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1 Bakgrund 
Innevarande rapport handlar om arbetet i FOI-projektet ”Utvecklad fel- och förse-

ningsmodell” för Trafikverket. Syftet med projektet är att ta fram effektsamband 

mellan fel i infrastrukturen och förseningar inom tågtrafiken. För att åstadkomma 

detta har en modell för tågförflyttningar tagits fram som kan beräkna hur fel i järnvägs-

systemet påverkar tågens förseningar. Den modellen har sedan använts för att ta fram så 

kallade felelasticiteter som visar hur mycket förseningarna förändras ifall uppkomna fel i 

järnvägssystemet förändras. I typfallet vill vi se hur en viss minskning av felen minskar 

tågförseningarna. Felelasticiteterna kan användas för att besvara denna frågeställning. 

Den typiska användningen för detta är i samhällsekonomiska kalkyler för järnvägsunder-

håll. Sådana felelasticiteter används i Trafikverkets fel- och förseningsmodell.  

Felasticiteter för detta syfte har tidigare tagits fram i ett antal FOI-projekt som har utförts 

av WSP. Det här beskrivna projektet kan ses som en fortsättning på dessa tidigare projekt, 

med målsättningen att åtgärda brister i tidigare framtagna felelasticiteter. Den främsta 

bristen i de tidigare felelasticiteterna var att de behandlade så kallade sekundärförsening-

ar, det vill säga förseningar som uppkommer av att tågen påverkar varandra, på ett fören-

klat sätt. Detta fick till följd att framtagna felelasticiteter inte gavs ett entydigt värde, de 

presenterades i form av ett intervall mellan en övre och en undre gräns. Fokus i detta pro-

jekt har därför varit att ta fram en modell som behandlar sekundärförseningar, tågens på-

verkan på varandra, på bättre sätt. Det sätt som modellen hanterar felens påverkan på för-

seningarna är i princip oförändrat från de tidigare projekten. 

Deltagare i projektet har varit Christer Persson WSP/KTH, Sida Jiang WSP och Siamak 

Baradaran Sweco/KTH. 

Nedan beskrivs översiktligt hur modellen är uppbyggd, vilka data som har använts för 

dess konstruktion, estimerade modellparametrar och hur in- och utdata till modellen ser ut 

vid en prognoskörning. Slutligen presenteras de nya felelasticiteterna. 
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2 Data för uppbyggnad av modellen 
De data som ligger till grund för modellen är ett uttag från Banstat över alla tågförflytt-

ningar i Sverige under år 2009, samt ett uttag av alla fel inträffade i järnvägssystemet un-

der 2009 som har registrerats i Ofelia.  

Uttaget av tågförflyttningar från Banstat ger, för varje tåg, dess ankomst- och avgångsti-

der för varje station som trafikeras av tåget. Tågen identifieras av dess tågnummer, som 

är en specifik avgång för tåget i tidtabellen. För ett givet datum kan ett tågnummer endast 

förekomma en gång. Normalt sett förekommer ett tågnummer under flera datum eftersom 

de flesta tågavgångarna i tidtabellen är återkommande.   Tabell 1 nedan visar ett utdrag ur 

uttaget från Banstat för tågnummer 48 med avgångsstation Stockholms C (Cst) och an-

komststation Mora (Mra).  Uttaget från Banstat ger de ankomst- och avgångstider varje 

station för tåget från avgångsstationen, i det här fallet Cst, till ankomststationen, i det här 

fallet Mra. Uttaget ger också de planerade ankomst- och avgångstiderna enligt tidtabellen.  

Uppgifter om både ankomst- och avgångstider finns enbart registrerade för stationer där 

tåget gör uppehåll för resandeutbyte, och för avgångs- och ankomststationen registreras 

av naturliga skäl endast avgångs- respektive ankomsttider.  Det förklarar de saknade upp-

gifterna <NA> för vissa ankomsttider i tabell 1. Arlanda C (Arnc) är den första stationen 

för resandeutbyte efter Cst för tågnummer 48. Fältet sträcklängd i meter avser sträckan 

mellan från-stationen och nästkommande station (i nästa post). Till exempel visar tabell 1 

att sträckan mellan Cst och Ke (Karlberg) är 2095 meter. Sträcklängd används som en 

parameter i modellen. Ett annat viktigt fält som används i modellen, men som inte visas i 

tabellen, är tågtyp.  

Tabell 1. Utdrag från Banstat-uttaget för tågnummer 48 Stockholms C (Cst) – Mora med 
planerad avgångstid 17:44 från Cst. Notera att alla datafält (kolumner) från uttaget inte 
visas. 

tågnr avgångsdatum ordning från sträcklängd ankomsttid avgångstid planeradankomsttid planeradavgångstid 

48 2009-01-01 1 Cst 2095 <NA> 17:52 <NA> 17:44 

48 2009-01-01 2 Ke 3080 <NA> 17:55 <NA> 17:47 

⁞ 
        48 2009-01-01 13 Bvr 3000 <NA> 18:09 <NA> 18:01 

48 2009-01-01 14 Arne 1850 <NA> 18:11 <NA> 18:03 

48 2009-01-01 15 Arnc 10343 18:12 18:15 18:04 18:04 

48 2009-01-01 16 Myn 3697 <NA> 18:20 <NA> 18:12 

⁞         

 

För platser utan resandeutbyte antas ankomsttiden vara densamma som avgångstiden.  

Detta ger en begränsning av informationen om tågförflyttningarna eftersom det inte går 

att se om tåget gjorde uppehåll vid en mötesstation där inget resandeutbyte genomförs. En 

annan begränsning är att alla tidpunkter är angivna i minuter. Det innebär till exempel att 

det i många fall inte går att avgöra vilket tåg, av flera möjliga, som först lämnade en stat-

ion. 
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Den andra viktiga datakällan för modellen är Ofelia där fel (t.ex. fel på växel, signalsy-

stem, kraftöverföring, etc.) som uppstår i järnvägssystemet registreras. Ett uttag ur syste-

met som innehåller alla registrerade fel för 2009 har använts. Uttaget innehåller bland 

annat uppgifter om tidpunkter för anmälan av felet och när det åtgärdats, vilken del av 

järnvägssystemet som berörs och vilken typ av fel det är frågan om. I princip hanteras 

felen sådant att antalet öppna fel av olika typ som kan påverka tåget vid en viss post, förs 

på tågförflyttningarna som en variabel (se mer om detta i avsnittet om modelldata). Ofelia 

och hur felen har hanterats beskrivs mer utförligt i rapporten Fel i järnvägssystemet och 

dess effekter på förseningar (WSP, mars 2012). 

Effektsambanden mellan fel i systemet och förseningar ska redovisas uppdelat på fem 

bantyper som används av Trafikverket för att beskriva järnvägssystemet. De fem banty-

perna är: 

1. Storstadsområden 

2. Banor som bildar större sammanhängande stråk 

3. Banor för övrig viktig gods- och resandetrafik 

4. Banor med mindre trafik 

5. Banor med ringa eller ingen trafik 

Indelningen av järnvägssystemet i bantyper visas grafiskt i figur 1 nedan. Bantyperna är 

bland annat indelade efter kriterier för trafikvolym och kapacitet, så de utgör i sig också 

förklaringsvariabler för tågens tidshållning. De används på det sättet i modellen, de har 

kodats på Banstatadata genom att delsträckorna som posterna representeras har matchats 

mot bantypsindelningen av järnvägssystemet.    
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Figur 1: Grafisk sammanställning över bantyper 2010, källa Banverket, Vägverket, Sjö-
fartsverket, Transportstyrelsen (2009). 
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3 Modell för tågförflyttningar 
Modellen som beskrivs här har som syfte att, givet alla andra data utom de två fälten ”an-

komsttid” och ”avgångstid” i tabell 1 simulera alla ankomsttider och avgångstider i fe två 

fälten. Då går det också att studera hur förseningarna förändras om vi ändrar antalet fel 

som uppkommer. Genom att ändra i de två fälten för planerade ankomst- och avgångsti-

der går det också att studera hur tågens tidshållning påverkas av ändringar i tidtabellen. 

Dessutom går det att studera hur kapacitetsutnyttjandet påverkar tidshållningen genom att 

antingen lägga till poster för nya tågnummer eller radera befintliga poster för existerande 

tågnummer. Modellen är utformad utifrån den struktur som finns i data.     

3.1 Tillstånd och modell för tågförflyttningar – märkt 
punktprocess 

Tågförflyttningarna som beskrivs av uttaget från Banstat (tabell 1) ger begränsad inform-

ation. Till exempel så kan vi inte se exakt hur ett fel påverkar ett tåg på en viss sträcka. Vi 

ser att ett tåg kom tjugo minuter för sent till en station och kan därmed kanske koppla 

detta till ett fel som var öppet på delsträckan samtidigt som tåget passerade. Vi ser däre-

mot inte att tåget blev stående vid en punkt på sträckan i tjugo minuter medan felet åtgär-

dades för att sedan fortsätta till nästa station. På det sätt data i Banstat är strukturerat kan 

man säga att vi ser två olika tillstånd av tågförflyttningar, nämligen 

1. Väntetid på stationen 

2. Gångtid mellan (två) stationer 

Ankomst- och avgångstider från stationerna markerar övergångar mellan de två tillstån-

den. Grundstrukturen för de data vi har beskriver alltså (successiva) övergångar mellan 

dessa två tillstånd. Övriga data från Banstat och uppgifter om fel från Ofelia beskriver 

förutsättningarna för övergångarna mellan tillstånd. 

En naturlig modelltyp för att beskriva tillståndsövergångar är punktprocesser, eftersom de 

kan definieras hel och hållet utifrån de tillstånd de kan anta tillsammans med tidpunkterna 

för tillståndsövergångarna. En enkel punktprocess består av en uppräkning av tillstånden 

tillsammans med tidpunkterna för tillståndsövergångarna.  Utöver en uppräkning av till-

stånd och tidpunkter (ankomst- och avgångstider från stationer) för övergångar har vi 

också tillgång till andra data om övergångarna, därför används i modellen en typ av sto-

kastisk process som kallas märkt punktprocess. En märkt punktprocess är en punktpro-

cess där varje tidpunkt för tillståndsövergång är ”märkt” med en datavektor. I den vektorn 

kan vi lägga in all vår övriga information om förhållandena vid tillståndsövergången.   

Om vi schematiskt utökar tabell 1 med variablerna ”antalfel” och ”bantyp” så får vi med 

all data som diskuterades i föregående avsnitt (antalfel i modellen består egentligen av 

flera variabler, det ingår dessutom ytterligare variabler i modellen). Då visar figur 2 ne-

dan tillstånd, tidpunkterna för övergång samt märkningen för tillståndet att tågnummer 48 

står vid stationen Cst. 
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Tågnr ordning från avgångstid sträcklängd planeradavgångstid antalfel Bantyp 

48 1 Cst 17:52 2095 17:44 3 1 

Figur 2. Vilka delar av data som motsvarar delarna i en märkt punktprocess. (Värdet för 
antalfel är fingerat). 

Variablerna i figur 2 som beskriver tillstånden bestämmer modellens struktur, tidpunkter-

na för tillståndsövergångar är modellens resultatvariabel som är utdata från en modellkör-

ning. Variablerna i märkningen är indata till modellen som används för att förutsäga när 

tidpunkterna för övergångar inträffar. Utöver dessa data ingår även modellgenererade 

data i märkningen. Det är variabler som har betydelse för hur tågen påverkar varandra. I 

nuvarande version av modellen består dessa variabler av tidsavstånd till framförvarande 

tåg och ingångsförsening till stationen. Dessa variabler är inte indata till modellen utan 

beräknas under körning av modellen, de är så kallade endogena variabler.  

I de följande avsnitten diskuteras de olika komponenterna som ingår i modellens märkta 

punktprocess: tillståndsbeskrivning och data i märkningen. Dessutom diskuteras statusin-

dikatorn, som avkodar informationen i tillståndsbeskrivningen till giltiga tågförbindelser 

och med hjälp av tidtabellen tillsammans med tidigare genererade ankomst- och avgångs-

tider avgör vilka tillståndsövergångar som möjliga vid en given tidpunkt i modellkörning-

en. Det är statusindikatorn som avgör att det studerade systemet beskriver förflyttningar i 

ett järnvägssystem.  

Figur 3 nedan visar i schematisk form hur modellen är uppbyggd. I figuren används ordet 

tåghändelse som en något mer beskrivande synonym för tillståndsövergång. En tåghän-

delse genererar en ankomsttid till eller en avgångstid från en station. Pilarna i figuren 

markerar dataflödet i modellen. Modellen simulerar de enskilda tågens förflyttningar i 

järnvägssystemet genom att successivt utifrån en starttidpunkt simulera nästa tidpunkt för 

tåghändelse. Detta upprepas antingen till dess att en angiven sluttidpunkt har nåtts eller 

att alla tidpunkter för tåghändelser har simulerats.  Därmed har alla ankomst- och av-

gångstider för tågen simulerats. Varje enskild tidpunkt simuleras genom att punktproces-

sens sannolikhetsfördelning för nästa tidpunkt beräknas, sedan dras en slumpmässig tid-

punkt från denna sannolikhetsfördelning. Fördelningen förändras efter varje simulerad 

tidpunkt, så den måste beräknas om i varje steg i den iterativa proceduren för att simulera 

ankomst- och avgångstider.  Fördelning beräknas utifrån data från märkningen och status-

indikatorn. Sannolikhetsfördelningen för nästa tidpunkt, och hur tidpunkter simuleras ur 

denna diskuteras i avsnittet efter diskussionerna om tillståndsbeskrivning, märkning och 

statusindikatorn.  

Tillstånd, beskrivning Tidpunkt 

tillståndsövergång 

”Märkning”, datavektor 
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Figur 3. Schematisk bild av modellen för tågförflyttningar. Pilarna markera dataflödet i 
modellen. Tåghändelse har samma betydelse som tillståndsövergång. 

 

En modellkörning, enligt figur 3, görs genom att utföra följande steg: 

1. Bestäm start- och sluttidpunkt. 

2. Beräkna sannolikhetsfördelningen för tidpunkten för nästa tåghändelse (blå box 

märkt ”Sannolikhetsfördelning, tidpunkt för nästa tåghändelse”). Indata till be-

räkningen är alla fixa data (gråa boxar), alla variabla data (gröna boxar) och det 

aktuella värdet för statusindikatorn (blå oval märkt ”Status tågsystem”). 

3. Från den beräknade sannolikhetsfördelningen simuleras, dvs. dras slummässigt, 

tidpunkt för nästa tåghändelse (blå oval märkt ”Simulera tidpunkt för nästa tåg-

händelse”). 

4. Givet den simulerade tidpunkten så simuleras, från den i2steg 1 beräknade san-

nolikhetsfördelningen, vilken typ av tåghändelse, ankomst eller avgång från stat-

Sannolikhetsfördelning, 

tidpunkt för nästa tåghändelse 

Simulera tidpunkt, 

nästa tåghändelse 

Simulera typ 

av tåghändelse 

Simulerad tidpunkt 

Tidpunkter och typ 

av tåghändelser 

Utdata    

Tidsavstånd 

mellan tåg 

Ingångs-

försening Status 

tågsystem 

Tidtabell 

Indata  

Beskrivning 

tillstånd 

(tågförbin-

delser) 

Indata  

Fixa Data                 Indata 

- Bantyp 

- Tågtyp 

- Hög-/lågtrafik 

- Fel 

- Tidsavstånd, enl. tidtabell 

   till framförvarande tåg 

- Avstånd mellan stationer 

Indata  

         Fixa data som är kända innan mo-

dellen körs. Det är indata. 

        Variabla data som uppdateras efter 

varje simulerad tåghändelse. 

          Modellberäkning av simulerade 

tåghändelser. 
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ion och för vilket tågnummer som detta skedde, som inträffade vid den givna 

tidpunkten (blå oval märkt ”Simulera typ av tåghändelse”).  

5. Registrera den nya tidpunkten samt typ av tåghändelse i den variabla datamäng-

den (grön box märkt ”Tidpunkter och typ av tåghändelser”). Uppdatera värdet 

för de två variablerna ”Tidsavstånd mellan tåg” och ”Ingångsförsening” (gröna 

ovaler). 

6. Uppdatera statusindikatorn. Indata är de fixa data i de gråa boxarna ”Tidtabell” 

och ”Beskrivning tillstånd” och de variabla data över registrerade tidpunkter och 

typ av tåghändelser. 

7. Om den nyss simulerade tidpunkten har passerat den i förväg bestämda sluttid-

punkten så är körningen av modellen klar, annars repeteras steg 2-6 till dess att 

sluttidpunkten nås. 

8. Utdata från modellen är de simulerade tidpunkter och typ av tåghändelser som 

har registrerats i boxen märkt ” Tidpunkter och typ av tåghändelser”. 

Den modell, invers normalfördelning, som användes i de föregående projekten om gång-

tidsförseningar används som en delmodell i sannolikhetsfördelningen för nästa tidpunkt.     

Nedan beskrivs de olika delarna av modellen mer detaljerat.  

3.2 Tillståndsbeskrivning 

Tillståndsbeskrivningen kan sägas beskriva tågförbindelserna i termer av den serie av 

tillstånd som utgör ett tågs förflyttning från avgångsstationen till dess ankomststation. 

Den enklaste tillståndsbeskrivning som behövs är en lista som för varje tillstånd i listan 

anger: 

1. namn (identifierare) för tillståndet, 

2. namn för nästa tillstånd
1
, 

3. om tillståndet är ett starttillstånd (tåget står vid avgångsstationen). 

En sådan lista ger en enkel struktur för modellen. Till exempel kan vi för varje rad i listan 

lägga till de simulerade tidpunkterna för tillståndsövergångar mellan tillståndet som raden 

namnger och nästa tillstånd som anges. Vi kan också lägga in datavektorn för märkningen 

för den övergången på den raden i listan. 

Om vi går tillbaka till uttaget från Banstat (figur 2) ser vi att det innehåller samma in-

formation som den ovan beskrivna listan, men strukturen är inte riktigt densamma. Ra-

                                                      

1
 Med de två typer av tillstånd som används här (1) väntetid på station, och (2) gångtid mellan två 

stationer, så följs varje tillstånd av ett unikt annat tillstånd. I en mer generell märkt punktprocess 

kan det finnas flera möjliga nästa tillstånd. Då blir punkt 2 istället en lista med namn på möjliga 

tillstånd. I en järnvägstillämpning kan det vara till fördel att använda denna möjlighet. Till exem-

pel kan det vara lämpligt att skilja på två fall av gångtid mellan stationer, nämligen i ordinarie tåg-

lucka och i en annan tåglucka (t.ex. på grund av en försening). Detta utnyttjas inte i nuvarande 

version av modellen.    
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derna i uttaget från Banstat är uppbyggda kring stationer, och ger ankomsttiden till och 

avgångstiden från stationen. Fälten ”tågnr” och ”från” (-station) namnger tillsammans 

tillståndet.  Fältet ”ordning” räknar upp stationerna, inklusive mellanliggande som tåget 

passera utan resandeutbyte, från avgångsstationen till ankomststationen. Avgångsstation-

en har alltid ordning satt till 1. Så även inte nästa tillstånd namnges uttryckligen så kan 

”tågnr” tillsammans med ”ordning” användas för att hitta nästa tillstånd. Likaså kan vi 

använda ”ordning” för att ta reda på” om en station är avgångsstation och därmed om det 

är ett starttillstånd.  

Strukturen och data i Banstatuttaget är därmed tillräcklig för att fungera som en till-

ståndsbeskrivning. För tillstånd av slaget ”väntetid vid station” stämmer Banstats struktur 

överens med listan enligt ovan, och tidpunkt för tillståndsövergång är ”avgångstid i 

samma rad i Banstatuttaget. För tillstånd ”gångtid mellan stationer” däremot så är tid-

punkt for tillståndsövergång fältet ”ankomsttid”, i raden för nästa tillstånd. Strukturen i 

uttaget i Banstat innebär därmed att man i onödan måste söka mellan rader i tillståndsbe-

skrivningen. I modellen har datastrukturen ändrats så att detta undviks.  Tabell 2 nedan 

visar strukturen för tillståndsbeskrivningen som används i modellen, den är gjord för att 

vara lätt att jämföra med den ursprungliga tillståndsbeskrivningen i uttaget från Banstat. 

Den direkt synliga skillnaden mot tabell 1 är att två extra rader har lagts in i tabellen för 

de två stoppen vid Cst och Arnc. Vid matchning av tillståndsbeskrivningen mot avgångs- 

och ankomsttider så behöver man inte saxa mellan raderna.  

 

Tabell 2. Tillståndsbeskrivning med samma struktur som i modellen. 

tågnr ordning typ av tillstånd  (från) 

48 1 väntetid Cst 

48 2 gångtid Cst 

48 3 gångtid Ke 

⁞ 
  

 

48 14 gångtid Bvr 

48 15 gångtid Arne 

48 16 väntetid Arnc 

48 17 gångtid Arnc 

⁞    

  

Modellen representerar förflyttningar i järnvägssystemet för datumet 2009-09-10, totalt 

ingår 107 850 tillstånd, som representerar samtliga tågförflyttningar registrerade i Bansta-

tuttaget med detta datum som avgångsdatum.   

Alla data som används i modellen är ordnade enligt strukturen för tillståndsbeskrivning-

en. 
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3.3 Märkningen av tidpunkter för tillståndsövergångar - 
fixa och variabla data 

Som nämnts tidigare så går det att dela in de data som används för att märka tidpunkterna 

då tillståndsövergångar sker, i två grupper (1) fixa data som är konstanta under modell-

körningen, och (2) variabla data som ändrar värde under tiden som modellkörningen re-

presenterar.  

Fixa data - indata 

De fixa data som är kända före starttiden för modellkörningen kan betraktas som exogena 

indata till modellen, det är de variabler som prognosmakaren kan kontrollera. De är ban-

typ, typ av tåg, hög-/lågtrafik, antal fel som påverkar en tillståndsövergång, men också 

tidtabellen ingår bland de fixa indata till modellen. Utöver dessa data så kan även till-

ståndsbeskrivningen och sträcklängder mellan stationerna betraktas som fixa indata till 

modellen. Det innebär att det är möjligt att köra prognosscenarier som innehåller kapaci-

tetsförändringar och nyinvesteringar i infrastruktur. Bantyp och hög/lågtrafik är normalt 

sett inte prognosvariabler, de naturliga prognosvariablerna är antal fel och tidtabellen 

samt i viss mån typ av tåg. 

De fixa data till modellen ingår som förklaringsvariabler i de modeller som används för 

att beräkna sannolikhetsfördelningen för nästa tidpunkt för tillståndsövergångar (an-

komst- och avgångstider). Dessa variabler redovisas i tabell 3 nedan, estimeringsresultat 

för modellerna som de ingår i redovisas i senare avsnitt. 

Tabell 3. Fixa data, förklaringsvariabler i modellerna för väntetid på station och gångtid 
mellan stationer. 

Variabel Förklaring  

bantypN Indikator för bantyp N=1, … ,5  

x2000, pendel, other_rst Indikator för typ av persontåg 

gt, tjt, other_nonrst Indikator för typ av ej-persontåg 

nerr.f Antal fel vid från-stationen vid en delsträcka 

nerr.l Antal fel under gångvägen mellan från och till-stationen   

nerr  Antal fel vid till-stationen för en delsträcka eller under 

gångvägen till till-stationen  

ph  Förflyttningen sker under högtrafik, avgångstiden från 

från-stationen för en delsträcka sker mellan 6:00-8:00 

eller 16:00-18:00 

ptimegap Tidsavstånd enligt tidtabellen till närmast framförva-

rande tåg 

dist  Sträcklängd (km) för delsträckan 
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Variabla data 

Variabla data förändrar värde under den tidsperiod som modellen prognostiserar (från 

starttidpunkten till sluttidpunkten för datumet 2009-09-10). De är endogena variabler som 

prognosmakaren inte kan styra, deras värden vid olika tidpunkter beräknas helt och hållet 

av modellen. De variabla data som ingår i modellen är sådan som beskriver hur tågen på-

verkar varandra. I nuvarande version av modellen är det tidsavstånd till närmast framför-

varande tåg och ingångsförsening till stationen för tillstånd av typen ”väntetid vid stat-

ion”. (ingångsförseningen är alltså förseningen vid ankomsten till stationen). Motivet till 

att inkludera dessa endogena variabler i modellen är att modellen ska kunna beskriva så 

kallade sekundära förseningar, det vill säga förseningar som beror på tågens inbördes på-

verkan. Både tidsavstånd och ingångsförsening används i modellerna som bygger upp 

sannolikhetsfördelningen för nästa tidpunkt, de sammanfattas i tabell nedan. 

Tabell 4. Variabla data, förklaringsvariabler i modellerna för väntetid på station och gång-
tid mellan stationer. 

Variabel Förklaring  

timegap  Tidsavstånd till framförvarande tåg beräknat vid av-

gångstiden från från-stationen.  

in.delay  försening vid ankomst till station (negativ försening 

innebär för tidig ankomst). 

 

De variabla data som ingår i modellen är endogena. Det behöver dock inte vara så, vari-

abler som är viktiga för tågförflyttningarna kan vara variabla på grund av fenomen utan-

för modellen (exogena). Ett typiskt exempel på en sådan variabel är väderförhållanden. 

Ett annat exempel på en förklaringsvariabel som egentligen är variabel under tidsperioden 

som modellen prognostiserar är antal fel. Att inkludera den som en variabel, men exogen, 

förklaringsvariabel innebär att uppkomsten av fel måste modelleras explicit.  

3.4 Statusindikatorn 

När sannolikhetsfördelningen för tidpunkten för nästa tåghändelse (tillståndsövergång) 

beräknas är det viktigt att rätt händelser tas med i beräkning. Om vi vill beräkna sanno-

likheten att nästa tåghändelse sker efter tidpunkten t (den så kallade ”överlevnadssanno-

likheten” för händelsen), så måste vi vara säkra på att rätt händelser tas med i sannolik-

hetsberäkningen. Ett naturligt krav är att händelser som redan har inträffat vid tiden t inte 

tas med i beräkningen. En händelse kan alltså bara inträffa en gång. Konkret betyder det 

att tågnummer 48 (från tabell 2 ovan) bara får ankomma till Arlanda C (Arnc) en gång. 

Ytterligare ett krav uppkommer därför att vi vet att före en viss händelse inträffar som 

måste andra händelser redan ha skett. För att återigen ta exemplet med tågnummer 48 från 

tabell 2, så måste tåg nummer 48 ha avgått från Stockholm C före det ankommer till Cst 

och Karlberg (Ke). Detta motiverar att följande två logiska villkor är uppfyllda för tills-

stånd som kan delta i sannolikhetsfördelningen för tidpunkten för nästa tåghändelse:     



 

20 Analys & Strategi 

 

1. händelser som har skett före tiden t, ska inte ingå i beräkningen, och 

2. händelser som berör tillstånd som tågen ännu inte nått före tiden t, ska inte ingå i 

beräkningen. 

Dessa två villkor för sannolikhetsberäkningen innebär att tågtillstånd behöver rensas bort 

från listan av tillstånd. I tillståndsbeskrivning ligger total 107 850 tågtillstånd men det 

finns enbart 4 936 tåg (tågnummer). Det innebär att det aldrig kan vara mer än 4 936 ak-

tuella tågtillstånd för sannolikhetsberäkning, oftast är de mycket färre. Funktionen i mo-

dellen som utför rensningen kallas statusindikatorn. I det schematiska diagrammet, figur 

3, av modellen ovan, så sker det i ovalen som är märkt med ”Status tågsystem”.  

Statusindikatorn har stor betydelse för modellens beskrivning av tågsystemet. Den ser till 

att endast giltiga tåghändelser kan ske, som är konsistenta med järnvägssystemets upp-

byggnad och tidtabellen. Järnvägssystemets uppbyggnad bestäms av tillstånds-

beskrivningen som statusindikatorn använder som indata (vilket markeras av en pil mel-

lan de två boxarna i det schematiska diagrammet). Tidtabellen kommer in i statusberäk-

ningen på grund av att ett tåg inte kan bli aktuellt för sannolikhetsberäkningen förrän dess 

planerade avgångstid enligt tidtabellen vid avgångsstationen (tågets första station) har 

passerat tiden t, vilket innebär att den uppfyller villkor 1 ovan. Att statusindikatorn an-

vänder information från tidtabellen är markerat med en pil i det schematiska diagrammet.  

3.5 Sannolikhetsfördelningen för nästa tidpunkt för 
tåghändelse. 

Modellen simulerar successivt nästa tåghändelse i form av dess tidpunkt och typ. Med typ 

av händelse menas här helt enkelt vilket tillstånd i tillståndbeskrivningen av de totalt 

107 850 olika tillstånden, som hade en tåghändelse. Simuleringen startar vid en angiven 

starttidpunkt och avslutas antingen när ett visst antal tåghändelser (t.ex. alla) har skett 

eller när en angiven sluttidpunkt har nåtts. 

Tidpunkten för nästa tåghändelse kallar vi Tn och den föregående tidpunkten blir därmed 

Tn-1. Tåghändelsen i sig identifierar vi med dess rad i tillståndsbeskrivningen, och kallar 

den för h. Simuleringen sker i två steg (1) simulera tidpunkten för nästa tåghändelse i sy-

stemet, och (2) simulera vilken typ h av tåghändelse som skedde vid tidpunkten Tn. Alltså 

först bestäms Tn sedan h. För att simulera nästa tidpunkt och typ av händelse beräknas 

sannolikhetsfördelningen för tidpunkten för nästa händelse, given av att föregående hän-

delse inträffad vid tiden Tn-1.  Om vi betecknar den sannolikhetsfördelningen med Fn, så 

har vi att: 

  ( )   sannolikheten att nästa tåghändelse sker ≤ t.    

Simuleringen sker egentligen ur överlevnadsfunktionen för tåghändelsen Sn som fås från 

Fn genom att: 

(1)   ( )      ( ) 
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Det är alltså sannolikheten att nästa tåghändelse sker efter tiden t. För att kunna göra båda 

stegen i simulering (bestämma tidpunkt för och typ av tåghändelse) behöver vi ytterligare 

en funktion som kan bildas från sannolikhetsfördelningen Fn, nämligen hasardfunktionen 

λ: 

(2)  ( )  
  ( )

  ( )
 

Där fn är densiteten till sannolikhetsfördelningen Fn. Hasardfunktionen kallas ofta för en 

intensitet (till en punktprocess). Hasarden vid tiden t är den momentana sannolikheten att 

händelsen inträffar vid t givet att den inte inträffat före t. Tolkningen av hasarden är något 

krånglig. Men hasarden är en derivata så därför kan den, precis som densiteten, vara 

större än 1 vid en viss tidpunkt. En mer kvalitativ tolkning av hasarden är att om en hän-

delse ännu inte har inträffat vid t, så ger en låg hasard att sannolikheten är liten att hän-

delsen ska inträffa i ett kort tidsintervall som startar vid t (och omvänt för en hög hasard). 

Hasardfunktionen λ för nästa tåghändelse, oavsett typ av händelse h, går att konstruera 

från de individuella hasardfunktionerna för händelserna alla h genom summering med 

hjälp av statusindikatorn. Låt Yh beteckna statusindikatorn för tillstånd h, alltså 

  ( )               ( )    ( )                                                 

Då gäller att  

(3)  ( )  ∑   ( )  ( )  

Där αh är hasardfunktionen för den enskilda tåghändelsen h. 

Ekvation (3) visar två saker: dels hur statusindikatorn Yh kommer in i beräkningarna av 

sannolikhetsfördelningarna i modellen, men också hur de estimerade modellerna för tåg-

händelser kommer in i modellen. De enskilda hasardfunktionerna är de som estimeras 

som modeller för tåghändelser. Modellerna och estimeringsresultatet redovisas i ett se-

nare avsnitt. Vid estimeringen skrivs de enskilda hasardfunktionerna αh som funktioner av 

de förklarande variablerna (fixa och variabla) som igår i punktprocessens märkning, se 

avsnittet ovan ”Märkningen av tidpunkter för tillståndsövergångar - fixa och variabla 

data”. 

All data i modellen, tillståndsbeskrivning (via Y), tidtabell samt fixa och variabla data, går 

in i simuleringen genom ekvation (3).  För att simulera tidpunkt för nästa tåghändelse, 

används överlevnadsfunktionen Sn. Det går att visa att ekvation (1)-(3) ger följande ut-

tryck för Sn  

(4)   ( )     { ∫ ∑   ( )  ( )    
 

    
} 

Med de antagandena som har gjorts vid estimeringen av går det att skriva (4) som en pro-

dukt av överlevnadsfunktionerna för de enskilda tåghändelserna h, nämligen  

(5)  

  ( )  ∏(
  (    

 )

  (       
 )
)

  ( )
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Där Sh är överlevnadsfunktionen för den enskilda tåghändelsen h. Det är denna form som 

används i modellen för att beräkna Sn. Tidstransformationerna inom argumentet till Sh är 

till för att konvertera mellan tidsskalan som har använts vid estimeringen och i modellen.  

Modellen använder kalendertid som tidsskala, i estimering sätts t = 0 när tåget först an-

länder till sitt tillstånd, alltså ankomsttiden till stationen när tillståndet är ”väntetid på 

stationen” och avgångstiden från från-stationen för ”gångtid mellan stationer”.    
  mar-

kerar tidpunkten då tåget anlände till tillstånd h. Överlevnadsfunktionen under bråk-

strecket justera för att tidpunkten för föregående tåghändelse Tn-1 kan inträffa efter tid-

punkten    
 . 

För att simulera typ av tåghändelse h givet att den hände vid tidpunkten Tn, utnyttjas att 

sannolikheten för att det är händelse h är en multinomial sannolikhet som går att beräkna 

med hjälp av hasardfunktionerna för de enskilda tåghändelserna, nämligen 

(6) 

 ( |  )  
  (  )  (  )

∑   (  )  (  ) 
 

Alltså, sannolikheten för att tillstånd h hände, är hasarden för tillståndet vid Tn delat med 

den totala hasarden för alla tillstånd vid tidpunkt Tn. Ekvation (6) tillsammans med (4) 

och (5) visar att båda simuleringsstegen använder all data som finns tillgänglig i mo-

dellen. 

Efter det att både tidpunkt Tn och typ av händelse h har simulerats fram kontrollerar mo-

dellen om antingen sluttidpunkten har passerats eller att inga fler händelser ska beräknas. 

Om inget att detta gäller så fortsätter modellen en simuleringsiteration till. I så fall sker 

följande.  

1. Tn Lagras som tidpunkten för tåghändelse h i listan med tidpunkter, som används 

för uppdatering av variabla data och som slutligen ger utdata för modellen. 

2. Alla variabla data uppdateras.  

3. Tn tar rollen som Tn-1 i nästa iteration 

4. Nästa iteration genomförs. 

Detta fortsätter till dess att avbrottskriterierna ovan är uppfyllda. Då skrivs listan med 

tidpunkter för tåghändelserna ut som utdata för modellen. 

Nedan diskuteras ytterligare hur de två simuleringsstegen genomförs  

3.6 Simulering av tidpunkt för nästa tåghändelse 

Vi vill i detta steg simulera en tidpunkt Tn som kan anses vara dragen ur en sannolikhets-

fördelning med överlevnadsfunktion Sn given av ekvation (5). Modellen följer det som 

kan sägas vara standardmetoden för att dra simulerade värden ur en överlevnadsfunktion. 

Metoden går ut på att dra simulerade värden från en likformig fördelning på intervallet 

mellan 0 och 1, [0, 1], och sedan transformera de värdena så att de får samma sannolik-

hetsfördelning som överlevnadsfunktionen implicerar.  
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Metoden kan härledas från det faktum att om T är en stokastisk variabel med fördelnings-

funktion F, så har F(T) en likformig fördelning på intervallet [0, 1]. Eftersom en likfor-

mig fördelning är symmetrisk, så har också U = 1 – F(T) = S(T) en likformig fördelning 

på [0, 1]. Vi har då att S
-1

(U) = T och S
-1

(U) måste då ha den sannolikhetsfördelning som 

motsvaras av överlevnadsfunktionen S. Om vi byter ut S om vår överlevnadsfunktion Sn, 

så får vi följande procedur för att simulera tidpunkter Tn ur Sn: (1) dra ett simulerat värde 

u ur en likformig fördelning på intervallet [0, 1], (2) beräkna tidpunkten Tn = Sn
-1

(U). 

Sn beräknas i modellen genom att använda ekvation (5). För att invertera Sn löses ekvat-

ionen  

Sn(Tn) – u = 0 med Tn som okänd variabel. Ekvationslösningen utförs med R:s inbyggda 

funktion uniroot. 

Den erhålla simulerade tidpunkten Tn går in som indata till nästa simuleringssteg i mo-

dellen.  

3.7 Simulering av typ för nästa tåghändelse. 

Simulering av typ för nästa tåghändelse, givet att den sker vid tidpunkt Tn kräver mindre 

arbete än det föregående simuleringssteget. De multinomiala (över alla händelser h) san-

nolikheterna p(h| Tn) beräknas i modellen genom att använda ekvation (6). De resulte-

rande multinomiala sannolikheterna matas in i R:s inbyggda simuleringsfunktion 

rmultinom som returnerar ett simulerat värde för h.  

Efter detta steg lagras de resulterande värdena genom att skriva in Tn vid rad h i listan för 

tidpunkter för tåghändelser. Sedan fortsätter modellen på det sätt som beskrevs ovan till 

dess att prognoskörning är klar. 

 

3.8 Modeller för enskilda tåghändelser 

Både överlevnadsfunktionen i ekvation (5) för nästa tidpunkt i systemet och de multino-

miala sannolikheterna i (6) för att bestämma vilken händelse som skedde, använder sig av 

hasardfunktionen för enskilda tåghändelser,   ( )    ( )  ( ). De enskilda tåghändel-

serna är kopplad till de två olika tågtillstånden, ”gångtid mellan stationer” och ”väntetid 

på station”. Händelserna vilkas tidpunkt vi vill bestämma är i respektive fall, ”tåget an-

kommer till till-stationen” och ”tåget avgår från stationen”. Istället för att använda kalen-

dertid för de två tidpunkterna sätts tiden till t = 0 vid tågets avgångstid från från-stationen 

vid ”gångtid mellan stationer” och tågets ankomsttid till stationen vid ”väntetid på stat-

ion”. I båda fallen blir tidpunkten som modelleras detsamma som tågets uppehållstid, el-

ler duration, i tillståndet. 

Hasardmodellerna som används för att modellera durationen i tågtillståndet är paramet-

riska standardmodeller för durationsmodeller, vilka också används i överlevnadsanalys 

och tillförlitlighetsteori. En modelltillämpning av durationsmodeller inom trafikområdet 
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är bilinnehavsmodellen som Siamak håller på att ta fram. Fyra separata modeller estime-

ras beroende på typ av tillstånd och typ av tåg. Modelltyperna som valts är: 

 Gångtid mellan stationer, persontåg:   invers normalfördelad 

 Gångtid mellan stationer, icke-persontåg:  invers normalfördelad 

 Väntetid på station, persontåg:    Weibull 

 Gångtid mellan stationer, persontåg:   Weibull 

För gångtid mellan stationer antas durationen vara invers normalfördelad. Den kan moti-

veras av att utifrån att duration det tar för Wienerprocess med drift som har en given 

startpunkt att nå en viss slutpunkt, är invers normalfördelad. Det innebär att vi kan tolka 

fördelningens parametrar i termer av en fysisk förflyttning som ges av Wienerprocessen, 

där driften är den systematiska komponenten i förflyttningen och Brownsk rörelse står för 

slumpkomponenten. Rent konkret betyder det att tågets genomsnittliga hastighet längs 

med sträckan är en parameter i den inversa normalfördelningen som kopplas till de för-

klarande variablerna. I WSP (Mars 2013) motiveras den inversa normalfördelningen i 

mer utförligt. 

För tågens väntetid på stationer antas durationen vara Weibullfördelad. Weibullmodellen 

har valts för att den ger goda möjligheter att modellera durationsfördelningen samtidigt 

som den är en enkel parametrisk fördelning, vilket är en stor fördel i modellimplemente-

ringen.  

För alla modeller gäller att durationen mäts i minuter.  

I Wienerprocessformuleringen så har den inversa normalfördelningen tre parametrar 

d Sträcklängd (km) för delsträckan mellan de två stationerna. 

μ Genomsnittlig hastighet (km/min) för tåget längs delsträckan. 

σ Standardavvikelsen för tågets position längs delsträckan  

(parameter i den Brownska rörelsen).  

 

Eftersom den inversa normalfördelningen i det här fallet kan tolkas som den uppkommer 

av ett tåg som förflyttar sig längs delsträckan, med en Brownsk rörelse som slumpkom-

ponent, så har parametrarna i sannolikhetsfördelningen en tämligen direkt och konkret 

tolkning. Parametrarnas värden för de enskilda förflyttningarna i urvalet estimeras som en 

funktion av de förklarande variablerna (fixa och variabla) som räknades upp på sidan 8-9. 

Estimeringen ger koefficienter som tillsammans med de förklarande variablerna helt be-

stämmer sannolikhetsfördelningen för förflyttningarna. De enskilda hasardfunktionerna 

beräknas sedan från den inversa normalfördelningens densitet och överlevnadsfunktion, i 

en formel som är helt analog med ekvation (2). Ytterligare uppgifter om den inversa nor-

malfördelningen ges i WSP (Mars 2012). 
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Weibullfördelningen i modellerna för tågens väntetid på stationer består av två paramet-

rar: (1) en så kallad scale-parameter θ, och (2) en så kallad shape-parameter p. Det går 

inte att ge lika konkreta tolkningar av dessa parametrar som för parametrarna i modellen 

för gångtid mellan stationer. Shape-parametern bestämmer formen på sannolikhetsfördel-

ningen (mer om det nedan). För ett visst värde på shape-parametern så är scale-

parameterna direkt proportionell mot medeldurationen, alltså den genomsnittliga vänteti-

den på en station. Utöver detta, så för de värden på shape-parametern som är aktuella i 

dessa modeller så är shape-parameterns bidrag till medeldurationen konstant. Så det är 

approximativt tämligen korrekt att tolka procentuella förändringar i shape-parametern 

som procentuella förändringar i den genomsnittliga väntetiden på en station. Även för 

dessa modeller estimeras parametrarna som funktioner av de förklarande variablerna, som 

i sin tur resulterar i att ett antal koefficienter estimeras.  Hasardfunktionen för en Weibull-

fördelning har en enkel sluten form, nämligen 

(7)         ( )  
 

 
(
 

 
)
   

   

Där t är durationen (väntetiden). I modellen beräknas de enskilda hasardfunktionerna för 

väntetid på station direkt enligt denna formel. 

Shape-parametern kan tolkas kvalitativt genom att notera att när p = 1 så är Weibullför-

delningen den exponentiella sannolikhetsfördelningen för en duration. Exponentialfördel-

ningen är ofta använd som en standardfördelning för kö- och väntetider. I specifika fall 

går det att se från estimeringsresultaten att väntetiden på station ligger nära en exponenti-

alfördelning.  När p < 1 samlar Weibullfördelningen sannolikhetsmassan närmare noll. 

Jämfört med en ren exponentialfördelning tenderar då fler durationer att bli kortare. Om-

vänt, när p > 1 så skjuts sannolikhetsmassan bort från noll. I detta fall blir också uppre-

pade durationer mer regelbundna.  Figur 4 nedan visar grafiskt hur shape-parametern på-

verkar formen på Weibullfördelningen. 
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Figur 4. Weibullfördelningens form vid när shape-parametern p går från 0,5 till 5. Vid  
p = 1 (röd linje) så är Weibullfördelningen exponentialfördelad. Scale parametern är satt 
till θ = 1 i de fyra varianterna. 

 

Nedan ges specifikation och estimeringsresultat för var och en av de fyra delmodellerna. 

De modeller som redovisas är de som för tillfället ingår i den implementerade modellen. 

För att lättare kunna utvärdera modellresultat så anger felvariablerna antal fel i aggrege-

rad form, oavsett typ av fel. För den slutliga resultatredovisningen ersätts de med en upp-

sättning felvariabler uppdelade efter typ av fel.  

Modell för gångtid mellan stationer, persontåg 

För modellerna för gångtidsdurationen mellan två stationer används en specifikation där 

hastigheten μ är en linjär kombination av estimerade koefficienter och termer av de för-

p = 0,5 

p = 1 

p = 5 

p = 1,5 
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klarande variablerna (sid. 8-9). Termerna består i alla fall utom för timegap enbart av 

de av de förklarande variablerna i, för timegap används den icke-linjära termen 1 / 

(timegap + 1). Jämfört med en linjär specifikation av timegap så innebär det att 

när timegap ökar så ökar tågets hastighet enbart upp till en viss gräns. Det innebär rimlig-

en en förbättring jämfört med tidigare linjära specifikationer där tågets hastighet kunde 

bli godtyckligt stor när timegap växte.  Nedan ges specifikationen för hastighet    

 

 

 

Det är specifikationen som gäller eter bortrensning av icke-signifikanta variabler. Noter-

bart var att när den icke-linjära specifikationen av timegap infördes så försvann speci-

fika skillnader i feleffekt mellan bantyp 1, 2, 3, och 5. Det är också en indikation på att 

den icke-linjära specifikationen av timegap är en bättre beskrivning av tågens inverkan 

på varandra än den linjära varianten. 

Nuvarande matchningsmetodik mellan delsträckor och bantyp ger inget värde på bantyp 

för cirka 5 procent av delsträckorna. Variabeln bantypNA samlar ihop dessa till en kate-

gori av bantypsvariabeln för att inte i onödan kontaminera estimerade koefficienter till de 

säkert bestämda bantypsvariablerna. Det finns en förbättrad matchningsrutin som ger en 

mycket lägre andel saknade värden, den kommer att användas i slutredovisningen. 

Specifikationen av σ visas nedan.  Den parametern måste vara större än noll därför är hela 

linjärkombinationen med koefficienterna exponentierad. I övrigt följer den specifikation-

en för hastighet. Även i detta fall är det den resulterande specifikationen, efter bortrens-

ning av icke- signifikanta termer.  

 

Tabell 5 nedan visar estimeringsresultatet för dessa specifikationer. De estimerade koeffi-

cienterna för feleffekter (termer där nerr ingår) ligger inom ungefär samma intervall 
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som de har gjort vid tidigare estimeringar. För hastighet är enheten för koefficienterna 

km/min delat med enheten för variabeln. 

Tabell 5. Estimeringsresultat för gångtid mellan stationer, persontåg 

Parameter Koef. Term Värde Std. Z P-värde Sign. 

Hastighet  

      

 

β1 Intercept 1,73 0,010 179,0 < 0,0001 *** 

 

β2 bantyp2 0,32 0,011 29,7 < 0,0001 *** 

 

β3 bantyp3 0,04 0,010 4,1 < 0,0001 *** 

 

β4 bantyp4 0,02 0,036 0,5 0,6068 
 

 

β5 bantyp5 -0,61 0,154 -3,9 < 0,0001 *** 

 

β6 bantypNA 0,38 0,018 21,1 < 0,0001 *** 

 

β7 x2000 0,46 0,010 45,5 < 0,0001 *** 

 

β8 Pendel -0,09 0,008 -11,9 < 0,0001 *** 

 

β9 1/(timegap+1) -0,68 0,039 -17,5 < 0,0001 *** 

 

β10 nerr -0,16 0,003 -60,6 < 0,0001 *** 

 

β11 bantyp4*nerr 0,10 0,044 2,2 0,0266 * 

 

β12 bantypNA*nerr -0,02 0,006 -4,4 < 0,0001 *** 

 

β13 bantyp2*(1/(timegap+1)) 0,38 0,079 4,8 < 0,0001 *** 

  β14 bantyp4*(1/(timegap+1)) -0,37 0,109 -3,4 0,0007 *** 

Sigma  

      

 

β15 Intercept 0,18 0,010 18,3 < 0,0001 *** 

 

β16 bantyp2 0,24 0,011 21,9 < 0,0001 *** 

 

β17 bantyp3 -0,07 0,012 -5,6 < 0,0001 *** 

 

β18 bantyp4 0,59 0,034 17,6 < 0,0001 *** 

 

β19 bantyp5 -0,16 0,409 -0,4 0,6886 
 

 

β20 bantypNA 0,13 0,018 7,4 < 0,0001 *** 

 

β21 x2000 0,11 0,009 12,7 < 0,0001 *** 

 

β22 Pendel -0,19 0,008 -22,8 < 0,0001 *** 

 

β23 1/(timegap+1) 0,33 0,032 10,2 < 0,0001 *** 

 

β24 Nerr -0,06 0,005 -12,5 < 0,0001 *** 

 

β25 bantyp2*nerr 0,11 0,008 13,8 < 0,0001 *** 

 

β26 bantyp3*nerr 0,13 0,015 8,9 < 0,0001 *** 

 

β27 bantyp4*nerr -0,22 0,063 -3,5 0,0004 *** 

 

β28 bantyp5*nerr 1,05 0,488 2,1 0,0321 * 

 

β29 bantypNA*nerr -0,06 0,012 -4,8 < 0,0001 *** 

 

Β30 bantyp2*(1/(timegap+1)) -0,83 0,071 -11,7 < 0,0001 *** 

  β31 bantyp4*(1/(timegap+1)) -2,56 0,517 -4,9 < 0,0001 *** 

 

 

       
Log likelihood: -77 023,76 

Antal 
obs. 35596 
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Parametern σ beskriver osäkerheten i tågets position, högre värde för σ ger högre osäker-

het. Parametrarna för timegap har olika tecken för bantyp 1 och två, β23 är positiv och β23 

+ β30 är negativ. Det innebär alltså att när trängseln på spåren ökar och tidsavstånden mel-

lan tågen (timegap) minskar så (1) ökar osäkerheten i tågens förflyttningar i bantyp 1, och 

(2) minskar osäkerheten i tågens förflyttningar i bantyp 2. En teori som skulle kunna för-

klara detta är en analogi med förhållandena för vägtrafik. Där finns två ”regimer” för tra-

fiken beroende på flödets storlek. Vid lågt flöde så ökar osäkerheten när volymen (träng-

seln) ökar. Men efter en viss kritisk volym så börjar osäkerheten att avta om trängseln 

ökar ytterligar, vi får ett så kallat deterministiskt flöde. Problemet är att den tätaste trafi-

ken finns i bantyp 1, och att det är där som vi bör ha ett deterministiskt flöde där osäker-

heten minskar när trängseln ökar ytterligare. Men enligt modellskattningarna är det tvär-

tom.  

Det innebär att det är troligare att de skilda tecknen för bantyp 1 och 2 för timegap kom-

mer från kontaminerande faktorer som inte har med vår tolkning av timegap att göra. 

Detta talar i så fall för att ingen uppdelning av timegap-effekten per bantyp bör göras. 

Eventuellt bör kanske timegap helt uteslutas från σ-komponenten i modellen.         

Modell för gångtid mellan stationer, ej persontåg 

Specifikationen av modellen för gångtid mellan stationer ej persontåg följer samma prin-

ciper som för motsvarande persontågsmodell. 1(∙) används för att beteckna indikator-

funktioen som är 1 om dess argument är sant och annars är den 0. Tecknet | används för 

att beteckna logiskt eller. 1(bantyp|bantyp5) är alltså en indikator på att sträckan 

tillhör bantyp 4 eller bantyp 5. Specifikationerna för hastighet och σ, för ej persontåg, ges 

nedan (icke-signifikanta termer bortrensade) 

 

 

 

 

 

Tabell 6 nedan redovisar estimeringsresultaten för gångtid, ej persontåg. Noterbart är att 

betydligt färre signifikanta variabler och termer fås än för persontågsmodellen. En anled-

ning kan vara färre observationer, 12 530 mot 35 596. Men de är ändå så pass många att 

det bör finnas betydande möjligheter att få ungefär lika många signifikanta variabler som 

i persontågsmodellen. En rimlig tolkning är att variablerna har svårare att fånga viktiga 
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systematiska effekter i icke-persontågens förflyttningar. Ett exempel kan vara trafikled-

ningens betydelse. En annan indikation på detta är att trots att det totalt sett är färre signi-

fikanta variabler så finns det tydligare skillnader i estimerad feleffekt mellan olika banty-

per. För persontågsmodellen försvann en stor del av dessa skillnader när timegap in-

kluderades i modellen. En slutsats är att timegap, d.v.s. tidsavstånd till framförvarande 

tåg, inte är lika relevant för att beskriva övriga tågs påverkan på ett godståg.  Den estime-

rade koefficienten för timegap-termen är också betydligt mindre -0,07 för icke-persontåg 

jämfört med persontåg, -0.68. Däremot är felkoefficientens nivå nästan densamma för 

icke-persontåg, -0.13, och persontåg, -0,16. 

 

Tabell 6. Estimeringsresultat för gångtid mellan stationer, ej persontåg 

Parameter Koef. Parameter Värde Std. Z P-värde Sign. 

Hastighet  

      

 

β1 Intercept 1,12 0,011 99,3 < 0,0001 *** 

 

β2 bantyp2 0,23 0,009 26,5 < 0,0001 *** 

 

β3 bantyp3 0,18 0,009 19,3 < 0,0001 *** 

 

β4 1(bantyp4|bantyp5) 0,00 0,021 0,0 0,9618 
 

 

β5 bantypNA -0,08 0,020 -4,2 < 0,0001 *** 

 

β6 gt -0,08 0,009 -8,0 < 0,0001 *** 

 

β7 1/(timegap+1) -0,07 0,026 -2,7 0,0079 ** 

 

β8 nerr -0,13 0,005 -28,1 < 0,0001 *** 

 

β9 bantyp2*nerr 0,08 0,006 14,4 < 0,0001 *** 

 

β10 bantyp3*nerr 0,02 0,006 3,3 0,0011 ** 

 

β11 1(bantyp4|bantyp5)*nerr 0,10 0,026 3,9 < 0,0001 *** 

  β12 bantypNA*nerr 0,11 0,005 22,8 < 0,0001 *** 

Sigma  

      

 

β13 Intercept 0,28 0,010 28,3 < 0,0001 *** 

 

β14 bantyp2 0,08 0,010 8,7 < 0,0001 *** 

 

β15 bantyp3 0,00 0,011 -0,3 0,7596 
 

 

β16 1(bantyp4|bantyp5) -0,08 0,034 -2,4 0,0176 * 

 

β17 bantypNA -0,11 0,026 -4,1 < 0,0001 *** 

 

β18 tjt 0,07 0,011 6,0 < 0,0001 *** 

 

β19 1/(timegap+1) -0,19 0,033 -5,8 < 0,0001 *** 

  β20 nerr -0,05 0,003 -21,1 < 0,0001 *** 

 

 

       
Log likelihood: -111 597,8 

Antal 
obs. 12530 
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Modell för väntetid på stationer, persontåg 

Specifikationen av modellerna för väntetid på stationer ser lite annorlunda ut jämfört 

gångtidsmodellerna. Både scale θ och shape p måste vara ≥ 0 därför innehåller de expo-

nentierad uttryck, men θ innehåller också additiva termer med in.delay utanför expo-

nentdelen.  Den additiva delen består av två termer för ingångsförseningen, in.delay. 

Den ena termen med koefficient β10 beskriver hur väntetiden påverkas när tåget kommer 

för tidigt till stationen (in.delay < 0). Den andra termen, med koefficient β11, i den 

additiva delen av θ beskriver hur väntetiden påverkas när tåget är försenat till stationen 

(in.delay > 0). 

Motiveringen till denna specifikation för ingångsförsening är att persontåg i princip inte 

kan avgå från stationen före utsatt tid i tidtabellen (även om det händer att tåg ibland av-

går före utsatt). Det innebär att väntetiden vid stationen när tåget kom för tidigt (alltså, 

negativ in.delay) i genomsnitt förlängs med en tid som är lika stor som tågets förti-

diga ankomst.  Om ingångsförseningen är det enda som påverkar väntetiden och om vi 

approximativt antar att θ är lika med medelväntetiden 
2
 då ska vi ha att β10 = -1. Parame-

tern för när tåget är försenat till stationen (in.delay > 0), d.v.s. β11, går att tolka utifrån 

trafikledningens agerande. Om vi antar att de övriga variablerna i modellen förklarar allt 

som är av betydelse för väntetiden på stationen utom trafikledningens påverkan, så gäller 

följande för β11:s tecken 

1. β11 > 0 innebär att tågets försening ökar, alltså prioriterar trafikledningen ner för-

senade tåg i detta fall. 

2. β11 = 0 innebär att tågets försening blir oförändrad, alltså trafikledningen beaktar 

inte ett tågs förseningsstatus vid sina beslut. 

3. β11 < 0 innebär att tågets försening minskar, alltså prioriterar trafikledningen ner 

försenade tåg i detta fall. 

Bara om β11 = -1 så har β10 och β11 samma. Det inträffar om trafikledningen alltid väljer 

att ta igen alla uppkomna förseningar direkt vid nästa stationsstopp. Det är dock fysiskt 

omöjligt eftersom en del förseningar är så stora att det inte är möjligt att ta igen de vid 

nästa stopp. Därför har effekten av ingångsförsening delats upp i två termer med separat 

koefficienter.  

Ytterligare än förändring i specifikationen jämfört med gångtidsmodellen gäller time-

gap. Tidsavstånd till framförvarande tåg består egentligen av två separata effekter, (1) 

tidtabellen bestämmer till stor del vilket faktiskt tidsavstånd som det blir för ett viss tåg, 

och (2) faktiska avvikelser från tidtabellen förändrar det resulterande tidsavståndet. För 

att i modellen få med båda effekterna har det relativa tidsavståndet (ptimegap + 1) / 

(timegap + 1) använts. <detta bör egentligen också testas i gångtidsmodellen också…> 

                                                      

2
 Som tidigare nämnts är θ approximativt proportionell mot medelväntetiden (medeldurationen), 

men när shape-parametern p = 1 så gäller att θ approximativt lika med medelväntetiden. Detta gäl-

ler förhållandevis väl för delar av observationerna, t.ex. fjärrtågstrafiken på bantyp 2.    
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Nedan visas specifikationen för scale, θ, i modellen för väntetid på stationer för person-

tåg. 

 

Specifikationen för shape, p, innehåller i princip samma termer som scale-specifikation. 

Dock visade tester att det var bättre att exponentiera hela linjärkombinationen av koeffi-

cienter och förklarande variabler. Notera att indikatorn för högtrafik, ph, är signifikant i 

shape-parametern men inte i scale.   

 

Om ingångsförseningen är noll så ger koefficienterna approximativt, när de inte avviker 

allt för mycket från noll, den procentuella förändring av scale när variabeln/termen för 

koefficienten förändras med +1 enhet. Det hade tidigare konstaterats att scale-parametern 

θ var approximativt proportionella mot medelväntetiden (d.v.s. medeldurationen), så ko-

efficienterna går också att tolka som procentuella avvikelser från medelväntetiden.   

Tabell 7 nedan visar estimeringsresultatet för specifikationerna ovan. Den additiva speci-

fikationen för ingångsförsening gav ett estimerat värde för β10 på -0,75. Det avviker något 

från det ovan föreslagna värdet 1. Detta faktum kan tolkas som att med hänsyn tagen 

för övriga variablers inverkan så adderas inte ingångsförsening helt till väntetiden. Det är 

förhållandet är också rimligt i en praktisk mening eftersom det innebär att ett annars 

(om inte ingångsförsening fanns) kort timegap nu har blivit större och därmed kan tå-

get kompenseras för sin ingångsförsening genom att delvis minska en avgångsförsening.  

Koefficienten β11 har estimerats till 0,02, vilket kan tolkas som att trafikledningen, juste-

rat för övriga variablers inverkan, svagt nedprioriterar tåg som redan är försenade. 
 

Feleffekten har estimerats med en koefficient på 0,07 för antalet fel vid stationen 

(nerr.f), det vill säga ett extra fel vid stationen ökar den förväntade väntetiden vid stat-

ionen med cirka 7 procent.  
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Tabell 7. Estimeringsresultat för väntetid på station, persontåg 

Parameter Koef. Parameter Värde Std. Z P-värde Sign. 

Scale, exp. komponent 

     

 

β1 Intercept 0,38 0,027 14,0 < 0,0001 *** 

 

β2 bantyp2 0,30 0,022 13,8 < 0,0001 *** 

 

β3 bantyp3 0,46 0,028 16,2 < 0,0001 *** 

 

β4 bantyp4 0,37 0,053 7,0 < 0,0001 *** 

 

β5 bantypNA 0,29 0,056 5,2 < 0,0001 *** 

 

β6 x2000 0,41 0,054 7,5 < 0,0001 *** 

 

β7 Pendel -0,23 0,024 -9,9 < 0,0001 *** 

 

β8 (ptimegap+1)/(timegap+1) 0,02 0,007 3,1 0,0020 ** 

  β9 nerr.f 0,07 0,005 13,4 < 0,0001 *** 

Scale, additiv komponent 

     

 

β10 1(in.delay<0)*in.delay -0,75 0,030 -25,0 < 0,0001 *** 

  β11 1(in.delay>0)*in.delay 0,02 0,004 6,1 < 0,0001 *** 

Shape  

      

 

β12 Intercept 0,05 0,015 3,3 0,0010 ** 

 

β13 bantyp2 -0,07 0,014 -5,1 < 0,0001 *** 

 

β14 bantyp3 -0,19 0,016 -12,1 < 0,0001 *** 

 

β15 bantyp4 -0,28 0,027 -10,1 < 0,0001 *** 

 

β16 bantyp5 -0,49 0,152 -3,2 0,0013 ** 

 

β17 bantypNA -0,34 0,028 -11,8 < 0,0001 *** 

 

β18 x2000 -0,05 0,028 -1,9 0,0614 + 

 

β19 Pendel 0,24 0,013 18,3 < 0,0001 *** 

 

β20 ph 0,02 0,010 2,2 0,0256 * 

 

β21 1(in.delay<0)*in.delay -0,03 0,003 -11,5 < 0,0001 *** 

  β22 1(in.delay>0)*in.delay 0,00 0,001 2,5 0,0143 * 

 

 

       
Log likelihood: -28 167,96 

Antal 
obs. 18076 
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Modell för väntetid mellan stationer, ej persontåg 

Modellen för väntetid på station men ej persontåg har specificerats på i princip samma 

sätt modellen ovan för väntetid. Den resulterande specifikationen med icke-signifikanta 

termer bortrensade var: 

 

 

Denna modell har klart minst antal signifikanta variabler. Det är dock troligt att det tämli-

gen låga urvalsstorleken på 1778 observationer är den främsta orsaken till det. Både koef-

ficienterna för tidsavstånd och feleffekt (nerr.l, antal fel på den efterföljande sträckan) har 

värden som är ungefär lika med motsvarande värden i persontågsmodellen för väntetid på 

station. Dock bör det uppmärksammas att koefficienten för feleffekt inte är signifikant. 

Den har behållits i modellen för att den är en viktig prognosvariabel för modellen, och på 

grund av att dess estimerade värde ändå får stöd av värdet för den estimerade feleffekten i 

motsvarande persontågsmodell. 

Det är noterbart att interceptkoefficienten är betydligt högre än i persontågsmodellen, 

alltså är den genomsnittliga medelväntetiden betydligt längre än för persontåg, detta i sin 

tur innebär att förseningarna i genomsnitt blir större än för persontåg. 

Koefficienten β7 (vilket motsvarar β10 i persontågsmodellen) är klart mycket mindre än 1. 

Vilket innebär att icke-persontåg i princip inte väntar in tidtabellen vid stationerna. Det 

stämmer med observationerna i data.     

Orsaken till att icke-persontåg ofta inte väntar in tidtabellen vid stationsuppehåll är att 

dessa uppehåll normalt är inplanerade för tågmöten. Det är alltså uppehåll som trafikled-

ningen kan stryka eller minska ner när det sker förändringar av trafiken jämfört med den 

som är planerad enligt tågplanen. Trafikledningen stryker självfallet sådana uppehåll end-

ast om det inte negativt påverkar övrig trafik. I modellen ses dock sådana förändringar i 

trafiken enbart som en extra slumpmässig variation 
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Tabell 8. Estimeringsresultat för väntetid på station, icke-persontåg 

Parameter Koef. Term Värde Std. Z P-värde Sign. 

Scale, exp component 

     

 

β1 Intercept 2,25 0,094 24,0 < 0,0001 *** 

 

β2 bantyp2 -0,57 0,110 -5,2 < 0,0001 *** 

 

β3 bantyp3 -0,55 0,110 -5,0 < 0,0001 *** 

 

β4 bantypNA -0,79 0,221 -3,6 0,0004 *** 

 

β5 (ptimegap+1)/(timegap+1) 0,04 0,014 3,2 0,0016 ** 

  β6 nerr.l 0,08 0,105 0,8 0,4400   

Scale, additive component 

     

 

β7 1(in.delay<0)*in.delay 0,02 0,007 3,4 0,0008 *** 

  β8 1(in.delay>0)*in.delay -0,02 0,002 -7,6 < 0,0001 *** 

Shape  

      

 

β9 Intercept -0,49 0,020 -24,8 < 0,0001 *** 

  Β10 1(in.delay<0)*in.delay 0,00 0,001 4,4 < 0,0001 *** 

 

 

       
Log likelihood: -5 245,924 

Antal 
obs. 1778 
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4 Kalibrering 
Estimeringen av modellerna som har redovisats ovan har utförts på ett traditionellt sätt för 

durationsmodeller. Det innebär, bland annat, att: 

1. givet värdena för variablerna i fixa och variabla data som ingår i modellerna, så 

är tidpunkterna för tåghändelserna oberoende av varandra, och 

2. att durationen i tillståndet, gångtiden mellan stationer eller väntetiden på station-

er, inte ankomsttider eller avgångstider i modellen estimeras mot motsvarande 

observerade durationer i data.  

Syftet med modellen är att studera förseningar, det vill säga avvikelser mellan planerade 

och faktiska ankomsttider till stationer. Men i modellen är det durationer i form av gång-

tider och väntetider som estimeras. Om antagande 1 ovan om oberoende mellan tidpunk-

ter (durationer) för tåghändelser är uppfylld, kommer skillnaden i målsättning för estime-

ring och modell inte att spela någon roll. Det är fallet när modellerna för gång- och vänte-

tider ovan är de exakt sanna modellerna för att beskriva tågrörelser. I praktiken kommer 

vi aldrig att komma fram till de exakt sanna modellerna, järnvägssystemet är för kom-

plext. Vi kan alltså förvänta oss att antagande 1 ovan aldrig blir helt uppfyllt i praktiken. 

Att tidpunkterna (durationerna) för tåghändelser antas vara oberoende innebär att vi kan 

dra slutsatser om vilka kombinationer av durationer som helst och, förutom ett visst 

slumpmässigt fel, kommer de inte att avvika systematiskt från motsvarande observerade 

kombinationer av durationer i data. När vi studerar förseningar i form av avvikelser mel-

lan planerad och faktiska ankomsttider (enligt modellen) sätter kombinerar durationerna 

på ett specifikt sätt. Till exempel, för att studerar förseningen vid Malmö C för ett X200-

tåg mellan Stockholm och Malmö summerar vi alla gång- och väntetider för samtliga 85 

delsträckor Stockholm C-Malmö C, och jämför med den planerade ankomsttiden till 

Malmö C. Om vi inte använder den helt sanna modellerna för tågrörelser så kommer inte 

antagande 1 ovan om oberoende att vara uppfyllt och modellens beräknade ankomsttid 

kan driva iväg och därmed ge en systematisk felskattning av förseningen. 

De i föregående kapitel beskrivna modellerna för gång- och väntetider kan ses som inle-

dande modeller för att beskriva tågrörelser. Vi kan förvänta oss att de befinner sig relativt 

långt från de ”sanna” modellerna för tågrörelser. En specifik faktor som påverkar tågrö-

relserna, och inte ingår i modellerna, är trafikledningen. Se till exempel diskussionen om 

inplanerade uppehåll för tågmöten i avsnittet ovan om modellen för väntetid på stationer 

för icke-persontåg.  

Hela detta resonemang kan sägas som att standardmetoden för estimering av durations-

modeller inte tar hänsyn till all information i data när en modell för förseningar estimeras. 

En mer ideal estimeringsmetod för denna modell, är att de modellberäknade ankomstti-

derna jämförs med de observerade ankomsttiderna från data. Till exempel, skulle en 

minsta-kvadrat-estimering (LSE) av koefficienter kunna utföras genom att minimera föl-

jande summa: 

(8) ∑ (  
         

   )
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Där summeringen i sker över alla tågnummer och stationer samt   
       och   

    är mo-

dellberäknad och observerad ankomsttid. En sådan estimering av samtliga koefficienter i 

modellerna är dock inte praktisk möjlig eftersom minimeringen skulle kräva en stor 

mängd upprepade fullständiga körningar av modellen (för närvarande tar en fullständig 

modellkörning knappt 10 timmar). 

Däremot är det möjligt att justera de utförda estimeringarna genom att ytterligare estimera 

ett begränsat antal parametrar genom att minimera målfunktionen i (8). En sådan estime-

ring blir då att se som en kalibrering eftersom den utnyttjar extra information i data som 

inte har utnyttjats vid den egentliga estimeringen. De parametrar som har estimerats vid 

denna kalibrering kallas i fortsättningen för kalibreringskonstanter. En sådan kalibrering 

är nödvändig eftersom den okalibrerade modellen vid en körning på de fixa data från es-

timeringen ger en överskattning 7,5 ggr av den genomsnittliga förseningen i data.    

För att hitta lämpliga parametrar att använda som kalibreringskonstanter är det värt att 

ytterligare diskutera varför den ursprungliga estimeringen ger systematiskt felaktiga för-

seningar. I både modellerna för gång- och väntetider modelleras den slumpmässiga vari-

ationen i form av σ-komponenten för gångtider och shape-komponenten p för väntetider 

på station. Alla faktorer som påverkar variationen i dessa durationer, men som inte kom-

mer in som variabler i de komponenterna, kommer att behandlas i modellen som en rent 

slumpmässig variation. I variationskomponenterna σ och p motsvaras storleken på denna 

rent slumpmässiga variation av interceptkoefficienterna. En sådan faktor, som tidigare 

noterats, är till exempel trafikledningens hantering av inplanerade uppehåll för tågmöten 

för godstrafik. Trafikledning kan förväntas släppa iväg tåg tidigare än tidtabellen anger 

när den vet att det inplanerade mötet inte kommer att ske och att detta inte kommer att 

påverka övrig trafik negativt. Detta agerande från trafikledningens sida finns inte alls re-

presenterat i modell för icke-persontågs väntetid på stationer. Vid estimeringen tolkas 

därför detta som att vissa tåg slumpmässigt släpps iväg för tidigt från stationen. Vid kör-

ning av modellen kommer då tåg att slumpmässigt släppas iväg för tidigt även om de på-

verkar andra tågs tidhållning negativt. Därmed kommer modellen att systematiskt över-

skatta de verkliga förseningarna. Detta resonemang grundat i trafikledningens agerande 

gäller egentligen för alla tänkbara faktorer som påverkar tågrörelserna på ett systematiskt 

sätt och inte ingår i variationskomponenterna σ och p i modellerna. Sådana faktorer 

kommer in i modellerna som en rent slumpmässigt ökad variation och de leder alltid till 

att modellen systematiskt överskattar förseningarna.   

Av ovanstående resonemang framgår att modellen estimerad med standardmetoden för 

durationsmodeller kommer att sytematiskt överskatta förseningarna beroende på att de 

överskattar den rent slumpmässiga variationen i modellerna. Det enklast sättet att korri-

gera detta i en kalibrering är att justera interceptkoefficienterna i uttrycken för variations-

komponenterna σ och p, genom att addera kalibreringskonstanter till uttrycken för σ och p 

givna i det föregående kapitlet. Detta ger total fyra kalibreringskonstanter, en för var och 

en av de fyra modellerna för gång- och väntetid. På detta sätt kan vi genom kalibrering 

minska den från estimeringen överskattade slumpmässiga variationen, och därmed de 

systematiskt överskattade förseningarna.          
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Resultatet av en sådan kalibrering gav kalibreringskonstanter enligt tabellen nedan. 

Tabell 9. Resulterande kalibreringskonstanter   

Modell   Konstanter 

Gångtid mellan 
stationer 

person -0,2049 

ej-person -0,0766 

Väntetiden på 
stationer 

person -0,1815 

ej-person -2,1374 

       

Att de estimerade kalibreringskonstanterna alla blev negativa bekräftar hypotesen att 

standardmetoden för estimering av durationsmodeller ger en systematisk överskattning av 

den rent slumpmässiga variationen. I alla fyra modeller resulterade kalibrering i en mins-

kad slumpmässig variation. Storleken på kalibreringskonstanterna säger också att det är 

modellen för väntetid på stationer för ej-persontåg som kräver störst justering av variat-

ionskomponenten. Kalibreringskonstanten på -2,14 innebär en justering av variations-

komponenten i den modellen med en faktor 0,12. De övrig modellernas kalibreringskons-

tanter innebär en approximativ justering med en faktor på 0,82-0,93. Alltså, jämfört med 

väntetidsmodellen för ej-persontåg, tämligen nära ingen justering alls (en faktor 1). I av-

snittet om estimeringsresultatet för väntetidsmodellen för ej-persontåg gavs också flera 

skäl till varför den modellen bör ge en sämre beskrivning av tågrörelser än de övriga mo-

dellerna. 

När modellen körs med de nya kalibreringskonstanterna sjunker överskattningen av för-

seningarna från en faktor på 7,5 ggr till 1,54 ggr jämfört med observerade förseningar. 

Det är alltså en betydande minskning av modellens överskattning av förseningarna. Dock 

innebär det fortfarande att modellen överskattar förseningarna med 54 procent. Inom ra-

men för innevarande projekt har det inte varit möjligt att ytterligare förfina kalibreringen. 

Innan vidare kalibrering utförs av modellen bör också en analys göras om vilka förbätt-

ringar av modellen som bör prioriteras. Idealt sett är det troligen bättre att lägga arbete på 

att få in viktiga faktorer som beskriver tågrörelsernas orsak, till exempel trafikledningens 

agerande, snarare än att lägga mer arbete på kalibrering.  
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5 Modellresultat – felelasticiteter 
 

I Trafikverkets fel- och förseningsmodell används så kallade felelasticiteter för att besk-

riva hur en viss minskning (alt. ökning) av felen i infrastrukturen påverkar förseningar av 

tågen. Rent konkret så är en elasticitet ett tal som visar hur stor procentuell förändring 

man får i en faktor när en annan faktor förändras med en viss procentsats. Till exempel så 

angavs felelasticiteten i ett föregående projekt till 0,3. Det innebär att om felen minskar 

med 10% så minskar förseningarna med 0,3 * 10% = 3%. Om felen minskar med 1% så 

minskar förseningarna med 0,3 * 1% = 0,3%. 

För att beräkna felelasticiteter med hjälp av modellen framtagen i detta projekt så görs två 

körningar kallade JA och UA: 

JA:  modellkörning på estimeringsdata 

UA:  modellkörning på estimeringsdata där alla variabeln ”antal fel” (nerr)  har 

minskats med 10% vid alla förekomster av variabeln i data.     

Sedan beräknas felelasticiteten som kvoten mellan den procentuella förändringen i ge-

nomsnittlig försening mellan UA och JA och den procentuella förändringen av antal fel 

mellan UA och JA (som är 10%). På detta sätt blir felelasticiteterna beräknade i modellen 

på samma sätt som man empiriskt beräknar elasticiteter ur observerade data. Det kan vara 

värt att nämna att denna procedur för att beräkna elasticiteter med hjälp av en pro-

gnosmodell är exakt analog med hur man beräknar elasticiteter från Sampers, till exempel 

kostnadselasticiteter. 

Elasticiteterna bör motsvara de elsticiteter som tidigare har tagits fram för Trafikverkets 

fel- och förseningsmodell. Därför följs, så långt det är möjligt, upplägget för och definit-

ionerna av felelasticiteter i det föregående projektet. Dessa finns beskrivna i bilaga 3 i 

rapporten Fel i järnvägssystemet och dess effekter på förseningar (WSP 2012). De avgö-

rande antagandena från detta projekt är att felelasticiteter ska gälla:  

1. Förändring i genomsnittlig försening för de förflyttningar där tåget är försenat. 

2. Förseningar mäts enbart där tågen stannar för resandeutbyte (av- och påsläpp av 

passagerare)  

De felelasticiteter som redovisas nedan har beräknats utifrån dessa två förutsättningar. 

Det andra antagandet gäller naturligt enbart för persontrafik. På grund av svårigheter att 

utifrån använda Banstatdata definiera relevanta förseningar för godstrafik, samt utifrån att 

godsmodellerna (ej persontåg) i innevarande modell är de delmodeller som uppvisar 

minst mognad, så har inga felelasticiteter för godstrafik tagits fram. 

Utöver att felelasticiteterna följer ovanstående definitioner så är de uppdelade efter ban-

typ. Detta kan göras på flera olika sätt. Det tillvägagångssätt som har följts i detta projekt 

är att genomföra de två modellkörningarna JA och UA för det fullständiga järnvägsnätet. 

Sedan beräknas förändringen i genomsnittlig försening för varje bantyp genom att enbart 

ta med delsträckor/förflyttningar som ingår i bantypen.  
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Ett alternativt sätt att beräkna felelasticiteter per bantyp är att enbart minska felen i en 

bantyp i taget och att beräkna förändringen i genomsnittlig försening på alla förseningar i 

hela järnvägsnätet. Man kan också tänka sig en kombination av dessa två sätt att beräkna 

felelasticiteter. Alla dessa olika sätt att beräkna felelasticiteter från modellen kommer att 

ge olika resultat. I den tidigare modellen skulle dessa olika sätt att beräkna modeller ge 

samma felelasticiteter. Så denna frågeställning kom inte upp i de tidigare projekteten. Att 

modellen i de tidigare arbetena inte gav skilda elasticiteter för dessa olika fall bör främst 

ses som en brist i den modellen.       

De resulterande bantypsuppdelade felelasticiteterna utifrån dessa förutsättningar redovi-

sas i tabell 10 nedan. 

Tabell 10. Bantypsindelade modellberäknade felelasticiteter. 

Bantyp Felelasticitet 

1 1,03 

2 0,61 

3 0,57 

4 - 

5 - 

 

Bantyp 4 och 5 innehåller få ankomsttider till station med resandeutbyte. Med tanke på att 

faktiskt inträffade fel i estimeringsdata används så är resultaten för dessa bantyper osäkra



 

 

43 Analys & Strategi 

 

 

 



 

WSP Analys & Strategi 
Arenavägen 7 
121 88  Stockholm-Globen 
Tel: 010-722 50 00 
www.wspgroup.se/analys 

 

 

 

 

 

 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av 

världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster 

för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infra-

struktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra 

medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Till-

sammans har vi 15 000 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I 

Sverige har vi omkring 2 500 medarbetare. 

Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Brand & 

Risk, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, 

WSP Management, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP 

Systems. 

Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensom-

råden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. 

file:///C:/Users/secp13252/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wspgroup.se/analys

