RAPPORT

Järnvägens kapacitet 2017

Yta för bild

Trafikverket
781 89 Borlänge
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
Dokumenttitel: Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2017

Rapport generell v 2.0

Författare: Kristina Eriksson
Dokumentdatum: 2018-01-30
Ärendenummer: TRV 2017/116023
Version: 0.1
Publikationsnummer: 2018:050

Sammanfattning
Under 2017 har kapaciteten i järnvägsnätet, det vill säga förmågan att transportera personer
och gods med tåg på en viss bana, ökat. Detta tack vare en rad infrastrukturåtgärder som
slutförts under året. En av de största är Citybanan i Stockholm som öppnat för trafik under
2017. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som medför en ökad kapacitet
förbi den hårt belastade infarten till Stockholm Central.
På Ostkustbanan finns det nu ett komplett dubbelspår mellan Stockholm och Gävle och de
kortare dubbelspårsutbyggnader på sträckorna Hallsberg – Degerön och Kristianstad –
Hässleholm har ökat kapaciteten där. Andra exempel på kapacitetshöjande åtgärder är att
på Malmbanan har ytterligare tre bangårdar förlängts. Det genomförs även mindre
trimningsåtgärder såsom mötesspår och signalåtgärder som alla bidrar till att möjliggöra en
ökad kapacitet inom järnvägssystemet.
Kapacitetsutnyttjandet är ett mått på infrastrukturens belastning och beräkningen av det
återspeglar hur stor andel av tiden som en bana är belagd med tåg. Kapacitetsutnyttjandet
under dygnet, uttryckt i andel mycket hård belastade banor, har minskat något under 2017
jämfört med året innan. Andelen banor med medelhögt kapacitetsutnyttjande har däremot
ökat en del. Största delen av järnvägssystemet har dock ett kapacitetsutnyttjande under 60
% och det har sett rätt lika ut över åren.
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Inledning
Inom ramen för årsredovisning sker årlig uppföljning av Trafikverkets leveranskvaliteter, se
figur 1 nedan. En utav dessa leveranskvaliteter är kapacitet, som är kopplad till
funktionsmålet tillgänglighet. Denna rapport beskriver kapaciteten på järnvägen.

Figur 1. Trafikverkets leveranskvaliteter

Kapacitetsbegreppet
Kapaciteten hos en järnväg är storleken på förmågan att transportera personer och gods
med tåg på en viss bana. Järnvägens kapacitet beror av antal tåg och dess sammansättning i
tidtabellen och mäts ofta med antal tåglägen per tidsenhet.
Hur järnvägens kapacitet utnyttjas beror på utformningen av infrastrukturen och på
intensiteten i samt fördelningen av trafiken. Faktorer som har betydelse för kapaciteten är
om det finns enkelspår eller dubbelspår, och om det finns täta eller glesa möjligheter för tåg
att mötas på enkelspåret eller gå förbi varandra på dubbelspåren. Även utformningen av
trafikstyrningssystemet, och i synnerhet signalsystemet, har betydelse. Kapaciteten beror
också på vilka olika typer av tåg och hur många tåg som trafikerar banan, samt deras
hastigheter under färd, antal uppehåll och hur länge de gör uppehåll.
Två mått som Trafikverket nyttjar för årlig redovisning av kapacitet är kapacitetsutnyttjande
och kapacitetsbegränsningar. Kapacitetsutnyttjandet är ett mått på infrastrukturens
belastning och beräknas för dygnet som helhet och för den tvåtimmarsperiod under dygnet
med mest intensiv trafik (max 2 timme). Beräkningen återspeglar hur stor andel av tiden
som banornas linjedelar är belagda med tåg. För att ta fram dessa mått genomförs årligen en
kapacitetsanalys av hela järnvägsnätet i Sverige.

Infrastrukturens inverkan
Mycket förenklat kan man säga att mer ny infrastruktur ökar den tillgängliga kapaciteten.
Därför är det viktigt att följa upp investeringar i infrastrukturen såsom nya banor eller
banavsnitt, utbyggnader av enkelspår till dubbelspår, nya mötesstationer och
förbigångsspår.
Även mindre (till kostnad och teknisk komplexitet sett) kapacitetshöjande åtgärder i
infrastrukturen ökar den tillgängliga kapaciteten, och därmed transportsystemets förmåga
att hantera efterfrågade volymer av resor och transporter. En viktig del i analysarbetet är
därför att kartlägga infrastrukturåtgärder som färdigställts under året och som påverkar
kapaciteten i hela landet.

Trafikens inverkan
Hur den tillgängliga kapaciteten i infrastrukturen utnyttjas beror på trafiken. Därför är
trafikstatistiken, i form av antal tåg i hela landet, en viktig del av analysen. I beräkningen av
järnvägens kapacitet har ett medelvärde av antal körda tåg på vardagar använts.

Kapacitetsutnyttjande
Hur hårt banorna är trafikerade och hur mycket trängsel som råder på järnvägen återspeglar
banornas kapacitetsutnyttjande, som följs upp varje år.
För att möjliggöra en beräkning, delas banorna i avsnitt, så kallade linjedelar. En linjedel är
ett homogent avsnitt av en bana, med hänsyn till både trafik och infrastruktur. År 2016 finns
det 247 linjedelar, en linjedel mindre jämfört med 2015. Vi återger ett genomsnittligt
kapacitetsutnyttjande under ett vardagsdygn på året. Vi identifierar också en tvåtimmarsperiod under dygnet när det går som mest trafik och beräknar kapacitetsutnyttjandet för
denna period.
När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) överskrider 80 procent, är känsligheten
för störningar hög, medelhastigheten låg och det blir mycket svårt att få tider för att
underhålla banan.
Kapacitetsutnyttjande inom intervallet 61–80 procent innebär att en avvägning mellan
antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet måste göras. Trafiken är då
störningskänslig och det är svårt att hitta tider för banunderhåll.
När den använda kapaciteten understiger 60 procent finns det mer utrymme för ytterligare
trafik eller tid för underhåll av banan.

För varje linjedel redovisas kapacitetsutnyttjande i intervaller:
81-100 %

mycket högt kapacitetsutnyttjande

61-80 %

medelhögt kapacitetsutnyttjande

<60 %

lågt kapacitetsutnyttjande

avstängda

linjedelar som har varit totalt avstängda för trafik under minst 6 av 12
månader.

Kapacitetsituationen 2017
Kapacitetsutnyttjandet av järnvägen beräknas årligen. För att se skillnader i utfall mellan
åren jämförs belastningen per linjedelar de tre senaste åren. Järnvägsnätet i Sverige är
indelat i linjedelar där en linjedel är en sträcka där trafikens blandning och/eller antalet tåg
och infrastrukturen inklusive signalsystem är oförändrad eller i stort sett oförändrad.

Järnväg
Kapacitetsutnyttjande nivå

2015

2016
2017
Andel linjedelar

81–100 %
61–80 %
<=60 %
Avstängda

8,9 %
18,1 %
72,2 %
0,8 %

7,7 %
16,2 %
74,9 %
1,2 %

6,6 %
19,9 %
72,7 %
0,7 %

Totalt antal linjedelar

248

247

271

Tabell 1 redovisar kapacitetsutnyttjandet under dygnet för hela landet under treårsperioden 2015–
2017.

För 2017 så har en genomgång av linjedelsindelningen gjorts vilket resulterat i flera
förändringar av dessa jämfört med tidigare år. Därför redovisas hur många linjedelar som
har de olika nivåerna av kapacitetsutnyttjande procentuellt istället för i antal som tidigare
år.
Sammanställningen i tabell 1 visar att kapacitetsutnyttjandet under dygnet, uttryckt i andel
mycket hård belastade banor 81-100 % har minskat något under 2017 jämfört med tidigare
år, medan andelen banor med medelhögt kapacitetsutnyttjande, 61-80 %, däremot ökat
något. Detta innebär att systemet är störningskänsligt och det kan vara problem att utföra
banunderhåll men det finns fortfarande ledig kapacitet. Största delen av järnvägssystemet
har dock ett kapacitetsutnyttjande under 60 %, det har även sett rätt lika ut över åren.
Under åren 2015 - 2017 har det pågått upprustning av banan mellan Söderhamn och
Kilafors. Inga tåg har framförts på sträckan.

Kapacitetsbegränsningar
Utifrån det beräknade kapacitetsutnyttjandet för dygnet sker en bedömning av hur
kapacitetsbegränsningarna ser ut. Detta åskådliggörs i figur 2 nedan. Kapacitetsutnyttjandet
utgår från utförd trafik under ett vardagsmedeldygn.

Figur 2. Kapacitetsbegränsningar 2017

Kapacitetsutnyttjande max2timme
Kapacitetsutnyttjandet beräknas även för de två efterföljande mest trafikerade timmarna per
dygn, den så kallade max2timmen. Där ser utfallet ut enligt tabell 2 nedan.

Järnväg

2015
Maxperiod
2 timmar

2016
Maxperiod
2 timmar
Andel linjedelar

2017
Maxperiod
2 timmar

81–100 %
61–80 %
<=60 %
Avstängda

33 %
29 %
37 %
1%

37 %
23 %
39 %
1%

44 %
27 %
28 %
1%

Totalt antal linjedelar

248

247

271

Kapacitetsutnyttjande
nivå

Tabell 2 redovisar kapacitetsutnyttjandet för linjedelar under max2timme för hela landet under
treårsperioden 2015–2017.

För maxperioden 2 timmar har både det höga och medelhöga kapacitetsutnyttjandet ökat
under 2017 jämfört med 2016 och det låga utnyttjandet följaktligen minskat. Resultatet för
2017 ser ut enligt figur 3 nedan.

Figur 3. Kapacitetsutnyttjande under maxperiod två timmar 2017

Slutförda infrastrukturåtgärder med påverkan på
kapaciteten
I avsnittet nedan redogörs per bana de större infrastrukturåtgärder som avslutades under
2017 eller slutet av 2016 men som då inte beaktandes i kapacitetsberäkningarna för 2016.
Malmbanan; bangårdsförlängningar
På Malmbanan har bangårdarna Gullträsk, Gransjö och Gällivare förlängts för att kunna
användas för möten med långa malmtåg. Dessa åtgärder ger ökad kapacitet genom
förbättrade mötesmöjligheter mellan långa malmtåg och övrig trafik på banan.
Ostkustbanan
Dubbelspårsutbyggnaden mellan Löten och Samnan innebär att det nu finns ett komplett
dubbelspår på Ostkustbanan mellan Stockholm och Gävle. Detta ger ett ökat
kapacitetstillskott då tågen i båda riktningar inte längre behöver samsas på ett
enkelspårsavsnitt på sträckan.
Citybanan; ny bana i Stockholm
Citybanan i Stockholm, en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och
Stockholms södra öppnade för trafik 10 juli 2017. Det innebär att pendeltågen flyttat ner
under jord och fått egna spår medan övrig trafik fortsätter att gå på de gamla spåren.
Kapaciteten ökar genom centrala Stockholm vilket gör att regionaltåg, fjärrtåg och godståg
får mer plats på spåren ovan jord.
Godsstråket genom Bergslagen; sträckan Hallsberg – Degerön
Dubbelspårsutbyggnad på sträckan Hallsberg – Degerön pågår vilket syftar till att öka
kapacitet och punktlighet på sträckan. Under året har delsträckan Stenkumla – Dunsjö
färdigställts.
Hallsberg
En ny överlämningsbangård i Hallsberg är färdigställd. Det innebär förbättrade ankomstoch avgångsmöjligheter för trafiken till och från kombiterminalen i Hallsberg och en högre
driftsäkerhet.
Nya Södra Marieholmsbron
Allt gods som ska till och från Göteborgs hamn går via Marieholmsbron över Göta älv. I och
med att den nya Södra Marieholmsbron nu är färdigställd är det dubbelspår över älven. Den
ökade kapaciteten nyttjas både av godstransporterna till och från hamnen, och
persontrafiken på Bohusbanan.

Hastighetsnedsättningar
Under 2017 har ett antal hastighetsnedsättningar drabbat järnvägsnätet på grund av dåliga
spår. Nedsättningarna har haft olika effekt på kapacitetsutnyttjandet. På dubbelspåriga
sträckor som till exempel Västra stambanan sjunker kapacitetsutnyttjandet något då
hastighetskillnaden mellan de snabbaste och det långsammaste tågen minskar. På
enkelspåriga sträckor såsom Kinnekullebanan leder den ökade gångtiden mellan
mötesstationerna till att kapacitetsutnyttjandet istället ökar.

Trafikala förändringar
En större trafikal förändring som skett under 2017 är att pendeltågen i Stockholm nu går
genom den nybyggda Citybanan. Citybanan togs i bruk 10 juli 2017 och avlastar och
förbättrar kapaciteten förbi Stockholm Central. Effekten i tidtabellen märks egentligen först
från 2018 då de flesta tåg går under hela tågplanen och ingen justering görs förrän
tågplaneskiftet i december 2017. På ytspåren har kapaciteten ökat markant eftersom mer än
hälften av tågen försvunnit, däremot leder kapacitetsbrister längre ut i systemet till
begränsade möjligheter att utöka antalet fjärrtåg under högtrafik. Den förbättrade
kapaciteten på ytspåren ger framförallt ökad flexibilitet samt förbättrad
robusthet/punktlighet.
Vid Hyllie station i Malmö har det varit gränskontroll för tåg som kommer från Danmark.
Detta har lett till en minskad trafik mellan Malmö – Köpenhamn och därmed även genom
Citytunneln.

Kommentarer kring arbetet
Kapacitetsanalysen är utförd inom enheten Kapacitetscenter. Syftet med analysen är att följa
upp årliga förändringar i infrastrukturen och trafiken och återge deras effekt på kapacitet
och kapacitetsutnyttjande.
Trafikstatistik över utförd trafik per dygn kommer från Lupp-systemet. Beräkning för
maxperioden 2 timmar utgår från dagliga grafer för en representativ vardag under hösten
2017. Beräkningarna har skett enligt Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet
som utgår från den internationella standarden för kapacitetsberäkning enligt UIC Code 406.
Till år 2017 så har en översyn av de så kallade headwaytiderna (hur tätt tågen kan köra efter
varandra) gjorts vilket påverkat beräkningsresultatet för vissa dubbelspåriga banor. Det
innebär att på till exempel Ostkustbanan har kapacitetsutnyttjandet sjunkit jämfört med
tidigare år trots att det körts samma antal tåg.
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