Kapacitet på järnväg
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1 Inledning

Kapaciteten på en järnväg är storleken på förmågan att transportera personer och gods med tåg på en viss bana. Kapaciteten kan mätas med olika
mått, vanligen antalet tåglägen per dygn eller timme. Vilken kapacitet en viss
anläggning har, beror bland annat på hur anläggningen är utformad, vilken
trafik som går där och hur dessa parametrar samverkar med varandra.
För att säkerställa nyttan med en infrastrukturutformning eller en kapacitetshöjande åtgärd behöver förståelsen öka för hur kapaciteten påverkas. Det här
dokumentet tar upp de huvudsakliga delarna som påverkar kapaciteten, och
som bör beaktas vid beräkning av kapacitet på järnväg – både med avseende
på infrastruktur och trafikering. Dokumentet ska vara en kunskapsöversikt
som kan användas som stöd och referens för alla som arbetar med kapacitetsfrågor och utformning av järnvägsanläggningar.
Huvudfokus i översikten är järnvägskapacitet och läsaren förväntas ha viss
kunskap och erfarenhet av järnvägssystemets planering, drift och trafikering
sedan tidigare.

1.1 Bakgrund
I dagsläget finns olika synsätt i landet, och världen, på hur olika delar i järn
vägssystemet påverkar kapaciteten och på vilket sätt maximal möjlig kapacitet
kan uppnås. Redan från järnvägens början fanns det delade meningar och olika
uppfattningar om hur en järnvägssträcka ska byggas för att uppnå sitt syfte,
och olika privatbanor byggdes runt om i landet. Sedan staten tagit över drift
och underhåll samt vidareutveckling av samtliga banor i landet, delades för
valtningen upp i olika distrikt eller regioner.
Även om förutsättningarna är något skilda för olika delar i landet, exempelvis
med avseende på typ av trafik, är frågan hur det går att få ut maximal kapacitet
i anläggningen gemensam. I takt med avregleringen har kapacitetsfrågor fått
ett ökat fokus.

1.2 Syfte
Syftet med den här kunskapsöversikten är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt
beskriva vad kapacitet innebär och hur olika delar av järnvägsanläggningen,
samt sättet att trafikera anläggningen, påverkar kapaciteten.
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1.3 Omfattning och struktur
Kunskapsöversikten ska i första hand ses som just en översikt. För att den inte
ska bli allt för omfattande och svårläst har avgränsningar gjorts, både när det
gäller vad som tagits med i dokumentet och detaljeringsgraden på beskrivning
arna. Dessutom används ofta vardagliga termer istället för formella benäm
ningar från Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ). Exempelvis
används termen station istället för driftplats.
Det finns många områden i järnvägssystemet som angränsar mer eller mindre
direkt till kapaciteten. Ett sådant område är behovet av extra kapacitet för
att täcka underhållsbehovet eller för störningshantering. Den här kunskaps
översikten har dock avgränsats till att endast ta hänsyn till de huvudsakliga
kapacitetspåverkande delarna vid normal drift. Behovet av extra kapacitet för
specialfall och redundans behöver studeras noggrannare från fall till fall, då
det är starkt relaterat till hur stort behovet är. När det gäller kraftförsörjningen
antas i texten att den alltid räcker för den önskade trafiken, vilket inte alltid
gäller i praktiken.
Som tidigare nämnts förväntas läsaren ha vissa förkunskaper om järnvägs
systemet för att kunna tillgodogöra sig informationen fullt ut. Kunskaps
översikten ska dessutom ses som stödjande, inte som normerande för hur
anläggningen utformas. I alla lägen måste de lokala förhållandena bedömas
utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt försvarbart att utföra.
Översikten kommer att vidareutvecklas i takt med tillkommande frågeställ
ningar och nya rön inom forskning. Chefen för Trafikverkets enhet Kapacitets
center (på verksamhetsområde Planering) eller motsvarande, ansvarar för att
dokumentet uppdateras och implementeras. Frågor på innehåll och förslag på
förbättringar skickas i första hand till denna chef.
Kunskapsöversikten är uppbyggd på så sätt att de mest grundläggande delarna
för kapaciteten beskrivs först: infrastrukturen och anläggningens utformning.
Kapitel 2–5 tar bland annat upp enkelspår, dubbelspår, flerspår, bangårdar och
terminaler. Därefter beskrivs i kapitel 6 och 7 hur fordon och trafik påverkar
kapaciteten. I kapitel 8 beskrivs kortfattat hur kapacitetsutredningar vanligtvis
utförs på Trafikverket. Dokumentet avslutas med en sammanfattande diskussion
kring kapacitet och definitioner.
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2 Enkelspår

Cirka 70 procent av det svenska järnvägsnätet består av enkelspår. Antalet tåg
som kan trafikera enkelspårssträckorna bestäms till stor del av avståndet mellan
stationerna och hur dessa är utformade. Trafikens karaktär har också viss
påverkan, exempelvis tågens hastigheter.

2.1 Linje
Linjen mellan två stationer kan delas in i en eller flera blocksträckor. När
linjen är uppdelad i två blocksträckor finns en blocksignal ungefär på mitten
av sträckan. När en ny blocksignal placeras ut är det viktigt att studera linjens
topografi för att undvika att tågen tvingas starta i motlut om de tvingas stanna
vid en signal i stopp.
På linjer som angränsar till stationer med tre eller fler spår ska alltid minst en
blocksignal (de placeras i par) finnas för att kunna utnyttja stationen effektivt
för förbigångar. Det bör även undersökas om två eller fler blocksignaler ska
byggas på de omgivande sträckorna för att kunna få ett bra flyt i tågföringen.

2.2 Station
En station, eller driftplats som det kallas i Trafikverkets trafikbestämmelser för
järnväg (TTJ), är ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas
av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen.
En station kan bestå av ett enda spår med huvudsignaler eller huvudsignal
tavlor, men det vanligaste är att det finns fler än ett spår på stationen. Normalt
är det då möjligt för tågen att mötas eller köra om varandra, en förbigång.

2.2.1 Tvåspårsstationer
Den vanligaste typen av station på en enkelspårig bana är en tvåspårsstation.
Tvåspårsstationen gör det möjligt för två tåg att mötas eller att ett tåg förbigår
ett annat tåg i samma riktning.

2.2.2 Trespårsstationer
Trespårsstationer är viktiga på en enkelspårig bana där det går både lång
samma och snabba tåg. Med tre spår blir det möjligt att kombinera ett tågmöte
mellan två tåg samtidigt som ett av dem kör om ett långsammare tåg. På banor
där det förekommer kolonnkörning fyller trespårsstationer en funktion för
att lättare få fram tåg i motsatt körriktning. Trespårsstationer gör det även
lättare för trafikledningen att få fram trafiken vid driftstörningar. En generell
rekommendation är att var tredje mötesstation ska ha tre spår för att få en
enkelspårsbana med bra kapacitet och robusthet.
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2.2.3 Trespårsstationer på längden
Med en trespårsstation på längden istället för på bredden skapas möjlighet för
snabba tågmöten mellan två tåg vid de tillfällen då stationen inte används för
tretågsmöten. Därigenom får det tredje spåret en större användning än när
en trespårsstation byggs på bredden. En trespårsstation på längden är särskilt
att rekommendera som en första del i en framtida dubbelspårsutbyggnad. En
nackdel är att den kan bli dyrare än en trespårsstation på bredden då den blir
längre och kan kräva något fler växlar. I Figur 1 nedan visas ett exempel där ett
tågmöte mellan två persontåg kombineras med en förbigång av ett godståg på
en lång mötesstation.

Figur 1.
Lång mötesstation där tre tåg kan mötas
samtidigt.

2.2.4 Längd på mötesspår
För att få rätt kapacitet på en mötesstation behöver spårlängden anpassas för
de tåg som ska trafikera stationen. Spåren ska dessutom ha extra längd för att
få plats med signaler och baliser, och för att göra det möjligt för lokföraren att
bromsa utan att behöva krypköra de sista metrarna vilket tar onödigt lång tid
vid tågmöte.
Utgångspunkten vid nybyggnation av mötesstationer är att de ska utformas för
att kunna hantera 750 meter långa godståg. Det är viktigt med en strategi för
utbyggnaden där de stråk som har störst efterfrågan prioriteras för att kunna
utveckla godstrafiken.

2.2.5 Samtidig infart
På mötesstationer utan samtidig infart måste tågvägen först lösa ut för det
första tåget som ankommer, innan det mötande tåget kan köra in till stationen.
Tågvägsutlösningen tar i regel två minuter vilket fördröjer ankomsten för det
mötande tåget, och eftersom det mötande tåget samtidigt blockerar utfarten
så fördröjs även avgången för det första tåget. På mötesstationer med samtidig
infart kan de mötande tågen köra in samtidigt, vilket gör att denna tidsfördröj
ning kan undvikas. Det gör att kapaciteten ökar, eftersom tågen belägger den
enkelspåriga sträckan under kortare tid.
För att få samtidig infart behövs ett skyddsavstånd mellan signalen i slutet på
mötesspåret och växeln eller skyddsväxlar som fysiskt hindrar tågen från att
komma in på huvudspåret. Med ett skyddsavstånd på 100 meter mellan den
inre och yttre signalen erhålls ATC-övervakning ner till 10 km/tim (så kallad
”10-övervakning”) mot stopplatsen (se avsnitt 5.6.1.). För att erhålla 40-över
vakning krävs minst 200 meters skyddsavstånd. Denna hastighet kallas för
frisläppningshastigheten.
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Att förlänga befintliga mötesstationer för att möjliggöra samtidig infart kan
vara en relativt kostsam åtgärd, beroende på hur omgivningen ser ut. Ett annat
alternativ för att möjliggöra samtidig infart är att placera inre stopplyktor
innanför mellansignalerna. En sådan lösning kallas ESIK1, se Figur 2. För en
station med 770 meter hinderfri längd möjliggörs då samtidig infart mellan
två tåg så länge som åtminstone ett av tågen är kortare än cirka 670 meter. Två
tåg som är längre än så kan inte mötas med samtidig infart, även om stationen
utrustas med ESIK. Däremot kan ett kort och ett långt tåg fortfarande mötas
med samtidig infart, men det kan ta något längre tid än med en samtidighet
för långa tåg eftersom det korta tåget måste passera innanför växeln innan det
långa tåget får köra mot den yttre signalen.
Figur 2.
Exempel på utformning av ESIK. Genom
inre stopplyktor 100 meter innanför de
yttre signalerna fås samtidighet för alla tåg,
förutom när två tåg som är längre än cirka
670 meter möts.

Även om inte hänsyn till samtidig infart kan tas i tidtabellsplaneringen för
tåg som är längre än 670 meter, så ger denna stationsutformning stor positiv
effekt i den operativa driften eftersom många godståg är kortare än så.
I en station utrustad med ESIL2 är stopplyktorna istället placerade utanför
mellansignalerna, se Figur 3. Nackdelen med den här lösningen är att tågen inte
kan stanna vid de yttre stopplyktorna, vilket behövs när två långa tåg möts. På
grund av detta är det egentligen bättre att utforma stationen som en lång ESIKstation, eftersom den skulle möjliggöra för upp till 870 meter långa godståg
att få plats på stationen enligt exemplet nedan. En ESIL tillåter endast upp till
770 meters tåglängd.
Figur 3.
Exempel på utformning av ESIL.

Fotnot
ESIK = Enkelspår, samtidig infart, kort tågväg.

1

ESIL = Enkelspår, samtidig infart, lång tågväg.

2
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2.3 Avstånd mellan mötesstationer
Vilket avstånd mellan mötesstationerna som är lämpligt beror till stor del på
trafikstrukturen och trafikmängden. På en enkelspårig bana har gångtiden på
sträckan (tidsavståndet mellan mötesstationerna) stor betydelse för banans
kapacitet. För att få hög kapacitet och robusthet på en enkelspårig bana, är det
därför viktigt att mötesstationerna placeras med jämna och inte allt för långa
tidsavstånd.
Med ett jämnare stationsavstånd och fler trespårsstationer frigörs kapacitet för
ytterligare tåglägen, och robustheten blir bättre. Samtidigt är det ingen långsiktig
lösning att bygga nya mötesstationer på en bana som redan har täta mötes
stationer. Så småningom kommer det att uppstå en konflikt mellan antalet tåg
och restiden eller transporttiden för tågen. Ju fler tåg som planeras in med
möten, desto längre tid tar det att åka på sträckan, eftersom tågen oftare måste
stå stilla för möte. Om trafikefterfrågan på en enkelspårig bana är stor, är det
lämpligare att bygga ut hela, eller delar av, banan till dubbelspår.

2.4 Topografin på mötesstationer
Lutningsförhållandena har stor betydelse vid placering av nya mötesstationer.
En placering där tågen tvingas starta i uppförsbacke gör att tunga tåg tar
mycket lång tid på sig att starta. I värsta fall gör lutningen att stationen inte
kan användas för möten. Se till exempel lutningsförhållandet i Figur 4. Figuren
visar att det är olämpligt att ha ett möte i Korsnäs, eftersom tågen då måste
stanna strax innan en mycket lång uppförsbacke. En sådan placering gör att
kapacitetsvinsten av en ny mötesstation blir mindre. Därför ska man alltid
sträva efter att placera stationer på ett backkrön eller där det finns tillräckligt
med slät mark för att accelerera efter mötets. Det är också viktigt att det finns
samtidig infart på en sådan station, särskilt för långa och tunga godståg.
Annars är risken att de fastnar vid infartssignalen i backen före krönet.

Figur 4.
Mötesstation ”Ryggen” längst upp på krönet
till vänster, ”Korsnäs” vid foten av stigningen.
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3 Dubbelspår samt flerspår

Sträckor med dubbelspår och flerspår3 har mångdubbelt högre kapacitet
jämfört med enkelspår, eftersom tågen inte behöver mötas. Däremot uppstår
istället problemet med att snabba tåg kommer ikapp långsammare tåg, vilket
inträffar mer eller mindre frekvent. Det medför ett behov av att komplettera
dubbelspårssträckor med förbigångsspår. På ett flerspår kan problemet und
vikas, eftersom snabb och långsam trafik kan gå på olika spår.

3.1 Linje
Linjen mellan två stationer kan delas in i en eller flera blocksträckor, på samma
sätt som på enkelspår. Där det kör blandad trafik med både gods- och persontåg
blir tiden mellan tågen vid en förbigång ofta det som dimensionerar hur många
tåg som kan köras på en sträcka. För att fler tåg ska kunna köra på en sträcka
är det angeläget att förtäta blocksträckorna närmast stationerna som medger
förbigång. Vid nybyggnation ska headway-tiden (se avsnitt 5.7) vara så kort som
möjligt. Tre minuter anses vara ett lämpligt mått, eftersom detta ger en god
kapacitet i högre hastigheter.
Linjens längd mellan stationerna ska vara en avvägning mellan trafikens behov
av flexibilitet och kostnaden för att bygga och underhålla anläggningen. Om det
uppstår störningar på ett dubbelspår kan det ena av de två spåren fortfarande
trafikeras. Därför är det viktigt att det finns växlar utplacerade med jämna
mellanrum mellan spåren, så att tågen kan köra över från det ena till det andra
spåret. Den plats där växlar placeras mellan de två spåren är då inte en del av
linjen, utan räknas som en station.

3.2 Station
En station är ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas
av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen. Vanligtvis består
en station av flera spår där det är möjligt att göra en förbigång, eller av växel
förbindelser där tågen har möjlighet att byta spår.

3.2.1 Förbigångsstationer
För att kunna utnyttja dubbelspårets fördelar behövs stationer där det är
möjligt att göra förbigångar, så att snabbare tåg kan köra om långsammare
tåg. Beroende på sträckans karaktär (typ av tåg och belastning) är ett lämpligt
avstånd mellan stationer cirka 10 kilometer och växelvis placerade på vardera
sidan om spåren. Det gör att tågen i samma riktning har möjlighet att göra
förbigång på var 20:e kilometer, se Figur 5. Vid nybyggnation kan istället
gångtiden eller trafikstruktur avgöra hur långt det blir mellan stationerna för
att få en optimal placering. Placeras dessutom växelförbindelserna mellan 
upp- och nedspår enligt Figur 5, kan förbigångar på den motsatta sidan göras
i undantagsfall.
Figur 5.
Exempel på placering av förbigångsspår.

Fotnot
Sträcka med tre eller flera huvudspår på
linjen mellan två angränsande stationer.

3
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På sträckor som är hårt belastade och där det förekommer tåg med stor skillnad
i medelhastighet (på grund av många uppehåll), kan förbigångsmöjligheterna
utökas ännu mer genom en utformning enligt Figur 6. Då byggs förbigångsspår
på både upp- och nedspårssidan var 10:e kilometer.

Figur 6.
Exempel på placering av förbigångsspår
vid hög trafikbelastning.

Ett alternativ till ett förbigångsspår som placeras på sidan om spåret, är ett
mittplacerat förbigångsspår, se Figur 7. Det kräver lika många växelförbindelser,
men utformningen kan vara ett alternativ för att på en begränsad yta kunna
göra effektiva förbigångar i båda riktningarna. Det fungerar också bättre på en
grenstation där mittspåret kan användas som magasineringsspår, eftersom det
innebär att ett tåg som ställs upp där inte stör övrig trafik.

Figur 7.
Utformning av ett mittplacerat
förbigångsspår.

Längden på förbigångsspår ska vara tillräckliga för att kunna hantera minst
750 meter långa tåg. Spåret blir i praktiken alltid längre än så för att skapa
samtidighet (100 eller 200 meter skyddsavstånd alternativt skyddsväxel).
På ett flerspårssystem är behovet av förbigångsstationer mindre. De bör dock
vara strategiskt placerade, för att det exempelvis ska vara möjligt att ställa upp
och parkera fordon som av någon anledning inte kan eller får fortsätta färden.
Vid byggnation av nya förbigångsspår ska signalerna på huvudspåret alltid
placeras så att det går att använda spåret som en mötesstation med samtidig
infart. På så sätt blir trafikpåverkan mindre om det pågår banarbete på det
andra huvudspåret.
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3.2.2 Förbindelse mellan upp- och nedspår
För att kunna hantera planerade och oplanerade störningar behövs växel
förbindelser mellan upp- och nedspår, så kallade krysstationer. Enkelspårs
sträckan bör vara så kort som möjligt, för att minimera trafikpåverkan om det
ena spåret behöver stängas för planerat underhåll. Samma gäller om det blir vid
akuta fel på spåret eller om ett tåg stannar oplanerat – då behövs möjligheten
att trafikera det andra spåret. För att konsekvenserna av enkelspårsdriften
inte ska bli allt för stora, bör avstånden mellan kryssmöjligheterna inte vara
för långa. I Figur 8 visas två exempel där skillnaden mellan 10 km och 20 km
framgår. Kortare avstånd ger högre kapacitet och bättre återställningsförmåga
vid störningar.

Figur 8.
Den övre bilden visar en utformning med
långt avstånd mellan kryssväxlarna, och den
nedre bilden visar ett kort avstånd mellan
kryssväxlarna.
Den nedre bilden visar att enkelspårssträckan blir kortare om det blir en störning på det
övre spåret. En kortare enkelspårssträcka
innebär en högre kapacitet.

I ett flerspårssystem är problematiken lite annorlunda. Den höga kapaciteten
medför att fler tåg kan trafikera banan, vilket gör att en störning kan bli lika
omfattande som på ett dubbelspår. Beroende på hur krysstationerna placeras
kan olika omledningar möjliggöras, vilket påverkar tågens förseningar. Det är
viktigt att placera växlarna så att tågen kan ledas runt eventuella störningar på
ett enkelt sätt. Figur 9 visar ett exempel med mittplacerade plattformar och
parallellförskjutna växlar. Om det bara är ett ytterspår som är avstängt kan
nästan all ordinarie trafik passera utan märkbara tidsförluster.

Figur 9.
I ett flerspårsystem är det viktigt att på ett
enkelt sätt köra runt eventuella störningar.

I ett flertal andra länder är sidoplattformarna placerade vid ytterspåren, som
i Figur 10. Fördelen är att det tar mindre mark i anspråk, men det har stora
nackdelar ur ett kapacitetsperspektiv. Vid en utformning med sidoplattformar
innebär eventuella störningar vid en plattform att tågen måste kryssa över alla
spår för att bibehålla planerade uppehåll.
Figur 10.
Vid en utformning med sidoplattformar i ett
flerspårssystem innebär eventuella störningar
vid plattform att tågen måste kryssa över
alla spår för att bibehålla uppehållsbilden.

KAPACITET PÅ JÄRNVÄG – EN KUNSKAPSÖVERSIKT
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3.3 Fyrspår respektive parallella dubbelspår
På sträckor med mycket tät trafik som framförs med olika hastigheter, kan
det finnas behov av utbyggnad från två till fyra spår. De nya spåren kan byggas
genom att nya spår byggs intill det befintliga spåret, vilket kan betraktas som ett
trafikeringsmässigt integrerat system. Ett annat alternativ är att anlägga två nya
spår parallellt med det befintliga dubbelspåret, något som kan betraktas som ett
trafikeringsmässigt separerat system4.
De två alternativen har både för- och nackdelar som måste vägas mot varandra.
Faktorer som är av betydelse är bland annat:
• vilken typ av trafik som framförs på respektive spår (det kan finnas behov av
att kunna växla mellan befintligt och nytt dubbelspår, till exempel på grund
av uppehåll vid plattformar)
• omgivningen (markåtkomsten för ett fyrspår kan skilja sig mot alternativet
med nytt dubbelspår då detta kan dras i en ny korridor).

Funktionsmässigt skiljer sig alternativen stort från varandra. På ett fyrspår
utgör det intilliggande spåret reserv för det ordinarie spåret, om det av någon
anledning inte är farbart. Detta leder till relativt små kapacitetsförluster,
eftersom den tågtrafik som tvingas flyttas över till det intilliggande spåret körs
i samma riktning, vilket visas i Figur 11. All trafik i den körriktningen påverkas
således av störningen, medan ingen trafik i motsatt riktning påverkas.
Figur 11.
Fyrspår (intilliggande spår i samma
körriktning utgör reserv för det
ordinarie spåret).

På ett parallellt dubbelspår fungerar det intilliggande spåret i motsatt kör
riktning som reserv för det ordinarie spåret. Om det ordinarie spåret stängs
av leder det till stora kapacitetsförluster, eftersom man då praktiken behöver
tillämpa enkelspårsdrift. Å andra sidan kan problemet isoleras till den enskilda
sträckan, och det innebär att tågtrafiken på det andra dubbelspåret överhuvud
taget inte påverkas, se Figur 12.

Figur 12.
Parallella dubbelspår (intilliggande spår
i motsatt körriktning utgör reserv för det
ordinarie spåret).

3.4 Planskilda spårkorsningar
Fotnot.
Om de nya spåren helt eller delvis
anläggs i en ny korridor, skapas ett
geografiskt separerat system där
anslutningar mellan spårsystemen
enbart finns vid större kopplingspunkter.

4
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På stationer där flera banor ansluter till varandra (grenstationer) uppstår i vissa
fall korsande tågvägar. Det leder till en minskad kapacitet på stationen, efter
som färre tåg kan framföras jämfört med om korsningen hade varit planskild.
Risken för att tågen ska störa varandra innebär i sin tur en risk för att punktlig
heten försämras.
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Figur 13 illustrerar hur ett ”korsande tåg” (tåg 1) väntar på mötande tåg
i motsatt riktning (tåg 2), för att kunna ta sig till dubbelspåret som går förbi
stationen. Under tiden påverkas även tåget bakom tåg 1 (tåg 3).
Figur 13.
Den röda cirkeln markerar en korsande
tågväg som uppstår mellan tåg 1 och 2.
Genom att tåg 1 blir stående riskerar även
bakomvarande tåg 3 att påverkas.

För att undvika korsande tågvägar kan det bli nödvändigt att anlägga en plan
skild spårkorsning, så att tågen kan passera grenstationen oberoende av varandra,
se Figur 14. En behovsanalys bör göras där hänsyn tas till följande faktorer:
• mängden tåg på stationen och omgivande sträckor
• trafik och uppehållsmönster (långa godståg, passerande snabbtåg,
resandetåg med uppehåll med mera)
• tiden det tar att passera korsningspunkten (högsta tillåtna hastighet
genom stationen, växlarnas hastigheter)
Figur 14.
De planskilda spåren möjliggör korsningsfria
rörelser på stationen.

Om en planskild spårkorsning av olika skäl inte kan anläggas (på grund av
geotekniska förhållanden, omotiverat höga kostnader eller dylikt) kan ett
alternativ till planskilda spår vara ett så kallat magasineringsspår, se Figur 15.
Ett magasineringsspår kan vara särskilt motiverade på stationer där enkel
spåriga sträckor ansluter till dubbelspår. Magasineringsspåret får då en
funktion som liknar ett mötesspår.
Figur 15.
Magasineringsspåret skapar en tillfällig
parkeringsplats för ”korsande tåg” (tåg 1),
därmed undviks att bakomvarande tåg 3
påverkas.

På dubbelspårssträckor anläggs magasineringsspåret med fördel mellan uppoch nedspåret eftersom beroendet mellan ”korsande tåg” och bakomvarande
tåg då kan undvikas. Ett förbigångsspår kan till viss del uppfylla samma funk
tion som ett magasineringsspår eftersom risken att bakomvarande tåg påverkas
då kan undvikas. Däremot kvarstår beroendet mellan tågen.
KAPACITET PÅ JÄRNVÄG – EN KUNSKAPSÖVERSIKT
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4 Bangårdar, depåer och terminaler

Rangerbangårdar, godsbangårdar och intermodala terminaler är alla noder i ett
spårbundet transportsystem för gods. Rangerbangårdarna är sorteringsanlägg
ningar och produktionsanläggningar i ett system där olika typer av gods eller
gods från olika transsportköpare transporteras i samma tåg. Godsbangårdarna
är typiskt sett av ett enklare slag, exempelvis bangårdar för uppställning, delning
och sammansättning av tågsätt utan sortering. Överlämningsbangårdar kan
vara exempel på sådana bangårdar, det vill säga ett antal spår där vagnar växlas
mellan stomnätet och privata industrispår. Vid intermodala terminaler byter
godset transportslag där olika typer av lastbärare lyfts mellan järnväg och
lastbil eller fartyg. Andra terminaler kan vara lastspår med anslutning till linjen
dit vagnar växlas för lastning och lossning, eller timmerterminaler där virke
samlas i väntan på vidaretransport med annat transportslag.
Gemensamt vid arbetet med placering av depåer, terminaler och uppställnings
spår är att det måste ske tillsammans med aktuella och framtida trafikoperatörer
och de företag som bygger och driver dessa verksamheter. Trafikverket ansvarar
endast för verksamhet och omloppsnära uppställning på statens spåranläggning.
Det faller helt på marknaden att bygga och driva depåer, verkstäder och termi
naler. För att anläggningar ska passa in i systemet behöver dock geografisk
placering ske i samråd med Trafikverket, aktuella operatörer och kommuner.

4.1 Rangerbangårdar
På rangerbangårdarna blir inkommande tåg upplösta, vagnarna sorteras och
sätts samman till nya utgående tåg. Ett typiskt transportupplägg kan vara att
vagnar körs från en industri till en rangerbangård i ett lokalt godståg. Vagnarna
rangeras och sätts tillsammans med andra vagnar in i ett nytt tåg. Tåget körs
sedan till en annan rangerbangård där vagnarna sorteras och levereras till
respektive mottagare med ett lokalt tåg.
En rangerbangårds kapacitet bestäms av dess utformning och storlek, samt av
kapaciteten på anslutande linjer. Vad det gäller utformningen finns ett antal
funktioner som en rangerbangård per definition ska ha:
• utdragsspår
• växlingsautomatik
• all med infarts- eller utfartsgrupp
• riktningsspår (spår där vagnarna sorteras och byggs samman till nya tåg)
• rangerbromssystem (gäller för rangerbangårdar kategori 1, inte kategori 2).
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Exempel på funktioner som också kan finnas på en rangerbangård:
• spår för uppställning av vagnar som inte omedelbart ska rangeras
• spår för uppställning av lok
• spår för uppställning av skadade vagnar (repspår)
• rundgångsspår
• spår där gods kan växlas mellan lastbil och järnvägsvagn
• specialfunktioner, exempelvis spår mot ändkaj för lastning och
lossning av bilvagnar.

4.1.1 Vall- eller planväxling
Rangering över vall innebär att vagnsättet dras ut på utdragsspåret av ett
växlingslok, för att sedan backas tillbaka över en vall. På väg uppför vallen
trycks vagnarna ihop och kopplen hängs av. Vagnarna rullar sedan med hjälp
av gravitationen nerför vallen mot rangerspåren. Farten regleras av automatiska
rangerbromsar i spåren. Med ett ställverk i rangertornet styrs respektive vagn
till rätt spår.
Vid planväxling dras vagnsättet ut på utdragsspåret. Växlingspersonal hänger
av kopplen efter hand och backar in varje vagn på rätt rangerspår. För att snabba
upp hanteringen skjutsas ofta vagnar in på spåren. Det går till så att kopplet
hängs av, loket accelererar till önskad fart och bromsar sedan in. Vagnen rullar
av egen fart tills växlingspersonal stoppar den med en bromssko.
Jämfört med rangering över vall innebär planväxling generellt sett lägre
kapacitet, ökat behov av resurser (personal) och ökad olycksrisk för växlings
personalen.

4.1.2 Rangera tåg på destination eller nummerväxla
Tåg kan byggas med utgångspunkt från destination eller kund. I det första fallet
sätts tåget samman av vagnar som ska till samma ankomstbangård. I det andra
fallet nummerväxlas tåget, det vill säga det sorteras inte bara på ankomstbangård
utan också på respektive kund.
När ett tåg byggs för en viss destination tas ingen hänsyn till vilka kunder som
ska ha respektive vagn, utan bara till vilken mottagande bangård vagnarna ska
till. Figur 16 illustrerar ett sådant tåg där vagnarna inte är sorterade efter kund
(färg). När tågen byggs osorterade på destination går det endast åt ett ranger
spår per tåg, eftersom vagnarna släpps ner på spåret vartefter de går över vall.
När tåget nått sin destination behöver vagnarna rangeras ännu en gång för att
sorteras upp för transport till respektive kund. Att på detta sätt skjuta över
rangering till mottagande bangård beror ofta på tids- eller kapacitetsbrist på
den avsändande bangården.
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Figur 16 .
Tåg som är byggt på destination (osorterat).

I ett nummerväxlat tåg är vagnarna sorterade i grupper till de olika kunderna.
Vid rangering behövs då lika många rangerspår som det finns grupper i tåget.
I exemplet i Figur 17 behövs fyra spår vid rangering. När grupperna är klara
sätts de samman på ett spår till ett färdigt tåg, se Figur 18. Någon ytterligare
rangering när tåget nått sin destination behövs inte utan vagnsgrupperna är
klara att gå till respektive kund.
Figur 17.
Vagnar sorteras efter kund på fyra spår,
så kallad nummerväxling.

Skrotspår
Destination A
Destination B

Figur 18.
Ett färdigrangerat, nummerväxlat tåg
som har satts samman på ett av spåren.

Destination C
Destination D

Skrotspår
Att nummerväxla tåg kräver mer kapacitet och fler spår än att bygga dem
Destination A
osorterade. Om det inte finns spår för varje vagnsgrupp kan vagnar släppas
på
Skrotspår
Destination B
Destination
ett så kallat ”skrotspår”, se Figur 19. De vagnar som ska med i tåget menDestination
som C A
Destination B
inte kommer i rätt ordning över vall släpps ner på skrotspåret. När alla Destination
vagnar
D
som ska med i tåget gått över vall hämtas de som står på skrotspåret ochDestination C
Destination D
släpper dem över vall ännu en gång. De som kommer i fel ordning växlas till
skrotspåret och så vidare. På så vis kan vissa vagnar behöva gå över vall ett
antal gånger innan tåget är färdigrangerat med vagngrupper i rätt ordning,
vilket är mycket tidskrävande. När det inte finns tid eller kapacitet att nummer
växla byggs istället tågen osorterade varvid rangeringen skjuts över till den
mottagande bangården.

Skrotspår
Destination A

Figur 19.
Nummerväxling med hjälp av skrotspår.

Destination B
Destination C
Destination D

Av det som tagits upp ovan framgår det att det inte bara är spårlängd och
spårmeter som räknas på en godsbangård, utan även antalet spår är viktigt för
bangårdens funktion. Om exempelvis tre spår om vardera 200 meter ersätts
med ett spår om 600 meter är antalet spårmeter oförändrat, men bangårdens
kapacitet vad gäller nummerväxling försämrad.
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4.2 Terminaler
Terminalerna utgör typiskt sett gränssnittet mellan järnvägen och omvärlden.
Det går ofta till så att godset där byter transportsätt mellan järnväg, lastbil,
fartyg eller flyg. Det kan också vara så att vagnar växlas in till terminaler
där godset överförs till fasta lagringsanläggningar med direkt anslutning till
olika kunder.
Vid intermodala terminaler lyfts lastbärare mellan exempelvis järnvägsvagn
och lastbil. Lyften sker med kranar eller truckar speciellt avsedda för ända
målet. Det är ofta containrar och ibland semitrailrar som på det här sättet
byter transportslag.
Timmerterminaler fungerar så att lager av rundvirke byggs upp genom last
bilstransporter från olika avverkningsområden. Från terminalerna körs sedan
virket med tåg till industrierna. De stora massafabrikerna och sågverken kan på
det sättet förses med ett jämnt flöde av råvara för kontinuerlig produktion.
En lastplats med spåranslutning till linjen kan också utgöra en terminal.
Där kan lastning och lossning av vagnar ske på spår utan (eller utan spänning i)
kontaktledning. Dessa spår kallades tidigare ”frilastspår”.
På mer trafikerade banor är det lämpligt att tågen ankommer terminalen
via ett eller flera signalreglerade ankomstspår, så kallade överlämningsspår.
Vid glesare trafik kan det räcka med en linjeplats.
Precis som på ranger- och godsbangårdar är terminalernas kapacitet 
beroende av hur många spår som finns och att spåren har tillräcklig längd
för den v erksamhet som bedrivs. Utformningen bör också medge en rationell
och kostnadseffektiv hantering utan onödiga växeldrag. Den tillgängliga
kapaciteten på anslutande linjer påverkar flödet genom och därmed kapa
citeten på terminalerna.

4.3 Godsbangårdar
En godsbangård liknar en rangerbangård, men saknar uppgiften och de speciella
funktioner som behövs för att sortera vagnar i större omfattning. På en godsban
gård blir tåg upplösta och sammansatta, kunders gods mottaget och överlämnat,
vagnar avkopplade och tillkopplade, vagnar uppställda och så vidare.
En godsbangård behöver ett antal spår med full längd, det vill säga den längd
som kan förekomma i de tåg som trafikerar den anslutande banan. Utöver dessa
är det snarare antalet spår än spårlängderna som dimensionerar kapaciteten.
Precis som med rangerbangårdar och terminaler så ökar kapaciteten om gods
bangården har anslutning till linjen i båda riktningar.
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4.4 Bangårdar för persontåg
Bangårdar för persontåg har generellt ett större behov av fler och kortare spår
jämfört med bangårdar för godstrafik. Utöver det tillkommer ofta krav på större
spåravstånd och bättre tillgång till fordonen, exempelvis genom gångbryggor.
Trafikverket tillhandahåller spår för uppställning i samband med omloppsnära
tjänster, det vill säga att uppställningen är kopplad direkt till ett tågläge. Tiden
för uppställning i samband med omloppsnära tjänst ska anpassas till den tid
som antas behövas till fordonsvändning för den trafik som bedrivs.

4.5 Depåer och verkstäder
Trafikverket förvaltar inga depåer eller verkstäder. Tjänster som kan kopplas
till depåverksamhet, exempelvis fordonstvätt, fekalietömning, vattenpåfyllning
eller reparation hanteras istället av andra aktörer. Det innebär att depåer kan
etableras på platser i järnvägssystemet som en enskild aktör av olika skäl anser
vara passande, men som av Trafikverket av kapacitetsskäl bedöms vara mindre
lämpliga. Det kan exempelvis handla om etablering av en depå på mark som
aktören anser vara lämpad för verksamheten och som har bra anslutning till
vägnätet. Samma plats kan dock Trafikverket bedöma som olämplig om kapa
citeten på det omgärdande järnvägsnätet är hårt ansträngd, något som i så fall
riskerar att begränsa den spårbundna tillgängligheten till depån.
Anslutningen mellan Trafikverkets spåranläggning och depån har också
betydelse för tillgängligheten och hur effektiva tågrörelserna blir till och från
depån. Ett eller flera signalreglerade ankomst- och avgångsspår (överlämnings
spår) ska därför finnas i anslutning till anläggningen. De ska vara minst lika
långa som de tåglängder som depån eller verkstaden är dimensionerad för.
Anledningen till detta är att skapa ett trafikeringsmässigt effektivt gränssnitt
mellan Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare. Dessa överlämningsspår
bör ingå i Trafikverkets anläggning och ska under alla omständigheter trafik
ledas av Trafikverket.
Det är helheten för trafiksystemet som kan bli avgörande när nya depåer och
verkstäder ska byggas. Dessa bör placeras på ett sådant sätt att onödiga fordon
stransporter utan trafikuppgift (så kallade tjänstetåg) undviks. Ett ökat kapa
citetsutnyttjande på grund av tjänstetåg kan leda till att tillgängligheten till en
depå eller verkstad begränsas. Vid etablering av dessa anläggningar måste även
hänsyn tas till den framtida trafikutvecklingen.

4.6 Uppställning
Vid planering av nya spår för uppställning gäller till stora delar samma förut
sättningar som vid depåer och terminaler. Uppställningsspår ska placeras på ett
sådant sätt att antalet och längden på växlings- eller tågrörelser kan minimeras.
Anledningen är att varje enskild växlingsrörelse upptar kapacitet i spåranlägg
ningen. Dessutom innebär den en kostnad för den berörda aktören. På uppställ
ningsområdet ska det även finnas ett signalreglerat ankomst- och avgångsspår,
där fordon från huvudspåret kan ankomma till och avgå från uppställnings
området på växlings- eller tågväg.
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5 Generella kapacitetspåverkande delar
i anläggningen

Det här kapitlet tar upp generella delar i anläggningen som har en påverkan
på kapaciteten, såsom plattformar, växelhastighet, vändstationer, trafikeringsoch signalsystem.

5.1 Plattformars placering
Stationer med passageraruppehåll behöver utformas med plattformar. Det
finns dock vissa plattformsplaceringar som innebär direkt negativa konsekven
ser för kapaciteten. Figur 20 visar en utformning där plattformen är placerad
i direkt anslutning till linjen och inte på ett sidospår. Samma princip gäller för
dubbelspår, där plattformen är i anslutning till huvudspåret istället för på en
förbigångsstation. Detta innebär att tåget kommer att ta upp mer kapacitet på
linjen då det belägger linjen under hela uppehållet, samt tiden det tar för tåget
att bromsa och starta igen. Som figuren illustrerar måste ett tåg i motsatt rikt
ning vänta på angränsande mötesstation för att kunna möta tåget som stannar
för passageraruppehåll.

Figur 20.
Plattformsplacering på linjen.

I Figur 21 visas en utformning där endast ett av de två spåren på en mötes
station ligger i anslutning till en plattform. Detta innebär att två tåg som har
passageraruppehåll inte kan mötas på den stationen. Tåget i motsatt riktning
måste vänta på angränsande mötesstation för att kunna möta tåget och sedan
stanna vid plattformen.

Figur 21.
Plattformsplacering på det ena av de två
spåren på en mötesstation.

Genom att placera plattformarna på ett sådant sätt som illustreras i Figur 20
och Figur 21 begränsas kapaciteten. Gångtiderna kan öka på grund av ökad
väntetid för tågmöte och det kan bli svårare att planera in tågen i ett önskvärt
trafikmönster. Med en mittplattform, alternativt två sidoplattformar, vid mötes
stationen så kan tågmötet ske samtidigt som passagerarupphållet. Det ger en
högre kapacitet som kan nyttjas både vid planering och i operativ drift.
Ett sätt att minska uppehållstiden vid plattformar är att tydligt informera om
förutsättningarna redan innan tåget ankommer. Till exempel genom en funk
tionell och ändamålsenlig skyltning som informerar om var tåget och vagnarna
stannar. Flera entréer och plattformstak på hela plattformen medför bättre
spridning av resenärerna, i synnerhet i trafiksystem med många resande, vilket
också bidrar till minskade uppehållstider.
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5.2 Sidoplattformar kontra mittplattform
Vid anläggande av nya stationer eller vid ombyggnad av befintliga stationer,
uppkommer ibland valet mellan att anlägga sidoplattformar eller mellan
plattform. En station med sidoplattformar kan oftast lättare samordnas
i stadsbilden. Sidoplattformen kan integreras mer eller mindre i intilliggande
gata eller bussterminal, och resenärerna från det ena hållet behöver inte korsa
något spår för att nå plattformen.
Fördelen med mellanplattform är dock påtagligt bättre ur trafikerings
hänseende (och därmed också ur ett kapacitetsperspektiv). Spårändringar
kan göras utan att resenärerna behöver byta plattform, vilket minskar risken
för att människor går över spåren. Produktiviteten och effektiviteten ökar,
liksom punktligheten i järnvägssystemet. På en station med sidoplattformar
måste resenärerna vid en sent annonserad spårändring förflytta sig från den
ena plattformen till den andra, en sträcka som kan innebära trappor el
ler rulltrappor, se Figur 22. För detta behövs 1-5 minuter (i vissa fall mer),
beroende på var på plattformen resenärerna befinner sig.
Resonemanget med sidoplattformar kontra mittplattform är starkt relaterat till
växelförbindelser mellan spåren för att de ska kunnat utnyttjas så effektivt som
möjligt, se stycke 3.2.2.
Figur 22.
Spårändring med sidoplattformar på
dubbelspår.

En mellanplattform medger betydligt flexiblare tågföring än sidoplattformar.
Spårändring av ett tåg kan göras med bara någon minuts varsel, till exempel om
ett framförvarande tåg av någon anledning inte kommer iväg. När besked om
spårändring kommer behöver de väntande resenärerna bara vända sig om och
gå tvärs över plattformen för att invänta efterföljande tåg, se Figur 23.
Figur 23.
Spårändring med mellanplattform på
dubbelspår.

Ännu mer tydligt blir det på flerspåriga sträckor. Där innebär sidoplattformar
(vid ytterspåren) att en spårändring i vissa fall blir helt omöjlig att utföra utan
mycket stora konsekvenser för övrig trafik. Om stationen har sidoplattformar
medför ett hinder på ordinarie spår att tågen inte kan utföra sitt trafikutbyte på
stationen. Tåget måste istället passera utan att resenärerna kan kliva av eller på,
vilket illustreras i Figur 24. I detta fall krävs att resenärerna antingen åker till
nästa station och där får byta till ett tåg i motsatt riktning, eller att ersättnings
trafik anordnas.
Figur 24.
Sidoplattform på fyrspår där det finns
hinder för uppehåll vid plattformen
leder till att tågets uppehåll får slopas.
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Att tåget växlas över till det andra spåret med sidoplattform (som visas i Figur 25)
är i regel inte möjligt, eftersom det sällan finns tillräckligt med växelförbindelser
mellan spåren för att köra över till banans andra sida. Även när det finns fysisk
möjlighet att korsa alla övriga spår, blir en sådan förflyttning i praktiken oftast
omöjlig ändå, på grund av att all annan tågtrafik stoppas u
 nder sidoförflyttningen.

Figur 25.
Sidoplattform på fyrspår med hinder för
uppehåll vid plattformen: trafikering med
bibehållet uppehåll och plattformsbyte.

Om en mellanplattform anläggs istället, så ökar flexibiliteten. Tåget kan
utnyttja intilliggande spår och ändå angöra den ursprungliga plattformen,
utan alltför stora konsekvenser för övrig trafik, se Figur 26.

Figur 26.
Mellanplattform på fyrspår med hinder för
uppehåll på ena sidan av plattformen.

På vissa platser där det förekommer tät tågtrafik men där en utbyggnad av
spårkapaciteten begränsas av yttre faktorer (exempelvis bebyggelse), kan det
vara aktuellt att förlänga plattformen och komplettera den med mittplacerade
signaler. Därmed skapas dubbla plattformslägen, vilket möjliggör att två tåg
i samma körriktning kan köra in till samma spår direkt efter varandra vid tät
tågföljd, se Figur 27. Detta tillämpas bland annat i Citytunneln i Malmö, där en
utbyggnad av flera spår i bredd hade medfört betydligt högre kostnader än att
anlägga längre plattformar för flera tåg.

Figur 27.
Lång plattform med dubbla plattformslägen.

Järnvägen är ett oflexibelt system där minsta förändring på en anläggningsdel får
följdverkningar på en annan. Det är därför av yttersta vikt att noggrant analysera
utformningen av en station och dess funktion som en del av ett större system.
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5.2.1 Plattformslängder
Plattformarnas längd ska dimensioneras så att de långsiktigt är anpassade
efter de trafikeringsmässiga behoven, och att de medger flexibilitet vid
trafikering med olika fordonstyper. Vilken plattformslängd som ska anordnas
är beroende av vid vilken bana5 stationen är belägen och av vilka tåg som ska
trafikera stationen.
Sedan 1990-talet har det funnits en strategi för att skapa enhetliga plattforms
längder inom landet, uppdelade i flera kategorier för olika typer av tågtrafik.
På senare tid har även TSD6-krav för vissa plattformslängder tillkommit.
En sammanställning av plattformslängder redovisas i Tabell 1.

Tabell 1.
Sammanställning av rekommenderade
plattformslängder.

Huvudsaklig trafikuppgift

Plattformslängd

Kommentar

Regional tågtrafik

255 m

Motsvarar motorvagnståg
med 9 vagnar à 27 m

Interregional tågtrafik

355 m

Motsvarar motorvagnståg
med 12 vagnar à 27 m

Höghastighetståg

410 m

Krav enligt TSD P1

Nattåg

455 m

Motsvarar loktåg med 15 vagnar
à 27 m samt 2 lok à 16 m

Utöver ovan nämnda längder kan regionala avvikelser förekomma, i synnerhet
kortare plattformar.
Ett sätt att öka plattformskapaciteten på stationer är att skapa dubbla platt
formslägen genom särskilt långa plattformar, vilket beskrivs ovan kring Figur
27. Då måste plattformslängden vägas mellan det trafikeringsmässiga behovet
och tillgängligheten för resenärer (placering av trappor samt hissar).

5.2.2 Plattformsavskiljande väggar
Vid vissa stationer har så kallade plattformsavskiljande väggar (PFA) införts.
PFA-väggarna är placerade vid plattformskanten (avståndet varierar beroende
på station) och skiljer av spårområdet från plattformsmiljön där resenärerna
uppehåller sig. Syftet är bland annat att öka säkerheten, till exempel genom
minskad risk för att obehöriga ska beträda spåren.
PFA-väggar infördes först i Liseberg (Västkustbanan) på 1990-talet. Under år
2017 utrustades även stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan
(Citybanan) med sådana. Konstruktion och tillämpning vid resandeutbyte
varierar något mellan stationerna. I Liseberg station är PFA-väggarna inflyttade
så pass långt från plattformskanten att olika fordonstyper kan stanna för resande
utbyte oavsett dörrplacering på fordonet. På Citybanan är PFA-väggarna istället
placerade närmare plattformskanten, vilket innebär att dörrplaceringen på
fordonet måste motsvara PFA-väggarnas dörrplacering exakt.
Fotnot
5
Exempelvis pendeltågs- eller hög
hastighetsbana.
6

 SD-dokument innehåller tekniska
T
specifikationer för driftskompabilitet.
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Placeringen nära plattformskanten innebär dessutom en restriktion avseende
lastprofilen – på Citybanan kan endast fordon med dynamisk lastprofil SEa
passera (se avsnitt 6.4). Principen vid resandeutbyte i Liseberg och Citybanan
är dock liknande. Tåg med resandeutbyte öppnar tågets dörrar först, därefter
öppnas PFA-väggarnas dörrar varefter resandeutbyte kan ske. Vid avgång
stängs PFA-väggarnas dörrar först och därefter tågets, och sedan gör tåg
personalen en efterkontroll.
Ur kapacitetshänseende har PFA-väggar en negativ påverkan. Om PFA-väggarna
och tågens dörrar inte öppnas och stängs samtidigt förlängs den totala tiden
för tågets uppehåll. Detta påverkar kapaciteten på sträckan negativt, eftersom
tåget då blockerar stationen en längre tid. Om inte hänsyn tas till den utökade
tiden för dörrhantering genom att förlänga uppehållstiden, blir effekten att
tiden för själva resandeutbytet måste minskas. I Liseberg leder dörrstängningen
samt efterkontrollen av föraren till onödigt långa uppehållstider. På Citybanan
är det kravet på en exaktare stopplats och efterkontrollen av tågvakten som
leder till längre uppehållstider. Vid framtida utbyggnader bör behovet av PFAväggar analyseras noggrant och krav ställas på att dessa inte får leda till för
längda uppehållstider eller restriktioner för vissa fordon, både med avseende
på uppehåll och passage.

5.3 Växelhastigheter
Högre växelhastighet medger att ett tåg kan avvika snabbare från huvudspåret
och frigöra kapacitet till andra tåg. De växelhastigheter som i dagsläget används
till avvikande spår varierar mellan 40 och 130 km/tim. I arbetet med nya stam
banor kommer även en växel som medger 160 km/tim att införas.
• En station kan vara en plats för tågmöte med eller utan resandeutbyte, ett
spår för förbigång eller en plats där olika linjer möts eller förgrenas. Vid val
av växelhastighet och växeltyp måste varje specifik situation beaktas, bland
annat med följande punkter som stöd:
• För att möjliggöra högre hastighet in mot en station och ut på linjen
bör växlar för hög hastighet placeras i de yttre ändarna av stationen.
Vid 200 km/tim på linjen förordas 130-växlar vid förgreningspunkter.
Vid högre hastigheter än 200 km/tim rekommenderas 160-växlar.
• Sidospårslängd och växelhastighet ska anpassas till varandra så att växeln
inte begränsar inbromsning eller acceleration i onödan.
• Växel med rörlig korsningsspets får enligt föreskrifterna inte passeras vid
huvudsignal i ”stopp”, om växeln inte är i kontroll.
• Givet att växlar med hastighet 80 och 100 km/tim medför ungefär samma
investeringskostnad är 100-växlar det mest optimala vid valet dem emellan,
både med avseende på kapacitet och komfort.
• Plattformens placering i förhållande till växlarna påverkar valet av
växelhastighet.
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Grundkravet är 80 km/tim i växelhastighet mellan normalhuvudspår och av
vikande huvudspår på en enkelspårig bana, och 100 km/tim vid förbigångsspår
på dubbelspåriga banor. Detta möjliggör snabbare tågmöten och förbigångar
eftersom en större del av ett tågs inbromsning kan göras på det avvikande
huvudspåret. För det tåg som kör på det avvikande huvudspåret kan det handla
om en tidsbesparing på cirka 0,5-1,5 minuter jämfört med en växel för 40 km/
tim, både vid inbromsning och vid acceleration.
För att få ut största möjliga nytta med en hög växelhastighet är det viktigt att
signalerad hastighet ska vara samma som växelns hastighet. Det är inte alltid
fallet i dag.

5.3.1 Växelhastigheter i förhållande till sidospårslängd
Beroende på vilken hastighet som växeln som leder in till ett sidospår har, finns
en optimal längd till stoppunkten. Denna längd på spåret är beroende av tågets
retardation och acceleration.
Förhållandet mellan högsta tillåtna hastighet i växeln och avståndet från växel
till stoppunkt ska anpassas så att växelns hastighet kan utnyttjas utan att växeln
blir ett hinder i en normal inbromsning. Kapacitetsmässigt är det viktigt att
tåg som ska in på sidospåret kommer bort från normalhuvudspåret så fort som
möjligt, och därför är det önskvärt med en så snabb växel som möjligt. Det
optimala avståndet mellan växel och stoppunkt ökar dock drastiskt med ökad
växelhastighet. Längden på det avvikande spåret bör därför anpassas till växel
hastigheten.
Det är viktigt att möjligheten att köra i så hög hastighet som möjligt fram till
växeln konstrueras i signalsystemet. Inbromsningen till växelns största tillåtna
hastighet ska ske mot växelspetsen och att denna målpunkt för hastigheten inte
är vid föregående signal.
Accelerationsförmågan kan variera kraftigt mellan olika tågtyper, vilket gör det
svårt att precisera sambandet mellan sidospårslängd och växelhastighet. Om
sidospårslängden och växelhastigheten är optimerade för ett accelerations
svagt tåg, måste ett tåg med bra acceleration hålla igen, bromsa in eller plana
ut och köra i växelhastigheten en längre sträcka än nödvändigt. Förhållandet
bör ur denna synvinkel alltså optimeras för ett accelerationsstarkt tåg. Den
kapacitetsmässiga effekten av långa accelerationssträckor beror mycket på
trafikeringssituationen. Om två likvärdiga tåg startar efter varandra kommer
det minsta avståndet dem emellan bestämmas av bromssträckan vid full hastig
het. Möjligheten till de tätare avgångar som en accelerationssträcka ger har då
ingen betydelse.
För ett godståg är det viktigt att kunna utnyttja spåret på mötesstationerna för
att snabbt komma upp i hastighet efter ett tågmöte. Vid en växelhastighet på
40 km/tim måste tåget hålla den hastigheten tills hela tåglängden har passerat
växeln, vilket kan vara en sträcka på mer än 600 meter. Det förekommer van
ligen stigningar på den ena eller båda sidor om mötesstationerna. Detta i kom
bination med en låg växelhastighet kan innebära hinder för godstågen att fritt
accelerera efter ett tågmöte och kapacitet konsumeras i onödan.
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5.4 Vändstationer och säckstationer
Vändspår placeras på stationer där det finns behov av att byta riktning. Det kan
vara tågets slutstation, där tåget vänder för att köra tillbaka åt andra hållet. Det
kan också vara en plats där ankommande och avgående linjer ansluter till statio
nen från olika linjer i samma riktning, och där triangelspår saknas, se Figur 28.
En säckstation har endast anslutande linje i en riktning. Den andra änden
avslutas med en stoppbock eller en växlingsbangård. Några olika exempel
på detta är Torsby, Tomelilla och Arlanda norra, men det kan också vara en
betydligt större plats som till exempel Göteborgs centralstation.

Figur 28.
Exempel på vändstation vid enkelspår med
två anslutande linjer från samma riktning.

Den enklaste utformningen består av en infartssignal och en stoppbock med
slutpunktsstopplykta. Alternativt kan slutpunkten vara en signal som visar
”stopp”, men som tillåter växling bortom signalen.
En kapacitetsförbättring är att utrusta stationen med ytterligare en mellansignal
så att ett tåg kan ankomma till stationen med ”kör” i infartssignalen, även om
det redan står ett tåg på stationen. Detta ger möjlighet att koppla ihop eller isär
fordon på spåret. Den största vinsten är emellertid ökad robusthet, eftersom
tåg kan ankomma även om föregående tåg av någon orsak inte kunnat avgå.
En trafikplats vid en enkelspårig bana kan förses med ett vändspår om det
finns ett trafikupplägg som använder platsen som ändstation, och om befintliga
mötesspår behöver användas för tågmöte samtidigt som det står ett vändande
tåg på platsen. Ur kapacitetssynpunkt kan vändspåret placeras på vilken sida
som helst. Företrädesvis placeras det på en lämplig plats i förhållande till
eventuellt anslutande trafik. Spåret bör vara försett med en signal som gör det
möjligt för ett tåg att ankomma även om det redan står ett tåg på spåret.
På dubbelspår är det mycket viktigt att placera vändspåret rätt i förhållande till
övriga spår på stationen. I regel bör vändspåret placeras i mitten så att varken
ankommande eller avgående tåg behöver korsa motriktad trafik, se Figur 29.
Figur 29.
Mittplacerat vändspår vid dubbelspårig
bana.

Om vändspåret placeras vid sidan av dubbelspåret är det bättre att korsa mot
riktad trafik vid avgång, eftersom tåget inte utgör något hinder för övrig trafik
så länge det står på vändspåret. Men om den motriktade trafiken måste korsas
vid ankomst finns det risk för att bakomvarande tåg påverkas negativt, om det
ankommande tåget av någon anledning inte kan köra in till vändspåret.
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Behovet av antalet plattformsspår beror främst på hur ofta det förväntas
komma tåg som ska vända på stationen. Ett vändspår kan klara av fyra tåg per
timme om vändtiden uppgår till omkring tio minuter, därefter behöver antalet
spår ökas. Behov av bättre återställningsförmåga kan även ställa krav på fler
plattformsspår. Figur 30 visar ett exempel på en utformning med två mitt
placerade vändspår.
Figur 30.
Station med två mittplacerade
vändspår.

Om det finns risk för konflikt mellan vändande tåg vid avgång eller ankomst,
kan två vändspår anläggas bortom plattformen, se Figur 31. Denna lösning ökar
samtidigt redundansen eftersom vändtiden för ett tåg kan förlängas.
Figur 31.
Station med två vändspår bortom
plattformen.

Med växelkryss på båda sidor om plattformen (som i Figur 32), kan vändningen
ske direkt vid eller bortom plattformen. Om vändningen sker vid plattformen
kan vändspåren användas för uppställning.
Figur 32.
Station med både vänd- och
uppställningsspår.

5.4.1 Rundgångsmöjlighet
På en enkelspårig bana där det finns behov av lokrundgång, ska i första hand en
trespårsstation anläggas, se Figur 33. Denna utformning möjliggör att två spår
kan användas för lokrundgång samtidigt som det tredje spåret kan användas
för andra tåg. Det är också viktigt att utforma stationen så att loket kan byta
riktning i förlängningen av spår 2, för att på detta sätt inte påverka trafiken på
huvudspåret vid en pågående rundgång.
Figur 33.
Station där lokrundgång kan ske på
spår 2 och 3 samtidigt som andra tåg
kan använda spår
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5.5 Trafikeringssystem
Kapaciteten på en sträcka påverkas bland annat av på vilket sätt som den
trafikleds. I Sverige finns ett flertal olika trafikeringssystem som ger olika
förutsättningar på hur trafiken kan bedrivas. De olika systemen medger olika
antal tåg på en given sträcka vilket i sin tur innebär att kapaciteten på en
sträcka kan avgöras utifrån vilket trafikeringssystem som finns.

System S
På banor med system S, som är den enklaste formen av trafikeringssystem,
framförs endast så kallad spärrfärd (som tidigare kallades vagnuttagning eller
VUT). Systemet innebär att ett fordon i taget får tillstånd att röra sig fritt inom
ett visst avgränsat område. Banor som använder system S går ofta till industrier,
men det kan även förekomma tillfällig persontrafik. Endast en tågklarerare
övervakar hela sträckan och med manuella metoder. Det finns inga stationer
utan endast linjeplatser. Genom samråd är det möjligt att trafikera med mer än
en spärrfärd samtidigt på en och samma sträcka.
Den stora kapacitetsbegränsningen är att det är en omständlig hantering samt
att den maximala hastigheten i System S är 40 km/tim.

System M
På ett flertal banor, dock endast enkelspåriga sådana, används system M
(som tidigare kallades tåganmälan eller TAM). Detta system var det första
sättet som användes för att framföra tågtrafik i större omfattning.
På en bana med system M har två tågklarerare gemensamt ansvar för säker
heten mellan två stationer. Endast ett tåg får befinna sig på sträckan mellan två
stationer. Information om huruvida sträckan är ledig eller belagd utbyts mellan
tågklarerarna via telefon. Om en station inte är bemannad, så kallat obevakad,
kan tågen tillåtas passera ändå – men stationen får inte användas för tågmöten.
En station kan också vara stängd; då får och kan inga tåg passera.
Stationerna kan sakna signalsäkerhetsanläggning eller vara utrustade med
mycket enkla sådana. Det finns också stationer med fullt utrustade signalställ
verk. Signalbesked ges oftast via signaler, men på ett fåtal stationer fås dessa
genom att tågklareraren ger ett manuellt körtillstånd.
Trafikeringssystemet ger en god kapacitet på enkelspåriga linjer där efter
frågan på trafik inte är stor. I egentlig mening ger det lika god kapacitet som en
enkelspårig sträcka med system H (se nästa rubrik), men kräver mer personella
resurser i form av tågklarerare. Det påverkar dessutom restiden negativt efter
som de manuella metoderna tar längre tid. Med fler mötesstationer som behövs
för den önskade trafiken ökar således behovet av tågklarerare.
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System H
För att öka kapaciteten och säkerheten har fjärrstyrning, system H, införts.
System H medger att en person kan styra flera stationer samtidigt och även
övervaka tågen på sträckan däremellan. Ett system med spårledningar gör att
tågens position uppdateras kontinuerligt och automatiskt. Det är även möjligt
att dela in linjen mellan stationerna i flera blocksträckor. Det görs med hjälp
av mellanblocksignaler, som möjliggör att mer än ett tåg samtidigt kan befinna
sig på linjen mellan stationerna (förutsatt att de går åt samma håll). Varje
mellanblocksignal innebär att ytterligare ett tåg kan vara ute på samma sträcka
samtidigt.
Samtliga stationer måste vara utrustade med fullständiga signalställverk och
de kan antingen vara bevakade eller stängda. Sträckorna bevakas från en trafik
central.
System H ger en mycket god kapacitet i järnvägsanläggningen och möjliggör
att alla fordonsrörelser och banarbeten kan övervakas på ett effektivt och
säkert sätt.

System E1, E2 och E3
När linjer och stationer övervakas av det nya, europeiskt standardiserade,
signalsystemet ERTMS och trafikstyrningssystemet ETCS definieras de som
E1, E2 eller E3. En djupare beskrivning av ERTMS följer nedan i avsnitt 5.6.2.
Med system E1, E2 och E3 övervakas längre sträckor med stationer och linje
av en tågklarerare på en trafikcentral, precis som i system H. Även i övrigt har
systemen samma fördelar.

System R
System R bygger på att linjen och driftplatserna kontrolleras med hjälp av
ett centralt ställverk, en radioblockcentral. Radioblockcentralen sänder
meddelanden till fordonens RATC-utrustning (som kompletterar fordonets
ATC-utrustning) via radio.
På mötesstationerna utgörs växlarna normalt av fjäderväxlar. Vägskyddsanlägg
ningar fungerar helt fristående från radioblockcentralen. Allt detta innebär att
tågklareraren inte kan göra någon fullständig kontroll av tågvägen med hjälp av
tekniken så som den som görs i system H.

System F
System F finns endast på Hargshamnsbanan mellan Örbyhus och Hallstavik.
Trafikeringssystemet är en förenklad form av trafikering där ett större ansvar
läggs på förarna av fordonen på banan, eftersom det är de som talar om var de
befinner sig och på vilket spår. Alla spår på stationerna på banan betraktas som
sidospår och alla växlar läggs om manuellt. Det är endast tillåtet med siktfart
(30 km/tim) inne på stationerna.
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5.6 Signalsystem
Kapaciteten på en sträcka påverkas också av vilket signalsystem som används
på banan. I Sverige finns två system som ger något olika förutsättningar på hur
trafiken kan bedrivas. De två systemen är ATC och ETCS.

5.6.1 ATC
Det vanligaste signalsystemet i Sverige är ATC7 . Det finns i två varianter, ATC
1 och ATC 2. Den första varianten ATC 1 togs i bruk av SJ 1980 och finns i dag
kvar på enstaka sträckor. Systemet vidareutvecklades till ATC 2 för att klara
nya krav och högre hastigheter, upp till 270 km/tim. Numera råder dock en
begränsning till 200 km/tim.
Kommunikationen mellan signalsystemet och fordonen i ATC sker via baliser
som finns placerade i spåret mellan rälerna. Det innebär att systemet är punkt
formigt och att signalbeskeden inte kan uppdateras mellan balisgrupperna. För
att undvika att tågen kör med restriktiva signalbesked trots att nästkommande
signal har slagit om till ”kör”, kan repeterbaliser som uppdaterar signalbeskedet
placeras ut i spåret. Det finns både styrbara baliser som kan ge olika besked
beroende på hur långt det är till nästa stopp, och fasta baliser som endast ger
ett visst besked, till exempel högsta tillåtna hastighet.

5.6.2. ETCS
I Europa pågår en successiv övergång från de nationella signalsystemen till
det europeiska signalsystemet ETCS8 . Inom ETCS finns tre nivåer av trafik
ledningssystem (ERTMS9 ). Sverige har valt ERTMS nivå 2 som grundstrategi
för alla huvudlinjer. Nivå 1, som motsvarar dagens ATC-system, kan komma
att användas på större stationer och stationer. Nivå 2 och 3 baseras på radio
signaler med skillnaden att i nivå 2 kvarstår spårledningar och fasta signal
placeringar (tavlor). Kommunikationen mellan fordon och radioblockcentral
(RBC) sker via radio (GSM-R) och nya signalbesked kan lämnas kontinuerligt.
Baliserna används för att uppdatera tågets position längs banan.
Nivå 3 är en tillämpning av ERTMS där spårledningar inte används, utan
systemet bygger helt på telekommunikation mellan samtliga signalobjekt
och tågen. Nuvarande version av nivå 3 i Sverige, får endast användas på låg
trafikerade banor där den lägre säkerheten medför att systemet får ett tak för
maximalt antal tåg per dygn, oavsett bana. Detta skapar dock begränsningar
när tåg behöver ledas om vid störningar, och om det uppstår behov av snabba
förändringar av ökad kapacitet i framtiden. Nivå 3 är i Sverige en nationell
anpassning och är mer en försöksverksamhet med ERTMS Regional än en
renodlad bana med nivå 3.
ERTMS har en del egenskaper som i särskilda fall underlättar för trafiken och
som i vid mening kan anses ge bättre kapacitet än ATC. Till de egenskaper som
kan ha en positiv påverkan på kapaciteten kan nämnas:
• ERTMS ger kontinuerlig uppdatering av hastighet och signalbesked vilket
ger positiva effekter vid trångsektorer.
• ERTMS gör det möjligt att köra dåligt bromsade godståg i högre hastighet.
I dagens ATC-system tvingas många godståg att köra med en lägre hastighet
än de ingående fordonen och banan medger.
• ERTMS ger en effektivare hantering vid tekniska störningar som exempel
vis spårledningsfel på linjen, eftersom bara det första tåget som ska passera
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behöver stanna och begära tillstånd att passera ”stopp”. De efterföljande
tågen kan få körbesked med lägre hastighet över felet och sedan fortsätta
med ordinarie hastighet. På en ATC-utrustad bana måste alla tåg stanna och
begära tillstånd, och de måste sedan framföras med reducerad hastighet tills
de passerar en signal som ger körbesked.
• ERTMS är en förutsättning för att kunna höja hastigheten över
250 km/tim.
Men ERTMS har också nackdelar, som inte bidrar till någon kapacitetsökning:
• mer konservativa bromskurvor som gör att tågen måste bromsa tidigare
• större säkerhetsmarginaler vid hastighetsnedsättningar som tvingar ner
tågen i hastighet en bit innan nedsättningen börjar
• det tillåtna hastighetsöverskridandet i kurvor är lägre för vissa fordon
• fördyrade trimningsåtgärder i anläggningen, eftersom både RBC och
datorställverk måste uppdateras.

5.6.2
5.6.3 Signalplaceringar
De svenska signalsystemen, både ATC och ERTMS, har i grunden fasta signal
punkter där tågen ska stanna. I ATC finns det optiska signaler vid dessa punk
ter och i ERTMS finns det tavlor. Tågens bromssträckor mot dessa stoppunkter
beräknas bland annat utifrån tågens bromsförmåga, lutningsförhållanden samt
banans och tågens största tillåtna hastighet.
I ATC finns inga begränsningar för hur många signalsträckor som går att genom
signalera, alltså hur långt fram det är till tågets stoppunkt. Vid ”normala för
hållanden” behöver ett snabbtåg som kör i 200 km/tim veta om det är stopp
i signalen eller inte senast 2 800 meter innan punkten där det ska stanna.
Detta innebär att det blir tekniskt komplicerat att bygga korta signalsträckor
på platser där det är hög hastighet, även om det är möjligt. Med ERTMS finns
heller ingen begränsning för tåget att veta hur långt fram och förbi hur många
signalpunkter som det har ”kör”.
Ett exempel på hur kapaciteten kan förbättras genom en optimal signalplacering
är sträckan mellan Stockholms central och Stockholms södra. Den största
tillåtna hastigheten är 80 km/tim, vilket kan uppnås av samtliga järnvägs
fordon. Därmed kan kappkörningsproblematiken helt undvikas. Genom att
alla signalsträckor är 250 meter långa, blir det möjligt att visa försignalbesked
i alla signaler. Det leder till en tydlig avståndssignalering: 1000 meter, 750 meter,
500 meter och 250 meter (se Figur 34). Varje signalsträcka har försetts med
dubbla repeterbalisgrupper.
Figur 34.
Signaleringsprincip på sträckan Stockholms central–Stockholms södra.

Fotnot.
ATC = Automatic Train Control.

7

ETCS = European Train Control
System.

8

ERTMS = European Rail Traffic
Management System.

9
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Utöver detta så har en så kallad packningsfunktion införts, för att kunna köra
tågen närmare varandra om ett tåg blivit stående på sträckan. Ovanstående
konstruktion kräver en skyddssträcka som motsvarar en signalsträcka (som
marginal till det stillastående tåget) under första delen av det efterföljande
tågets inbromsning. Det är nödvändigt om tågets faktiska bromsverkan inte
motsvarar inmatat retardationsvärde. När det efterföljande tåget sedan har
kommit ner i hastighet, minskar risken väsentligt för oavsiktlig stoppsignal
passage vid målpunkten och då kan kravet på skyddssträckan tas bort. Med
denna konstruktion krävs att en signalsträcka alltid måste vara fri mellan tåg.
Därför måste tågen, vid störningar, passera en extra signal i ”stopp”. Med
packningsfunktionen kan signalen slå om till beskedet ”kör 40 – kort väg” in på
skyddssträckan bakom det stillastående tåget. Signalen kan slå om efter en för
dröjningstid som räknas från att signalsträckan före signalen har blivit belagd.
På både större och mindre stationer är placeringen av signalerna av stor
betydelse för vilken kapacitet som uppnås. Detta gäller både huvudsignaler
och dvärgsignaler. Det är till exempel viktigt att signaler inte placeras precis i
plattformskant utan, om möjligt, cirka 10 meter efter. Detta möjliggör att hela
plattformens längd kan utnyttjas med hänsyn till balisernas placeringar och
sikt på signaler. På större stationer kan genomtänkta signalplaceringar
innebära fler samtidiga rörelser samt snabbare upplåsta tågvägar.

5.6.4 Frisläppningshastighet
När ett tåg kör mot en signal i stopp övervakar fordonsdatorn att lokföraren
följer bromskurvan för att stanna vid signalen. För att möjliggöra en effektiv
tågföring släpper datorn övervakningen av bromskurvan vid en viss övervak
ningshastighet. Den fortsätter dock övervaka så att denna hastighet inte över
skrids; det går alltså inte att accelerera igen. Vilken övervakningshastighet som
gäller vid respektive signal bestäms av hur sträckan ser ut bakom signalen. Till
exempel gäller 40km/tim om det finns en skyddsväxel eller minst 200 meter
i avstånd till den farliga punkten där det kan komma ett annat tåg. I annat fall
gäller 10 km/tim.
Att köra tåg med övervakning till 10 km/tim är inte lika lätt som när det finns
övervakning till 40 km/tim. Tågföringen blir avsevärt smidigare med 40 km/
tim och det blir enklare för lokföraren att planera sin körning. För persontåg
ökar också komforten för resenärerna då risken för att datorn ingriper och
bromsar minskar. Problemet med övervakning ner till 10 km/tim blir ännu
större för ett långt och tungt godståg jämfört med en kort motorvagn. Lokföra
ren i godståget måste köra mycket sakta för att inte datorn ska tillsätta bromsen
innan sista vagnen har kommit in hinderfritt på ett mötesspår eller förbigångs
spår. Om bromsen ändå tillsätts tar det tid innan bromsen lossar och tåget kan
köras hela vägen in, vilket gör att mötande eller förbigående tåg riskerar att
bli försenat. Det går därför anta att det tar längre tid att köra in långa tåg vid
övervakning till 10 km/tim jämfört med 40 km/tim.
Utvecklingen går mot längre och tyngre godståg, och med bakgrund av detta
ska övervakning till 40 km/tim alltid byggas där det är möjligt och där godståg
bedöms trafikera.
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5.7 Headway
Headway är benämningen på det tidsavstånd som anger hur tätt två tåg kan
trafikera ett spår utan att det efterföljande tåget får restriktivt signalbesked.
Headway kan även användas som allmän benämning för tidsavståndet mellan
tåg som använder samma infrastruktur, vid exempelvis tågmöten. Utifrån hur
infrastrukturen är utformad, samt tågens hastigheter och uppehållstider, fås en
minsta möjlig teknisk headway mellan tågen. Det är inte möjligt att rent fysiskt
köra tätare än så, rent fysiskt. Det är dock inte önskvärt att schemalägga tågen
efter minsta tekniska headway eftersom det blir mycket störningskänsligt.
Därför används ofta en praktisk headway istället som innehåller en viss mängd
marginaltid för robusthet, och som därför är något längre än den tekniskt
minsta tiden.
Headway påverkas av hur många blocksignaler det finns på en linje och hur
tätt de sitter. Generellt sett kan endast ett tåg i taget befinna sig på en linje,
men eftersom varje blocksignal delar upp linjen i flera blocksträckor kan flera
tåg befinna sig på en linje samtidigt, förutsatt att de rör sig i samma riktning.
Signalsystemet medger då att det kan finnas ett tåg i taget per blocksträcka.
Allmänt kan därför sägas att fler blocksignaler ökar kapaciteten på en bana.
I Figur 35 och Figur 36 illustreras ett kapacitetsproblem där headway är olika
stor på olika delar av banan. Kapacitetsproblemet illustreras med hjälp av
grafiska tidtabeller (se avsnitt 7.1). Mellan Stockholms central och Stockholms
södra kan tåg köra med 2 minuters mellanrum, mellan Stockholms södra och
Järna kan de köra med 3 minuters mellanrum och mellan Järna och Flen med
5 minuters mellanrum. För att utnyttja alla 2-minutersluckor mellan Stock
holms central och Stockholms södra måste gångtidstillägg läggas på tågen för
att det ska bli 3 minuter mellan tågen söder om Stockholms södra. När tågen
kommer till Järna måste ytterligare gångtidstillägg läggas till för att separera
tågen ytterligare. Det första och det sista tåget i Figur 35 skulle kunna köra
mellan Stockholms central och Flen på samma tid, men de sista tåget har fått
en gångtidsförlängning på över 10 minuter på grund av de ovanstående förut
sättningarna. I praktiken blir de sista tåglägena som har allt för stora gångtids
tillägg inte attraktiva. Istället tidtabellsläggs tågen så som Figur 36 visar. Där
tidtabellsläggs tågen med en headway på 5 minuter även norr om Järna, trots att
det bara behövs söder om Järna. Möjligtvis kan uppehåll läggas in i exempelvis
Flemingsberg eller Södertälje för att separera tågen, och då är det viktigt att tågen
går i rätt ordning ut från Stockholm: de snabbaste tågen utan uppehåll först.
På grund av att headway är 5 minuter söder om Järna kommer inte tågen kunna
tillgodogöra sig den kortare headwaytiden närmare Stockholm fullt ut, något
som begränsar kapaciteten mellan Stockholm och Järna. Ett sätt att öka kapaci
teten norr om Järna är således att placera ut fler blocksignaler söder om Järna.
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Figur 35.
Olika headway på banan innebär
att tågen måste separeras i tid med
gångtidstillägg.

Headway 2 min Stockholms C
Stockholms S
Flemingsberg
Headway 3 min
Södertälje
Järna

Headway 5 min

Flen

Katrineholm

08

10

20

30

40

50

09

Figur 36.
Istället för att lägga på gångtidstillägg
väljs oftast att inte utnyttja kapaciteten
fullt ut på alla delsträckor.
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6 Fordonens påverkan på kapaciteten

Den kapacitet som kan erbjudas slutkunden, resenären och godstransport
köparen, bestäms inte enbart utifrån vilken infrastruktur som finns tillgänglig,
utan även fordonens utformning har stor betydelse.
Fordonens förmåga att utnyttja banans största tillåtna hastighet, utformning
och placering av dörrar och lastförmågan på godsvagnar är exempel på styrande
parametrar för att få ut mesta möjliga kapacitet.

6.1 Fordonskategorier
I Sverige finns för närvarande fyra olika fordonskategorier: A-tåg, B-tåg, C-tåg
och S-tåg.
Dessa fordonskategorier används för att definiera vilken hastighet tågen
har tillåtelse att köra i. Varje järnvägssträcka har en grundhastighet som
till exempel kan vara 160 km/tim, vilket är en vanlig största tillåtna has
tighet på enkelspåriga banor. I kurvor går det i många fall inte att hålla
denna hastighet på grund av kurvans radie, övergångkurvans längd eller
rälsförhöjningens(doseringens) storlek.
För att bestämma ett visst fordons eller en vagns hastighet i en kurva, tillåts en
viss storlek på den sidoacceleration som uppstår och som gör att hjulen trycker
mot den yttre rälen i kurvorna. Några kriterier för att räkna fram tillåten sido
acceleration och därmed hastighet, är att få en acceptabel resekomfort och en
säkerhetsmarginal mot urspårning.
För att minska sidoaccelerationen anläggs en rälsförhöjning i kurvorna. I Sverige
får den vara 160 millimeter som högst. Trots rälsförhöjningen uppstår en för
hög sidoacceleration som begränsar hastigheten i kurvorna; det finns en så
kallad rälsförhöjningsbrist. Likaså kan det finnas begränsningar i hur mycket
rälsförhöjning som kan anläggas. För mycket rälsförhöjning kan ge ett för stort
rälsförhöjningsöverskott för godståg, vilket innebär att tågets hjul trycker mot
innerrälen i stället för ytterrälen.
På varje sträcka finns det definierat vilken överhastighet som respektive
fordonstyp får köra med, se Tabell 2. Om banan har 160 km/tim som högsta
tillåtna hastighet, banans takhastighet, går det inte att köra fortare än detta
oavsett tillåten överhastighet. Ett exempel: på en bana med takhastighet
160 km/tim finns en kurva där hastigheten är sänkt till 130 km/tim för A-tåg.
Detta innebär att hastigheten för B-tåg blir 140 km/tim, för C-tåg 145 km/tim
och för S-tåg 160 km/tim. Hastigheten avrundas alltid neråt till närmsta 5-tal.
I och med införandet av ERTMS kommer det sannolikt finnas fler fordons
kategorier med varierande tillåten överhastighet samt att de får andra namn.
Kategori

A-tåg

B-tåg

C-tåg

S-tåg

Exempel på
Fordonstyp

Godståg

Motorvagn
littera X31

Motorvagn
littera X74

Motorvagn
littera X2

Maximal
överhastighet

0%

10–15 %

15 %

30 %

Tabell 2.
Exempel på fordon i respektive fordonskategori samt maximalt tillåten
överhastighet.
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6.2 Persontåg
Det finns en stor variation av fordon som är avsedda för persontrafik. De typer
som dominerar är lokdragna tåg (loktåg) och motorvagnståg. Inom dessa kate
gorier finns skillnader både med avseende på tåglängder och prestanda, vilket
i många fall kan påverka kapaciteten i järnvägssystemet.
Loktåg utgörs normalt av ett dragande lok samt ett varierande antal vagnar.
Fördelen med denna sammansättning är att tågets längd kan anpassas efter
behov. En eventuell vagnskada kan hanteras genom att den enskilda vagnen
kan växlas ur utan att hela tåget måste tas ur trafik. Vid körriktningsbyte
måste loket kopplas loss och förflyttas till andra änden av vagnsättet, så kallad
lokrundgång. Detta ställer krav på infrastrukturen eftersom det både måste
finnas ett ledigt spår och växlar för lokrundgång. För att undvika detta kan
loktåg förses med en manövervagn (då skjuter loket på tågsättet i ena kör
riktningen) eller ett ytterligare lok i andra änden av tågsättet.
Motorvagnståg utgörs i regel av fasta tågsätt vars vagnar endast kan kopplas
loss på verkstad. Fordonslängderna kan variera stort beroende på typ av
motorvagn. För närvarande finns motorvagnar med längder på mellan 20
och 165 meter10. Motorvagnståg är flexibla genom att växling inte är nödvändig
vid körriktningsbyte. Dessutom kan tillkoppling av ytterligare ett fordonssätt
göras enkelt, eftersom motorvagnar i regel har automatkoppel.
Platskapaciteten i loktåg och motorvagnståg kan utökas genom fler vagnar.
Detta kan dock påverka kapaciteten negativt i järnvägssystemet, i synnerhet
med avseende på spår- och plattformslängder. Motorvagnarnas fasta samman
sättning innebär att tåglängden fördubblas, trots att behovet av ytterligare
sittplatskapacitet kan vara betydligt lägre. Därmed ökar kravet på att platt
formar och spår har tillräcklig längd. Flervåningståg (dubbeldäckare) är en
effektiv lösning som innebär att sittplatskapaciteten kan utökas utan
att tåglängderna och därmed spår- och plattformslängder behöver utökas.
I utlandet existerar flervåningsvagnar i både loktåg, motorvagnståg samt
höghastighetståg. I Sverige finns de endast i motorvagnståg.
En annan möjlighet att öka sittplatskapaciteten är att nyttja den bredare svenska
lastprofilen genom fler sittplatser i bredd. Idag finns motorvagnståg i pendeloch regionaltågstrafik med 5 sittplatser i bredd (2 respektive 3 sittplatser på
ömse sidor om korridoren) vilket möjliggör fler passagerare per meter tåg
jämfört med fordon som har 4 sittplatser i bredd.

6.3 Godståg
I Sverige är alla godståg lokdragna. Tågens varierande vikt kan dock innebära
att det förekommer uppemot tre lok som dragkraft. Både tågvikt och tåglängd
är parametrar som påverkar kapaciteten – längre tåg ökar transportkapaciteten
(och därmed kostnadseffektiviteten) genom att mer gods transporteras i varje
enskilt tåg. Långa tåg kan också frigöra bankapacitet genom att samma mängd
gods kan transporteras i färre antal tåg. Det ställer dock större krav på spår
anläggningen eftersom de långa tågen inte alltid får plats på vissa spår. Kapa
citeten kan också påverkas negativt genom längre tåg, eftersom det enskilda
tåget belägger spåravsnittet under en längre tid. Högre tågvikter leder till att
godstågens acceleration och retardation tar längre tid, vilket medför att annan
tågtrafik kan påverkas. I dessa lägen kan det vara aktuellt att kompensera den
högre tågvikten med ökad dragkraft, exempelvis genom fler eller starkare lok.
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Andra möjligheter att öka transportkapaciteten i godståg är högre metervikt
(STVM) och axellast (STAX), se nästa avsnitt. Det ställer dock krav på att broar
och banvall kan hantera de högre vikterna. På många platser i landet måste
godståg med högre metervikt eller axellast framföras med lägre hastighet,
vilket påverkar kapaciteten på det aktuella linjeavsnittet.
I Sverige framförs godståg i regel av ellok. På vissa terminaler utförs dock
växling och rangering med diesellok om exempelvis kontaktledning saknas.
Den senaste utvecklingen när det gäller dragkraft är tyngre sexaxliga lok och
ellok med en mindre dieselmotor, som gör att de kan utföra de uppdrag som
i dag kräver två lok, ett el- och ett dieseldrivet.

6.4 Axellast, linjeklass och referensprofil
En banas bärförmåga anges dels med största tillåtna axellast (STAX, som mäts
i ton), dels med största tillåtna vagnvikt per meter (STVM, som mäts i ton
per meter). En hög STAX innebär att loken kan medges en hög adhesionsvikt
(hjultryck mot rälsen) och får därmed en större dragförmåga. STVM används
främst för att specificera den hållfasthet som broar och banvall ska klara.
Högsta tillåtna belastning för olika bansträckor, med avseende på axellast
och vagnvikt per meter, anges som bansträckans linjekategori.
Största delen av det svenska järnvägsnätet tillåter STAX 22,5 ton och en STVM
på 6,4 ton. Ett antal linjer med tung godstrafik har anpassats till STAX 25 ton
och STVM 8,0. På Malmbanan tillåts STAX 30 ton och STVM 12 ton. Ett stort
antal godståg framförs dock dagligen med överskriden STAX eller STVM enligt
erhållet specialtransporttillstånd. För att minska antalet nödvändiga special
transportillstånd är det angeläget att tillåten STAX och STVM ökas vid om- och
nybyggnationer. Vid nybyggnation ska minst STAX 25 ton och STVM 8,0 ton
byggas på samtliga delar av nätet.
Lastprofil är det utrymme i sid- och höjdled inom vilket vagn och last ska rymmas.
Benämningen lastprofil har delats upp i statisk och dynamisk referensprofil.
Varje bana är anpassad för en viss profil. Den statiska referensprofilen avser en
tom eller fullastad vagn på rakspår, och i Sverige finns tre klasser; A, B och C.
Den dynamiska profilen är det utrymme som tillkommer av att överhäng och
mittdel sticker ut från rälsens mitt i kurvor. Det är den dynamiska referens
profilen som bestämmer det fria utrymme som krävs utmed spåret. Den
dynamiska referensprofilen klassificeras som SEa, SEb eller SEc.
Referensprofilen SEc är en utökad profil som införs på alla nya linjer. Vid omoch nybyggnad ska nya eller flyttade objekt alltid placeras utanför referensprofil
SEc för att underlätta för en framtida utökning av referensprofilen längs banan.

Fotnot.
10

F ordonslängden avser littera X2-6, ett
fordon som visserligen kan anses bestå
av lok, vagnar samt manövervagn. I
detta sammanhang anses det dock
vara ett motorvagnståg.
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7 Trafikens påverkan på kapaciteten

Infrastruktur och tekniska lösningar ger förutsättningarna att rent tekniska
kunna trafikera en bana på ett visst sätt. Det är dock inte det enda som påverkar
kapaciteten. Beroende på vilken trafik som går på banan, vilka önskemål opera
törer har på exempelvis hastighet, uppehållsmönster och regularitet, begränsas
oftast den möjliga kapaciteten.
Om det finns en känd efterfrågan på ett visst trafikeringsupplägg skulle
infrastrukturen kunna anpassas efter det upplägget i syfte att få ut maximal
kapacitet. Trafikefterfrågan är dock en osäker parameter som varierar med
tiden, vilket gör att det inte är lämpligt att utforma infrastrukturen endast
utifrån ett trafikeringsupplägg. Emellertid kan situationer undvikas där
ökad teoretisk kapacitet får en ytterst liten praktisk nytta om trafikerings
perspektivet beaktas redan från början. Det kan till exempel vara att en ny
mötesstation på en enkelspårig bana, som rent teoretiskt borde öka kapaciteten,
inte gör det rent praktiskt eftersom trafikupplägget inte gynnas av att tågen
möts just på den platsen.

7.1 Grafisk tidtabell (tågplan)
För att kunna schemalägga hur tågen ska trafikera infrastrukturen används en
grafisk tidtabell, se Figur 37. X-axeln är en tidsaxel som anger tidsskalan, och
Y-axeln anger sträckan med alla stationer och kilometertal. Varje tåg illustreras
av ett streck på grafen som visar vid vilken tidpunkt tåget ska befinna sig på
varje plats. Eftersom tåget förflyttar sig i både tid och sträcka bildas ett streck
med en viss lutning. Om lutningen är brant innebär det att tåget förflyttar sig
snabbt och om lutningen är flack innebär det att tåget förflyttar sig långsamt.
Jämför till exempel tåg 4619 som har en mycket lägre hastighet än tåg 533.
Grafen visar även om ett tåg gör uppehåll på en station. Då gör strecket ett
uppehåll och förflyttar sig i tid men inte i sträcka. Se exempelvis tåg 7562 och
7587 i Figur 37 som gör uppehåll på de flesta stationerna mellan Alvesta och
Hässleholm. I vissa fall går det även att se en något flackare lutning på tågens
tidtabellsstreck precis före och efter ett uppehåll, jämfört med tåg som inte gör
uppehåll på stationen. Det beror på att tåget har en viss sträcka av inbromsning
och acceleration i anslutning till uppehållet och den sträckan beror på tågets
förmåga att stanna (som styrs av till exempel vikt, bromstal). I grafen visas
således inte bara själva uppehållstiden, utan även den tid som går åt för att
stanna och starta.
Figur 37.
Exempel på en grafisk tidtabell
mellan Alvesta och Hässleholm
klockan 15.00–16.00.
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7.2 Trafik på enkelspår
På en enkelspårsbana kan endast ett tåg i taget befinna sig mellan två stationer
givet att det inte finns mellanblocksignaler. Det betyder att tiden det tar att åka
mellan stationerna är högst begränsande för kapaciteten. Figur 38 visar en för
enklad enkelspårsgraf där tågen går med olika hastighet och endast kan befinna
sig på samma ställe där det finns mötesstationer med minst två spår.
Antalet mötesstationer påverkar kapaciteten på en enkelspårig bana. Ju fler
mötesstationer som finns desto fler tåg får plats på banan. Ju fler tåg som trafi
kerar banan desto fler tågmöten uppstår också, något som medför längre gång
tider för tågen. Om möten kan göras i samband med uppehåll för resandeutbyte
behöver det inte ta extra tid i anspråk – tåget måste ändå stanna för att släppa
på och av passagerare. För ett tåg som egentligen inte har någon trafikuppgift
på en station där det tvingas stanna för ett möte kostar däremot mötet ofta flera
minuter i ren gångtidsförlust.
Det är inte alltid tidtabellen kan skapas så att båda tågen ankommer till mötes
stationerna precis i rätt tid, utan ofta är det flera möten som måste passas ihop.
Det är inte ovanligt att ett tåg måste komma till en station och vänta en mer
eller mindre lång stund på att det mötande tåget ska komma. Se till exempel
det första mötet i B-stad i Figur 38, där det först ankommande röda tåget får ett
långt uppehåll då det måste vänta på att det andra röda tåget ska komma innan
det kan avgå från B-stad. På en enkelspårsbana är det därför sällan den teore
tiskt minsta möjliga gångtiden kan användas i praktiken, utan tågens gångtider
måste anpassas efter mötesmöjligheterna.
Figur 38.
Förenklad grafisk tidtabell för en enkelspårbana utan mellanblocksignaler.
Det svarta strecken är persontåg och
de röda strecken är godståg.

A-stad

B-stad

C-stad

D-stad

8:00

9:00

10:00

11:00

Om det finns mellanblocksignaler ökar den teoretiska kapaciteten på banan.
Två tåg som går i samma riktning direkt efter varandra (så kallad kolonn
körning) kan då köra tätare på banan och tar därför inte lika mycket kapacitet
i anspråk. Figur 39 innehåller samma tåg som Figur 38 men de kan planeras in
med mindre mellanrum, eftersom det finns en mellanblocksignal mellan varje
station. Alla tåg är då framme vid slutdestinationen kring 10:20 istället för
10:40 som i Figur 38.
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Detta är ett bra exempel som visar hur banans kapacitet ökar med hjälp av
ytterligare signaler. Det bygger dock på att banan trafikeras på ett sådant sätt
som gör att signalerna kommer till användning, det vill säga genom kolonn
körning. Om trafikeringsmönstret inte anpassas efter infrastrukturen, är det
endast den teoretiska kapaciteten på banan som ökar med mellanblocksignaler.
Den praktiska kapaciteten blir då densamma. För att få ut så mycket kapacitet
som möjligt av en enkelspårsbana skulle således banan först trafikeras av tåg
i ena riktningen och sedan av tåg i andra riktningen, gärna i samma hastighet.
Men eftersom trafikefterfrågan på framförallt persontåg inte ser ut så, måste en
kompromiss av kolonnkörning och motriktad trafik göras.

Figur 39.
Förenklad grafisk tidtabell för en
enkelspårbana med mellanblocksignaler (de svarta punkterna visar vad
mellanblocksignalerna är placerade).
De svarta strecken är persontåg, och
de röda strecken är godståg.

A-stad

B-stad

C-stad

D-stad

8:00

9:00

10:00

11:00

7.3 Trafik på dubbel- och flerspår
Kapaciteten på dubbel- och flerspår är betydligt högre än på ett enkelspår,
och det finns mycket större möjligheter att skapa fler varianter av tidtabeller.
Vid planeringen behöver generellt bara hänsyn tas till tåg som kör i en riktning,
eftersom tågen som kör i olika riktningar separeras på egna spår. Detta gör att
möjligheten att köra tågen tätt efter varandra är särskilt viktig för kapaciteten.
Här är alltså signalplacering och antalet mellanblocksignaler ytterst viktiga.
Det är dock viktigt att uppmärksamma att korsande tågvägar inte visas i tid
tabellen. Då tåget av någon anledning måste korsa det andra spåret med mot
riktad trafik, till exempel för att ta sig till en anslutande bana eller plattform,
påverkas kapaciteten negativt även för motriktad trafik. Stora knutpunkter där
spår är anslutna till varandra i plan och där en stor del av trafiken rör sig i olika
relationer är ytterst krävande för kapaciteten, som i exempelvis Hässleholm
eller Katrineholm. Figur 40 visar en förenklad dubbelspårstidtabell, enbart
över tågen i norrgående riktning. Om det tåg som har sin slutstation i B-stad
ska ta sig till ett vändspår på ena sidan av dubbelspåret, måste även motriktad
trafik tas i beaktande eftersom tåget måste korsa spåret vid antingen infart eller
utfart från vändspåret.
Figur 40 visar också att tågen på dubbelspåret framförs i olika hastigheter, och
att det skapar en kappkörningseffekt där snabbare tåg hamnar bakom långsam
mare tåg. Det händer redan för de två första tågen i figuren, mellan D-stad och
C-stad. För att få ut maximal kapacitet på banan skulle alla tåg behöva hålla
samma hastighet, men det är oftast inte önskvärt eftersom olika tåg fyller olika
trafikuppgifter och inte har samma möjligheter.
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Figur 40.
Förenklad grafisk tidtabell för trafik i
ena riktningen på en dubbelspårsbana
med mellanblocksignaler (de svarta
punkterna visar vad mellanblocksignalerna är placerade). De svarta strecken
är persontåg, och de röda strecken är
godståg.
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För att lösa den konflikten finns förbigångsstationer där det långsamma tåget
kan köra åt sidan och släppa förbi det snabbare tåget. Det första tåget står på
sidan i C-stad och låter två snabbare tåg köra förbi. Beroende på hur många
förbigångsstationer som finns på ett spår går det att köra fler tåg med olika
gångtider. På en högt belastad bana kan dock konsekvensen bli att de lång
sammare tågen får en mycket lång total gångtid om de tvingas stå på sidan
och släppa förbi andra tåg vid upprepade tillfällen.
På en flerspårsanläggning möjliggörs inte bara trafikseparering beroende på
riktning, som på ett dubbelspår, utan det går även att separera tåg som framförs med olika hastigheter. Detta ökar kapaciteten betydligt eftersom kapp
körningseffekter kan undvikas. Den här principen är vanligt i regioner med
tät pendeltågstrafik, som då kan köra på egna spår oberoende av den långväga
persontrafiken som håller en högre hastighet och gör färre uppehåll. Det är
inte ovanligt att godståg får samsas med pendeltågen på dessa spår eftersom de
har en lägre hastighet som överensstämmer med pendeltågens medelhastighet
inklusive uppehållen.

7.4 Uppehållsmönster
Problemet med kappkörningseffekten uppstår inte bara på grund av att tågen
håller olika hastighet på banan. Samma effekt uppstår med två på varandra
efterföljande tåg, varav det ena inte gör några uppehåll och det andra tåget gör
uppehåll. De olika trafikeringsmönstren skapar en kappkörningseffekt som gör
att tåget som inte gör några uppehåll hinner ifatt tåget som gör uppehåll och
behöver köra förbi det för att inte få en förlängd gångtid.
Ett sätt att både öka kapaciteten och tillgodose behovet av uppehåll i kombina
tion med attraktiva restider, är att låta tågen växelvis göra uppehåll vid olika
stationer. Genom att exempelvis låta tågen göra uppehåll vid varannan station
uppnår tågen en homogen hastighet och kappkörningseffekten kan undvikas.
Nackdelen är att det kan finnas resenärer som ska resa mellan två stationer som
trafikeras av olika tåg och som därför behöver byta tåg. Dessutom kan det vara
invecklat att reducera trafiken genom att ta bort enstaka tåg, exempelvis under
lågtrafikerade tider eller vid störningar. Risken finns då att vissa stationer inte
får några, eller ytterst få, uppehåll.
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Behovet av uppehåll för resandeutbyte uppkommer av olika skäl. Det kan
handla om att skapa möjligheter för ökat kollektivtrafikresande, regionförstoring
eller för att det finns ett kommersiellt underlag. Tiden det tar för ett tåg att
ankomma till stationen (retardation), låta resenärerna stiga på och av (trafik
utbyte) samt avgå från stationen (acceleration), leder till att tåget befinner
sig på sträckans avsnitt under en längre tidsperiod än om det hade passerat.
Därmed ökar risken för att ett bakomvarande tåg kör ikapp vilket kan få
olika följder:
• Det bakomvarande tåget drabbas av en restidsförlängning.
• Färre tåg kan köras på sträckan på grund av att kapaciteten sjunker.
• Risken för förseningar ökar när tågordningen ändras.
Figur 41.
Exempel på effekter vid införande av
ett nytt uppehåll (rött tågstreck). En
illustration av hur blandad trafik leder
till minskad kapacitet.

A-stad
Snabba tåg
leder till hög
medelhastighet
B-stad

Fler uppehåll
leder till lägre
medelhastighet
C-stad

D-stad

8:00

9:00

10:00

11:00

Figur 41 illustrerar ett exempel på en sträcka där tågen kan köras med fyra
minuters intervall (motsvarande 15 tåg/timme). Om ett tåg (det röda tåget)
ska göra uppehåll på C-stad tar det upp motsvarande tågläge för två andra tåg
som inte gör uppehåll. Om uppehåll ska införas på vissa tåg kan därför kom
promisser i tågtidtabellerna bli nödvändiga. Exempelvis kan de tåg som inte
gör uppehåll få längre restider eller de tåg som gör uppehåll bli tvingade att
stå på sidan för en förbigång, om den möjligheten finns.
Om det inte finns förbigångsmöjlighet på sträckan är ett alternativ att bygga ut
infrastrukturen, exempelvis genom flerspår eller ett förbigångsspår. En sådan
utbyggnad bör i första hand göras på platsen där trafikutbytet sker för att uppnå
största möjliga kapacitetsvinst. Det finns även andra, mindre åtgärder i infra
strukturen som kan genomföras, exempelvis signalåtgärder som medger tätare
tågföljd. Dessa får dock sällan samma effekt som en spårutbyggnad. Innan nya
uppehåll införs längs en sträcka bör det säkerställas att nyttorna är större än de
negativa konsekvenserna för annan trafik, exempelvis genom att undersöka hur
stort resandeunderlaget är och om det förväntas öka. En annan viktig faktor är
att det aldrig finns några garantier för att det planerade uppehållet kan bibe
hållas på lång sikt. Den nuvarande processen för tidtabellsplanering (tågplane
processen) är ettårig och leder ofta till att trafiksystem av olika skäl förändras
från år till år, något som kan påverka uppehållsbilden för persontågen.
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Effekterna av uppehåll längs en sträcka som beskrivits i detta kapitel gäller
både för person- och godstrafik. För godstransporter sker dock trafikutbyte
i form av lastning eller lossning eller till- och frånkoppling av vagnar i de
flesta fallen på platser som är särskilt avsedda för detta, exempelvis bangårdar,
terminaler, industrispår med mera. Därmed påverkas inte linjekapaciteten i
samma grad.

7.5 Periodisk tidtabell och knutpunktstidtabell
Järnvägsoperatörerna har inte bara önskemål om en kort gångtid utan flera
efterfrågar dessutom en så kallad periodisk eller symmetrisk tidtabell (gäller
främst persontågsoperatörer). Med det menas en tidtabell där tågen går i jämna
intervall på samma minuttal, till exempel i 30-minuterstakt varje hel och halv
timme, vilket är attraktivt för resenärerna. Detta kan också påverka kapaciteten
till viss del då det jämna intervallet kan innebära att luckan som skapas mellan
tågen inte går att användas av annan trafik. Ett exempel är ett tågupplägg som
vill hålla 10-minuterstakt, samtidigt som infrastrukturen medger att tåg kan
köras med 3 minuter headway. Rent teoretisk skulle totalt 20 tåg per timme
kunna trafikera banan med 3 minuter headway, men med kravet på 10-minuters
takt skapas luckor á 10 minuter mellan tågen där det enbart går att få in två
ytterligare tåglägen. Det ger totalt 18 tåg per timme, vilket innebär att banans
kapacitet inte utnyttjas fullt ut. På högt belastade enkelspårsbanor är det
inte ovanligt att ett periodiskt tågupplägg med frekvent trafik tar upp mycket
kapacitet och försvårar möjligheten för andra tåg att få tåglägen på banan.
Det är heller inte ovanligt att den periodiska trafiken måste anpassas till annan
trafik på banan som ser olika ut från timme till timme. Det innebär att för att få
ihop ett periodiskt system måste de tågen anpassas likadant varje timme och
extra tidstillägg kan behöva läggas på i onödan ena timmen, bara för att den
behövs den andra timmen – allt för att få ihop samma ankomst- och avgångs
tider varje timme. Det blir således en fråga om vad som prioriteras högst, kort
restid eller samma restid varje period.
För att ytterligare göra systemet attraktivt för resenärer så kan bytespunkter
skapas med en knutpunktstidtabell. Genom att alla tåg som trafikerar en station
befinner sig där samtidigt vid vissa minuttal varje timme så utvecklas den perio
diska tidtabellen. På så sätt är det lätt för resenärerna att byta från ett tåg till
ett annat och det skapas ett effektivt sätt att mata resenärer från ett tågsystem
till ett annat. Det land i Europa som jobbat längst och mest målmedvetet med
detta är Schweiz. I de större städerna som till exempel Zürich, Basel och Bern
ankommer tågen strax före hel och halv timme för att sedan avgå strax efter hel
och halv timme. Detta ger utmärkta bytesmöjligheter mellan tågen i nätverket.
Fördelen med en knutpunktstidtabell är att tågbyten kan effektiviseras och
väntetider minimeras. På så sätt kan korta och effektiva tågsystem tillämpas
istället för att det behövs flera långa tåglinjer i flera relationer. Det finns
dock nackdelar och svårigheter som gör att knutpunktstidtabeller är svåra
att genomföra fullt ut. Om alla tåg ska mötas på stationerna exempelvis varje
halvtimme, är det viktigt att alla stationer ligger med strax under 30 minuters
mellanrum för körtiden. Utan de förutsättningarna är det svårt att skapa bra
bytesmöjligheter på alla stationer. Stationerna behöver även dimensioneras
utefter hur många tåg som ska mötas där samtidigt, vilket innebär att statio
nerna kommer att ha en överkapacitet resterande tid.
Nyttan med en knutpunktstidtabell är att trafiken skulle kunna planeras på ett
sätt där banans kapacitet utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Det kräver dock att
trafiken samordnas på ett sätt som är svårt med en fullt avreglerad marknad.
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Flera kommersiella operatörer vill köra på samma sträckor och i olika relatio
ner och är inte alltid villiga att lämna över resenärer till en annan operatör i en
knutpunkt.
På stationer där det naturligt uppstår många byten och där erfarenheten säger
att många resenärer byter tåg, exempelvis där ett pendeltågssystem möter ett
fjärrtågsystem, kan det dock vara både effektivt och möjligt att planera in en
knutpunkt i trafiken. På dessa stationer är det viktigt att stationskapaciteten
räcker till så att flera tåg kan stå inne på stationen och röra sig inne på stations
området samtidigt. Nybyggda anläggningar med mer reglerad trafik, till
exempel det framtida höghastighetsnätet, kan med fördel planeras efter ett
knutpunktstänk.

7.6 Robusthet
I praktiken inträffar alltid oförutsedda störningar som påverkar trafiken, och
det är svårt att i förväg skapa en tidtabell som direkt tar hänsyn till dem. Det
är dock viktigt att skapa en tidtabell som till viss del kan hantera störningar
genom att ge tågen en återställningsförmåga samt förhindra att försening
arna sprider sig mellan tågen. En sådan tidtabell kallas för en robust tidtabell.
Robusthet skapas generellt sett genom att i tidtabellen ge tågen en något längre
gångtid än vad de har i praktiken. Redan i gångtidsmallen för alla tåg ligger
ett gångtidspåslag på 3 procent. Procenten läggs på för att täcka upp för att
alla förare inte kör likadant och för att dessa små variationer inte ska påverka
tågens förmåga att komma i tid. Alla gångtider är således 3 procent längre än
den tekniskt minsta möjliga gångtiden.
Det är även önskvärt att tågen ska kunna hantera mindre störningar som
inträffar dagligen, till exempel att ett uppehåll tar längre tid än planerat, att en
växel krånglar och tåget måste stanna till en minut, att det är halt på banan så
det tar längre tid än vanligt i en uppförsbacke och så vidare. Därför läggs det till
ytterligare gångtidstillägg på några minuter på strategiska platser, för att tågen
ska kunna köra igen den förlorade tiden.
För att inte tågen direkt ska störa varandra om det inträffar en störning kan
extra ”luft” i tidtabellen planeras in mellan tågen. Även om ett tåg skulle kunna
köra tre minuter efter ett annat tåg krävs en lucka på kanske fyra eller fem
minuter i tidtabellen, just för att det ena tåget ska kunna vara lite sent utan att
störa det andra. Det är även vanligt att det finns krav på att ett möjligt tågläge
ska vara outnyttjat på en högt belastad bana för att förseningsmönstret ska
kunna brytas och trafiken återställa sig efter en störning.
Figur 42 visar ett exempel på en tidtabell på ett enkelspår som inte är tillräck
ligt robust, där tågen inte kan återhämta sig efter en mindre störning. Det första
tåget längst till vänster i figuren får en störning på några få minuter som genast
sprider sig till nästa tåg vid mötet. Den förseningen sprider sig sedan till nästa
tåg vid nästa möte och så fortsätter det mellan de snävt inplanerade mötena i
”La” och ”Kpg”, ända tills det tåg som är längst till höger i figuren blivit knappt
15 minuter sent vid ankomst till ”Blg”.
Genom att öka tågens gångtider och ställa krav på hur tätt tågen får gå i tid
tabellen minskar banans teoretiska kapacitet; det går inte att planera in lika
många tåg. För att få kvalitet i tågtrafiken är dock dessa robusthetstillägg
nödvändiga. Hur stora tillägg som behövs beror på hur stora störningsproblem
som banan har. En ny bana som trafikeras av nya tåg har exempelvis mindre
behov av stora robusthetstillägg på grund av att det mer sällan inträffar 
infra- och fordonsfel. På en högt belastad bana i sämre skick, som har ett

52

KAPACITET PÅ JÄRNVÄG – EN KUNSKAPSÖVERSIKT

 omplicerat trafikmönster med många beroenden, uppstår ett mycket större
k
behov av robusthet. Det är alltid en avvägning mellan kapacitet och robusthet,
och det är viktigt att hitta en acceptabel nivå där robusthetstilläggen väl mot
svarar de svårigheter som finns på banan utan att ta för mycket kapacitet
i anspråk.
Figur 42.
Illustration av en icke robust tidtabell
som visar hur en försening för det
första tåget i Slnä sprider sig mellan
tågen och leder till att det sista tåget är
knappt 15 minuter försenat till Blg.
Grå = planerad tidtabell, grön = tåget
är i tid, orange = tåget är 0–3 min sent,
röd = tåget är mer än 5 minuter sent.
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8 Kapacitetsanalyser på Trafikverket

I det här kapitlet beskrivs översiktligt de tre huvudsakliga metoderna som
används för att göra kapacitetsanalyser på Trafikverket:
• matematisk kapacitetsberäkning
• tidtabellsanalys
• simulering.
Metoderna används för olika syften, beroende på frågeställning och önskad
detaljeringsgrad. I mer avgränsade utredningar kring exempelvis trafik
påverkan och anläggningsutformningar, görs ofta expertbedömningar gällande
kapaciteten tillsammans med enklare kapacitetsanalyser och beräkningar.

8.1 Matematisk kapacitetberäkning
Den matematiska kapacitetsberäkningen är, som det låter, en beräkning av
det teoretiska kapacitetsutnyttjandet på banan, det vill säga hur stor del av till
gänglig tid som banan är belagd av tåg. För banarbeten och andra avstängningar
används ett schablonvärde på 6 timmar per dygn. Beräkningen bygger på den
europeiska standarden för beräkning av kapacitetsutnyttjande, UIC 40611.
Beräkningen innebär kortfattat att järnvägsnätet delas i mindre delar, så kallade
linjedelar, beroende på hur infrastrukturen och trafikeringsmönstret ser ut på
banan. Sedan tryck tågen ihop så tätt det går i tidtabellen och beräknar hur stor
del av ett givet tidsintervall som tågen belägger banan, inklusive de marginal
tider som måste finnas mellan tågen. Beräkningen görs både för utnyttjande
per dygn och per de två mest belastade timmarna. Resultatet är en procentsats
som anger hur stor del av dygnet eller under stor del av de två mest trafikerade
timmarna som banan är belagd. UIC 406 anger riktvärdena som visas i Tabell 3.

Färg

Kapacitetsutnyttjande

Kommentar

< 60 %

Ledig kapacitet finns och det är möjligt att köra fler tåg

61–80 %

Avvägning är gjord mellan antal tåg och trafikens
kvalitetskrav

81–100 %

Hög störningskänslighet och låg medelhastighet

Tabell 3.
De olika nivåerna av kapacitetsutnyttjande enligt UIC406.

Fotnot.
11

 IC, Capacity (UIC code 406). 2013,
U
International Union of Railways, Paris,
France.
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En kapacitetsberäkning för hela järnvägsnätet görs årligen på Trafikverket
inför årsredovisningen. I den beräkningen används schablonvärden för en stor
del av beräkningsparametrarna, till exempel gångtid per tågkategori, headway
och tågordning. Detta för att förenkla beräkningarna så mycket så möjligt med
tanke på beräkningstid och syfte. I dagsläget är nämligen beräkningarna manu
ella, och för att kunna göra det på alla 271 linjedelar (2017) inom en överskådlig
tid behövs ett automatiserat sätt och likartade parametrar. Syftet med beräk
ningarna är dessutom att på ett överskådligt sätt få en grov bild av hur hårt
olika delar av banan är utnyttjade, vilket inte kräver en hög detaljeringsnivå.
För frågeställningar som kräver ett mer detaljerat svar går det att gå in djupare
i beräkningen och räkna med de faktiska värdena.
Den matematiska kapacitetsberäkningen används för att ge en indikation om
var kapacitetsproblemen i systemet finns och vilka delar som kräver närmare
analys. De vanligaste tillämpningsområdena är den årliga uppföljningen av
utförd trafik, underlag till banavgifter, prognosberäkningar och samhälls
ekonomiska beräkningar.

8.2 Tidtabellsanalys
Den matematiska beräkningen är som sagt begränsad och det finns beroenden
mellan tåg som inte kommer fram i beräkningen. Det är först när en faktisk
tidtabell analyseras på en bana eller ett nätverk av banor som alla beroenden
kommer fram. I en tidtabellsanalys skapas en tidtabell med alla önskade tåg,
ofta för att testa trafiken vid nybyggnationer och vid nya trafikupplägg. Det
är en mer detaljerad studie som är mer tidskrävande, men den ger också
bättre resultat.
Huvudsakliga indata i en tidtabellsanalys är infrastruktur och trafikering,
antingen befintlig eller framtida. Vanliga verktyg som används inom Trafik
verket är tidtabellsverktyget TrainPlan12 eller simuleringsverktyget RailSys.
RailSys har en högre detaljeringsgrad än TrainPlan när det gäller bland annat
infrastrukturens uppbyggnad och konfliktdetektering. Därför är det att föredra
vid detaljerade studier. Figur 43 visar ett exempel på den detaljeringsnivå som
finns i RailSys. Allt som påverkar ett tågs körtid finns, till exempel signaler,
baliser och hastighetstavlor. Dessa är utplacerade på rätt kilometertal, och för
varje spårlänk finns information om bland annat hastighet och lutning.
Figur 43.
Utdrag från RailSys som visar
infrastrukturens detaljeringsgrad.

Fotnot.
12

F rån år 2020 planerar Trafikverket
att ersätta TrainPlan med tidtabellsverktyget TPS
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Utdata i en tidtabellsanalys är en eller flera tidtabeller och medföljande
information, till exempel faktiska restider i ett system med en viss infrastruk
tur givet den antagna tidtabellen med alla inplanerade möten och förbigångar.
Figur 44 visar resultatet av en tidtabellsanalys över Ostlänken med ett visst
trafikupplägg. För att få ihop alla antagna önskemål om trafikering visade sig
att det krävdes en förbigång i Södertälje, vilket är ett typiskt resultat från en
tidtabellsanalys.
Figur 44.
Exempel på utdata från en tidtabells
analys: faktisk tågordning med förbigångar, gångtider, med mera.

Det är först med en tidtabellsanalys som det går att bekräfta att alla tåg får eller
inte får plats på en bana. Det går att mäta effekter av gångtidsskillnader och
omloppstider, och om en tidtabell byggs upp för ett nätverk av linjer går det
även att mäta bytestider till tåg på anslutande linjer.
En tidtabellsanalys är ett tidskrävande arbete där flera lösningar testas och
förkastas under arbetets gång. Oftast finns det dock många fasta förutsättningar
i form av önskade gångtider, önskad periodicitet i uppläggen och önskade
bytestider som begränsar antalet möjliga tidtabeller.

KAPACITET PÅ JÄRNVÄG – EN KUNSKAPSÖVERSIKT

57

8.3 Simulering
Tidtabellsanalysen svarar på om det är möjligt att skapa en viss tidtabell med
en viss infrastruktur, men den säger vanligtvis inget om kvaliteten på trafikupp
lägget. För att kunna ge en bild av tidtabellens förmåga att hantera störningar,
utan att faktiskt köra tågen i praktiken, görs därför en simulering. Trafikverket
använder sig av simuleringsverktyget RailSys där stokastiska primärstörningar
kan läggas in på tågen på önskade platser. Därefter simuleras tågtrafiken. Tågen
antas då framföras på infrastrukturen, bli störda av primärstörningarna och
hanteras av en automatisk tågklarerare. Utdata från en simulering är statistik
över hur tågen har hanterat störningarna och den kan återges som exempelvis
punktlighet, medelförsening och antal försenade tåg i den detaljeringsnivå
som önskas.
En simulering är inte en fullständigt korrekt återspegling av verkligheten men
det går att få en uppfattning om förväntad kvalitet. Den huvudsakliga nyttan
med en simulering är snarare att det är ett bra verktyg för att göra en jämförelse
mellan olika alternativ. Simulering är till exempel lämpligt för att jämföra olika
tidtabeller för att se om den ena varianten är mer robust än den andra, och för
att synliggöra flaskhalsar och ta reda på om infrastrukturen är tillräckligt väl
dimensionerad.
I en simuleringsstudie är det inte själva simuleringen som är det svåra och
tidskrävande steget, utan snarare de förberedande stegen samt tolkningen av
simuleringsresultatet, se Figur 45. För att få bra resultat ställs höga krav på
tidtabellen, konflikter ska vara hanterade, alternativa vägar genom stationer
måste vara definierade med mera. Nästa steg är att skapa rätt störningsfördel
ningar som ska läggas in i modellen. En störning kan antingen inträffa på tågens
startstation, på mellanliggande stopp eller ute på linjen. Till detta behövs en
slumpmässig fördelning som är så lik verkliga störningar som möjligt. Till hjälp
finns verklig förseningsstatistik att tillgå och uppmätt data angående uppe
hållsförseningar. Det krävs dock flera steg av kalibrering där ingångsförsening
arna testas, jämförs med verkligt utfall och uppdaterar parametervärden för att
få modellen att fungera så likt verkligheten som möjligt. Kalibreringen är ofta
en svår och tidskrävande uppgift och beroende på simuleringsfråga är den mer
eller mindre viktig. Nästa steg är att skapa de olika varianter av tidtabeller och/
eller infrastrukturer som ska analyseras. Samma hårda krav gäller för de tid
tabeller som skapas här som för den initiala tidtabellen. När allt detta är klart
kan simuleringarna köras i simuleringsprogrammet, tillräckligt många gånger
för att ge ett signifikant säkerställt resultat. Det sista steget är att hämta intres
sant utdata från programmet och analysera förseningsmönstret, för att se hur
och varför det ser ut som det gör och vilka slutsatser som går att dra ifrån det.
Förseningsstatistik
(LUPP + uppmätt data)
Figur 45.
Steg som ingår i en simuleringsstudie.
Tidtabellsanalys
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Tågplanen görs
simuleringsbar
inom valt
simuleringsområde

Kalibrering
av JA mot
verkligt utfall

UA-modellen/
-erna anpassas
beroende på
simuleringsfråga

Simuleringsresultat
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9 Sammanfattande diskussion kring
kapacitet

Som den här rapporten visar finns det en stor mängd faktorer som påverkar
kapaciteten på järnvägen. Det är därför inte möjligt att ge ett entydigt svar på
frågan vilken kapacitet en viss bana har. Det finns heller inget enkelt svar på
frågan om hur många tåg som får plats på en bana, utan svaret kommer alltid
att bli ”det beror på…”.
Det finns dock många åtgärder som om de genomförs ökar den teoretiska
kapaciteten på banan, till exempel fler mötesstationer, längre förbigångsspår
och extra blocksignaler. Beroende på hur trafiken ser ut på banan, vilka tåg som
går där, tågens önskade trafikeringsmönster med mera, behöver dock inte den
praktiska kapaciteten öka. Till exempel, på en enkelspårsbana där tågen sällan
går i samma riktning efter varandra har en mellanblocksignal liten praktisk
nytta även om den teoretiska nyttan är stor. På en enkelspårsbana där principen
med kolonnkörning frekvent utnyttjas får den nya mellanblocksignalen där
emot en stor praktisk nytta, det kan gå att framföra fler tåg på grund av signalen.
Även om en kapacitetshöjande åtgärd visar sig ha endast en liten praktisk nytta
när det kommer till kapacitetstilldelning kan nyttan ändå vara stor i form av
flexibilitet och återställningsförmåga i störda lägen. En ny förbigångsstation
kanske inte kan användas frekvent för planerade förbigångar, men den är
mycket betydelsefull för att minska förseningarna då tågen inte kör enligt planen.
Att skapa förutsättningar för att hålla en god kvalitet i tågtrafiken är också en
viktig del av banans kapacitet.
För att kunna svara på vilken kapacitet som finns på en bana och vilken kapa
citet som behövs är det således mycket viktigt att ta hänsyn till vilken trafik
som kunderna efterfrågar och hur fordonen utnyttjar infrastrukturen. Det kan
till exempel ge ökad kapacitet att lägga in en växel med hög växelhastighet till
ett sidospår, om det frekvent ska ske förbigångar på sidospåret. Då kommer
tåget som ska köra in på sidan undan snabbt. Däremot kan inte den högra växel
hastigheten utnyttjas om sidospåret är kort eller om tågets stoppunkt ligger
nära växeln. Då kan tåget inte hålla den höga hastigheten eftersom det måste
bromsa in och stanna strax efter växeln.
Vid nybyggnation kan det vara svårt att i förväg förutsäga hur trafikefterfrågan
på den nya banan kommer att se ut. Det är dock viktigt att försöka så gott det
går att skapa en bild av trafiken och skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Det är också mycket sannolikt att trafikefterfrågan ändras med åren, vilket
motiverar att nybyggnation byggs på ett flexibelt sätt som medför att olika
typer av tåg och trafikupplägg kan framföras.
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10 Definitioner och förkortningar

ATC – Signalsäkerhetssystem som övervakar tågrörelser
Avvikande huvudspår – Annat huvudspår på en station än normalhuvudspåret
Baliser – Informationsöverföringsplattor i spår
Blocksträckor – Sträckan mellan två signaler på linjen mellan två stationer
Headway – Hur tätt tåg kan färdas efter varandra utan att det efterföljande
tåget får restriktivt signalbesked. Headway kan även användas som allmän
benämning för tidsavståndet mellan tåg som använder samma infrastruktur,
vid exempelvis tågmöten.
Huvudspår – Spår som är avsett för säkrad rörelse
Normalhuvudspår – Spår på en station som leder genom växlar i normalläge
Sidospår – Annat spår än huvudspår
STAX – Största tillåtna axellast
Station – Benämns driftplats i Trafikverkets säkerhetsföreskrift TTJ.
En driftplats är ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas
av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen.
STVM – Största tillåtna vikt per meter
Tidtabell – Benämns körplan i Trafikverkets säkerhetsföreskrift TTJ.
idtabell kan även användas som benämning på tågplan.
Teoretiskt kapacitetsutnyttjande – Ett framräknat kapacitetsutnyttjande
utifrån UIC 406
Tågplan – Årlig plan över användandet av järnvägsinfrastrukturen
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