en blandad bild: 

• Utvecklingsförslaget bedöms bidra till än något mer flexibel modell än befintlig Bangods 

(lite beroende på hur prognos- och alternativscenarier kommer att hanteras) men risken 

är ändå att det observerade nuläget konserveras i för hög grad även i alternativa 

scenarier 

• Felfrekvensen på grund av hög grad av manuellt arbete minskar, men å andra sidan är 

SUBGRADs beteende och resultat känsliga för hur användaren väljer parametervärden 

vilket kan få ökade osäkerheter som konsekvens. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som låg, då SUBGRAD kommer bidra till en än mer 

komplex modell samtidigt som det inte ger så mycket bättre resultat för basåret. Till det kommer 

svårigheterna att modellera alternativscenarier. Slutsatsen är att annan utveckling av Samgods, 

exempelvis varierade ruttval, behöver ses över innan SUBGRAD blir ett bra alternativ. 
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Tabell 4.4 Utvärdering av utvecklingsförslag SUBGRAD 

Utvärderings-
parameter 

Bidrar 
utvecklingsförslaget till … 

Positivt/ 
Neutralt/ 
Negativt 

Förklaring 

Storheter …att fler efterfrågade 
storheter modelleras? 

Positivt Man får tillgång till alla Samgods 
modellerade storheter som inte finns i 
Bangods, (exempelvis funktionen 
SelectLink som ger information om start- 
och målpunkt för tågen) 

Detaljgrad …att modellresultaten blir 
mer detaljerade? 

Positivt Samgods är mer detaljerad än Bangods 
sett till tågtyper, varugrupper med mera 

Flexibilitet … att modellen kan 
generera fler alternativa 
scenarier? 

Neutralt Nuläget bevaras i större grad än i befintlig 
Samgods men systemet blir ändå mer 
flexibelt än Bangods13.  

Transparens … att transparensen hos 
modellen ökar? 

Negativt SUBGRAD adderar en kostnadsfunktion 
som inte motsvarar ett verkligt 
effektsamband. Svårare att förstå 
orsakerna bakom olika resultat och 
beräkningarna svårare att förstå 

Felfrekvens … att risken för modellfel 
minskar? 

Neutralt Å ena sidan mindre manuellt arbete, men 
å andra sidan är SUBGRAD känslig för 
användarens parameterinställningar 

Reliabilitet … en ökad noggrannhet i 
modellresultaten? 

Negativt Ytterligare kostnader införs i modellen, 
som bidrar med osäkerhet. Marginellt 
minskad precision jämfört med RCM 

Validitet … bättre återspeglar 
verkliga samband och 
effekter? 

Negativt Det saknas observationer att styra mot i 
prognosscenario. SUBGRAD adderar inte 
mycket till resultatet jämfört med RCM 

Användbarhet … en ökad användbarhet 
hos modellen? 

Positivt Man får ut anpassade flöden direkt ur 
Samgods, slipper efterbearbetning. 
Metoden är snabbare än RCM 

Indata, 
parametrar och 
kalibrering 

… minskade problem att 
försörja modellen med 
indata, sätta 
parametervärden samt att 
kalibrera modellen? 

Negativt Brist i Samgods att olika rutter inte 
modelleras får större effekt eftersom man 
saknar en anpassningsmöjlighet som 
skulle behövas för att SUBGRAD ska 
fungera som tänkt. Annars samma 
indatabehov som i nuläge. Ytterligare 
datahantering för kostnadsmatriser.  

Måluppfyllelse … modellen bättre 
uppfyller sina syften? 

Negativt Mer komplex modell som inte ger 
betydande förbättringar i resultaten. 
Andra funktioner i Samgods, exempelvis 
ruttval, behöver först utvärderas (och 
eventuellt läggas till)  
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5. En linjebaserad modell: införande av godstågslinjer i Samgods 

Utvecklingsförslaget innebär att Samgodsmodellen modifieras så att efterbehandling i Bangods 

inte längre ska behövas. I gengäld tillkommer ett nytt indatabehov till Samgods, som (i likhet 

med Sampers) kommer behöva någon typ av linjebeskrivning som input till beräkningarna. 

 

Figur 5.1 Översikt av utvecklingsförslaget En linjebaserad modell 

Användning av ett linjebaserat godstransportsystem har diskuterats. Samperssystemet för 

persontransporter använder sig av exogent definierade linjebeskrivningar i beräkningarna. 

Modellen beräknar sedan vilket resande som uppstår på linjerna. Det har framförts förslag att en 

liknande struktur skulle införas i Samgods för att erhålla en modellerad tågtrafikering som bättre 

efterliknar den faktiskt uppmätta trafikeringen i järnvägsnätet. Ett förslag till linjesystem är att 

införa det för kombinationen av kombi- och vagnslasttransporter som normalt hanteras så i 

verkligheten, enligt Sjöberg [2017]. Faktum är att alla godstransporter i Europa körs enligt 

tidtabell, jämför Edwards m fl [2017]. Kapacitetshanteringen sker i princip genom att kunder kan 

köpa järnvägstransporter så länge som det finns kapacitet i godstågsoperatörernas tidtabeller. 

När godstågens transportkapacitet är fullt utnyttjad måste andra transportsätt tillgripas. 

Emellertid finns det fall med rena kombitåg där transportunderlaget är tillräckligt, och där bör det 

även vara aktuellt med egna kombitågslinjer. Tanken är att införa ett överskådligt antal linjer 

mellan de dominerande hubbarna i det svenska järnvägsnätet, som i basåret trafikeras av 

godståg enligt givna frekvenser. Varje linjes sträckning antas vara entydigt definierad. Skulle 

alternativa rutter, exempelvis via två olika parallella banor som Ostkustbanan och Norra 

Stambanan, hanteras i samma hub-hub-relation innebär det att de modelleras som två linjer. 

Vidare torde befintligt tidtabellunderlag till Bangods (enligt Trafikverket [2017]), alternativt Lupp-

data med uppgifter om tåguppdragsnummer, utgöra en bra grund för konstruktion av linjer för 

basåret.  

                                                      
13 Andra framhåller att det finns många enskilda upplägg i Bangods, som vart och kan utvecklas 

individuellt till en flexibel lösning 
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En förutsättning är att befintlig bandelsindelning associeras helt eller partiellt med dessa linjer 

för att förändringar på linjenivå ska kunna översättas till exempelvis kapacitetsberäknings-

modeller.  

Systemtåg och matartågtransporter antas utnyttja övrig kapacitet (som linjerna inte använder) i 

nätet på samma sätt som modellen fungerar i nuläget, där matartågen antas gå till hubbarna för   

rangering. I nästa avsnitt formuleras fallet där även kombitågen utgör en del av linjeutbudet, 

vilket tolkas som det normala14.  

5.1 Beskrivning av hantering i kapacitetsmodellen (RCM eller motsvarande)  

För basåret antas linjerna vara givna och överensstämma med tidtabellerna. Det torde innebära 

ett visst översättningsarbete för att få med tidtabellsobservationer för basåret till Samgods.  

(detta hanteras i indata till modellen, se följande kapitel).  På motsvarande sätt som i nuvarande 

Samgodsversion kan en reallokering av lösningen bli aktuell om tillgänglig kapacitet överskrids. 

Det resulterar i en kapacitetsallokeringsmodell enligt Ekvation 5.1 där vagnslast- och 

kombitågtrafiken körs i linjetrafik med sina kapacitetskrav 𝐴𝐾 och 𝐴𝑊på olika delar av linjerna. 

Övriga tåg i form av systemtåg och matartåg belastar systemet med sina kapacitetskrav 𝐴𝑆 och 

𝐴𝐹. Möjlighet införs att skaffa extra kapacitet 𝑠 till en hög kostnad 𝑀 så att minst en tillåten 

lösning garanteras. 

Hanteringen av tomtåg tillkommer. För systemtåg skulle den kunna göras ungefär som i dagens 

system. Linjetrafiken kan vara enkelriktad eller dubbelriktad. I båda fallen tillkommer en 

hantering av tomtåg såvida inte tågen körs kontinuerligt i tur-och-retur-trafik i båda riktningarna. 

Med tur-och-returtrafik som vanligen torde avses blir det inget tomtågsproblem i Samgods, men 

det kan vara svårt att fylla tågen i båda riktningarna samtidigt som kapacitetskravet blir det 

dubbla. Med enkelriktade turer behöver tomtågstrafiken inkluderas i kapacitetsbehoven, 

antingen via befintliga kapacitetskravsmatriser eller genom ett tillägg av tomtågsflöden på annat 

vis i modellen. 

Ekvation 5.1  

𝐴𝑇𝐶𝑚𝑖𝑛 = min
𝑥,𝑦,𝑧,𝑠

[ 𝑐𝑆
𝑇𝑥 + 𝑐𝐾

𝑇𝑦 +  𝑐𝑊
𝑇𝑧 + 𝑀 ⋅ 𝑠], så att 

 

{
 𝐴𝐾 ⋅ 𝑦 +    𝐴𝑊 ⋅ 𝑧 − 𝑠 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝐿𝑖𝑛𝑒 ⋅ 𝑓  

𝐴𝑠 ⋅ 𝑥                    +   𝐴𝐹 ⋅ 𝑧  − 𝑠 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑇𝑂𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝐿𝑖𝑛𝑒 ⋅ 𝑓

      där 

 

𝐴𝑇𝐶 = totala alternativkostnader för att lösa kapacitetsproblemet 

𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ [0, 1] är val av alternativlösning för systemtåg (𝑥), matartåg till kombilinje (𝑦) respektive 

matartåg till vagnslastlinje (𝑧). Index i vektorerna motsvarar alternativlösningens nummer i 

                                                      
14 Enligt Sjöberg [2017] förekommer det att kombitågvagnar inordnas tillsammans med ordinarie 
vagnslasttåg. Kombitåg i Samgods är inte underordnade de villkor som gäller för systemtåg, 
även om det möjligen skulle vara så. 
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ordningen, vid val av standardlösningen är alla element i vektorn 0. Slackvariabeln s (> 0) är 

införd för att garantera en tillåten lösning 

𝑐𝑆, 𝑐𝐾 , 𝑐𝑊 är alternativkostnad per f2f-lösning med systemtåg (𝑆), kombitåg (𝐾) respektive 

vagnslasttåg (𝑊) 

𝑓 är en vektor med frekvens för de olika linjerna (indata för basåret) 

𝐶𝑎𝑝𝐿𝑖𝑛𝑒 är den kapacitet som reserveras för tåg i linjetrafik (en kolumn per linje) 

𝐶𝑎𝑝𝑇𝑂𝑇 är den totala kapaciteten  

𝐴𝐾 , 𝐴𝑊 , 𝐴𝑠, 𝐴𝐹 , 𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑀 enligt texten ovan 

 

För prognosåret gäller samma modell men där antas frekvenserna (𝑓 ≥ 0) vara en variabel som 

bestäms i RCM. Det indikeras genom att dessa termer flyttas över i vänsterledet: 

Ekvation 5.2 

𝐴𝑇𝐶𝑚𝑖𝑛 = min
𝑥,𝑦,𝑧,𝑠

[ 𝑐𝑆
𝑇𝑥 + 𝑐𝐾

𝑇𝑦 +  𝑐𝑊
𝑇𝑧 + 𝑀 ⋅ 𝑠], så att 

{
 𝐴𝐾 ⋅ 𝑦    +   𝐴𝑊 ⋅ 𝑧 −  𝐶𝑎𝑝𝐿𝑖𝑛𝑒 ⋅ 𝑓 − 𝑠 ≤  0

𝐴𝑠 ⋅ 𝑥                +   𝐴𝐹 ⋅ 𝑧 +  𝐶𝑎𝑝𝐿𝑖𝑛𝑒 ⋅ 𝑓 − 𝑠 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑇𝑂𝑇

      där 

 

Om tillväxttal av olika anledningar fortfarande skulle behöva härledas från den linjebaserade 

modellens bas- och prognosår, är det möjligt: 

• För systemtransporterna på samma sätt som idag, och de förväntas vara relativt väl 

kända med rimliga tillväxtförutsättningar 

• För linjerna i form av frekvenserna 𝑓. Linjerna kan direkt kopplas till bandelarna i 

nuvarande Bangods genom sin i förväg bestämda rutt 

• Matartransporterna utförs på en mer regional nivå och torde därför inte ha en 

avgörande inverkan på tillväxttalen. 

5.2 Tillkommande behov av indata 

Eftersom linjerna för vagnslast- och kombitåg med denna variant antas vara exogent givna, 

innebär det att en ny uppsättning indata kommer krävas till modellen. Dessa behöver innehålla: 

1. En lista över vilka linjer som ska finnas 

2. Vilken typ av tåg som ska gå i de olika linjerna 

3. Dess rutter genom järnvägsnätet 

4. Frekvensen (antal avgångar/rundturer per år) – endast för basåret 
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Frågan är hur dessa indata ska genereras. Motsvarande behov finns för Samperssystemet, där 

framtida trafikering enligt punkt 1-4 bestäms som indata till modellen. Där utgår man från ett 

nuläge och väger in de framtida trafikeringsplaner och eventuella avsiktsförklaringar som finns 

hos olika operatörer (inte alla operatörer har sådan information att delge) samt den framtida 

infrastrukturens förutsättningar [Lennefors, 2017]. Turtätheten (frekvensen) finjusteras med 

hjälp av en kapacitetsmodell där tidtabellstiderna räknas fram genom att ta hänsyn till annan 

trafik på banorna [Trafikverket, 2012b]. Nuläget är enklare att beskriva för passagerartrafiken i 

och med att linjerna finns redovisade öppet och trafiken är regelbunden på ett annat sätt än för 

godstrafiken. Det är dock möjligt att använda tidtabellsinformation, se fotnot 8, för att bygga 

basårets godstågslinjer och att uppskatta volymerna på dem. Linjesystemet med sina 

sträckningar och frekvenser tillsammans med eventuell icke-tidtabellagd trafik ska satisfiera 

kapacitetsgränserna för basåret. 

I Samgods skulle linjerna för basåret kunna genereras i form av rutter mellan hubbar med stora 

järnvägsflöden, som sedan kan kombineras till kedjor av hub-hub-länkar. I princip skulle rutter 

kunna genereras endogent i modellen, men det skulle frikoppla linjerna från bandelarna. Därför 

är det sannolikt nödvändigt att konstruera linjerna a priori, men det bör göras så att alternativa 

ruttval möjliggörs genom kombination av olika linjer, så att kopplingen till flöden per bandel kan 

behållas. 

Även för prognosåret behöver linjerna högst troligt anges i indata, även om frekvenserna 

beräknas i modellen enligt ovan. Det är dock en möjlighet att i konsekutiva iterationer i 

kapacitetsmodellering öppna för konstruktion av alternativa linjer mellan befintliga start- och 

slutpunkter med nya ruttval under beaktande av marginalkostnader för kapacitetsbegräns-

ningarna, det vill säga en justering av det i förväg angivna linjeutbudet. Det skulle kunna vara så 

att man saknar en potentiell användbar linje mellan hubbar med en alternativ rutt till den 

befintliga rutten på en linje, och då skulle det vara en fördel om den automatiskt kan adderas till 

linjeutbudet. 

I den optimala lösningen till modellen i Ekvation 5.2 bestäms en uppsättning frekvenser för de 

olika linjerna (det blir alltså inte som i Sampers att de beräknas i ett separat system utanför 

Sampers).   

Figur 5.2 visar ett förslag på linjesträckningar i det svenska järnvägsnätet. Linjerna har 

genererats genom att dra linjer mellan ett antal järnvägsterminaler med förhållandevis stora in- 

och utflöden enligt Samgods (detta bör vid en implementering stämmas av mot verkliga flöden). 

I ett verkligt fall bör troligen inte Malmbanan ingå eftersom det väsentligen är malmtåg (det vill 

säga systemtåg, som inte ska ingå i linjestrukturen) som trafikerar banan mellan Luleå och 

Narvik. Men precis som i detta exempel bör det finnas alternativa linjer mellan två hubbar om 

det existerar olika rimliga ruttval även i verkligheten, detta för att få en bättre fördelning mellan 

exempelvis parallella banor än i dagens Samgods. 



   

 

 

51 (90) 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR BANGODS-

SAMGODS 

2017-06- 

 

 

Figur 5.2 Illustration av godstågslinjer i det svenska järnvägsnätet. 

5.3 Utvärdering av förslaget 

I och med att utvecklingsförslaget innebär att Bangodssteget inte längre behövs, fås ett antal 

positiva effekter: 

• Fler antal storheter modelleras i och med att användaren får tillgång till alla Samgods 

resultat som idag inte förs över till Bangodssteget, exempelvis information om vilka tåg som 

använder en viss länk (start- och målpunkter för transporten). Tåglinjerna är också en ny 

storhet (även om de framför allt anges i indata) 

• Högre detaljgrad, av samma skäl som föregående punkt (Samgods resultat redovisas på en 

finare skala än Bangods) 
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• Högre användbarhet då Bangodssteget elimineras och det räcker med en Samgodskörning 

En annan positiv effekt är att transparensen bedöms öka. Det är lättare för användaren att 

skapa sig en bild över tågtrafiken då den anges som en uppsättning definierade linjer. För 

användare som är vana vid Sampers kan det vara en fördel att hanteringen är mer likartad. Det 

är även lättare att förstå att mindre godsmängder skickas med en befintlig tåglinje, än att ett 

separat godstågsupplägg skapas för att frakta samma godsmängd. 

Den största negativa effekten är att mängden indata som krävs till modellen ökar. Detta 

påverkar även användbarheten negativt. För prognosåret kopplas allokeringen av efterfrågan av 

transporter till olika linjer enligt ekvation (5.2). Från lösningen erhålls ”optimala” frekvenser. 

Dock krävs det sannolikt en mekanism för att fördela godsflödena effektivt mellan linjerna 

analogt med hur personresor allokeras till olika kollektivreseupplägg i modellerna. Skulle 

lösningen med lägst kostnad alltid används erhålls sannolikt lösningar som överutnyttjar linjerna 

med lägst kostnad utan hänsyn till att det orsakar kapacitetsbrist, och med underutnyttjande av 

andra linjer som följd. Man kan jämföra med dagens Samgodsmodell som överutnyttjar rutter 

med lägst kostnad, vilket tvingar fram revisioner i RCM, samtidigt som andra rutter är 

underutnyttjade. 

Balansen mellan flexibilitet och reliabilitet påverkas av att resultaten i större utsträckning än med 

dagens Samgods-Bangodssystem kan påverkas av mekanismerna i Samgods. Samgods är ett 

mer flexibelt system än Bangods. Vilket kommer märkas för systemtågen, som inte kommer 

definieras exogent av användaren. Å andra sidan gör det också att de osäkerheter som är 

förknippade med Samgodsmodellen får större genomslag i resultaten, än i nuläget där Bangods 

tillämpas i ett efterbearbetningssteg. 

Då det manuella arbetet som krävs av användaren minskar, bör antalet fel kopplade till den 

mänskliga faktorn eller okunskap hos användaren minska. Å andra sidan kommer resultaten 

fortfarande vara mycket beroende av hur användaren definierar indata (i detta fall 

linjebeskrivningarna), vilket innebär risk för både osäkerheter och fel. 

Vi kan inte bedöma om modellens validitet ökar eller minskar med detta utvecklingsförslag. Är 

det en bättre avbildning av verkligheten att godstågen trafikerar enligt linjer, mer likt 

persontrafiken, eller bör trafiken vara rent efterfrågebaserad som i dagens Samgods? Vidare 

kommer linjestrukturen påverka hur väl tillgänglig kapacitet i järnvägsnätet kan utnyttjas, i och 

med att kapacitet kommer reserveras för linjer som i många fall inte kommer ha full beläggning 

av gods. Huruvida detta återspeglar verkligheten bättre eller sämre har inte utretts.  

I detta sammanhang är det värt att notera ytterligare en aspekt, nämligen att linjer med alltför 

låga frekvenser i princip binder upp vagnkapacitet som i verkligheten skulle användas för andra 

uppdrag mellan godslinjernas operativa tid. 
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Tabell 5.1 Utvärdering av utvecklingsförslag Linjebaserad modell 

Utvärderings-
parameter 

Bidrar 
utvecklingsförslaget till … 

Positivt/ 
Neutralt/ 
Negativt 

Förklaring 

Storheter …att fler efterfrågade 
storheter modelleras? 

Positivt Man får tillgång till alla Samgods 
modellerade storheter som inte finns i 
Bangods, samt att linjerna i sig är nya 
storheter (om än inte modellerade) 

Detaljgrad …att modellresultaten blir 
mer detaljerade? 

Positivt Samgods är mer detaljerad än Bangods 
sett till tågtyper, varugrupper med mera 

Flexibilitet … att modellen kan 
generera fler alternativa 
scenarier? 

Neutralt Trafikeringen i linjerna sätts exogent, 
liksom i dagens Bangods. Utfallet för 
systemtågen blir mer flexibelt (Samgods 
resultat istället för befintlig Bangods) 

Transparens … att transparensen hos 
modellen ökar? 

Positivt Det blir lättare att förstå hur trafikeringen 
skapats. Ev. en fördel att det liknar 
Sampers. Mer intuitivt med små volymer 
på godslinje än i eget tågupplägg. 

Felfrekvens … att risken för modellfel 
minskar? 

Neutralt Å ena sidan mindre manuellt arbete, men 
å andra sidan är utfallet känsligt för hur 
indata definieras 

Reliabilitet … en ökad noggrannhet i 
modellresultaten? 

Neutralt Liksom i dagens Bangods, beror utfallet 
till stor del på användarens bedömningar i 
indata. Större påverkan från Samgods 
beräkningar än idag, vilket innebär en risk 

Validitet … bättre återspeglar 
verkliga samband och 
effekter? 

Neutralt Det är okänt om det är en bättre 
återspegling av verkligheten att samtliga 
vagnslast- och kombitåg antas trafikera i 
linjer. Linjestrukturen kan medföra att 
kapacitet reserveras för linjer med för liten 
efterfrågan, särskilt i utgångsläget. 
Utnyttjandet kan komma att understiga 
100 % överallt. 

Användbarhet … en ökad användbarhet 
hos modellen? 

Positivt En större andel av beräkningarna görs 
automatiskt i Samgods och 
efterbehandlingssteget elimineras. Dock 
svårare att generera indata 

Indata, 
parametrar och 
kalibrering 

… minskade problem att 
försörja modellen med 
indata, sätta 
parametervärden samt att 
kalibrera modellen? 

Negativt Nya indata måste tas fram i form av 
linjebeskrivningar.  

Måluppfyllelse … modellen bättre 
uppfyller sina syften? 

Positivt Trots svårigheter att ta fram data bedöms 
modellen bli mer lättanvänd och 
transparent 
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6. OD-relaterad tillväxt i Bangods 

Ytterligare ett utvecklingsförslag är en kombination av Pivot point-metoden för geografiskt 

differentierad tillväxt (PPM) och att ta hänsyn till linjestrukturen i järnvägstrafiken. Även detta 

förslag innebär, liksom PPM, att Samgods behålls i sin nuvarande form och att Bangodssteget 

behålls och utvecklas, framför allt genom att mer detaljerade Samgodsresultat används som 

indata till Bangods. 

 

 

Figur 6.1 Översikt över utvecklingsförslaget OD-relaterad tillväxt i Bangods 

Istället för att tillväxttal differentieras för NUTS2-regioner, som har beskrivits i kapitel 0, kan 

tillväxttal genereras för olika aggregerade OD-relationer enligt Samgods och sedan appliceras 

på trafikeringen i basåret enligt Bangods. 

Denna metod borde fungera bra om samhörande data avseende godstågstidtabeller och 

godsflöden på bandelar estimeras för basåret enligt den grovt skissade metoden i fotnot 8. Med 

den information som finns i Bangods borde det vara möjligt att komma fram till ett bra estimat på 

OD-flöden på NUTS-nivå. Jämför med Pivot-Point-metoden baserat på sändningsområden i 

kapitel 3.3 behövs ju även där information om fördelning på olika linjer för att få fram information 

om förändringar på bandelar. Steget därifrån till att också inkludera destinationerna är inte långt. 

Efter dessa moment har vi alltså kalibrerad OD-matriser på NUTS2 * NUTS2-nivå (eller finare 

uppdelningar beroende på STAN-grupp och/eller tågtyp). Dimensionerna kan öka om även 

resten av världen inkluderas på något vis. Med Samgods resultat för basår och prognosår, eller 

andra scenariodata, har vi allt som behövs för att tillämpa PPM på kalibrerade OD-matriser på 

NUTS2 * NUTS2-nivå. Med kopplingarna till bandelarna erhålls tillväxttal på bandelsnivå. 

Osäkerheterna i Samgodslösningarna filtreras och jämnas ut via PPM-proceduren, men relativt 

sett kommer vissa relationer att vara förhållandevis små. För vissa NUTS2-områden/STAN-

grupper och/eller tågtyper är det sannolikt av intresse att aggregera resultaten för att undvika 

extrema resultat. Redan i resultaten i exempelvis bilaga E finner vi tämligen extrema tillväxttal, 
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och med en NUTS2*NUTS2-OD-bas ökar dimension med faktorn 8 (antalet NUTS2-områden i 

Sverige) vilket kommer att öka förekomsten av extrema världen. Normalt sett är det små värden 

i PPM-ekvationernas nämnare vilket förhållandevis lätt leder till höga tillväxttal. Oacceptabelt 

höga tillväxttal (relativa eller absoluta) kan hanteras med ytterligare begränsningar i metoden 

och/eller aggregering av resultat. 

6.1 Identifiering av OD-relationer 

För att studera möjligheter till detta har vi sorterat ut de 1000 största OD-relationerna i Samgods 

resultat efter RCM, se Figur 6.2. uttryckt i antal tåg. Antalet möjligheter att aggregera resultaten 

till stråk är stora. Detaljerade tåg-relationer har här aggregerats till OD-relationer mellan 

NUTS2-områden. Utöver de  8 NUTS2-områdena i Sverige enligt den officiella indelningen (se 
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Figur 3.2) adderas fiktiva områden 

 
9 == Övriga Norden 
10 == Övriga Västeuropa 
11 == Central- och Östeuropa, Turkiet 
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Figur 6.2 OD-relation nummer 200 i storleksordning, mellan Huddinge och Trelleborg. 123 tåg per 

år efter justering med RCM (eller SUBGRAD), 953 efter Standardlogistikmodulen. 

 
 

Resultaten i Figur 6.3 (fler figurer finns i bilaga) och tabellerna nedan är baserade på hela 

tågkedjan inom transportkedjorna så att exempelvis ett matartåg följt av ett vagnslasttåg utgör 

en enda OD-relation i NUTS2-NUTS2-relationen. Antalet tåg på sådana linjer varierar längs 

med sträckningen, så för detta ändamål beräknas ett avståndsviktat genomsnittligt antal tåg i 

relationen. Resultaten i antal tåg per relation kan redovisas som aggregerade OD-matriser som 

i Tabell 6.1. Färgerna anger intensiteten i värdena med rött som högst och grönt som lägst. 

Antalet tåg varierar kraftigt, från 0 till över 10 000 i olika relationer. Alla relationer, utom de 

mellan zoner i utlandet, trafikeras åtminstone av ett litet antal tåg. Observera att resultaten 

gäller för alla varugrupper sammanlagt – då varugrupperna studeras separat blir talen 

naturligtvis lägre. 
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Figur 6.3 OD-relationer till och från NUTS-område 1, 2, 3 och 4. Fler exempel finns i den avslutande 

bilagan. 
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Tabell 6.1 Antal tåg mellan NUTS2-områden enligt modellen.  

 

 

 

6.2 Koppling till Bangods 

Genom att ta fram resultat för både basår och prognosår, kan tillväxttal härledas på OD-

relationsnivå. Om transporter i båda riktningar inom varje relation slås samman, innebär det  
11⋅(11+1)

2
− 3 = 63 tillväxttal (inklusive inom NUTS2-områdestransporter)15. Ett alternativ är att 

även differentiera tillväxttalen med avseende på tågtyp och/eller varugrupp, vilket i så fall ökar 

antalet tillväxttal. 

För att överföra resultat från Samgods till Bangods föreslås en variant av den Pivot point-metod 

som beskrivs i kapitel 0, men med en annan geografisk indelning, nämligen OD-relationer på 

NUTS2-NUTS2-nivå enligt ovan. Med denna indelning skulle pivot point-metoden operera på 

OD-matriser som är fallet i metoden, se Daly m fl [2012]. Som diskuterats inledningsvis saknas 

kopplingar mellan godslinjefrekvenser/OD-flöden och godsflöden på olika bandelar, kopplingar 

som eventuellt skulle kunna konstrueras med extra datainsamling och -bearbetning enligt 

beskrivning i fotnot 8, som behövs för detta ändamål. Att undersöka huruvida en sådan koppling 

kan åstadkommas borde vara en primär uppgift inför en eventuell användning av metoden. 

  

Frågan är hur tillväxttalen, mot ovanstående bakgrund, bör överföras till den länknivå (bandelar) 

som Bangods arbetar med? Ett förslag är att använda den kalibrerade Samgodsmodellens OD-

flöden och mappa dem till Bangodsflödena. 

                                                      
15 Termen ”-3” kommer från att vi inte är intresserade av transporter mellan region 10 och 11, 
eller inom region 10 eller inom region 11, som båda ligger utanför Norden. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stockholm 1 4 263 414 298 1 540 344 226 429 485 1 030 380

Östra Mellansverige 2 107 897 1 490 498 1 068 4 104 363 528 482 3 376 802

Småland med öarna 3 540 2 268 4 928 870 1 052 642 335 294 184 205 232

Sydsverige 4 1 272 591 1 543 1 179 725 630 236 243 123 622 461

Västsverige 5 1 990 764 1 412 541 647 1 268 693 772 294 1 237 494

Norra Mellansverige 6 370 1 742 928 983 1 967 5 348 464 443 550 5 288 1 795

Mellersta Norrland 7 523 1 703 380 327 830 5 879 2 872 1 588 367 686 290

Övre Norrland 8 502 1 385 273 405 770 3 902 576 10 412 7 043 206 856

Övriga Norden 9 1 550 376 384 155 264 301 177 262 0 116 306

Övriga Västeuropa 10 1 574 1 114 309 4 440 579 725 184 379 454 0 0

Övriga Europa + Turkiet 11 1 237 600 193 566 491 451 265 1 242 155 0 0
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I princip skulle då varje Bangodslänk delas upp i proportioner mellan befintliga par av alla OD-

relationer i Samgods som använder motsvarande länk. Pivot point-metoden skulle då ge ett 

tillväxttal per andel/OD-relation vilka sedan vägs samman till en individuell omräkningsfaktor per 

länk (bandel) i Bangods. 

I Tabell 6.2 illustreras hur en sådan fördelning över OD-flöden (antal tåg) på en viss länk kan 

härledas från Samgods. Tabeller med utdrag i form av ton per år och tåg per år för samma länk 

i olika relationer redovisas i Bilagor B-D: OD-flöde ton/år respektive tåg/år. Sådan detaljerad 

information finns inte i Bangods resultatfiler idag, men på tågnummernivå finns den 

informationen i underlaget i form av tidtabellen (se även fotnot 9). Därför måste fördelningen 

från den kalibrerade Samgods-modellen användas på lämpligt sätt. 

Tabell 6.2 Procentuell fördelning av tågflöden i olika NUTS2-NUTS2-relationer på en länk i Norra 

Mellansverige. Den berörs inte av trafik söder respektive norr om området. 

 
 

I exempeldata som redovisas i bilagan ser vi att det förekommer många relationer med små 

flöden. Av de befintliga 226 nollskilda, dubbelriktade NUTS-NUTS2-relationer för den aktuella 

länken i Bilaga D, så når till exempel endast 25 % av dem upp i en nivå på 20 tåg per år, se 

Figur 6.3. För att nå stabilitet vid användning av data med en så stor spridning i antal tåg över 

relationer (och dessutom uppdelat på olika STAN-varugrupper om så önskas) behövs någon 

form av stratifiering av data. Ett sätt kan vara att hantera allting som omfattar 20 tåg per år eller 

mer som individuella relationer, medan alla andra aggregeras per STAN-grupp. 

Procentuell fördelning 

av tåg i olika relationer 

på en bandel i Norra 

MellanSverige
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stockholm 1 0.40 0.26 0.50 0.56 1.19 0.44

Östra Mellansverige 2 4.74 0.42 0.61 0.56 3.90 0.93

Småland med öarna 3 0.74 0.39 0.34 0.21 0.24 0.27

Sydsverige 4 0.73 0.27 0.28 0.14 0.72 0.53

Västsverige 5 1.46 0.80 0.89 0.34 1.43 0.57

Norra Mellansverige 6 0.43 2.01 1.07 1.14 2.27 6.18 0.54 0.51 0.64 6.11 2.07

Mellersta Norrland 7 0.60 1.97 0.44 0.38 0.96 6.79 0.42 0.79 0.33

Övre Norrland 8 0.58 1.60 0.32 0.47 0.89 4.51 8.14 0.24 0.99

Övriga Norden 9 1.79 0.43 0.44 0.18 0.31 0.35 0.20 0.30 0.13 0.35

Övriga Västeuropa 10 1.82 1.29 0.36 5.13 0.67 0.84 0.21 0.44 0.52

Övriga Europa + Turkiet 11 1.43 0.69 0.22 0.65 0.57 0.52 0.31 1.43 0.18
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Figur 6.3 Antal tåg per år i olika NUTS2-NUTS2 och STAN-kombinationer för en enskild länk. 

Flödet per OD-relation och länk ges enligt ovan av Samgodsmodellens resultat. Det medför en 

risk för alltför stora avvikelser jämfört med det observerade utgångsläget och därmed även för 

stora förändringar i en prognos. Den totala efterfrågeförändringen per NUTS2-till-NUTS2-

relation med järnväg kommer vägas samman till en gemensam tillväxttakt, se exempelvis Tabell 

6., som appliceras på hela korridoren mellan de båda NUTS2-områdena, samt på berörda delar 

i respektive NUTS2-område. Det förväntas ge en mindre variation i slutresultatet. Men med 

tanke på den stora variation vi ser i det totala antalet tåg i olika NUTS2-NUTS2-relationer, inses 

lätt att det kan bli känsligt att också bryta ner resultaten på olika STAN-varugrupper. En 

möjlighet skulle kunna vara att aggregera STAN-varugrupperna i ytterligare ett 

aggregeringssteg.  

Ett alternativ för att kunna använda fördelningar från observationer istället för från Samgods, 

vore att tillämpa en oberoende matchningsmetod som konstruerar ett relationsbaserat flöde till 

observationerna med tilläggsinformation som eventuellt skulle kunna tas fram (det skulle kunna 

vara marginalvillkor för flöden till/från viktiga hubbar i transportsystemet). För prognosåret skulle 

pivot-point-metoden antingen användas direkt på observerade flöden och associerade OD-

relationer, eller i kombination med kompletterande åtgärder. Om det ingår tilläggsinformation 

som ska tillämpas i en oberoende matchningsmetod kan det bli tal om att på något sätt använda 

en variant av den matchningsmetoden också för prognosåret.   
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Tabell 6.4 Illustration av översättning till en prognos för stråket per STAN-varugrupp eller totalt. 

Från NUTS2 Till NUTS2 Flöde bas/prognos Tillväxt (%) 

Individuella tillväxttal 

O1 D1 10/15 150 

O2 D2 100/120 120 

Aggregerat tillväxttal 

O D 110/135 122.7 

 

Precis som i dagens Bangods behövs någon form av kontroll av att flödena för prognosåret 

hålls inom kapacitetsgränserna, och ett sätt att hantera eventuella överskridanden av 

kapacitetstaken. Det finns olika möjligheter att hantera detta på ett systematiskt sätt, däribland 

det sätt man använder sig av i nuläget (se Berglund och Edwards [2016]), eller någon typ av 

iterativ nedjustering av olika flöden i relation till dess bidrag till kapacitetsutnyttjandet. 

6.2 Utvärdering av förslaget 

Att införa OD-relaterad tillväxt i Samgods-Bangodssystemet bedöms kunna medföra både 

positiva och negativa konsekvenser. Liksom för utvecklingsförslaget PPM i kapitel 0 antas 

utvecklingen av OD-relaterad tillväxt ske i kombination med att Bangods automatiseras 

samtidigt som de enklare förbättringar av Bangods som föreslås i Berglund och Edwards [2016] 

genomförs, och utvärderingen i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. utgår från det. 

På samma sätt som i kapitel 0 införs en geografisk differentiering av tillväxttal till Bangods, men 

enligt en annan indelning (relationer istället för regioner). Detta bedöms 
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• Öka modellsystemets flexibilitet med avseende på dess förmåga att modellera olika 

alternativa scenarier 

• Öka reliabiliteten genom att den geografiska precisionen ökar. Dock bedöms 

reliabiliteten även påverkas negativt av andra faktorer, se nedan 

• Öka validiteten eftersom det bedöms att verkliga samband bättre återspeglas genom att 

trafiken kan förändras olika mycket i olika relationer.  

Automatisering av Bangodssteget bedöms även här bidra till 

• Minskad risk för räknefel då mängden manuellt arbete minskar 

• Ökad reliabilitet genom ökad repeterbarhet – samma antaganden kommer göras vid 

varje analys. Dock bedöms reliabiliteten även påverkas negativt av andra faktorer, se 

nedan 

• Ökad användbarhet, både genom att ”körtiden” minskas och genom att 

svårighetsgraden minskar med behovet av expertbedömningar 

Det faktum att tillväxttalen i Bangods kopplas till OD-relationer bedöms vidare 

• Öka antalet storheter som modelleras (information om start/mål för tågen har 

efterfrågats i modellanalyser då det saknas i dagens Bangods-resultatfiler – den 

informationen per tågnummer (dock ej kompletta tåguppdrag) skulle kunna skapas 

redan med dagens Bangods, om underlagsmaterialet (tidtabell) gjordes tillgänglig för 

användaren av Bangodsresultat på något sätt)  

• Öka validiteten då utvecklingen enligt Bangods kopplas till ett helt stråk istället för 

enskilda bandelar 

Dock finns risk att vissa av de problem som existerar med befintlig Samgodsmodell överförs i 

större grad till Bangods: 

• Om det är stora skillnader mellan Samgods resultat och Bangods nuläge, medför det 

många undantag enligt PPM-reglerna, likaså om det är stor skillnad mellan Samgods 

resultat för en viss relation mellan basår och prognosår. Detta påverkar reliabiliteten 

negativt 

• Eftersom Samgods resultat enligt detta förslag ska användas på en mer detaljerad nivå 

än tidigare, riskerar Samgods noggrannhetsproblem i större grad överföras till Bangods, 

vilket även det ger lägre reliabilitet 

• Samgods i sin nuvarande utformning har inte möjlighet att variera ruttval för olika ben i 

en transportkedja. Det antas vara en av orsakerna till att länkflödena i Samgods ofta blir 

olika de observerade flödena. Detta bedöms ge negativa konsekvenser för kvaliteten på 

indata. Dock finns denna påverkan antagligen redan idag i viss utsträckning, eftersom 

problemet kan medföra att den totala ökningen av järnvägstransporter dämpas då 

nätverket inte kan utnyttjas optimalt. 
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Sammantaget bedöms utvecklingsförslaget dock ha en god måluppfyllelse, då flera av de 

allvarligaste bristerna som påtalats med befintligt modellsystem åtgärdas. 
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Tabell 6.5 Utvärdering av utvecklingsförslag OD-relaterad tillväxt i Bangods 

Utvärdering
s-parameter 

Bidrar 
utvecklingsförslaget 
till … 

Positivt/ 
Neutralt/ 
Negativt 

Förklaring 

Storheter …att fler efterfrågade 
storheter modelleras? 

Positivt Information om OD tillkommer (som fördelning över 
NUTS2-NUTS2-relation per bandel) i Bangods. 

Ger förändring per stråk till Bangods. Om Lupp-
data används, kan storheter tillkomma t.ex. 
bruttotonnage.  

Detaljgrad …att modellresultaten 
blir mer detaljerade? 

Neutralt Ingen förändring av modellresultatens detaljgrad 

Flexibilitet … att modellen kan 
generera fler 
alternativa scenarier? 

Positivt Det blir lättare att modellera geografisk variation 

Transparens … att transparensen 
hos modellen ökar? 

Neutralt Något mer komplext system, men intuitivt och 
konceptuellt förståeligt. En automatisering av 
Bangods kan möjligtvis bidra till höjd transparens, 
om implementeringen blir pedagogisk 

Felfrekvens … att risken för 
modellfel minskar? 

Positivt Förutsatt att Bangods automatiseras  

Reliabilitet … en ökad 
noggrannhet i 
modellresultaten? 

 Negativt Positivt: Geografiskt differentierad tillväxt (per 

bandel) gör att felmarginaler på grund av 
geografisk utjämning minskas. Automatisering 
medför ökad repeterbarhet 
Negativt: Risk för många undantag enligt PPM om 

stora skillnader i OD-relationer  mellan Samgods 
och Bangods. Resultat från Samgods används på 
en alltför detaljerad nivå vilket riskerar att överföra 
Samgods noggrannhetsproblem.  

Validitet … bättre återspeglar 
verkliga samband och 
effekter? 

Positivt Geografiskt differentierad tillväxt mellan stråken. 
Man inför hela relationen i Bangods (inte bara 
enstaka bandelar). 

Användbarhe
t 

… en ökad 
användbarhet hos 
modellen? 

Positivt Automatisering av Bangods bör medföra att det blir 
enklare att ”köra” modellen och att det tar mindre 
tid 

Indata, 
parametrar 
och 
kalibrering 

… minskade problem 
att försörja modellen 
med indata, sätta 
parametervärden samt 
att kalibrera modellen? 

Negativt Bristen i Samgods att multipla rutter inte 
modelleras får större effekt eftersom man kan få 
extrema tillväxttal för vissa bandelar. Gäller särskilt 
för låga volymer. Annars samma indatabehov som 
i nuläge.  

Måluppfyllel
se 

… modellen bättre 
uppfyller sina 
syften? 

Positivt Utvecklingsförslaget åtgärdar flera av de uttalade 
brister som påtalats med Samgods-
Bangodssystemet 
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7. Slutsatser 

I denna rapport har krav och önskemål på utvecklingen av godsmodeller i allmänhet och 

Samgods/Bangods i synnerhet redovisats och utifrån detta har fyra olika förslag på utveckling 

av befintligt system beskrivits och utvärderats.  

1. PPM-Område, NUTS2 x STAN-uppdelning (Pivot point-metod för geografiskt 

differentierade tillväxttal till Bangods) 

2. SUBGRAD, Simultan kapacitets- och tågflödeskalibrering  

3. Linjebaserad modell, främst hub-hub-stråk (införande av godstågslinjer i Samgods) 

4.    PPM-Linje, NUTS2 x NUTS2 x STAN-uppdelning (OD-relaterad tillväxt i Bangods) 
 

Metod nummer 1, PPM-Område, kan relativt enkelt införas. Den rumsliga dimensionen 

mångfaldigas från dagens ett område (hela Sverige) till åtta stycken NUTS2-områden. Det ökar 

mängden data som överförs från Samgods till Bangods, men ställer inga ytterligare krav på 

utveckling av Samgods. I utvecklingspaketet ingår även automatisering av Bangodssteget samt 

de enklare utvecklingsförslag som beskrivits i Berglund och Edwards [2016]. I Trafikverket 

[2017] föreslås att metoden, istället för på all trafik per NUTS2-område, används på avgående 

eller ankommande tågtransporter från/till respektive område. Med tanke på de föreliggande 

svårigheterna att associera O/D/OD-flöden med observerade länkflöden är det inget vi 

rekommenderar. Ytterligare diskussion om detta i kapitlen 3.3 och 3.4. 

Metod nummer 2, SUBGRAD, kräver utveckling av RCM så att den hanterar såväl 

kapacitetsbegränsningar som anpassningar till observationer. En stor fördel med metoden är att 

kapacitetsproblemet kan hanteras effektivare än idag, men för anpassningen till observerade 

flöden erhålls i princip samma lösning som med nuvarande RCM. Anpassningen till 

observationer kan göras för basåret men för prognoser är det mer tveksamt hur den 

anpassningen bör göras. I princip kan såväl positiva som negativa bidrag, morötter och piskor, 

inkluderas för ett prognosår, men vi saknar bra motiveringar. 

Metod nummer 3, Linjebaserad modell, är en tilltalande ansats eftersom den förutsätter en 

struktur i vagnslastsystemet som är naturligt för de kollektiva transporter det handlar om. Vi 

skulle naturligt erhålla en bra bild av utgångsläget förutsatt att linjeutbudet anpassas till de 

observationer som finns. Omräkningen till prognosåret görs sedan naturligt till prognosens 

utbudsfrekvenser. För modellsystemet krävs en icke obetydlig utveckling för att hantera 

vagnslastskedjor av typen matartåg  hub-hub-linjekombinationer  matartåg i kombination 

med omlastning till väg/sjö i förekommande fall. Viktiga kombitåglinjer som exempelvis 

hamnskyttlarna skulle passa bra i ett linjeupplägg. Tågtrafiken blir sannolikt mer 

kapacitetskrävande än dagens modell med individuella, anpassade upplägg. Det förutsätts 

också att systemtåg väsentligen hanteras som idag.   

Metod nummer 4, PPM-Linje, kan även den relativt enkelt införas. Den rumsliga dimensionen 

utökas en gång till genom att alla parvisa relationer mellan 8 NUTS2-områden inkluderas (eller 

11 områden om övriga världen inkluderas enligt våra exempel). Även med hänsyn till att 

dubbelriktade flöden hanteras blir upplösningen 63 områden multiplicerat med 12 STAN-
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varugrupper. Som vi sett innehåller flertalet av relationerna få eller inga transporter, vilket 

exempelvis skulle kunna hanteras medelst en kategorisering i stora flöden och aggregerade 

grupper av mindre flöden. Ytterligare ett alternativ vore naturligtvis att minska antalet områden i 

Sverige för denna modell till exempelvis södra, mellan- och norra Sverige. En komplikation i 

sammanhanget är att information på relationsnivå delvis saknas i observerade data i dagens 

Bangods, vilket innebär att den informationen skulle behöva baseras på Samgodslösning. Med 

tanke på förekommande avvikelser mellan modell och observationer idag kan det bli svårt att nå 

en acceptans av ansatsen.  

 

Sammanställningarna avseende utvärderingsparametrarna redovisas i Tabell 7.1 bredvid 

varandra. Sedan följer en kort repetition av parametrarnas betydelse, och en sammanfattning av 

resultatet. 
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Tabell 7.1 Jämförelse av resultat från utvärderingen av de fyra utvecklingsförslagen.  

Utvärderings-
parameter 

PPM - Område SUBGRAD Linjebaserad 
modell 

PPM - Linje 

Storheter Neutralt Positivt Positivt Positivt 

Detaljgrad Neutralt Positivt Positivt Neutralt 

Flexibilitet Positivt Neutralt Neutralt Positivt 

Transparens Neutralt Negativt Positivt Neutralt 

Felfrekvens Positivt Neutralt Neutralt Positivt 

Reliabilitet Positivt Negativt Neutralt  Negativt 

Validitet Positivt Negativt Neutralt Positivt 

Användbarhet Positivt Positivt Positivt Positivt 

Indata, parametrar och 
kalibrering 

Neutralt Negativt Negativt Negativt 

Måluppfyllelse Positivt Negativt Positivt Positivt 

  

1. Storheter: Modellresultatens innehåll. Antal storheter som erhålls. 

2. Detaljgrad: Finare skala i resultaten 

3. Flexibilitet: Anpassningsmöjligheter till olika scenarier 

4. Transparens: Förståelse för hur indata påverkar resultaten och att beräkningarna 

kan förklaras 

5. Felfrekvens: Bidrar utvecklingen till ett säkrare system med mindre risk för 

felhantering?  
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6. Reliabilitet: Bidrar utvecklingen till en ökad noggrannhet? 

7. Användbarhet: Bidrar utvecklingen till att fler kan förstå och använda modellen? 

8. Validitet: Återspeglas de förhållanden, samband och effekter i den verkliga världen 

som man är intresserad av? 

9. Indata, parametrar och kalibrering: Innebär utvecklingen krav på mer eller mindre 

indata respektive kalibreringsinsatser 

10. Måluppfyllelse: Sammanvägd nytta av en utveckling 

 

Vår bedömning är att metod 1, PPM – Område, är den som totalt sett ger den bästa 

måluppfyllelsen i förhållande till insatser för att implementera den. Inget rött utfall bedöms för 

metoden i Tabell 7.1. De största förbättringarna vore en föreslagen automatisering av Bangods, 

som sedan tillsammans med Samgods ger en rumslig fördelning för transportvolymernas 

förändring över tid. Det tekniska genomförandet av metoden givet data för basår och prognosår 

är en ganska enkel procedur. Den största nackdelen med detta förslag är att det inte 

nödvändigtvis medför att trafiken på en bandel modelleras tillsammans med information om 

start- och målpunkt, något som efterfrågats och påpekats som en brist i dagens system. Dock 

finns idéer om hur detta skulle kunna åtgärdas, och om detta utvecklingsförslag genomförs bör 

man utreda om exempelvis information om tåguppdragsnummer i Lupp, eller någon annan 

ansats, kan användas för att addera efterfrågade storheter till Bangodsresultaten. Sammantaget 

blir Bangods kvar som en separat modell, men mer transparent, lättanvänd och med förfinade 

beräkningar och därmed undviker godstågsprognoserna att drabbas lika hårt av många av de 

problem som finns med dagens Samgods. 

Metod 3, Linjebaserad modell, faller ut som ett intressant alternativ med modellering av 

linjetrafik för vagnslast- och kombitågtransporter och möjlighet till frikoppling från Bangods för 

prognosändamål. Den har endast ett rött utfall i Tabell 7.1. Det är dock flera hinder på vägen 

innan en metod realiseras. För det första saknas indata avseende existerande godslinjeupplägg 

för nuläget. Skulle indata kunna införskaffas krävs: 

a. Ändringar i RCM för att hantera kombinationen kapacitet totalt respektive för linjer. 

b. Ändringar i logistikmodellen så att den kan hantera ett föreslaget hub-hub-linje-system 

(eller något annat linjeupplägg)  

Utmaningarna i punkterna a och b kan hanteras men erfarenheter har visat att det krävs en 

väsentlig insats. Med en lösning på plats återstår frågan om det är ett problem att den kapacitet 

som reserveras för linjerna inte kan utnyttjas lika mycket som är möjligt med dagens 

individuella, men kanske alltför optimistiska, upplägg. De två största fördelarna med metoden är 

att det tidskrävande efterbearbetningssteget Bangods kan undvikas helt (om metoden visar sig 

fungera bra) vilket även innebär att Samgods alla resultattabeller kan användas och att den 

bedöms öka modellsystemets transparens eftersom hanteringen av tågtrafik blir med tydlig. 
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Metod 4, PPM – Linje, kan sägas utgöra en expansion av metod 1 genom att utvidga den 

rumsliga dimensionen. Det är två röda utfall i Tabell 7.1 där de viktigaste är  

a. Indata saknas för OD-relationsnivå (NUTS2 - NUTS2) i Bangods så den informationen 

måste hämtas från Samgods, och det är bland annat den fördelningen som inte 

överensstämmer så väl med nuläget. 

b. Frekvenserna på OD-relationsnivå är låga i flertalet fall.  

Punkt a skulle möjligen kunna hanteras medelst en matchning av observationer på bandelsnivå 

mot ett större antal kända OD-flöden men det är inte enkelt. För punkt b vore troligen den 

enklaste lösningen att aggregera resultat avseende låga frekvenser, exempelvis för värden 

under 10 tåg per år. Ett annat alternativ är att reducera dimensionen genom att använda ett 

mindre antal områden i Sverige än de åtta i NUTS2-indelningen. En positiv effekt av detta 

förslag jämfört med metod 1 är att information om till/från för tågen på en länk kommer med 

naturligt. 

Metod 2, SUBGRAD, blir nummer fyra i vår värdering beroende främst på att den förutsätter 

1) att Samgodsresultaten kan anpassas tillräckligt bra till observationerna per bandel 

2) att alla bandelar av betydelse kan erhålla flöden från Samgods vilket åtminstone kräver 

anpassning av nätverket och troligen också en utökad flexibilitet avseende ruttval 

mellan O och D 

3) att observationerna som utgör mål för kalibreringen kan användas på ett relevant sätt 

för prognosändamål 

I utvärderingstabellen 7.1 har den också bedömts med fem röda utfall.  

En stor fördel med framtagandet av SUBGRAD-förslaget är att metoden löser RCM-problemet 

på ett mycket effektivt sätt, dock med förbehållet att lösningen inte blir lika exakt som med LP-

modellen. I övrigt har den också vissa av fördelarna som även Linjebaserad modell (Metod 3) 

har och som följer av att Bangodssteget inte längre behövs, dock bedöms transparensen bli  

sämre än idag. 

Sammanfattningsvis är alltså förslaget att gå vidare med metod 1, PPM – Område. Enligt vårt 

förmenande är det rimligt att modifiera originalmetoden genom att möjliggöra en begränsning av 

tillväxten i fall 8b i Tabell 3.1. Det torde vara fullt möjligt att på kort sikt implementera metoden i 

Samgods-modellen i den befintliga Cube Voyager-miljön för prognosändamål. Likaså att 

förbättra befintlig Bangodsmetod utifrån förslag i Berglund och Edwards [2016] samt en del av 

automatiseringen av Bangods. Att däremot automatisera samtliga bedömningar av olika slag 

som görs i dagens Bangods är en uppgift som får lösas på längre sikt. 
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Bilaga A: kompletterande figurer 

 

Figur A.1 Länk till saknad terminal i Forsbacka (Gävle i öster) 

 

Figur A.2 Länkar till saknad terminal i Malung 
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Figur A.3 Länkar till saknade terminaler i Stockholm 

 

Figur A.3 Godslinjer till och från NUTS-område 5. 
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Figur A.4 Godslinjer till och från NUTS-område 6. 

 

Figur A.5 Godslinjer till och från NUTS-område 7. 
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Figur A.6 Godslinjer till och från NUTS-område 8. 

 

Tabell A.8 Antal Mtågkm mellan NUTS2-områden enligt modellen. 

 
  

Tabell A.9 Antal inrikes Mtonkm mellan NUTS2-områden enligt modellen. 

 
 

Tagkm[M] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0.01 0.46 3.18 1.16 8.63 1.92 2.34 9.81 2.07 3.80 2.82

2 0.50 0.32 3.68 2.06 6.01 2.48 4.68 14.68 1.52 6.26 6.72

3 3.69 3.40 0.12 0.25 2.14 9.62 6.74 15.10 1.05 1.26 3.18

4 2.93 2.52 0.40 0.10 1.31 4.00 3.60 6.15 0.60 3.90 3.62

5 9.72 5.22 1.99 0.90 0.26 8.79 7.94 16.92 0.55 3.08 5.16

6 2.41 2.29 9.55 3.09 9.30 1.63 2.28 10.44 1.30 5.36 5.46

7 2.50 4.72 5.61 2.93 7.04 2.73 0.07 2.04 1.17 1.96 1.62

8 10.17 11.70 10.22 3.91 15.30 9.75 1.78 1.29 2.45 2.81 3.89

9 3.40 1.55 0.98 0.53 0.61 1.21 1.25 2.42 0.00 0.41 0.93

10 9.7 8.5 2.3 8.8 6.0 7.2 3.0 5.8 0.6 0 0

11 10.7 11.3 4.9 7.8 10.3 9.4 3.1 8.4 1.1 0 0

DTonkm[M] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 10 45 58 284 20 28 169 84 197 62

2 5 19 64 80 135 262 50 215 54 443 122

3 60 84 40 12 75 104 78 152 45 18 28

4 308 74 24 7 43 103 67 149 17 15 40

5 333 91 55 20 41 217 159 445 26 82 66

6 22 82 115 232 351 180 29 153 51 949 296

7 44 107 86 102 215 283 58 105 70 242 59

8 177 508 138 317 451 2 128 47 2 069 2 669 131 86

9 229 52 58 22 26 33 34 115 0 22 116

10 397 251 29 87 80 182 63 164 88 0 0

11 391 113 37 64 122 103 53 117 43 0 0
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Tabell A.10 Totalt antal Mtonkm mellan NUTS2-områden enligt modellen. 

 
 

  

Tonkm[M] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 10 45 58 284 20 28 169 112 358 176

2 5 19 64 80 135 262 50 215 80 1 105 383

3 60 84 40 12 75 104 78 152 57 84 120

4 308 74 24 7 43 103 67 149 25 149 230

5 333 91 55 20 41 217 159 445 48 307 262

6 22 82 115 232 351 180 29 153 74 1 600 811

7 44 107 86 102 215 283 58 105 86 415 168

8 177 508 138 317 451 2 128 47 2 069 3 304 151 825

9 334 75 71 33 48 48 42 131 0 46 360

10 987 690 124 1 370 374 356 107 379 187 0 0

11 1 081 371 124 318 386 293 195 590 150 0 0
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Bilaga B. Exempel på OD-flöde på Ostkustbanan norr om Gävle: Ton/år 

   \ NUTS2 
NUTS2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Total-
summa 

STAN 01 1 292 160   152 7 13 626 17 760 1 632 102 38 1 840 36 609 

1           434 5 679 1 259     219 7 591 

2           387 4 202 334     1 477 6 400 

3           1 001 1 920         2 921 

4           1 996 16         2 012 

5           4 973 3 190         8 162 

6 220 78   2   12 1 605 39   20 144 2 120 

7 715 61   150 7 118     102 17   1 170 

8 42         1           42 

9 29         759 828         1 616 

10           3 779 266         4 045 

11 286 21       167 55         529 

STAN 02 21 912 139 097 4 492 22 601 2 576 407 936 25 946 1 458 43 454 1 128 378 670 978 

1           4 544 321 110       4 976 

2           9 103 659 81 13     9 856 

4             2 555         2 555 

5           411           411 

6 631 28 970 2 322 20 1 319 170 173 18 070 1 267 2 403 120 101 225 396 

7 9 662 32 151 2 170 22 580 1 258 175 497     41 038 1 008 277 285 642 

8 11 612 77 798       44 791           134 200 

9 7 123       2 277 3 712         6 119 

10           833 184         1 017 

11   54       308 445         807 

STAN 03 6 852 5 286 1 018 444 
11 

243 3 052 7 200   1 708   364 37 167 

1             320         320 

2             1 560         1 560 

3             1 544         1 544 

4             749         749 

5             60         60 

6         36   2 527       364 2 928 

7 1 039 3 415 1 018 444 
11 

206 2 769     1 708     21 599 

8 13 58                   71 

9             439         439 
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11 5 800 1 813       284           7 897 

STAN 04 15 456 10 169 4 985 10 040 
25 

164 5 447 103 452 108 5 346 2 849 4 207 187 222 

1             14 330 108     2 685 17 122 

2             17 893       89 17 982 

3             8 311         8 311 

4             13 138         13 138 

5             34 870         34 870 

6             6 315       302 6 616 

7 14 902 10 043 4 985 10 040 
25 

164 5 434     5 346 2 849 1 132 79 893 

9             3 550         3 550 

10             4 769         4 769 

11 554 127       13 276         970 

STAN 05 14 314 8 244 3 254 6 667 2 541 4 002   690 409   37 122 

1             8         8 

2           8 55         63 

3             4         4 

4             0         0 

5           60 3 672         3 732 

6 6 57 1 0 3 6 17   332 13   435 

7 704 772 2 254 6 664 152     358 396   9 301 

8 13         8           20 

9             64         64 

10             181         181 

11 13 591 7 415       2 307           23 313 

STAN 06 44         32 2 746 12     88 2 921 

1             1 288 11     88 1 387 

2           12 90 0       102 

3             3         3 

4           4 485         489 

5           12 179         191 

6             117         117 

8 2                     2 

9 5           501         505 

10           5 83         88 

11 37                     37 

STAN 07 162 349 384 229 39 203 732 97   175   2 371 
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1             58 55       113 

2             272 15       287 

3             115         115 

4             74         74 

5             196         196 

6               28       28 

7 29 260 384 229 39 149       175   1 266 

8 133 89       54           276 

9             18         18 

STAN 08 3 017 5 687 10 706 4 972 9 381 4 006 63 422 241 935 5 403 8 944 116 713 

1             1 315 143       1 459 

2             4 110       52 4 162 

3             855         855 

4             26 187         26 187 

5             3 957         3 957 

6   8         2 734 98 40   8 189 11 068 

7 2 517 5 647 10 706 4 972 9 381 3 326     895 5 403 704 43 550 

8 428 4                   432 

9           314 9 162         9 476 

10             13 237         13 237 

11 71 29       366 1 865         2 332 

STAN 09 31 647 20 183 21 901 62 840 
76 

980 21 421 46 515 6 663 41 302 
63 

053 27 749 420 254 

1           259 3 552 2 612 220   1 228 7 870 

2           1 318 2 593 12     722 4 646 

3           910 6 196         7 107 

4           947 10 692         11 639 

5           1 603 6 235         7 839 

6 6 927 4 955 3 814 6 817 
13 

548 4 120 6 361 4 038 14 496 
61 

195 25 589 151 861 

7 21 595 14 790 18 087 56 023 
63 

432 9 504     26 586 1 858 211 212 085 

8 1 090 190       549           1 829 

9 1 606 49       890 7 463         10 009 

10           953 3 016         3 969 

11 428 199       367 407         1 400 

STAN 10 11 232 5 452 1 413 2 374 6 615 4 009 36 611 22 2 961 36 21 446 92 169 

1             4 661       19 514 24 175 

2             6 904 22     1 644 8 571 
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3             1 409         1 409 

4           10 16 077         16 088 

5           12 305         317 

6         119   1 990   18 22 288 2 437 

7 3 820 5 252 1 413 2 374 6 496 2 968     2 942 14   25 279 

8 253 86       40           379 

9 5 357 114       64 3 282         8 817 

10           75 1 855         1 930 

11 1 803         839 126         2 768 

STAN 11 51 557 28 369 37 200 17 944 
28 

053 9 183 87 870 206 1 357 242 6 925 268 907 

1             8 407       2 343 10 749 

2             15 226 172     2 725 18 122 

3             23 858         23 858 

4             10 375         10 375 

5           86 19 872         19 957 

6         160   2 994 35     1 846 5 033 

7 6 364 16 852 37 200 17 944 
27 

893 4 888     1 357 242 12 112 753 

8 16                     16 

9 1 192         55 6 981         8 228 

10           22 157         180 

11 43 985 11 517       4 132           59 634 

STAN 12 47 289 32 235 31 912 37 340 
73 

083 25 666 280 553 2 649 10 560 
12 

475 15 879 569 643 

1             25 176 1 769     12 450 39 395 

2             31 159 195     443 31 798 

3           637 61 927         62 564 

4           596 27 885         28 481 

5           1 043 87 245         88 288 

6     315 470 875 52 17 343 685 184 951 1 410 22 285 

7 30 080 31 510 31 597 36 870 
72 

209 18 181     10 377 
11 

524 1 575 243 923 

8 1 471 564       597           2 632 

9 129         365 9 239         9 733 

10           2 520 19 275         21 795 

11 15 609 162       1 676 1 303         18 750 

Total-
summa 204 773 255 232 114 014 159 189 

239 
808 497 124 676 808 13 089 108 414 

85 
807 87 820 2 442 076 
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Bilaga C. Exempel på OD-flöde på Ostkustbanan norr om Gävle: Tåg/år 

   \ NUTS2 
NUTS2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Total-
summa 

STAN 01 3 0   0 0 28 39 4 0 0 4 79 

1           1 12 3     1 16 

2           1 9 1     3 14 

3           2 4         6 

4           4 0         4 

5           10 7         17 

6 1 0   0   0 4 0   0 0 5 

7 2 0   0 0 0     0 0   3 

8 0         0           0 

9 0         2 2         3 

10           7 1         8 

11 1 0       0 0         1 

STAN 02 40 261 9 47 7 881 50 3 87 2 1 1 389 

1           10 1 0       11 

2           22 1 0 0     23 

4             5         5 

5           1           1 

6 1 60 5 0 3 391 34 3 5 0 0 502 

7 18 64 5 47 4 371     82 2 1 593 

8 21 137       79           237 

9 0 0       4 8         12 

10           2 0         2 

11   0       1 1         2 

STAN 03 13 12 2 1 25 7 18   4   1 83 

1             1         1 

2             4         4 

3             4         4 

4             2         2 

5             0         0 

6         0   6       1 7 

7 2 8 2 1 25 6     4     49 

8 0 0                   0 

9             1         1 
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11 11 3       1           15 

STAN 04 34 25 12 21 53 13 227 0 12 6 9 413 

1             32 0     6 38 

2             42       0 42 

3             19         19 

4             27         27 

5             73         73 

6             15       1 16 

7 33 24 12 21 53 13     12 6 2 178 

9             9         9 

10             10         10 

11 1 0       0 1         2 

STAN 05 27 16 0 1 14 5 9   2 1   74 

1             0         0 

2           0 0         0 

3             0         0 

4             0         0 

5           0 8         8 

6 0 0 0 0 0 0 0   1 0   1 

7 2 2 0 1 14 0     1 1   20 

8 0         0           0 

9             0         0 

10             0         0 

11 26 14       5           45 

STAN 06 0         0 6 0     0 7 

1             3 0     0 3 

2           0 0 0       0 

3             0         0 

4           0 1         1 

5           0 0         0 

6             0         0 

8 0                     0 

9 0           1         1 

10           0 0         0 

11 0                     0 

STAN 07 0 1 1 1 0 1 2 0   0   6 

1             0 0       0 
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2             1 0       1 

3             0         0 

4             0         0 

5             0         0 

6               0       0 

7 0 1 1 1 0 0       0   3 

8 0 0       0           1 

9             0         0 

STAN 08 7 14 24 11 20 10 134 1 2 11 18 252 

1             3 0       4 

2             10       0 10 

3             2         2 

4             53         53 

5             9         9 

6   0         7 0 0   17 24 

7 6 14 24 11 20 8     2 11 1 97 

8 1 0                   1 

9           1 20         21 

10             27         27 

11 0 0       1 4         5 

STAN 09 65 44 47 129 156 48 102 14 87 120 58 870 

1           1 8 6 1   3 18 

2           3 6 0     2 11 

3           2 14         16 

4           2 22         24 

5           4 13         17 

6 14 10 8 14 26 9 14 9 30 116 54 304 

7 44 33 39 115 130 21     56 4 0 442 

8 3 0       1           4 

9 3 0       2 17         22 

10           2 6         9 

11 1 1       1 1         3 

STAN 10 24 13 3 5 15 9 81 0 8 0 39 198 

1             11       36 46 

2             16 0     3 20 

3             3         3 

4           0 34         34 
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5           0 1         1 

6         0   5   0 0 1 6 

7 9 12 3 5 15 7     8 0   59 

8 1 0       0           1 

9 10 0       0 8         18 

10           0 4         4 

11 4         2 0         6 

STAN 11 105 62 83 39 59 21 201 1 3 1 15 590 

1             20       5 26 

2             36 0     6 42 

3             56         56 

4             23         23 

5           0 43         43 

6         0   7 0     4 12 

7 15 38 83 39 59 11     3 1 0 250 

8 0                     0 

9 3         0 16         19 

10           0 0         0 

11 87 23       9           120 

STAN 12 104 74 69 78 152 58 603 6 24 28 35 1 230 

1             55 4     27 86 

2             71 0     1 73 

3           1 130         131 

4           1 59         60 

5           2 181         183 

6     1 1 2 0 40 2 0 2 3 51 

7 67 72 68 77 150 42     24 26 3 528 

8 3 1       1           6 

9 0         1 21         23 

10           6 43         48 

11 33 0       4 3         40 

Totalsumma 424 521 249 333 501 1 081 1 472 28 231 170 181 5 191 
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Bilaga D. Dubbelriktat OD-flöde [tåg/år] på OKB norr Gävle. 

   \ NUTS2 
NUTS2 6 7 8 9 10 11 Totalsumma 

STAN 01 20 39 4 4 8 5 79 

1 2 14 3 0   1 19 

2 1 10 1     3 15 

3 2 4         6 

4 4 0         5 

5 10 7         17 

6 0 4 0 2 7 1 14 

7       2 1 0 3 

STAN 02 493 549 240 99 5 3 1 389 

1 11 19 21 0     51 

2 82 65 137 0   0 284 

3 4.60289 4.60108     9.20397 

4 0 52         52 

5 4 4         7 

6 391 405 82 9 2 1 890 

7       90 3 2 94 

STAN 03 0 62 0 5   16 83 

1   3 0     11 14 

2   12 0     3 16 

3   6         6 

4   3         3 

5 0 25         25 

6   13       1 14 

7       5     5 

STAN 04   365 0 21 16 11 413 

1   65 0     7 72 

2   66       0 66 

3   31         31 

4   48         48 

5   126         126 

6   28       1 29 

7       21 16 3 40 

STAN 05 0 26 0 2 1 45 74 
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1 0 2 0     26 27 

2 0 2       14 17 

3 0 0         0 

4 0 1         1 

5 0 22         22 

6 0 0 0 1 0 5 6 

7       1 1   2 

STAN 06 0 5 0 1 0 0 7 

1   3 0 0   0 3 

2 0 0 0       0 

3   0         0 

4 0 1         1 

5 0 0         0 

6   0     0   0 

7    1.37361 0.17827  1.55188 

STAN 07   5 1 0 0   6 

1   0 0       1 

2   1 0       2 

3   1         1 

4   1         1 

5   1         1 

6   0 0       1 

7       0 0   0 

STAN 08 0 166 2 23 38 23 252 

1   9 1     0 11 

2 0 24 0     0 24 

3   26         26 

4   63         63 

5   28         28 

6   15 0 1   18 34 

7       22 38 5 65 

STAN 09 92 460 19 109 129 62 870 

1 15 53 8 3   4 83 

2 13 39 0 0   2 55 

3 10 52         63 

4 16 137         153 

5 29 143         173 
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6 9 35 10 33 119 54 260 

7       73 10 1 85 

STAN 10 0 121 1 26 4 45 198 

1   19 1 10   40 70 

2   29 0 0   3 32 

3   6         6 

4 0 39         39 

5 0 15         16 

6   12 0 0 0 2 15 

7       15 4 0 19 

STAN 11 1 430 1 23 1 135 590 

1   36 0 3   92 131 

2   74 0     29 104 

3   138         138 

4   62         62 

5 1 102         102 

6   18 0 0 0 13 32 

7       20 1 0 21 

STAN 12 9 1 012 12 47 76 75 1 230 

1   122 7 0   60 190 

2   143 2     1 146 

3 2 198         200 

4 3 136         139 

5 4 331         335 

6 0 81 3 1 8 7 100 

7       45 68 6 120 

Totalsumma 615 3 239 279 361 278 420 5 191 
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Bilaga E. Exempel på tillväxttal med avgångsområdesbaserad Pivot Point 
Metod enligt kapitel 3 

Basscenario: BaseSc2012R108 

Utveckling 2012 – 2040 enligt basprognosen: MainSc2040R028 

 

Main 2040 R028 Pivot Avgående tonvolymer, procentuell tillväxt [%]

1 KOMBI

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

1 Total 165 119 122 113 155 113 70 132 121

2 STAN 1 84 126 188 108 59 128 251 215 118

3 STAN 2 355 272 340 81 302 383 36 315 202

4 STAN 3 377 150 130 22 57 151 62 10 93

5 STAN 4 149 111 82 59 131 132 19 88 92

6 STAN 5 26 134 313 39 125 70 103 31 112

7 STAN 6 31 79 160 19 63 155 14 32 64

8 STAN 7 39 16 159 48 98 152 21 99 72

9 STAN 8 85 163 85 68 150 101 192 130 125

10 STAN 9 92 82 169 93 169 142 69 191 143

11 STAN 10 87 142 46 120 85 56 50 130 81

12 STAN 11 90 112 198 96 56 94 61 273 143

13 STAN 12 246 226 148 302 270 128 117 53 151

2 SYSTEM

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

14 Total 75 158 518 53 232 99 115 136 134

15 STAN 2 75 52 258 182 85 106 115 116 112

16 STAN 3 -1 -1 -1 0 -1 270 -1 96 98

17 STAN 7 -1 445 5965 0 0 3 0 137 136

18 STAN 8 -1 159 -1 8 -1 163 0 165 164

19 STAN 9 -1 -1 -1 -1 313 72 -1 59 108

20 STAN 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3 VAGNSLAST

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

21 Total 181 102 151 138 153 126 131 118 130

22 STAN 1 128 203 112 293 159 178 290 321 197

23 STAN 2 90 100 150 106 102 118 140 88 119

24 STAN 3 18 46 147 120 130 105 134 69 109

25 STAN 4 290 61 437 107 102 111 151 77 118

26 STAN 5 444 80 104 121 90 174 96 199 111

27 STAN 6 312 76 139 127 156 118 158 111 132

28 STAN 7 108 278 122 143 145 268 122 92 136

29 STAN 8 93 44 200 76 88 131 120 85 114

30 STAN 9 120 105 141 128 143 104 121 58 110

31 STAN 10 70 107 349 94 234 166 155 141 152

32 STAN 11 289 156 124 142 231 120 144 61 122

33 STAN 12 263 122 195 212 154 114 118 306 171
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Utveckling 2012 – 2040 enligt Norrbotniabanan-prognosen: NBB2040 

 

NBB 2040 Avgående tonvolymer, procentuell tillväxt [%]

1 KOMBI

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

1 Total 169 116 135 133 144 108 65 75 108

2 STAN 1 99 142 192 119 62 143 284 127 117

3 STAN 2 368 278 308 73 153 435 44 225 186

4 STAN 3 81 125 133 69 46 82 6 381 80

5 STAN 4 108 106 76 89 87 86 22 301 94

6 STAN 5 12 98 317 44 48 99 94 18 88

7 STAN 6 21 66 186 45 67 145 5 321 91

8 STAN 7 40 4 66 91 55 106 79 345 74

9 STAN 8 96 168 138 53 102 132 86 124 118

10 STAN 9 132 80 319 127 210 109 66 12 77

11 STAN 10 106 159 91 147 79 83 17 108 91

12 STAN 11 87 119 168 125 82 101 53 20 76

13 STAN 12 255 225 149 306 275 125 176 72 164

2 SYSTEM

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

14 Total 75 159 202 81 287 100 117 138 136

15 STAN 2 75 52 140 193 142 108 117 116 114

16 STAN 3 -1 -1 -1 471 -1 0 -1 120 121

17 STAN 7 -1 738 1586 0 299 3 0 137 136

18 STAN 8 -1 159 -1 5 -1 162 215 165 164

19 STAN 9 -1 -1 -1 -1 320 72 -1 151 170

20 STAN 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3 VAGNSLAST

NUTS#1 NUTS#2 NUTS#3 NUTS#4 NUTS#5 NUTS#6 NUTS#7 NUTS#8 Sverige

21 Total 174 98 123 204 139 123 115 216 144

22 STAN 1 127 204 110 303 160 184 317 332 200

23 STAN 2 92 103 161 99 107 125 140 210 144

24 STAN 3 80 65 106 105 132 177 162 41 113

25 STAN 4 385 76 403 107 100 235 108 33 112

26 STAN 5 469 104 76 129 114 154 69 324 106

27 STAN 6 169 98 102 107 120 136 119 47 109

28 STAN 7 100 306 140 103 98 303 66 82 121

29 STAN 8 109 52 117 119 127 90 63 196 98

30 STAN 9 104 96 76 310 114 103 122 309 148

31 STAN 10 92 81 305 194 182 140 155 180 164

32 STAN 11 175 111 117 266 196 113 148 234 171

33 STAN 12 304 109 159 287 161 117 90 311 171


