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Abstract

Optimisation of cyclic timetable for railway traffic on a
regional level. A case study of “fyra Mälarstäder”.

Niklas Dahlin

Effective commuting is an important part of regional development and attractiveness,
where railway traffic is a favourable mode of transportation owing to it being energy
efficient and environmentally friendly. Attaining more people to choose the train to
commute is therefore desirable. A concept aiming to increase the use of railway
traffic is cyclic timetable. At present the concept is most frequently used on a national
level but there are possibilities to implement the ideas on a more regional level. 

The purpose of this thesis is to study if and how a cyclic timetable for railway traffic
can be constructed and optimised for a region, more specifically the region “fyra
Mälarstäder”. Challenges and opportunities to implement this type of timetable on a
regional level are also discussed.
 
In order to construct a timetable for railway traffic several infrastructural limitations
must be taken into account. An example that extensively limits railway capacity is
single tracks. Hence, to be able to construct and optimise the timetable these
limitations were formulated, together with a number of other criteria, mathematically
as constraints for an optimisation problem. For the optimisation setup the objective
function consisted of a sum of weighted trip times within the system, which in turn
was minimised.

Results conclude that a cyclic timetable could successfully be used for “fyra
Mälarstäder”. However, some aspects remain to be investigated, including train line
continuation beyond the system boundaries of the study. As for the optimisation, it
appears that the weighting of the objective function plays a considerable role to
obtain a satisfying timetable. Varying and adjusting certain parameters may also be
favourable to achieve a timetable as beneficial as possible. 
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Sammanfattning  
Allt fler arbetspendlar i Sverige och Trafikverkets prognoser visar att ökningen kommer 
att fortsätta. För att pendlingen ska vara hållbar behöver allt fler resor göras kollektivt, 
och tåget som transportmedel är på många sätt ett bra alternativ. Tåget är snabbt och 
effektivt, samtidigt som det är ett mer miljövänligt trafikslag. Att få ännu fler att välja 
tåget, framför exempelvis bil, är därför önskvärt.  

Pendling sker idag både över kommun- och länsgränser, vilket innebär att regionala 
samarbeten kan underlätta för att åstadkomma så goda pendlingsmöjligheter som möjligt. 
Ett exempel på en sådant samarbete är Fyra Mälarstäder i samverkan (Eskilstuna, 
Västerås, Enköping, Strängnäs), vars förhoppning är att kunna utveckla regionen bland 
annat genom att förbättra kollektivtrafiken mellan städerna.  

Ett sätt att förbättra pendlingsmöjligheterna är att försöka åstadkomma en så gynnsam 
tidtabell som möjligt. Takttidtabell är ett intressant koncept, utvecklat för tågtrafiken i 
Schweiz, vilket kortfattat innebär att tåg avgår samma minut varje timme, och med jämna 
intervall. Konceptet innebär ofta också att låta tåg mötas vid knutpunkter i järnvägsnätet 
för att underlätta för byten till andra tåglinjer för fortsatt resa, vilket därmed knyter ihop 
tågtrafiken i ett större system.  

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur en takttidtabell kan konstrueras och 
optimeras för en region som Fyra Mälarstäder. Optimeringen spelar en central roll för att 
få till en tidtabell som är så bra som möjligt. Därtill diskuteras även vilka utmaningar, 
men också vilka möjligheter det finns med att applicera takttidskonceptet på en regional 
nivå, eftersom det idag allt som oftast tillämpas nationellt. 

För att konstruera en tidtabell för järnvägstrafik måste flera begränsningar på järnvägen 
tas i hänsyn. Ett exempel som i hög grad begränsar kapaciteten är enkelspår, vilket 
följaktligen gör att tåg inte kan mötas på vissa sträckor. För att kunna konstruera 
takttidtabellen genom optimering formulerades dessa begränsningar, tillsammans med en 
rad andra kriterier, matematiskt som bivillkor till ett optimeringsproblem. För 
optimeringsuppställningen bestod målfunktionen av summan av viktade restider inom 
systemet, vilken i sin tur minimerades. Optimeringsproblemet implementerades i 
MATLAB som användes för att lösa problemet.  

Resultaten visar att takttidtabell med de kriterier som ställts upp i studien kan konstrueras, 
och möjligheter finns för att implementera denna för järnvägstrafiken mellan fyra 
Mälarstäder. Vissa aspekter återstår dock att utreda, däribland tåglinjers fortsatta 
sträckning utanför studiens systemgränser. Vad gäller optimeringsuppställningen framgår 
det att en viktning av målfunktionen spelar en ansenlig roll. Att variera och justera 
parametrar kan också vara en god idé för att få till en så tillfredsställande tidtabell som 
möjligt.  
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Begreppslista 
Nedan följer en lista med begrepp och dess innebörd som används i denna rapport. 

  
Anslutning 
 

En planerad relation mellan ankomst och avgång för olika 
tåglägen. 

ATC Automatic Train Control. Signalsäkerhetssystemet på den svenska 
järnvägen. 

Balis Transponder i spåret för kommunikation mellan bana och tåg. 
Bana Järnvägssträckning inklusive linje och driftplatser. 
Bastimme En tidtabellagd timme som sedan återanvänds cykliskt. 
Blocksträcka Del av linjen där av säkerhetsskäl endast ett tåg i taget får 

befinnas. Avgränsas av signaler.  
Dimensionerande 
sträcka 

Den bit av en linje som avgör hur tätt tåg kan köras. 

Driftplats Avgränsat område av banan (från linjen) som kan övervakas 
av tågklarerare, exempelvis en station. 

Dubbeltur En avgång i vardera riktning på en linje. 
ERTMS European Rail Traffic Management System. EU-kompatibelt 

signalsäkerhetssystem som förs in i hela Sverige. Ska vara klart på 
längre sikt.  

Förbigång Omkörning. 
Grafisk tidtabell Grafisk representation av tidtabell som visar tid och position på 

respektive axel. 
Gångtid Tiden det tar att köra en specifik sträcka med tåg utan eventuella 

störningar. 
Headway Minsta tidsavstånd mellan två efterföljande tåg som rent praktiskt 

går att köra med.  
Hållställe Plats för resandeutbyte längs en linje, men som ej är en driftplats. 
Högtrafiktimmar Timmar under dygnet med tätast trafik. Vardagar cirka klockan 

06–09 och 15–18. 
Insatståg Extra tåg som är insatt utöver den vanliga avgångsfrekvensen på 

en linje.  
Kapacitets- 
utnyttjande 

Mått för att analysera den genomsnittliga användningen av 
järnvägen. 

Linje Banan utanför driftplatsernas gränser. 
Resandeutbyte På- och avstigning av resande. 
Restid Tid från avgång till ankomst. 
Rättidighet I tid/på utsatt tid. 
Slack Tidstillägg för att skapa utrymme för driftstörningar. Detta på 

exempelvis gångtider för förarmarginal.  
Station Hållplats eller hållställe där tåg stannar för resandeutbyte. 
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Takttidtabell Tidtabell där avgångar sker med jämna mellanrum och samma 
minut varje timme. Syftar också ofta till att trafik är planerad att 
mötas vid knutpunkter för att underlätta för tågbyten för resenärer.  

Tidskanal Utrymme för tåg i tidtabell.  
Tågklarerare Övervakar och ansvarar för de aktiviteter som sker på en 

driftplats. 
Tåglinje Planerad sträckning som trafikeras av tåg. 
Tågläge Planerad tid och plats för trafikering av ett tåg. 
Tågplan Övergripande plan för trafikering av järnvägen. 
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1. Inledning 
Regional utveckling är på många sätt en viktig fråga. Ur ett nationellt perspektiv för att 
ta tillvara på tillväxtpotentialen i landets alla delar (Tillväxtverket, 2017), såväl som från 
ett regionalt perspektiv, vilket bland annat handlar om att stärka den regionala 
attraktiviteten (Tillväxtanalys, 2016). Ett exempel för att uppnå en hög regional 
attraktivitet är goda kommunikationsmöjligheter i hållbara transportsystem, och eftersom 
människor på en daglig basis rör sig över kommun- och länsgränser blir en effektiv och 
flexibel pendling betydelsefullt. Samordnad planering och beslut inom och mellan 
regioner blir därmed allt viktigare för att åstadkomma detta (SKL, 2017). 

För att uppnå en hållbar pendling är det nödvändigt att allt fler resor görs kollektivt 
(Trivector, u.å.). Här utgör tåg ett snabbt och effektivt transportmedel, som i särklass är 
det miljövänligaste och energieffektivaste trafikslaget per personkilometer. Detta sett till 
motordrivna fordon och förutsatt att elen kommer från en klimatvänlig energimix 
(Trafikverket, 2017f). Trenden är också att allt fler väljer tåget som färdmedel. 
Trafikverket (2014) har sett förändrade resvanor framförallt genom att fler och fler 
arbetspendlar. Prognosen visar också på att ökningen kommer att fortsätta, vilket ställer 
högre krav på tågtrafiken och planeringen av denna.  

Under benämningen Fyra Mälarstäder i samverkan återfinns ett samarbete mellan 
kommunerna Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs (se karta nedan, Figur 1). 
Syftet med samarbetet är att stärka regionen vad gäller samhällsviktiga frågor, där ett av 
målen är utveckla kollektivtrafiken. En politisk idé finns att tågförbindelser mellan 
städerna ska ta 20 minuter och gå med 20-minuters intervall, härmed kallat 20/20-målet. 
I dagsläget är dessa idéer dock inte genomförbara på grund av begränsningar för 
järnvägstrafik vad gäller infrastrukturen och dess kapacitet i regionen (WSP, 2017d). 
Exempel på en sådan begränsning är enkelspår på flertalet sträckor, som följaktligen gör 
att två tåg inte kan mötas på en sträcka. 

Som en följd av dessa aspekter blir det intressant att utreda hur en tidtabell kan utformas 
för regionens järnvägstrafik. Detta för att åstadkomma en så gynnsam järnvägstrafikering 
som möjligt utifrån dagens förutsättningar. Något som i förlängningen också kan ge en 
överblick över vilka begränsningar som är mest kritiska att göra något åt. För att 
undersöka detta är det först och främst nödvändigt att studera hur tidtabeller kan utformas 
i sin helhet. Tillsammans med en grundstruktur kan därefter till exempel tidtabellen 
optimeras fram med avseende på intressanta och relevanta variabler. Här kan ett 
resenärsperspektiv tas med syftet att attrahera nya resenärer och för att behålla 
existerande. Betydande parametrar blir då exempelvis res- och bytestider samt turtäthet. 
Dessa är aspekter som alla avser att öka attraktiviteten för tågtrafiken och därmed för 
kollektivtrafiken överlag, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till en ökad regional 
attraktivitet.  
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Figur 1: Fyra Mälarstäder. Karta från Google Maps. 

När det kommer till tidtabellens struktur är takttidtabell ett intressant koncept. 
Takttidtabell har sitt ursprung i Schweiz, vars tågtrafik allt som oftast rankas bland de 
bästa i världen (Améen & Bösch, 2013). Syftet med konceptet är att på ett 
sammanhängande sätt planera kollektivtrafiken för att underlätta användandet för 
resenären. Takttid innebär helt enkelt att avgångar sker samma minut varje timme. Vidare 
innefattar konceptet ofta att låta trafik mötas vid knutpunkter i kollektivtrafiknätet för att 
därmed också underlätta för byten. Takttidtabell har sedan införandet i Schweiz även 
präglat trafikplaneringen i ett flertal andra länder, däribland Nederländerna och Tyskland 
(Améen & Bösch, 2013), vilket ytterligare visar på att det fungerar på ett tillfredställande 
sätt i praktiken.  

Tillämpningen av takttrafik sker idag allt som oftast på en nationell nivå. Studier om 
möjligheten att även införa detta i Sverige har genomförts, dock med slutsatsen att det 
inte lämpar sig då Sverige på sina ställen är för glesbefolkat (Hansson m.fl., 2010). 
Däremot menar Hansson m.fl. (2010) att det vore möjligt att applicera dessa idéer i 
mindre regioner i Sverige, för att sedan länka samman ”takttidsregioner” på ett lämpligt 
sätt. Det blir därmed också intressant att undersöka hur takttidskonceptet kan föras över 
till en regional nivå, exempelvis fyra Mälarstäder, i syfte att stärka och utveckla regionen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och redogöra för om och hur en 
takttidtabell kan konstrueras och optimeras för en region, mer specifikt för fyra 
Mälarstäder. Detta ur ett resenärsperspektiv. Vidare ämnar studien att utreda vad som 
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behöver tas i beaktning för att åstadkomma en regional takttidtabell. Utifrån detta har 
examensarbetet även för avsikt att diskutera vilka begränsningar i järnvägssystemet 
mellan fyra Mälarstäder som är mest kritiska för att kunna förbättra för en takttidtabell. 
Syftet leder till studiens frågeställningar: 

§ Hur skulle en optimerad takttidtabell för järnvägstrafiken mellan fyra Mälarstäder 
i dagsläget kunna se ut? 

§ På vilka sätt ändras takttidtabellen med avseende på variationer i 
optimeringsuppställningen? 

§ Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att utveckla och applicera en 
takttidtabell på en regional nivå? 

1.2 Avgränsningar 

Några övergripande avgränsningar har gjorts i denna studie. Till att börja med avgränsar 
sig tidtabellsoptimeringen geografiskt till trafik på sträckorna mellan fyra Mälarstäder. 
Trafiken i sig är också avgränsad till persontrafik på järnväg. Godstrafik behandlas inom 
studien i känslighetsanalyserna men ingår ej i optimeringsprocessen.  

Stationskapacitet är en komplex fråga och behandlas inte. Innan en tidtabell 
implementeras måste emellertid kapacitet på stationer tas i beaktning och studeras. 

Hur trafikflödet till och från systemet ser ut och därmed även fordonsplanering i form av 
vilka specifika tåg som ska trafikera vilka sträckor behandlas ej. 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel presenteras i kapitel 2 den bakgrund som är nödvändig för 
att genomföra en optimering av takttidtabell för järnvägstrafik. Kapitlet behandlar bland 
annat grundläggande egenskaper för järnvägen och järnvägstrafikering, 
tidtabellsläggning och takttid. Därefter (kapitel 3) beskrivs det specifika system som 
denna studie berör. Detta i form av den befintliga infrastrukturen samt hur systemet 
trafikeras idag. I kapitel 4 presenteras studiens metodik, vilken innefattas av allt ifrån 
litteraturgenomgång till vilka känslighetsanalyser som har genomförts. Här presenteras 
exempelvis hur begränsningar för järnvägstrafikering har beskrivits matematiskt i ett 
optimeringsproblem för tidtabellsläggning, samt hur målfunktionen har utformats. 
Kapitel 5 redogör sedan den data som använts för tidtabellsoptimeringen. Efter detta 
presenterar kapitel 6 resultaten bestående av optimeringens utfall. Detta följt av ett analys- 
och diskussionskapitel (kapitel 7) där studiens resultat analyseras och diskuteras, även 
uppslag för fortsatta studier presenteras här. Till sist redogörs studiens slutsatser i kapitel 
8. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras den bakgrund som är nödvändig för att konstruera och optimera 
en takttidtabell för järnvägstrafik. Kapitlet inleds med grundläggande egenskaper för 
järnvägen och aspekter som rör dess transportkapacitet. Här lyfts också några viktiga 
begrepp. Därefter presenteras planeringsprocessen av tågplanen, som är planen för hur 
järnvägsnätet ska trafikeras. Konceptet takttidtabell tas också upp närmare. Kapitlet 
avslutas sedan med ett avsnitt om optimering på ett allmänt plan, och hur detta kan knytas 
till järnvägstrafik och tidtabeller.  

2.1 Grundläggande för järnvägstrafik 

Vid tidtabellsläggning för järnvägstrafik är det en nödvändighet att ha grundläggande 
kunskap om järnvägens egenskaper i allmänhet. Detta tillsammans med mer 
systemspecifik information där tidtabellen skall läggas. I detta avsnitt presenteras därför 
egenskaper för järnväg vad gäller infrastruktur, som i sin tur ger upphov till begränsningar 
för kapaciteten på järnvägen. Avsnittet berör även säkerhetsmarginaler och -system på 
järnvägen, samt dess transportkapacitet som i förlängningen påverkar hur tidtabellen kan 
utformas. Viktiga begrepp tas också upp i detta avsnitt, däribland kapacitetsbegreppet 
som är centralt. Hur det studerade systemet är utformat presenteras i kapitel 3.  

2.1.1 Infrastruktur 

Först och främst är antalet spår på en sträckning av stor betydelse för kapaciteten (Abril 
m.fl., 2008). Med andra ord om det är enkelspår, dubbelspår eller möjligtvis ännu fler 
spår på en sträcka. Eftersom tåg varken kan mötas eller köras om på ett enkelspår har det 
också naturligt lägst kapacitet. För att möjliggöra möten behövs särskilda mötesplatser 
där fler spår finns tillgängliga, och kapaciteten på ett enkelspår är därför beroende av 
avståndet mellan dessa mötesplatser. I de delar av ett järnvägsnät där enkelspår 
förekommer används ofta stationer (som i regel har fler än ett spår) som mötesplatser, 
bland annat eftersom persontrafik ändå stannar för resandeutbyte. Platser med fler spår 
specifikt avsedda för möten förekommer också. För att undvika kö på en sträcka är 
omkörningar, eller så kallade förbigångar, också nödvändiga då olika tågtyper körs med 
olika hastighet. Mötesplatser kan i vissa fall användas för förbigång, dock behövs ofta 
särskilda förbigångsspår, speciellt på dubbelspåriga sträckor (Bårström & Granbom, 
2012). Idag består den svenska järnvägen till cirka två tredjedelar av enkelspår 
(Trafikverket, 2014).  

På en dubbelspårig sträcka dedikeras vanligtvis ett spår för vardera körriktning och 
problemet med möten reduceras därmed kraftigt i jämförelse med enkelspår. Dock 
kvarstår omkörningsproblematiken och för att köra om behövs ett förbigångsspår. I 
allmänhet sker förbigångar vid olika typer av så kallade driftplatser (mer om dessa 
nedan). Undantagsvis sker förbigångar även på mötande spår, förutsatt att inget mötande 
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tåg då förekommer (Bårström & Granbom, 2012). Dubbelspår har i jämförelse med 
enkelspår en betydligt högre kapacitet, ofta cirka fyra gånger så stor (Abril m.fl., 2008).  

Driftplatser är ett samlat begrepp för anläggningar som ”ett från linjen avgränsat område 
av banan som kan övervakas av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs för linjen” 
(Järnvägsstyrelsen, 2008, s. 7), där linjen definieras som ”banan utanför driftplatsernas 
gränser” (Bårström & Granbom, 2012, s. 266). Tågklareraren är den som övervakar och 
ansvarar för de aktiviteter som sker på driftplatsen, till exempel hur tåg dirigeras. 
Driftplatser innefattas bland annat av anläggningar för resandeutbyte (stationer), platser 
för tågmöten och förbigångar, tågbildning, lastning och lossning av gods, samt andra 
depåer och verkstäder (Bårström & Granbom, 2012).  

Stationen är på många sätt en intressant driftplats eftersom den används för flertalet av de 
funktioner som driftplatser generellt tillhandahåller. Förutom att stiga av och kliva på tåg 
så används stationen för bland annat möten och förbigångar, som in sin tur påverkar 
kapaciteten hos stationen (Bårström & Granbom, 2012). Därav blir stationskapacitet en 
komplex fråga där många parametrar måste tas i hänseende. Antal plattformar och spår, 
möjliga växlingar mellan dessa och hur länge tåg vistas på stationen är exempel på 
faktorer som påverkar. Till en början i tidtabellsläggningsprocessen är det därför vanligt 
att stationer endast ses som noder eller black-boxes, för att i ett senare skede planera 
tågens förflyttningar på stationen. Detta tillvägagångssätt kan dock göra att tidtabellen 
måste justeras iterativt ifall kapaciteten hos en station överskrids (Peeters, 2003).  

2.1.2 Säkerhetsmarginaler 

Som en följd av järnvägens grundläggande fysiska egenskaper kan tåg inte köra för nära 
varandra ur ett säkerhetsperspektiv. Enkelt sett på saken så rullar hjul av stål lätt på räler 
av stål. Detta ger järnvägen många fördelar, till exempel att ett litet energibehov behövs 
för att föra ett tåg framåt, vilket följaktligen ger positiva aspekter såsom en liten klimat- 
och miljöbelastning. Stål mot stål resulterar dock även i att tågens hjul lätt kan glida vid 
bromsning, vilket leder till att små krafter måste användas vid inbromsning. Detta medför 
i sin tur långa bromssträckor. Att en tågförare hinner bromsa och stanna för hinder framför 
tåget inom siktavstånd hör därför till undantagen. Detta gör att säkerhetssystem bland 
annat i form av signalsystem är nödvändiga för att upprätthålla en god säkerhetsnivå 
(Bårström & Granbom, 2012). Faktum är att dessa system gör järnvägen till ett mycket 
säkert transportsystem (Trafikverket, 2015a). För mer ingående läsning om järnvägens 
fysikaliska egenskaper och mer tekniska detaljer hänvisas till Bårström & Granbom 
(2012) och Åhström (2011).   

Till följd av att en tågförare allt som oftast varken kan stanna inom sin sikt eller väja för 
hinder är linjerna uppdelade i så kallade blocksträckor. På en blocksträcka får endast ett 
tåg i taget vistas (Nelldal m.fl., 2009). En blocksträcka startar vid en blocksignal som 
anger ”kör” om framförvarande sträcka är fri från tåg, alternativt stopp om det finns ett 
tåg på blocksträckan framför. För att hinna stanna innan nästa blocksträcka börjar finns 
även försignaler som indikerar vad nästkommande blocksignal visar. Vid långa 
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blocksträckor finns separata försignaler, medan för kortare sträckor återfinns försignalen 
för nästa blocksignal inbyggd i blocksignalen (Åhström, 2011). En illustration av 
blocksträckor återfinns i Figur 2.  

 

Figur 2: Blocksträckor och signaler (WSP, 2017a, s. 1). 

I Figur 2 ses att tåg B, det bakomvarande tåget, får signalen ”kör”. Om tåg B istället skulle 
befunnits en blocksträcka framåt i körriktningen hade signalen ”kör, vänta stopp” 
erhållits. Detta eftersom framförvarande tåg hade då befunnits på nästa framförvarande 
blocksträcka. Blocksignalen som inleder blocksträckan där tåg A återfinns signalerar 
”stopp” eftersom endast ett tåg får vistas på varje blocksträcka. Headwayavstånd som 
också återges i Figur 2 förklaras närmare i senare avsnitt (2.1.5) om viktiga begrepp. 

Vid möten på enkelspår är säkerhetsmarginaler också en betydande parameter för 
trafikeringen. Då tåg ska mötas på en sträcka med enkelspår kan detta ske på två sätt vid 
mötesplatsen, antingen med eller utan samtidig infart. Detta beror på mötesplatsens 
utformning och medför hur lång tid ett möte tar. Där samtidig infart är möjlig finns på 
vardera sida av mötesplatsen en skyddsträcka mellan den så kallade hinderfrihetspunkten 
och en mellansignal, vilket möjliggör att tågen kan köra in samtidigt till mötesplatsen (se 
Figur 3). Syftet med samtidig infart till en mötesplats är framförallt att båda tågen ska 
kunna köra in samtidigt till mötesplatsen och därmed snabbare kunna få kör-signal ut från 
mötet. Flygande möten, det vill säga utan att tågen stannar, är endast möjligt när tågen är 
betydligt kortare än mötesspåren och att de kommer till mötesplatsen samtidigt. Detta till 
skillnad ifrån mötesplatser utan samtidig infart, där första inkommande tåg måste köra in 
på ett sidospår och stanna innan det mötande tåget kan köra in på mötesplatsen och sedan 
vidare (WSP, 2016). En konceptuell mötesplats med och utan samtidig infart illustreras i 
Figur 3 nedan. 
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Figur 3: En konceptuell mötesplats för tåg, med och utan samtidig infart (WSP, 2017c, 
s. 10) 

Samtidigt infart sker med så kallad så kallad övervakning, vilket innebär att ATC 
(säkerhetssystemet på den svenska järnvägen, se nästa avsnitt) övervakar tåget ned till en 
viss hastighet och automatiskt bromsar tåget om det kör för fort. Antingen sker samtidig 
infart med 10- eller 40-övervakning beroende på driftplatsens utformning.  Detta betyder 
att ATC övervakar tågen ned till 10 alternativt 40 km/h (Banverket, 2009).  

2.1.3 Säkerhetssystem 

Säkerhetssystemet på den svenska järnvägen heter ATC, och står för Automatic Train 
Control. Systemet har bland annat i uppgift att styra signalerna och att säkerställa att tåg 
inte passerar en stoppsignal, men även att tåg håller rätt hastighet (Åhström, 2011). En 
grundprincip som gör järnvägen till ett säkert transportsystem är att stoppsignal alltid ska 
kunna gälla, medan för att körsignal ska erhållas måste alla krav för körsignal vara 
uppfyllda (Bårström & Granbom, 2012). ATC innefattar, utöver de optiska signalerna 
längs järnvägen, dessutom kommunikation mellan ATC-systemet och tågen. Detta 
fungerar genom att längs spåren ligger så kallade baliser, vilket är transpondrar som 
aktiveras när ett tåg kör förbi. Vid passeringen hämtar tågen upp information om 
exempelvis tillåten hastighet och vad signalerna visar (Trafikverket, 2016c).  

Ett modernare signalsystem European Rail Traffic Management System eller ERTMS, 
ska på lång sikt införas i hela Sverige (Trafikverket, 2016a). I dagsläget är det redan 
implementerat på några banor, till exempel Botniabanan som sträcker sig mellan Umeå 
och Nyland (Trafikverket, 2015b). ERTMS är ett standardiserat system som ska 
möjliggöra driftkompabilitet inom EU och förhoppningsvis även öppna upp för en ökad 
kapacitet. Vid införandet kommer de optiska signalerna att ersättas med signaler i 
förarhytten på tågen. Det finns idag tre definierade nivåer för ERTMS. Utbyte från optiska 
signaler till hyttsignaler innefattas av nivå 2, och är också den nivå som Sverige valt att 
införa (Trafikverket, 2016a). Nivå 3 skulle även möjliggöra rörliga blocksträckor 

Samtidig infart

200 m skyddssträcka 200 m skyddssträcka

Ej samtidig infart

Hinderfrihetspunkt (HIP)
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(Trafikverket, 2012). Denna studie innefattar ej ERTMS, framförallt eftersom det är de 
fasta blocksträckornas längd som avgör hur tätt man kan köra tåg, vilket i förlängningen 
påverkar tidtabellsläggningen. Dessa ändras inte i och med nivå 2. Dessutom ligger 
införandet som helhet långt fram i tiden. 

2.1.4 Transportkapacitet 

Som tidigare har berörts beror transportkapaciteten på ett flertal parametrar och därmed 
är kapacitet ett mångfacetterat begrepp som kan studeras på ett flertal sätt. Trafikverket 
definierar det som ”transportsystemets förmåga att hantera efterfrågade volymer av resor 
och transporter” (Trafikverket, 2017a, s. 5), och är även den definition som refereras till 
i denna rapport. Ett mått på kapacitet som har en stor betydelse för tidtabellsutformning 
är den möjliga tågfrekvensen på en sträcka. Med andra ord antalet tåg som kan framföras 
på en linje per tidsenhet. Tågfrekvensen beror framförallt på två faktorer, längden av 
blocksträckorna och tågens hastighet (Bårström & Granbom, 2012). Det faller sig 
naturligt att om ett tåg går snabbare kommer tåget också lämna en blocksträcka fortare 
och därmed möjliggöra infart för bakomvarande tåg, något som i sin tur beror på både 
tillåten hastighet och tågtyp.   

Avståndet mellan tågen måste rent praktiskt även innefatta andra marginaler. Om till 
exempel framförvarande tåg är lite försenat måste det finnas utrymme för att 
bakomvarande tåg inte ska behöva påbörja en onödig inbromsning eller till och med 
stanna, något som skulle leda till tågköer. Punktlighet är därmed också något som 
påverkar kapaciteten eftersom större marginaler måste till för att säkra upp för eventuella 
förseningar som i sin tur skulle kunna spridas vidare inom ett system. Traditionellt läggs 
en så kallad slack på cirka sju procent till i reserv till minsta möjliga restid för att uppnå 
en högre punktlighet (Bårström & Granbom, 2012; Peeters, 2003).  

En blandning av tåg med olika hastighet påverkar även kapaciteten, där ordningsföljden 
på dessa även spelar en roll (Bårström & Granbom, 2012; Peeters, 2003). Detta eftersom 
säkerhetsavstånd hela tiden måste uppfyllas. I Figur 4 nedan illustreras hur 
ordningsföljden påverkar kapaciteten när två olika tågtyper med olika hastighet trafikerar 
ett spår. Till höger i figuren kan åtta tåg i timmen, fyra långsammare och fyra snabbare, 
framföras per timme då tågtyperna alterneras så att de avgår varannan gång. Om de 
snabbare tågen istället avgår först för att sedan låta de långsammare tågen gå efter 
varandra kan totalt 17 tåg per timme framföras på spåret, nio snabbare och åtta 
långsammare. Den möjliga tågfrekvensen blir följaktligen högre om tågens hastighet är 
samma (Bårström & Granbom, 2012).   

 



11 
 

 

Figur 4: Illustration av kapacitet på järnväg beroende av tåghastighet och ordning. Tid 
och position på våg- respektive lodrät axel. 

2.1.5 Viktiga begrepp 

Nedan följer en genomgång av viktiga begrepp med relevans för kapacitet och 
tidtabellsläggning för tågtrafik. 

Gångtid är det begrepp som används för att återge hur lång tid det tar att köra ett tåg en 
given sträcka, detta utan hänsyn till andra tåg eller eventuella störningar i trafiken. 
Gångtiden beror på flertalet faktorer och beräkning av denna innefattar tågets egenskaper, 
spårgeometri, tillåten hastighet och stationslägen. Beräkningar av gångtid används som 
underlag vid exempelvis kapacitetsberäkningar och tidtabellsanalys (WSP, 2017b). 

Dimensionerande sträcka är den bit av en linje som avgör hur tätt, det vill säga med vilken 
frekvens, tåg kan köras. Till exempel på en linje med blocksträckor som tar olika lång tid 
att köra kommer den sträcka som tar längst tid att vara dimensionerade för tågfrekvensen 
(WSP, 2017c). Detta eftersom säkerhetsmarginaler till framförvarande tåg hela tiden 
måste vara uppfyllt samtidigt som tåg inte ska behöva bromsas på grund av för 
högfrekvent trafik.  

 

Figur 5: Dimensionerande sträcka (WSP, 2017c, s. 5). 

I Figur 5 kan det urskiljas att den dimensionerande sträckan på linjen är den som tar fem 
minuter att köra. 

:00 :00:30 :30:10 :10:20 :20:40 :50 :40:00 :00:30 :30:10 :10:20 :20:40 :50 :40



12 
 

Headway, headwayavstånd eller minsta headway innebär det minsta tidsavståndet mellan 
två tåg på en linje som kan köras rent praktiskt. Detta utan att bakomvarande tåg måste 
påbörja en inbromsning vid normal drift (Trafikverket, 2017b). Med andra ord, headway 
är det minsta tidsavstånd bakomvarande tåg måste hålla till tåget framför för att inte nå 
en försignal som påvisar ”kör, vänta stopp”. Detta illustrerades även i Figur 2 ovan, där 
tåg A och B håller headwayavstånd. Således beror headway på den dimensionerande 
sträckan på linjen och även tågtyp. Headway är också en parameter som trafikplanerare 
använder för att lägga tidtabeller. Detta eftersom att väga in varje blocksträcka i 
planeringen skulle bli alltför detaljerat och därmed tidskrävande. För att se till att inte fler 
än ett tåg hamnar på samma blocksträcka längs en linje måste vid planeringen därför 
headway uppfyllas både vid avgång och ankomst mellan efterföljande tåg (Peeters, 2003).  

Teoretisk kapacitet är den matematiskt maximala kapacitet som kan framföras på ett spår, 
vilken grundar sig i headway. Med andra ord hur många tåg som kan köras på en linje 
över en viss tidsperiod. Detta med ständigt avgående tåg med intervall av minsta headway 
(Abril m.fl., 2008). Att uppnå den teoretiska kapaciteten i praktiken är däremot varken 
rimligt eller önskvärt. Detta eftersom det måste finnas utrymme för bland annat 
förseningar, förarens beteende eller efterfrågan på tåget, för att upprätthålla en robusthet 
och därmed punktlighet (Abril m.fl., 2008; Bårström & Granbom, 2012; Nelldal m.fl., 
2009; Peeters, 2003). Teoretisk kapacitet bör därför endast ses som en övre gräns för 
kapaciteten på en linje.  

Praktisk kapacitet innebär istället hur många tåg som praktiskt kan framföras på en linje 
med ett visst mått av tillförlitlighet och punktlighet. Detta med hänsyn till aspekter som 
nämnts ovan. Den praktiska kapaciteten ligger vanligtvis mellan 60 och 75% av den 
teoretiska kapaciteten (Abril m.fl., 2008). Figur 6 visar ett konceptuellt samband mellan 
tillförlitlighet och kapacitet och hur den teoretiska och praktiska kapaciteten förhåller sig 
till detta. 

 

Figur 6: Konceptuellt samband mellan tillförlitlighet och kapacitet. 
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Kapacitetsutnyttjande är ett mått som Trafikverket använder sig av för att varje år 
analysera kapaciteten i det svenska järnvägsnätet. Detta görs genom att dela upp linjer i 
någorlunda homogena avsnitt, så kallade linjedelar, för att sedan studera det 
genomsnittliga utnyttjandet av varje linjedel ett vardagsdygn. Även den tvåtimmars-
period då det går som mest trafik på respektive linjedel studeras på samma sätt 
(Trafikverket, 2017a). Beräkningarna utgår från Internationella järnvägsunionens metod 
för att beräkna kapacitet och resulterar i en procentsats av kapacitetsutnyttjande. Syftet 
med beräkningarna är att översiktligt utvärdera utnyttjandet av linjedelarna och därmed 
kunna identifiera kapacitetsbrister för att uppskatta behov av investeringar i 
kapacitetsutbyggnad (WSP, 2017b).  

Olika nivåer av kapacitetsutnyttjande finns också definierade. Ett utnyttjande under 60% 
definieras som ett lågt kapacitetsutnyttjande, 61 till 80% definieras som medelhögt och 
över 80% som ett mycket högt kapacitetsutnyttjande. De olika nivåerna och dess 
konsekvenser för trafiken används sen för att analysera resultaten (Trafikverket, 2017a). 
En sammanställning av detta återges i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Kapacitetsutnyttjandenivåer och dess konsekvenser för trafik (Trafikverket, 
2017a; WSP, 2017b). 

 Konsekvens 
Kapacitetsutnyttjande Medeldygn 2 timmar (max) 

>80% 

Ingen ledig kapacitet. 
Hög störningskänslighet. 
Mycket svårt att utföra 
underhåll. 

Inga fler tåg kan köras 
under maxtimmar. 
Hög störningskänslighet. 

61–80% 
Störningskänsligt. 
Problem att utföra 
underhåll. 

Avvägning mellan antal 
tåg och krav på kvalitet 
måste göras. 

<60% 
Ledig kapacitet finns 
tillgänglig. 
Underhåll möjligt. 

Möjlighet att köra fler 
tåg under maxtimmar. 

 

Till följd av konsekvenserna som presenteras i Tabell 1 anses generellt att ett 
kapacitetsutnyttjande på ungefär 60% återspeglar en god användning av järnvägen. Detta 
för att hålla en balans mellan nyttjandet av infrastrukturen samtidigt som ett robust system 
med hög resiliens erhålls (WSP, 2017b).  

Det finns både för- och nackdelar med denna typ av kapacitetsberäkningar. En fördel är 
att på ett överskådligt sätt kunna bedöma kapaciteten i ett system, där olika scenarion lätt 
kan studeras. En nackdel är däremot att noggrannheten är relativt låg och enskilda projekt 
bör därför ej endast analyseras på detta sätt (WSP, 2017b).  
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Trafikverket kommer varje år med ”Järnvägens kapacitetsutnyttjande” (Trafikverket, 
2017a) där den svenska järnvägens kapacitetsutnyttjande för föregående år återges. Figur 
7 nedan visar hur detta kan se ut.  

 

Figur 7: Kapacitetsutnyttjande/begränsningar för svenska järnvägen 2016. Grönt, gult 
och rött representerar ett lågt, medelhögt respektive högt kapacitetsutnyttjande 

(Trafikverket, 2017c). 

Figur 7 visar kapacitetsutnyttjandet för linjedelar på den svenska järnvägen 2016. Grönt 
står här för ett lågt utnyttjande (<60%), gult för medelhögt (61–80%) och rött för ett 
mycket högt kapacitetsutnyttjande (>80%).  
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2.2 Tidtabellsläggning 

I detta avsnitt presenteras hur processen att lägga och planera för tidtabeller för 
järnvägstrafik ser ut och vilka som i inblandande i processen. Takttidtabell tas även upp 
närmare. 

2.2.1 Planeringsprocessen 

Utifrån det som tagits upp i föregående avsnitt om järnvägens egenskaper, 
säkerhetsmarginaler och övriga kapacitetsbegränsningar för ett specifikt järnvägsnät kan 
planeringen av tågtrafik genomföras. Generellt kan planeringsprocessen delas in i fem 
steg, vilka följer: 

1) Uppskattning av efterfrågan 
2) Linjeplanering 
3) Tidtabellsläggning 
4) Fordonsplanering 
5) Bemanning 

Planeringsprocessen är dock inte så linjär som den till synes är i en numrerad lista, utan 
processen är snarare iterativ och återkopplas flertalet gånger innan en slutgiltig tidtabell 
är uppnådd (Liebchen & Möhring, 2007; Peeters, 2003). Första steget är relativt 
självförklarande och handlar om att uppskatta antalet resenärer mellan respektive plats, 
eller nod, i ett järnvägsnät. Detta för möjliggöra det andra steget i processen, 
linjeplanering, vilket handlar om planerandet av hur tåglinjerna skall gå. Med andra ord 
mellan vilka platser ska tågen gå, vilken väg ska de ta och vilka platser längs vägen de 
skall de stanna på. Även vilka anslutningar för byten som skall finnas planeras här. Tredje 
steget syftar till själva tidtabellsläggningen som bestämmer tåglägena, det vill säga när 
tåg på de planerade linjerna ska avgå från respektive plats, vart och när eventuella möten 
och förbigångar ska ske, samt hur länge uppehåll av olika slag ska ta (Peeters, 2003). 
Denna övergripande plan för trafikering av järnvägsnätet kallas även för tågplanen och 
är en förutsättning för att trafikeringen ska fungera (Bårström & Granbom, 2012; 
Trafikverket, 2016b). Till sist handlar fjärde och femte steget om att bestämma vilket 
specifikt tåg som ska användas till vilket tågläge, samt planering av personal. Planeringen 
sker allt som oftast på två olika nivåer. Dels centralt, där tågplanen utvecklas av en 
infrastrukturansvarig enhet, och dels lokalt där fordon- och personal planeras, vilket görs 
av tågoperatörerna (Peeters, 2003).  

2.2.2 Trafikverket 

I Sverige är det Trafikverket som är ansvarig för den centrala planeringen och som tar 
fram tågplanen (Trafikverket, 2016b). Kapacitet på den svenska järnvägen är sedan 2010 
öppen för fri konkurrens där alla tågoperatörer med licens från Transportstyrelsen får 
ansöka om tåglägen för att därmed kunna trafikera järnvägsnätet (Bårström & Granbom, 
2012). Processen att ta fram en tågplan tar nästan ett år och sker i samråd med branschen 
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där ett 30-tal verksamma tågbolag ansöker om tid och plats att köra sina tåg. Både vad 
gäller person- och godstrafik. En utmaning som Trafikverket därefter har är att få alla 
tågoperatörer så nöjda som möjligt. Detta är en utmaning eftersom det finns en större 
efterfrågan av tåglägen än vad det finns kapacitet för i det svenska järnvägsnätet 
(Trafikverket, 2014). I samråd med tågbolagen försöker därför Trafikverket hitta 
lösningar på konflikter vad gäller de önskemål som kommit in. Detta genom att 
exempelvis föreslå att tåg kan avgå tidigare eller senare, eller möjligtvis ta en annan väg. 
Vid de tillfällen där lösningar inte kan uppnås genom samråd finns prioriteringskriterier 
att utgå ifrån, där utgångspunkten är att erhålla högsta möjliga samhällsekonomiska nytta. 
Samförstånd har dock företräde. Genomgående hela processen finns en allmän 
eftersträvan att tågplanen ska vara tålig och därmed punktlig och sannolikheten att den 
ska kunna följas skall vara hög (Bårström & Granbom, 2012; Trafikverket, 2014). 
Trafikverkets planeringsprocess av tågplanen i Sverige åskådliggörs i Figur 8 nedan och 
är något som sker varje år. 

 

Figur 8: Planeringsprocessen av tågplanen i Sverige (Trafikverket, 2016b). 

Som Figur 8 visar börjar processen i januari med en tidig dialog med tågbolagen, och 
avslutas i mitten av december då den nya tidtabellen börjar gälla. Arbetet med 
tidtabellsläggning och tågplanen genomförs av närmare hundra medarbetare på 
Trafikverket. I deras informationsvideo Att skapa tidtabeller för tåg utrycker sig en 
trafikplanerare på detta sätt:  



17 
 

Man tar ett tåg i taget och lägger ut tider, så försöker man anpassa dom efter 
varandra. Det är ganska svårt eftersom det är som ett gigantiskt pussel. 
(Trafikverket, 2014), 

vilket i viss utsträckning skildrar hur arbetet går till rent praktiskt. 

2.2.3 Tidtabellsläggning och grafiska tidtabeller 

Denna studie berör framförallt det tredje steget i planeringsprocessen och lyfts därför här 
lite mer i detalj, vilket till stor del handlar om att ta fram så kallade grafiska tidtabeller. 
Baserat på den grunddata om järnvägssystemet och vilka linjer som skall köras, som 
diskuterats i tidigare avsnitt tas dessa fram, vilka sedan ligger till grund för den officiella 
tidtabell som tågoperatörerna går ut med (Bårström & Granbom, 2012; Nelldal, m.fl., 
2009). I en grafisk tidtabell visas läge och tid på respektive axel. En större lutning på 
grafen innebär ett snabbare tåg och vice versa. En vågrät linje innebär följaktligen att ett 
tåg står still på en plats (Peeters, 2003). Ett exempel på en grafisk tidtabell kan studeras i 
Figur 9 nedan.  

 

Figur 9: Ett exempel på grafisk tidtabell. 

I Figur 9 representerar varje linje ett tågläge (1 – 6) på ett spår mellan A och E mellan 
klockan 09:00 och 10:20. De olika typerna av linjer representerar olika tågtyper som går 
med olika hastighet. Samtliga tåg går i riktning mot E. De heldragna linjerna, som 
exempelvis skulle kunna motsvara regionaltåg kör snabbare än de streckade som 
representerar godståg. Den streckade linjen med punkter är ett snabbtåg. Vid B och D 
finns exempel på förbigångar där godstågen får stanna på ett förbigångsspår för att bli 
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omkörda av regionaltåget. De mindre vinkelräta strecken, exempel på detta finns inringat 
i Figur 9, motsvarar uppehåll för resandeutbyte. 

När en grafisk tidtabell eller tågplan är klar kan den dock inte användas som ett slutgiltigt 
kördokument. Utan tågplanen är som namnet förtäljer en plan och den fungerar endast 
om alla tåg följer den helt. Förseningar, men även att tåg avgår för tidigt, kan påverka 
andra tåg. För den dagliga trafiken kommer då processen tillåta och styra trafik in 
(Bårström & Granbom, 2012, s. 160). Detta görs av trafikledningen och deras system, 
vars syfte är kontrollera och anpassa trafiken så att trafiken fortlöper som den ska. Detta 
arbete kan till exempel innebära att inplanerade tågmöten måste flyttas, att organisera 
förbigångar eller att ändra ordningen på tåg (Bårström & Granbom, 2012).   

Det finns ett flertal parametrar som måste tas hänsyn till vid utformningen av den grafiska 
tidtabellen. Ur ett marknadsperspektiv är till exempel punktlighet en mycket viktig sådan. 
Därmed behövs marginaler läggas till på exempelvis gångtider för att erhålla ett robustare 
system (Abril m.fl., 2008; Bårström & Granbom, 2012; Nelldal m.fl., 2009; Peeters, 
2003). Säkerhetsmarginaler måste givetvis också vara uppfyllda, och om möjligt kan det 
vara en idé att dra isär avgångstider så mycket som möjligt ifrån varandra för att öka 
robustheten i systemet (Peeters, 2003). En avvägning för utrymme mellan person- och 
godstrafik måste också göras (Hansson m.fl., 2010). Andra aspekter är hur lång tid 
uppehåll tar, vid exempelvis stationer och mötesplatser; eller vid förbigångar, där tåg kan 
behöva stanna för att bli omkörda. Tiden det tar att vända ett tåg vid slutstation är en 
annan aspekt (Abril m.fl., 2008; Nelldal m.fl., 2009; Peeters, 2003). Om det finns 
planerade relationer mellan olika tågs ankomster och avgångar sägs de vara anslutande, 
vilket också behövs ta hänsyn till i tidtabellsläggningen. Ytterligare exempel som kan tas 
i beaktning är att synkronisera tåg. Till exempel när olika tåglinjer delvis trafikerar samma 
bana, kan det vara en idé att försöka planera tågen så att sträckan trafikeras med jämna 
intervall istället för att tågen avgår nära varandra i tid (Peeters, 2003).  

2.2.4 Takttidtabell 

Takttidtabell, cyclic timetable eller taktfahrplan, där det sistnämna är det tyska ordet 
takttid härstammar ifrån, är benämningen på en tidtabell där tåg avgår samma minut varje 
timme (Améen & Bösch, 2013). Andra begrepp som syftar till detta är styv eller taktfast 
tidtabell (Hansson m.fl., 2010). Förutom att tåg avgår regelbundet brukar även 
takttidtabell syfta till att trafiken är planerad att mötas vid knutpunkter i 
kollektivtrafiksnätet för att därmed underlätta byten och då minimera den totala restiden 
för resenärer. Konceptet har sitt ursprung i Schweiz där det idag tillämpas på ett 
fördelaktigt sätt. Exempelvis har järnvägsresandet ökat med 40% efter införandet 
(Hansson m.fl., 2010; Améen & Bösch, 2013). Även andra länder såsom Tyskland och 
Nederländerna använder sig av konceptet vid planering av tågtrafik (Hansson m.fl., 
2010).  

I Taktfast tågtrafik – Effekter av styv tidtabell på järnväg (Hansson m.fl., 2010) föreslås 
definition av begreppet i tre nivåer. Detta för att tydliggöra konceptet, och för att i 
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förlängningen förenkla riktlinjer vid exempelvis planering. I definitionen innebär nivå ett 
att avgångar sker med återkommande minuttal, till exempel 06:10, 06:50, 07:10, 07:50 
och så vidare. Nivå två innebär därtill att intervallen är jämna, exempelvis 06:10, 06:40, 
07:10, 07:40 och så vidare. Definitionen av takttidtabell nivå tre, även kallad integrerad 
takttidtabell, tar istället ett systemperspektiv på takttid där anslutningar vid knutpunkter i 
ett järnvägsnät är anpassade efter varandra, där var och en av linjerna avgår med 
regelbundna jämna intervall. 

En fördel vid planerandet av takttidtabell är att endast en timme behöver planeras som 
sedan fortlöper, en så kallad bastimme. Generellt ser resandet dock inte likadant ut över 
dygnets timmar eller mellan vardagar och helgdagar, vilket i praktiken innebär att fler 
olika bastimmar måste planeras. I exempelvis Nederländerna konstrueras en låg- och en 
högtrafikstimme, och även nattimmarna planeras för sig där större utrymme för godstrafik 
och banunderhåll görs tillgänglig (Hansson m.fl., 2010).  

Tyler (2003) understryker flera fördelar med takttidtabell. Sammanfattningsvis resulterar 
det i en sammanhängande och logisk tidtabell, där anslutningar vid noder är optimerade 
för, vilket främjar en enklare användning av hela järnvägsnätet. Takttidtabell gör det 
också lätt för resenären att komma ihåg när tågen går. Detta till skillnad från en 
oregelbunden tidtabell där resenären i stort endast känner till den avgång som resenären 
vanligtvis använder (Andersson, P. G., 1992). Med takttidtabell blir det därmed lättare att 
använda kollektivtrafiken överlag och man kliver snarare på ett system än en linje som 
Clever (1997) utrycker det. Marknadsföring av järnvägstrafiken blir också enklare för 
tågbolagen. Vidare ger takttidtabell också förutsättningar för ett gott 
kapacitetsutnyttjande (Tyler, 2003). Andra fördelar återfinns exempelvis vid förbindelser 
till höghastighetståg, vars syfte är att minska restiden. Om bytestiden då är alltför lång 
försvinner poängen med investeringen i höghastighetståg på grund av långa bytestider 
(Clever, 1997). Med takttidtabell för järnvägstrafik underlättas även planering för 
anslutningar till andra transportslag, exempelvis buss för transport till och från 
tågstationen (Hansson m.fl., 2010).  

I en intervjustudie med svenska aktörer i järnvägsbranschen (Hansson m.fl., 2010) ser 
företrädare för persontrafik inga större nackdelar med takttidtabell. De största 
nackdelarna eller problemen lyfts istället av godstrafiksoperatörerna, vilka uttrycker en 
oro i att takttidtabeller medför en prioritering av person- framför godstrafik. Därav dras 
slutsatsen att för att takttidtabell ska fungera för både gods- och persontrafik så måste 
tåglägen, eller tidskanaler, för gods finnas tillgängliga hela dagen (Hansson m.fl., 2010). 
Detta finns exempel på i Schweiz där man har ett antal kanaler för gods varje timme, vilka 
inte nödvändigtvis är taktfasta. Oregelbundheten är dock inget större problem eftersom 
en viktigare parameter för godstågen är rättidighet snarare än att avgå vid regelbundna 
tidpunkter. Så kallad skogstid, det vill säga tid som godståg står still för förbigång av 
snabbare tåg, bör dock minimeras anser godstågsoperatörerna då denna tid är kostsam 
(Hansson m.fl., 2010).  
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En annan aspekt som måste tas hänsyn till vid planering av takttidtabell är att för stor vikt 
inte får läggas på bytestider om anslutningarna inte används. Clever (1997) visar 
exempelvis på en studie att 70% i Frankfurtregionen aldrig byter tåg, för vilka en minimal 
bytestid då är irrelevant. Att då samordna trafiken genom att exempelvis låta tåg gå 
långsammare en sträcka för att få till en bra anslutning blir då kontraproduktivt. 
Ytterligare en nackdel med takttidtabell som Clever (1997) tar upp är att stationers fulla 
kapacitet inte utnyttjas. Detta eftersom när tåg möts på stationer samtidigt innebär det 
också att de kommer stå outnyttjade under längre perioder.  

Hansson m.fl. (2010) drar slutsatsen att med lite eftertanke kan takttidtabell införas i 
Sverige. Däremot är det inte troligt eller passande på en nationell nivå som i Schweiz, 
eftersom Sverige på sina håll är för glesbefolkat. Men, i avgränsade områden skulle det 
kunna fungera, då tillsammans med en ”lämplig länkning” mellan takttidtabellsområdena. 
Det är dock viktigt att göra plats för både gods- och persontrafik. Till sist finns det studier 
som visar att takttid gör tågtrafiken mer attraktiv, exempelvis har efterfrågan beräknats 
cirka 5–15% högre än för järnvägstrafik med oregelbunden tidtabell (Hansson m.fl., 
2010).  

2.3 Optimering 

I detta bakgrundskapitel är det också på sin plats att presentera ämnet optimering i mer 
generella drag. Mer konkret hur matematiska modeller för optimering av tidtabell har 
använts i denna studie presenteras däremot i metodkapitlet, däribland hur målfunktion 
och bivillkor har formulerats. 

Optimering är en matematisk disciplin vars modeller försöker beskriva ett problem i 
matematiska termer för att sedan lösa det på ”bästa” sätt. Tillämpningsområdena är 
nästintill oändliga och möjligheterna stora. Exempelvis används optimering för att 
maximera vinst eller minimera risk men även för att planera transporter (Griva m.fl., 
2009). Optimering är dock sällan en enkel uppgift och det har sagts att optimering är lika 
mycket en konst som en vetenskap (Noreland, 2014, s. 4). En kan allt som oftast inte 
plocka en färdig algoritm till ett problem som sedan direkt ger ett svar. Till en början är 
det ofta inte självklart vad som ska optimeras, det vill säga vad ska minimeras eller 
maximeras. Med andra ord, vilka parametrar är viktiga och hur ska olika aspekter viktas? 
Det är heller inte alltid rättframt hur bivillkor ska formuleras på ett lämpligt sätt för att 
sedan kunna lösa problemet på ett effektivt sätt; eller att bivillkoren beskriver de verkliga 
begränsningar som råder på ett sätt som är bra nog. Därtill finns det ofta flera olika sätt 
att ställa upp samma problem (Noreland, 2014).  

När man väl ställt upp sitt problem återstår givetvis att lösa problemet och sedan analysera 
resultaten, något som inte heller nödvändigtvis är helt enkelt. Exempelvis vid större 
problem, som kan bestå av miljontals variabler, kan tidsaspekten att lösa problemet vara 
en avgörande faktor. Om lösningen är ett globalt eller lokalt optimum är också en aspekt 
att ta hänsyn till. Ibland kan ett lokalt optimum vara tillräckligt, i andra fall inte (Griva 
m.fl., 2009). Efter att en lösning har erhållits bör man även ställa sig frågan om lösningen 
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är användbar, eller om man bör söka vidare efter andra lokala optimas. Man bör också 
analysera hur känslig lösningen är för störningar eller ändringar i parametrar, exempelvis 
kan i vissa fall små ändringar i data ge stora skiftningar i målfunktionen, och därmed 
lösningen (Noreland, 2014). 

Att använda optimering för att lägga tidtabeller är det flera som har studerat. För att 
nämna några få. Serafini & Ukovich (1989) formulerade bivillkor för att schemalägga 
periodiska händelser, vilket är användbart för exempelvis takttid. Liebchen & Möhring 
(2007) och Peeters (2003) är andra exempel som studerat tidtabellsoptimering mer 
specifikt för järnväg.  

När det kommer till att optimera tidtabeller finns det flera olika perspektiv som kan tas, 
vilka i sin tur kan vara motstridiga varandra. Ett exempel är att en resenär skulle vara 
väldigt nöjd om tåget avgick exakt vid önskad tidpunkt direkt mellan de stationer som 
den resande avsåg att färdas. Detta skulle dock ur ett kostnadsperspektiv vara helt orimligt 
(exempel ur Peeters, 2003). De olika perspektiven kan sammanfattas i tre olika kategorier 
vilka följer: att tillfredsställa kunder, att skapa ett robust och stabilt järnvägsnät eller att 
kontrollera kostnader (Peeters, 2003). Visserligen går de första två kategorierna in i 
varandra men framförallt önskar troligtvis en resande korta restider, med få och korta 
bytestider, samt hög turtäthet. Däremot gör det sistnämna anspråk på systemets robusthet, 
eftersom vid alltför täta avgångar sprider sig förseningar enklare i systemet. Turtäthet är 
naturligt också en kostnadsfråga. Dessa olika perspektiv eller mål kan sedan översätts till 
olika målfunktioner i optimeringsproblemet.  

Optimering av tidtabeller för järnvägstrafik kan även, utöver att hitta optimal1 lösning för 
dagens järnvägsnät, identifiera hur mycket återstående kapacitet som finns tillgänglig och 
vilka begränsningar som mest kritiska att investera bort, för att därmed utöka kapaciteten 
(Abril m.fl., 2008).  

  

                                                
1 läs i någon mån optimal eller i alla fall tillfredställande, till följd av styckena ovan.  
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3. Systembeskrivning 
Detta kapitel syftar till att beskriva det specifika system som studeras i denna rapport. Det 
vill säga hur järnvägssystemet mellan fyra Mälarstäder ser ut i nuläget. Även några 
antaganden och avgränsningar gällande systemet presenteras. Kapitlet presenterar också 
en nulägesbeskrivning över hur systemet trafikeras idag.  

3.1 Infrastruktur 

En översiktlig schematisk bild över infrastrukturen i det studerade systemet kan studeras   
i Figur 10 nedan.  

 

Figur 10: Översiktlig schematisk systembeskrivning. 

I Figur 10 kan det urskiljas vilka sträckor som består av enkel- respektive dubbelspår. 
Cirklarna representerar noder i systemet. I detta system motsvarar en nod antingen en 
station, en mötesplats eller där enkelspår övergår i dubbelspår. De fyllda cirklarna innebär 
stationer där tåg gör uppehåll för resandeutbyte. De icke-fyllda representerar övriga 
noder. Den streckade linjen mellan Enköping och Strängnäs innebär att sträckan är 
trafikerad av buss eftersom ingen järnväg existerar däremellan. 

All information gällande den befintliga infrastrukturen som presenteras i detta avsnitt 
grundar sig i BIS, vilket är Trafikverkets system för hämtning och lagring av banrelaterad 
data (Trafikverket, 2017d). Detta om inget annat anges. Informationen som presenteras 
kan delvis också hämtas från kartor över trafikledningsområden som Trafikverket 
tillhandahåller (Trafikverket, u.å.).  
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3.1.1 Linjer 

Nedan följer en genomgång av linjernas utformning mellan respektive nod i det studerade 
systemet.  

Eskilstuna C - Strängnäs 
Linjen mellan Eskilstuna C och Strängnäs består mestadels av enkelspår. Mellan Härad 
och Strängnäs kommer det från och med sommaren 2018 vara dubbelspår (Trafikverket, 
2017e), därför har denna utbyggnad tagits med i systemmodellen. Längs banan återfinns 
tre driftplatser, Kjula, Barva och Härad. Kjula och Barva är mötesplatser och i Härad 
övergår enkelspåret i dubbelspår. 

Eskilstuna C – Västerås C 
Från Eskilstuna C är det dubbelspår fram till Folkesta där linjen övergår i enkelspår. 
Enkelspåret fortgår sedan till Kolbäck där banan återigen övergår i dubbelspår fram till 
Västerås C. Längs banan stannar tåg för resandeutbyte i Kvicksund södra och Kolbäck. 
De noder som utgörs av mötesplatser på sträckan är Rekarne, Kvicksund och Strömsholm.  

Västerås C - Enköping 
Mellan Västerås C och Enköping är det dubbelspår hela vägen. Tågen gör inga uppehåll 
längs med sträckningen.  

Enköping - Strängnäs 
I dagsläget finns ingen befintlig järnväg utan buss trafikerar sträckan mellan Enköping 
och Strängnäs. 

3.1.2 Noder 

Nedan följer en genomgång av noderna i det studerade systemet.   

Stationer 
Det finns sex stationer inom systemet där tåg gör uppehåll för resandeutbyte. Dessa är 
Eskilstuna C, Västerås C, Enköping, Strängnäs, Kolbäck och Kvicksund södra. På alla 
stationer utom Kvicksund södra, som är ett så kallat hållställe, finns det fler än ett spår. 
Detta innebär att möten är möjliga på alla stationer utom Kvicksund södra. 

För de stationer där linjen som ansluter är dubbelspårig är samtidig infart möjlig (samtidig 
avgång och ankomst). Det vill säga för tåg till och från Enköping, Västerås C och 
Strängnäs. Detta gäller även linjen som ansluter till Kolbäck från nordöst och Eskilstuna 
C norr ifrån. För de linjer där enkelspår ansluter, det vill säga till Kolbäck söder ifrån och 
till Eskilstuna C öster ifrån, är samtidig infart också möjlig. I Kolbäck med 40-
övervakning och i Eskilstuna C med 10-övervakning. 
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Mötesplatser 
På sträckor med enkelspår är möten möjliga i Barva, Kjula, Rekarne, Kvicksund och 
Strömsholm. Samtliga av dessa har samtidig infart möjlig med 40-övervakning, förutom 
Rekarne som har 10-övervakning.  

Övergång enkel-/dubbelspår 
I Härad och Folkesta övergår enkelspår i dubbelspår. Om ett tåg ankommer till noden i 
riktning mot enkelspåret måste detta vänta om mötande tåg finns på framförvarande 
sträckning. Vid stationerna Eskilstuna C och Kolbäck övergår även enkel- till dubbelspår. 

I Tabell 2 nedan finns anslutande linjes utformning till, och möjlig mötestyp vid, 
respektive nod som beskrivits ovan sammanställt. 

Tabell 2: Sammanställning av nodernas anslutande linjes utformning och/eller möjliga 
mötestyp. 

Nod Anslutande linje/möjlig mötestyp 
Strängnäs Dubbelspår 
Härad Övergång enkel-/dubbelspår 
Barva Enkelspår, samtidig infart 
Kjula Enkelspår, samtidig infart 
Eskilstuna C Från Kjula enkelspår, samtidig infart (10-

övervakning) 
Från Folkesta dubbelspår  

Folkesta Övergång enkel-/dubbelspår 
Rekarne Enkelspår, samtidig infart (10-övervakning) 
Kvicksund södra Enkelspår, möte ej möjligt 
Kvicksund Enkelspår, samtidig infart 
Strömsholm Enkelspår, samtidig infart 
Kolbäck Från Strömsholm enkelspår, samtidig infart 

Från Västerås C dubbelspår 
Västerås C Dubbelspår 
Enköping Dubbelspår 

 

Fem driftsplatser, eller noder, inom dagens befintliga system har ej tagits med i 
systemmodelleringen eftersom de på ett eller annat sätt inte är relevanta för denna studies 
ändamål. De bör dock nämnas att de existerar. Två driftplatser som inte är med på 
sträckan mellan Västerås C och Kolbäck är Västerås västra och Dingtuna. Västerås västra 
innefattas inte i modelleringen eftersom dubbelspår finns på sträckningen och möten 
utgör därför ej ett problem. Dingtuna är en station där ”tåg i Bergslagen” gör uppehåll. 
Dessa tåg trafikerar sträckan från Västerås vidare mot Hallstahammar (SJ, u.å.), se Figur 
10. Stationen innefattas inte eftersom de linjer som tidtabelläggs i denna studie ej stannar 
i Dingtuna, och de tåg som faktiskt stannar faller utanför studiens geografiska 
avgränsning för takttidtabellsoptimeringen. Ytterligare tre driftsplatser längs sträckan 
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mellan Västerås C och Enköping återges ej. Dessa är Västerås norra, Tortuna och Lundby. 
Vid driftplatsen Västerås norra delar sig järnvägen och ett spår går vidare mot Sala. 
Trafikeringen av dubbelspåret mellan Västerås C och Enköping antas ej påverkas av detta. 
Driftplatserna Tortuna och Lundby består av växlar mellan spåren som möjliggör byte av 
spår vid exempelvis driftstörningar. Dessa ingår ej i systembeskrivningen eftersom 
störningshantering faller under processen tillåta och styra trafik (se avsnitt 2.2.3).  

3.2 Trafikering 

I detta avsnitt beskrivs hur systemet trafikeras idag. Detta för att ha en referenspunkt att 
kunna jämföra kommande resultat med. Först presenteras persontrafik och sedan 
godstrafik. 

3.2.1 Persontrafik 

Den regionala tågtrafiken i Mälardalen, vilket omfattar det studerade systemet, styrs av 
Mälardalstrafik AB (MÄLAB). Bolaget ägs gemensamt av kollektivtrafiksansvariga i de 
län som omfattas och har i uppgift att förvalta och utveckla tågtrafiken i regionen 
(Mälardalstrafik, u.å.a).  

I dagsläget trafikeras de olika sträckningarna i systemet av tåg på Svealandsbanan 
(Örebro – Eskilstuna – Strängnäs – Stockholm), UVEN-tågen (Linköping – Eskilstuna – 
Västerås – Sala) och tåg på Mälarbanan (Stockholm – Enköping – Västerås) 
(Mälardalstrafik, u.å.b). Mellan Strängnäs och Enköping körs bussar av UL (Upplands 
lokaltrafik), som också är en av delägarna i MÄLAB genom landstinget i Uppsala län 
(Mälardalstafik, u.å.a).  

Svealandsbanan, det vill säga för det studerade systemet mellan Eskilstuna och Strängnäs, 
trafikeras en gång i timmen. Under högtrafiktimmar trafikerar även så kallade insatståg 
sträckan. Ett från Eskilstuna mot Stockholm på morgonen och ett i omvänd riktning på 
eftermiddagen. UVEN-tågen, mellan Västerås och Eskilstuna, går också med 
timmestrafik. Detta med ett insatståg i vardera riktning på morgonen och ett på 
eftermiddagen (WSP, 2017d). Mälarbanan, det vill säga sträckan mellan Västerås och 
Enköping, trafikeras i princip två gånger i timmen (Resrobot, 2018). 

I Tabell 3 nedan följer en sammanställning av tidtabellen för vardagstrafik på morgonen 
mellan klockan 06:00 och 09:00 på respektive sträckning i systemet. Tidsspannet är valt 
eftersom detta är högtrafiktimmar, vilket också denna studie avser att konstruera tidtabell 
för. Tabellen grundar sig i tidtabeller från Resrobot (2018), vilket är en samlingsplats för 
tidtabeller för alla trafikslag i Sverige (Samtrafiken, u.å.). 
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Tabell 3: Tidtabell i dagsläget för högtrafiktimmar på morgonen för respektive tåglinje 
i det studerade systemet. 

Linje Avgång Ankomst Restid 
(min) 

Strängnäs – Eskilstuna C 06:22 
07:21 
08:39 

06:45 
07:43 
08:57 

23 
22 
18 

Eskilstuna C – Strängnäs 06:32 
06:55 
07:16 
08:01 

06:49 
07:12 
07:33 
08:18 

17 
17 
17 
17 

Eskilstuna C – Västerås C 06:52 
07:22 
07:52 
08:52 

07:28 
07:55 
08:28 
09:28 

36 
33 
36 
36 

Västerås C – Eskilstuna C  06:05 
06:35 
07:35 
08:35 

06:37 
07:09 
08:09 
09:09 

32 
34 
34 
34 

Västerås C – Enköping 06:17 
06:44 
07:00 
07:14 
07:44 
08:14 
08:49 

06:33 
07:01 
07:14 
07:31 
08:01 
08:31 
09:03 

16 
17 
14 
17 
17 
17 
14 

Enköping – Västerås C  06:25 
06:55 
07:28 
07:55 
08:25 
08:55 

06:40 
07:10 
07:47 
08:10 
08:40 
09:10 

15 
15 
19 
15 
15 
15 

Enköping – Strängnäs 
(buss) 

06:30 
08:40 

07:15 
09:25 

45 
45 

Strängnäs – Enköping 
(buss) 

06:05 
07:15 

06:50 
08:07 

45 
52 

 
I Tabell 3 kan även potentiella bytestider utläsas, vilka skiljer sig relativt mycket. För 
exempelvis resenärer från Strängnäs till Västerås C kan ett byte göras på sju minuter 
(ankomst till Eskilstuna C 06:45, avgång 06:52). För resande från Enköping till Eskilstuna 
C är däremot minsta möjliga bytestid 25 minuter i Västerås C.  
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3.2.2 Godstrafik 

Det studerade systemet trafikeras även av godstrafik, vilket måste tas hänsyn till vid 
konstruktion av tidtabellen. I denna studie görs detta genom att studera ifall det finns plats 
för godstrafik när tidtabellen för persontrafiken är lagd (se känslighetsanalys, avsnitt 4.8).  

I dagsläget trafikeras sträckan mellan Eskilstuna och Strängnäs av cirka sex dubbelturer 
per vardagsdygn (WSP, 2017d). En dubbeltur innebär en tur i vardera riktning. 

Utanför Eskilstuna C i riktning mot Folkesta ligger Gredby bangård, vilken bland annat 
används för förarbyten och omväxling av godsvagnar för vidare transport. Därav 
trafikeras sträckan mellan Folkesta och Eskilstuna C av flertalet godståg, som därmed 
även går genom Eskilstuna C. Dessa trafikerar dock banan till största del tider utanför 
högtrafik. I genomsnitt trafikeras sträckan av cirka 16 dubbelturer per vardagsdygn 
(WSP, 2017d).  

Vidare trafikeras sträckningen mellan Folkesta och Rekarne av cirka tolv godståg ett 
vardagsdygn. Mellan Rekarne och Kolbäck går desto färre godståg, cirka fyra stycken per 
vardagsdygn. Mellan Kolbäck och Västerås C trafikerar cirka tio godståg sträckan. 
Sträckan mellan Västerås C och Enköping trafikeras av cirka fyra godståg per 
vardagsdygn (Railit Tracker, 2018). En sammanställning av ungefärligt antal dubbelturer 
av godståg för sträckningarna återfinns i Tabell 4 nedan.  

Tabell 4: Ungefärligt antal dubbelturer med godståg per dygn. 

Sträcka Antal dubbelturer 
(per dygn) 

Strängnäs – Eskilstuna C 6 
Eskilstuna C – Folkesta 16 
Folkesta – Rekarne 6 
Rekarne – Kolbäck 2 
Kolbäck – Västerås C 5 
Västerås C – Strängnäs 2 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätten i denna studie för att uppfylla dess syfte. 
Kapitlet inleds med en kort redogörelse för studiens litteraturgenomgång. Därefter 
presenteras vilka kriterier som använts för optimeringen tillsammans med vilka 
antaganden som har gjorts. Kapitlet presenterar även hur tidtabellsläggningen har ställts 
upp som ett optimeringsproblem och hur detta sedan har lösts. I kapitlet redogörs även på 
vilket sätt studiens resultat presenteras, samt vilka känslighetsanalyser som har 
genomförts. 

4.1 Litteraturgenomgång 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång och inläsning bland annat vad gäller 
järnvägen och trafikeringen av denna. Detta för att identifiera vilka möjligheter och 
begränsningar detta transportsätt medför. Litteratur gällande tidtabellsläggning för 
järnvägstrafik gicks sedan igenom för att identifiera hur denna process ser ut. Artiklar 
angående takttrafik och hur detta tillämpas idag gicks också igenom för att bilda en 
uppfattning om dess vid utformningen. Litteraturgenomgången avslutades genom att 
studera vad som tidigare gjorts inom tidtabellsoptimering, bland annat på vilka sätt 
infrastrukturella begränsningar kan formuleras matematiskt.  

4.2 Tidtabellskriterier och antaganden 

Den systembeskrivning som presenterades i föregående kapitel har legat till grund för att 
matematiskt formulera begränsningar för tidtabellen som bivillkor till ett 
optimeringsproblem (se 4.3). Dessa begränsningar och antaganden refereras även till som 
systemmodellen. Som planeringsprocessen (avsnitt 2.2.1) också visar krävs först att 
bestämma vissa kriterier för tidtabellen. Dessa kriterier innefattas av vilka tåglinjer som 
ska köras, vilka tågtyper som trafikerar respektive linje, vilka anslutningar som ska 
planeras för, och med vilken frekvens linjerna ska köras. Detta för att sedan kunna 
genomföra själva tidtabellsläggningen. De kriterier som har använts presenteras i detta 
avsnitt. Den tidtabell som konstruerats avses användas för högtrafiktimmar, det vill säga 
de timmar på morgonen eller eftermiddagen under vardagar när resandet är som störst.  

4.2.1 Tåglinjer 

De tåglinjer som takttidtabell har konstruerats och optimerats för innefattas av 
sträckningarna,  

§ Strängnäs C « Eskilstuna C 
§ Eskilstuna C « Västerås C 
§ Västerås C « Enköping 
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För att ge struktur inför optimeringen och för att på ett enklare sätt kunna använda den 
notation som i nästa avsnitt presenteras har dessa sträckningars tåglinjer fått representeras 
av ett nummer. Dessa återges i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Tåglinjer och dess nummer. 

Tåglinje Linjenummer 
Strängnäs – Eskilstuna C 1 
Eskilstuna C – Strängnäs 2 
Eskilstuna C – Västerås C 3 
Västerås C – Eskilstuna C 4 
Västerås C – Enköping 5 

Enköping – Västerås C 6 
 

Varje avgång inom bastimmen på respektive linje har sedan i sin tur fått ett 
avgångsnummer för att särskilja dem åt, vilket läggs till linjenumret för att bestämma 
tågnumret. Exempelvis har den ena avgången på linjen mellan Strängnäs och Eskilstuna 
C tågnummer 11, och en annan avgång mellan Västerås C och Eskilstuna C har 
tågnummer 42.  

Som systembeskrivningen också återger har tågen mellan Eskilstuna C och Västerås C 
modellerats ha uppehåll för resandeutbyte i Kvicksund södra och Kolbäck.  

Sträckan mellan Strängnäs och Enköping körs med buss, vilket för en modellering 
innebär att de infrastrukturella begränsningar som järnvägen medför inte förekommer på 
sträckan. Tidtabellsläggning för dessa bussar har därför inte inkluderats i 
optimeringsproblemet. Istället diskuteras detta något i rapportens senare 
diskussionskapitel. Denna avgränsning befogas ytterligare genom att inget byte görs till 
och från linjen (se 4.2.4). Detta kan även motiveras genom att valet av tåg som 
transportmedel prioriteras framför buss. 

4.2.2 Tågtyper 

Uppgifter om vilken tågtyp som trafikerar respektive linje i systemmodellen behövs för 
att kunna ta fram gångtider mellan noder i systemet. Vad gäller tågtyper har 
avgränsningen gjorts att endast en tågtyp trafikerar en sträcka. Tågtyper inom systemet 
har bestämts genom att se till vilka tågtyper som i dagsläget till största del trafikerar 
sträckorna. Detta återges i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Tågtyp för varje sträckning i systemmodellen. 

Sträcka Tågtyp 
Strängnäs – Eskilstuna C Rc6 
Eskilstuna C – Strängnäs X12 
Eskilstuna C – Västerås C X40 
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X12 och X40 är båda motorvagnståg, vilket innebär att vagnarna både har drivning och 
utrymme för passagerare. Detta till skillnad från Rc6 som är ett lok som drar ett antal 
vagnar. X40 är en så kallad dubbeldäckare med en största tillåtna hastighet på 200 km/h 
(Järnväg.net, 2018a). X12 och Rc6 har en största tillåtna hastighet på 160 km/h 
(Järnväg.net, 2018b).  

4.2.3 Turtäthet 

För tidtabellsläggningen har två avgångar i timmen per linje planerats. Detta bland annat 
eftersom det ger fler avgångar än idag på flertalet av linjerna (förutom Västerås C – 
Enköping som redan har den frekvensen). Detta för att göra tågtrafiken mer attraktiv. Tre 
avgångar per timme i vardera riktning på sträckorna (vilket motsvarar 20/20-målet) är 
idag inte möjligt framförallt på grund av infrastrukturella begränsningar mellan Västerås 
och Eskilstuna (WSP, 2017d).  

4.2.4 Anslutningar 

De anslutningar som har modellerats att optimeras är byten vid stationerna Eskilstuna C 
och Västerås C. För de potentiella bytesstationerna Enköping och Strängnäs har inga 
anslutningar planerats eftersom restiden däremellan är så pass lång att ingen föreslagen 
resväg gör byte vid dessa stationer. Det vill säga om exempelvis en resenär ska åka från 
Enköping till Eskilstuna C går resvägen via Västerås C där ett byte sker. Detsamma gäller 
för samtliga andra möjliga kombinationer inom systemet, det vill säga att inga byten inom 
systemet sker i Strängnäs eller Enköping. De planerade anslutningarna mellan linjerna 
presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Planerade anslutningar mellan tåglinjerna. 

Nod Linjenummer 
Eskilstuna C 1 à 3 

4 à 2 
Västerås C 3 à 5 

6 à 4 
 

4.2.5 Stationskapacitet 

Som tagits upp i tidigare bakgrundsavsnitt är stationskapacitet en komplex fråga eftersom 
stationen används för flera olika funktioner. Därav behandlas stationer till en början i 
planeringsprocessen ofta som black-boxes. I denna studie har stationerna hanterats på 
detta sätt, vilka innefattas av Eskilstuna C, Västerås C, Enköping, Strängnäs samt 
Kolbäck. Dessa har därmed antagits alltid ha plats för ankommande tåg inom systemet. 
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Kvicksund södra har bara ett spår och därför är inte möte möjligt där, denna begränsning 
har följaktligen tagits med i systemmodellen.  

4.3 Formulering av optimeringsproblem 

I detta avsnitt presenteras hur ett optimeringsproblem har formulerats matematiskt för att 
konstruera takttidtabellen. Detta utifrån den systembeskrivning och tidtabellskriterier 
som tidigare presenterats. Formuleringen syftar till att bestämma tidtabellen för en så 
kallad bastimme, som sedan används cykliskt. Formuleringarna grundar sig i Peeters 
(2003) så kallade CRTP-formulering (Cyclic Railway Timetabling Problem). 

4.3.1 Beslutsvariabler 

Allmänt inom optimering är beslutsvariablerna de variabler som ska bestämmas för att 
optimera målfunktionens värde. Detta med eventuella begränsningar på 
beslutsvariablerna, så kallade bivillkor. Beslutsvariablerna har i denna studie varit tågens 
avgång- och ankomstminut från respektive nod eftersom det är dessa tider som ger 
tidtabellen. Notationen och definitionsmängden för dessa har genomgående varit, 

𝑎"# 	𝜖	{0,… , 𝑇 − 1}  

där 𝑎"# 	 är ankomstminut för tågnummer t till nod n, och  

	𝑑"# 	𝜖	{0,… , 𝑇 − 1} 

där 𝑑"# 	 är avgångsminut för tågnummer t från nod n. Definitionsmängden för dessa har 
varit heltal mellan noll och den cykliska tidsperioden 𝑇, vilket i detta fall är en timme. 
Detta innebär att 𝑇 skulle vara 60 om avgång- och ankomsttider antar hela minuter, det 
vill säga med helminutsupplösning. För ökad upplösning vilket ger en mer flexibel 
tidtabellsläggning har T istället valts till 120. I slutändan innebär detta att tågen kan avgå 
från, eller ankomma till, en nod varje halv istället för hel minut. Det vill säga med 
halvminutsupplösning. I praktiken medför detta att skillnaden mellan de värden som en 
beslutsvariabel kan anta och verklig avgång eller ankomst skiljer sig en faktor två. 

4.3.2 Bivillkor 

För järnvägen återfinns ett antal begränsningar för tidtabellsläggningen som 
introducerades i bakgrundskapitlet. Dessa kommer i detta avsnitt att översättas till de 
matematiska formuleringar som använts i uppställningen av optimeringsproblemet. 
Begränsningarna, eller bivillkoren, grundar sig i relationer mellan olika beslutsvariabler 
och representerar exempelvis gångtider och säkerhetsmarginaler.  

Men först, innan hur de olika bivillkoren formulerats specifikt, måste det lyftas att för att 
fånga upp det cykliska beteendet hos tidtabellen måste modulo T beräknas för varje 
bivillkor. Kortfattat är en modulo-beräkning en beräkning av rest vid division. För mer 
ingående läsning om detta hänvisas till Coppel (2009). För att exemplifiera är gångtiden 
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mellan Västerås C och Enköping 15 minuter. Om vi nu för enkelhetens skull håller oss 
till helminutsupplösning, T lika med 60, skulle det för optimeringsproblemet innebära 
bivillkoret, 

𝑎/"0ö23"456 − 𝑑7ä9#:;å9	=56 = 	15	modulo	60.  (1) 

Om avgångstiden från Enköping exempelvis skulle vara 06:50, skulle ankomsttiden till 
Västerås C vara 07:05, vilket i sin tur skulle innebära att ekvation (1) ovan inte skulle 
vara uppfyllt utan modulo-beräkningen. Detta eftersom det skulle medföra att, 

5 − 50 = 	−45	 ≠ 15. 

Att lösa ett optimeringsproblem innefattande modulo-beräkningar är dock 
beräkningstungt och svåra att hantera för de optimeringsalgoritmer som idag finns 
tillgängliga. Därför omformulerades bivillkoren vid implementationen i programvara på 
ett sätt som exakt modellerar modulo-operationen (Peeters, 2003). Exempelvis 
omformuleras ekvation (1) till, 

𝑎/"0ö23"456 − 𝑑7ä9#:;å9	=56 + 60𝑝 = 	15                (2) 

där p är ett heltal, som härmed benämns cykeltidsmultipeln. Samtliga kommande bivillkor 
i denna studie omformulerades på detta sätt.  

Generellt kan notationen för bivillkoren göras enklare med det cykliska beteendet 
inkluderat, 

𝑎"# − 𝑑J#K 	𝜖	[𝑙, 𝑢]P   (3) 

där relationen mellan ankomsttiden för tåg t till n, och avgångstiden för �̃� från m ligger i 
intervallet mellan l och u. Indexeringen T på intervallet i ekvation (3) noterar det cykliska 
beteendet, och motsvarar den ovan beskrivna modulo-omformuleringen. Det är även 
denna notation (3) som används i resterande del av rapporten.  

Nedan förklaras mer specifikt hur varje typ av begränsning har formulerats. Data för 
parametrar och intervall presenteras i nästkommande kapitel 5. 

Gångtider 
Gångtider för varje tågläge mellan respektive nod har formulerats som, 

𝑎J − 𝑑" = 	 [𝑔",J]P    (4) 

där 𝑔",J är gångtiden mellan nod n och m. Gångtider har i denna studie fixerats till en 
specifik tid. Endast en typ av tåg trafikerar varje linje i systemmodellen och därför har 
tågnumret t här uteslutits. Detta eftersom gångtiden mellan respektive nod då är 
densamma för varje avgång. I denna studie har även antagandet gjorts att, 

𝑔",J = 	𝑔J,"                  (5) 
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det vill säga att gångtiden mellan nod n och m är lika med gångtiden åt motsatt håll. Detta 
gäller dock inte generellt då exempelvis ett tungt godståg har en längre gångtid på en 
sträcka med uppförslutning i jämförelse med samma sträcka åt andra hållet som då sluttar 
nedför. Det modellerade systemet trafikeras dock endast av persontåg på sträckor som är 
så pass homogena i motsatta riktningar att antagandet har ansetts befogat.  

Uppehåll 
Uppehåll av olika slag har vid varje nod för alla tåg som trafikerar noden modellerats 
genom, 

𝑑"# − 𝑎"# 	𝜖	[𝑤"# ,𝑤"
# ]P    (6) 

där 𝑤"# och 𝑤"
#  är undre respektive övre gräns för ett uppehåll för tåg t vid nod n. Dessa 

uppehåll kan antingen vara uppehåll för resandeutbyte eller väntetid för mötande tåg vid 
en mötesplats. 

Takttid 
För att åstadkomma en takttidtabell av minst nivå 2 (se definition av Hansson m.fl. (2010) 
i avsnitt 2.2.4) måste avgångar på samma linje synkroniseras så att de avgår med jämna 
intervall. Därav har följande bivillkor också satts upp för optimeringen, 

𝑑"# − 𝑑"#K = 	 [𝛿𝑑]P    (7) 

där 𝛿𝑑 är tiden mellan avgång för tåg 𝑡 och efterföljande avgång för �̃� på samma tåglinje. 
Om frekvensen två tåg i timmen tillämpas innebär detta således att 𝛿𝑑 = 30 (om 𝑇 =
60).  

Anslutande tåg 
För att anpassa tidtabellen efter planerade anslutningar, och därmed uppnå en takttidtabell 
av nivå 3, har följande bivillkor formulerats, 

𝑑"# − 𝑎"#K 	𝜖	[𝑐"##K , 𝑐"
##K]P    (8) 

där 𝑐"##K är den minsta tid som behövs för byte mellan tåg t och �̃� vid nod n, och 𝑐"
##Kär 

största tillåtna tid för bytet. Detta har formulerats för samtliga planerade anslutningar. 

Enkelspår och mötesmarginaler 
På ett enkelspår kan endast en riktning i taget köras, vilket innebär större begränsningar 
för kapaciteten. För att undvika att två tåg (t och �̃�) möts mellan två noder (n och m) med 
enkelspår måste följande vara uppfyllt,  

𝑎"#K − 𝑑"# 	𝜖	[𝑔",J# + 𝑔",J#K + ℎ, 𝑇 − ℎ]P              (9) 

där tåg t går i riktning från n mot m och �̃� åt motsatt håll. Säkerhetsmarginal h för möte 
vid n innefattas också i ekvation (9), vilken beror på om samtidig infart är möjlig eller ej. 
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Som ovan är 𝑔",J#  gångtiden för tåg t mellan n och m. Eftersom ekvation (5) antas gälla i 
systemmodellen kan ekvation (9) skrivas enklare, 

𝑎"#K − 𝑑"# 	𝜖	[2 ∙ 𝑔",J + ℎ, 𝑇 − ℎ]P       (10) 

För att förklara formuleringen av ekvation (9) och (10) något närmare så kan det noteras 
att om tåg �̃� skulle ankomma till nod n inom 𝑔",J# + 𝑔",J#K  minuter efter att tåg t lämnat n, 
betyder det att tågen skulle ha mötts mellan n och m, vilket inte är tillåtet; därav den undre 
gränsen på intervallet. Den övre gränsen på intervallet begränsar att t inte får avgå från n 
för nära i tid efter att �̃� ankommit till n. På grund av fixerade gångtider mellan noder 
innebär ekvation (9) och (10) att ytterligare en begränsning för nod m inte behövs 
(Peeters, 2003). Dock måste villkoret vara formulerat för samtliga sträckor med enkelspår 
för alla kombinationer av tåglägen som möjligt kan mötas på linjen; vilket också har 
tillämpats i studiens optimeringsuppställning. 

Mötesmarginal i övergång enkel-/dubbelspår 
Vid noder där enkelspår övergår i dubbelspår måste tåget som kommer från enkelspåret 
ankomma först till noden innan mötande tåg kan köra ut på enkelspåret, även här med en 
säkerhetsmarginal. Detta har formulerats på följande sätt, 

𝑑"#K − 𝑎"# 	𝜖	[ℎ, 𝑇 − ℎ]P                 (11) 

där tåg t går i riktning mot dubbelspåret och �̃�	åt motsatt håll. Denna begränsning har 
formulerats för alla kombinationer av tåglägen som kan mötas vid respektive sådan nod.  

Headway 
Headway måste hela tiden hållas mellan två efterföljande tåg på samma linje, och därför 
måste följande villkor gälla, 

𝑑"# − 𝑑"#K 	𝜖	\𝑔",J# − 𝑔",J#K + ℎ, 𝑇 − ℎ]P            (12) 

där h är säkerhetsmarginalen, eller headway. För den problemuppställning som gjorts i 
denna studie är denna begränsning redundant eftersom tågens avgångar har ”dragits isär” 
i och med takttidsbivillkoret (7). Till följd av att gångtider mellan två noder är fixerade 
och lika för alla tåglägen på samma linje kan efterföljande tåg inte köra ikapp det som 
hade avgångstiden före. För ekvation (12) innebär detta att tillåtet intervall blir 
[ℎ, 𝑇 − ℎ]P, vilket 𝛿𝑑 i ekvation (7) i denna studie innefattas av. Intervallet innebär 
följaktligen att tågen inte avgår tätare än headway. Men, för andra system med tätare 
avgångar och med en blandning av snabbare och långsammare måste även ekvation (12) 
tas i beaktning. 

4.3.3 Målfunktion 

I denna studie är det huvudsakligen resenärsperspektivet som tagits. Åtminstone vad 
gäller det tredje steget i planeringsprocessen (tidtabellsläggning), vilket optimeringen 
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syftar till att utföra. Målfunktionen utformades efter grundtanken att restider inklusive 
bytestider ska minimeras inom systemet. Eftersom gångtider i denna studie är fixerade 
beror restiden på hur länge ett tåg stannar för resandeutbyte och möten, samt bytestiden 
mellan anslutande tåg. Målfunktionen 𝑓 sattes därför upp på följande sätt,  

𝑓 = ∑𝑤9𝑥9,				∀ 𝑥9𝜖	𝑆                         (13) 

där 𝑥9 är uppehållstider för varje tåg vid respektive nod, samt bytestider för planerade 
anslutningar. Dessa har även viktats med 𝑤9 (mer om detta nedan). S står här för mängden 
av alla variabla tider som skall minimeras. Tiderna 𝑥9 har formulerats genom skillnader 
mellan beslutsvariabler, det vill säga mellan tågens avgång- och ankomsttid på samma 
sätt som i ekvation (6) och (8).  

Målfunktionen har viktats på två sätt. För det första genom att vikta alla 𝑥9 identiskt, det 
vill säga att alla 𝑤9 sattes till ett. Detta för att inte värdera en linje eller ett byte högre än 
en annan. För det andra har målfunktionen även viktas efter statistik över arbetspendling. 
Detta genom att andelen pendlande mellan respektive stad har beräknats och därefter 
viktat de olika tiderna i målfunktionen. Detta i försök att ta hänsyn till flertalet resenärer. 
Med andra ord om fler exempelvis reser mellan Strängnäs och Västerås C så viktas res- 
och bytestider mellan dessa noder högre än en sträcka som reses av färre. StatNord är en 
nordisk regional statistikdatabas som tillhandahåller bland annat denna typ av statistik 
(StatNord, u.å.). Den senaste statistiken för pendling är dock från 2009, men antagandet 
har gjorts att andelen pendlare mellan respektive stad är någorlunda lika idag. En viktning 
av målfunktionen har även gjorts för att studera inverkan av själva viktningen i sig på 
systemets tidtabell. 

4.4 Datainsamling 

Den data som behövdes för att utföra optimeringen har samlats in eller tagits fram i 
samråd med WSP:s avdelning för järnvägsutredningar, mer specifikt den grupp som 
arbetar med trafik och kapacitet.  

Gångtider har beräknats med minsta möjliga körtid mellan två noder för respektive tågtyp 
som underlag. Minsta möjliga körtid har tagits fram ur Railsys, vilket är den programvara 
som exempelvis Trafikverket använder för att simulera och analysera järnvägstrafiken i 
Sverige. För varje sträcka har denna tagits för en standarddag. Med en standarddag menas 
en vanlig vardag, till exempel en helgfri tisdag, där varken dagen före eller efter är röd. 
För att sedan beräkna de gångtider som använts har till minsta möjliga körtid en slack på 
sju procent lagts till. Detta för att åstadkomma en robustare och därmed punktligare 
tidtabell. Minsta möjliga körtid återges i Railsys i sekunder, efter påslag av slack 
avrundades gångtiderna till närmsta halvminut, eftersom tidtabellen utformats med denna 
upplösning.  
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Säkerhetsmarginaler, uppehållsintervall för resandeutbyte och möten, samt tidsintervall 
för byten har tagits fram genom dialog, med studiens handledare, kring vad som ansetts 
rimligt inom detta system.  

Alla specifika data återges i kapitel 5. 

4.5 Problemlösning 

För att sedan lösa det formulerade optimeringsproblemet har MATLAB använts. Detta 
till största del på grund av tidigare erfarenhet av denna programvara och språk. Mer 
specifikt användes MATLAB:s Mixed-Integer Linear Programming solver (MILP), 
vilket är dess lösare för att hitta minimum för linjära problem där några eller alla variabler 
endast tillåts anta heltal. Funktionen i MATLAB heter intlinprog och minimerar 
målfunktionen med avseende på vektorn x, det vill säga, 

min
e
𝑓P𝑥        (14) 

där 𝑓P är en vektor med koefficienter till beslutsvariablerna i x-vektorn.  

Tillsammans med 𝑓P skickas bivillkoren med till lösaren när denna anropas. Detta i form 
av matriser (𝐴 och 𝐴:g) med koefficienter till beslutsvariablerna i x, och motsvarande 
högerled (𝑏 och 𝑏:g).  

𝐴𝑥 ≤ 𝑏        (15) 
𝐴:g𝑥 = 𝑏:g             (16) 

där ekvation (15) och (16) återger bivillkoren med mindre än eller lika med, respektive 
likhet med högerled. Till lösaren skickas även vektorer för undre och övre gränser på 
beslutsvariablerna (17), samt en vektor som återger vilka beslutsvariabler som är 
begränsade till heltal (18), 

𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏	           (17) 
𝑥3	𝜖	ℤ       (18) 

där 𝑙𝑏 och 𝑢𝑏 är vektorer med undre respektive övre gränser för respektive element i x 
(MathWorks, u.å).  

Detta innebar följaktligen att de begränsningar som beskrivits i 4.3 behövdes 
omformuleras till matrisformen i ekvation (15) och (16). Först och främst delades 
begränsningar bestående av intervall upp i två rader i A-matrisen, där den rad som 
representerar den undre gränsen på intervallet multiplicerades med minus ett. Detta för 
att få samtliga begränsningar på formen i ekvation (15) med ett mindre än eller lika med 
villkor.  

Till varje begränsning adderades också en unik cykeltidsmultipel pi med 120 som 
koefficient för att modellera det cykliska beteendet hos tidtabellen med 
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halvminutsupplösning, som beskrivet av ekvation (2). De begränsningar som delades upp 
i två rader fick samma cykeltidsmultipel adderat. Ett exempel hur detta ser ut återges 
nedan, 

𝐴3 = 	 k
0 ⋯ 0 1 0 ⋯ 0 −1 0 ⋯ 0 120 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 −1 0 ⋯ 0 1 0 ⋯ 0 −120 0 ⋯ 0m	, 

𝑥 = 	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

⋮
𝑎rs;ts66

⋮
𝑑uä;svw6

⋮
𝑝3
⋮ ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

	, 

 

𝑏3 = 	 {
𝑇 − ℎ

2 ∙ 𝑔uä;sv,rs;ts + ℎ
|	, 

där 𝐴3 och 𝑏3 är exempel på två rader i A och respektive rader i b. I exemplet beskrivs 
enkelspårsbegränsningen för relationen mellan tåg 11 och 21 mellan Barva och Härad. 
Det vill säga att dessa tåg inte får mötas mellan Barva och Härad och att vid ett möte 
måste det ske med en säkerhetsmarginal h. Samtliga begränsningar för systemet 
översattes till denna matrisformulering. Implementeringen i MATLAB i sin helhet kan 
studeras i appendix B. 

För att hålla reda på indexeringen på beslutsvariablerna i x-vektorn har dessa samlats i en 
lista som kan studeras i appendix A. Samtliga beslutsvariabler begränsades till heltal då 
alla beslutsvariabler antingen är en avgång- eller ankomsttid alternativt en 
cykeltidsmultipel 𝑝. Alla avgång- och ankomsttider (𝑑"#  och 𝑎"# ) tilläts anta värden mellan 
0 och 119, till följd av halvminutsupplösningen. Alla 𝑝3 begränsades till 0 eller 1 eftersom 
tidtabellen som lades skulle hållas inom bastimmen. Om 𝑝3 till exempel skulle tillåtas 
anta större värden, exempelvis 2, skulle detta möjliggöra en skillnad på mer än en timme 
mellan två beslutsvariabler. 

4.6 Utveckling av modell 

För den formulering som ovan presenterats (avsnitt 4.3) finns det flera 
utvecklingsmöjligheter. Exempelvis finns det metoder för att tillåta flexibla gångtider 
(Peeters, 2003), vilket skulle vara lämpligt om en anslutning är planerad att vara 
ömsesidig. Det vill säga om ett byte är tänkt att kunna ske till och från båda tågen i en 
anslutning. Flexibla gångtider gör dock modellen mer komplex, och har i studien inte 
tillämpats eftersom denna typ av byten inte förekommer i systemmodellen. En annan 
utvecklingsmöjlighet är utökade bytesmöjligheter, till exempel genom att i modelleringen 
tillåta att ett tåg ansluter till ett av flera möjliga tåglägen. Detta då det för optimeringen 
kan vara för restriktivt att exakt modellera vilken avgång som ska vara anslutande till 
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vilken (Peeters, 2003). Detta problem har dock inte uppstått under studiens gång och har 
därför inte behövts implementeras. 

En annan utveckling av modellen som har arbetats fram i detta examensarbete och som 
har undersökts vidare, har varit att vid möten låta tåg som stannar på ett mötesspår avgå 
direkt från mötesplatsen så fort mötande tåg passerat. Detta kan tyckas rimligt bland annat 
eftersom marginaler efter möte tar upp kapacitet på spåret. Tidtabellsläggning ser 
generellt också ut på det sättet idag. I grundformuleringen i ekvation (10) av bivillkor för 
enkelspår och mötesmarginaler tillämpades samma mötesmarginal h både innan och efter 
ett möte. Därav har mötesmarginalen i ekvation (10) utvecklats så att två olika marginaler 
tillåtits (ℎ6 och ℎw),  

𝑎"#K − 𝑑"# 	𝜖	[2 ∙ 𝑔",J + ℎ6, 𝑇 − ℎw]P    (10b) 

där ℎ6 är mötesmarginalen före mötet och ℎw marginalen efter vid nod n. Att denna 
utveckling fungerar beror på att enkelspårsbegränsningen är formulerad för varje linjedel 
med enkelspår, samt att begränsningen endast behöver formuleras för en av noderna som 
avgränsar en enkelspårssträcka. Om vi exempelvis ser till en sträcka med enkelspår 
mellan två noder, n och m, så sätter den övre gränsen på intervallet i ekvation (10b) 
begränsningen för hur nära i tid ett tåg kan köra ut på sträckan (mellan n och m) efter ett 
möte vid n. Den berör dock inte marginalen före mötet vid n, vilken behövs om det är 
enkelspår från motsatt håll till n. Däremot finns då ytterligare ett bivillkor formulerat för 
denna sträcka, vilket i sin tur ger upphov till den mötesmarginal som behövs innan mötet 
vid n. 

4.7 Resultatpresentation 

Efter att implementeringen i MATLAB hade färdigställts och optimeringen hade körts, 
sammanställdes resultaten i form av grafiska tidtabeller, vilka återges i resultatkapitlet. 
Där återfinns även resultaten i form av tidtabeller för tågtrafik mellan de stora noderna i 
systemet, det vill säga Eskilstuna C, Västerås C, Enköping samt Strängnäs. Detta 
inklusive bytestider. 

4.8 Känslighetsanalyser 

I denna studie har till en början två olika bastimmar tagits fram där skillnaden varit 
viktningen av målfunktionen i optimeringsproblemet. En första där målfunktionen var 
identiskt viktad och en andra där viktningen var baserad på statistik över arbetspendling. 
Detta kan i sig ses som en första studie av resultatens känslighet där parametrar för 
målfunktionen ändras.   

För att studera känsligheten ytterligare har några intressanta aspekter valts ut. Det finns 
en mängd olika parametrar som kan varieras men fokus på det som studerats har varit 
tillämpningsbarhet av resultaten, det vill säga för att undersöka rimligheten i att realisera 
tidtabellen. Nedan följer en genomgång av detta. Samtliga känslighetsanalyser 
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genomfördes med resultaten för den utvecklade modellen med den statistiskt viktade 
målfunktionen som utgångspunkt. 

4.8.1 Ytterligare trafik 

Till en början har det studerats om ytterligare trafik som också trafikerar sträckorna får 
plats på spåren med den konstruerade takttidtabellen. Denna trafik innefattas av 
godstrafik, persontrafik mot Örebro (via Arboga) och ”tåg i Bergslagen”. De sistnämnda 
är tåg som trafikerar sträckan från Västerås mot Hallstahammar via Kolbäck. Persontrafik 
mot Örebro innebär här antingen tåg från Eskilstuna som via Rekarne går vidare mot 
Arboga, alternativt tåg som går från Västerås via Kolbäck vidare mot Arboga. Från 
Arboga fortsätter dessa sedan mot Örebro. Denna trafik går även åt motsatt håll.  

Ytterligare trafik har lagts manuellt i de grafiska tidtabellerna och bör därför endast ses 
som exempel på tidskanaler som skulle kunna användas. Detta har givetvis genomförts 
med det som tagits upp i bakgrundskapitlet i hänseende, till exempel att 
säkerhetsmarginaler alltid är uppfyllda, med kapacitetsfrågor överlag i åtanke, samt i 
försök att minimera så kallad skogstid för godståg. Godstrafiken skulle i princip kunna 
köras helt utanför högtrafiktimmar och därmed inte behöva fås in i de tidtabeller som 
konstruerats, eftersom antalet turer med gods inte uppgår i några större antal. Detta 
förutom på sträckan mellan Eskilstuna C och Folkesta. Däremot finns önskemål från 
godsoperatörer att tidskanaler under högtrafik även bör finnas tillgängliga för gods, därför 
har en dubbeltur i timmen försökts att få in i tidtabellen, vilket är betydligt fler än vad 
som körs idag. Denna överskattning av godstrafik har gjorts för att försöka påvisa att 
kapacitetsutrymme finns tillgängligt. Persontrafik mot Örebro och ”Tåg i Bergslagen” har 
lagts med samma frekvens som de går med under högtrafik i dagsläget, vilket innebär en 
avgång i timmen i vardera riktning. 

4.8.2 Utbyggnad till dubbelspår 

Vidare har känslighetsanalyser av resultaten genomförts där infrastrukturen ändrats, 
vilket i detta fall har inneburit att utvalda sträckor byggts ut till dubbelspår. Därefter 
konstruerades tidtabeller genom samma optimeringsmetodik, för att utreda hur detta 
påverkade tidtabellen. Detta gjordes till att börja med på sträckan mellan Folkesta och 
Rekarne, vilket är ett återkommande förslag på åtgärd för att förbättra kapaciteten mellan 
Eskilstuna och Västerås (Trafikverket, 2015c). Därefter undersöktes fallet om 
Kvicksunds södras station skulle byggas ut till dubbelspår, vilket skulle möjliggöra möte 
på stationen. Idag har stationen endast ett spår med en mötesplats norr om stationen 
(Kvicksund), vilket gör att ett tåg skulle kunna behöva stanna två gånger, en gång på 
stationen och en gång för möte, vilket ger ett mycket ineffektivt möte. Det skulle vara 
rimligt att argumentera för ett dubbelspår hela vägen mellan mötesplatsen i Kvicksund 
och Kvicksund södra station. Problemet med detta är att längs sträckan går linjen över en 
enkelspårbro, vilket skulle innebära att en ny bro skulle behövas (Trafikverket, 2015c). 
Ett billigare alternativ skulle vara att endast bygga ut stationen. I samband med att 
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Kvicksund södra byggdes ut till dubbelspår i modellen möjliggjordes även 
uppehållsintervall för resandeutbyte på stationen (se kapitel 5.1).  

4.8.3 Rättviseindex 

Till sist har vad som kommit att kallas rättviseindex även studerats. Detta för att 
undersöka om optimeringen har gynnat någon eller några resor på en alltför stor 
bekostnad av en annan. Detta skulle vara möjligt då målfunktionen optimeras med 
avseende på den totala restiden i systemet. I teorin skulle exempelvis detta kunna leda till 
att restiden på en sträcka kan bli längre än vad som är rimligt, om en eller ett flertal 
sträckors restider blir kortare. Detta så länge målfunktionens värde är lika med eller 
mindre än för andra lösningar. Ur ett rättviseperspektiv skulle alltså en sub-optimal 
lösning på optimeringsproblemet kunna vara mer önskvärd. Därav har ett rättviseindex 
utvecklats och beräknats för de resultat som optimeringen givit.  

Rättviseindexet har bestått av en normaliserad restid, vilket har inneburit kvoten mellan 
restid enligt tidtabell och minsta möjliga restid för respektive sträcka med de 
tidtabellskriterier som ställts upp. Således innebär ett rättviseindex på 1 att en sträcka 
reses på minsta möjliga restid. Ett rättviseindex över ett ger den procentuella avvikelsen 
från minsta möjliga restid. Ett rättviseindex under ett är följaktligen inte möjligt. Som 
exempel är minsta möjliga restid mellan Västerås C och Strängnäs 48 minuter, inklusive 
en bytestid på tre minuter i Eskilstuna C. Om restiden enligt tidtabell då skulle vara 60 
minuter har sträckan ett rättviseindex på 1,25.  

Om en sträckas rättviseindex avviker alltför mycket från ett, eller om variationen mellan 
indexet för de olika sträckorna är stor kan det vara en idé att undersöka om tidtabellen 
behöver justeras för att få restiderna och därmed tidtabellen mer rättvis. Att restiden för 
en enskild sträcka blir för lång skulle till exempel kunna leda till att andra transportsätt 
väljs före tåget, vilket skulle motverka den optimerade takttidtabellens syfte.   
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5. Data 
I detta kapitel presenteras den data som samlats in för optimeringsproblemet.  

5.1 Tider och tidsintervall 

I Tabell 8 återges minsta möjliga körtid mellan två noder och den därav beräknade 
gångtiden inklusive slack.  

Tabell 8: Gångtider mellan noder i systemet. 

Sträcka Minsta 
möjliga 

körtid (s) 

Beräknad 
gångtid 

(min) 
Strängnäs « Härad 196 3,5 
Härad « Barva 170 3 
Barva « Kjula 184 3,5 
Kjula « Eskilstuna C 270 5 
Eskilstuna C « Folkesta 241 4,5 
Folkesta « Rekarne 137 2,5 
Rekarne « Kvicksund södra 150 2,5 
Kvicksund södra « Kvicksund 30 0,5 
Kvicksund « Strömsholm 224 4 
Strömsholm « Kolbäck 327 5,5 
Kolbäck « Västerås C 488 9 
Västerås C « Enköping 750 13,5 
Enköping « Strängnäs (buss) - 45 

 

Mellan Enköping och Strängnäs och vice versa är restiden baserad på Google Maps körtid 
för bil utan stopp längs vägen (Google Maps, 2018). Detta med en slack på fem minuter 
tillagd för att ta hänsyn till eventuella trafikstörningar. Enligt dagens tidtabell (för 
högtrafiktimmar på morgonen) är restiden med buss mellan 45 och 52 minuter beroende 
på avgång (UL, 2018).  

I Tabell 9 nedan presenteras vilka tidsintervall som tillåtits för uppehåll för resandeutbyte 
i modelleringen.  

Tabell 9: Tidsintervall för resandeutbyte. 

Station Uppehållsintervall (min) 
Kvicksund södra 1 
Kolbäck 0,5 – 3 
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Som Tabell 9 visar sattes kortast tillåtna tid för resandeutbyte till en halv minut, vilket är 
kortast möjliga med den tidsupplösning som använts, då noll minuter innebär inget 
upphåll alls. Längsta tillåtna uppehåll sattes till tre minuter, detta för att inte tillåta att tåg 
står för länge på en station då detta bland annat tar upp stationskapacitet. Samtidigt lämnar 
tre minuter ett utrymme för att möten ska kunna genomföras på stationen. Uppehållet i 
Kvicksund södra sattes däremot fixerad till en minut. Detta på grund av två anledningar. 
För det första har Kvicksund södra bara ett spår, vilket gör möten omöjliga vid stationen. 
Detta medför att ett längre uppehåll än nödvändigt endast konsumerar kapacitet på 
sträckningen mellan Kvicksund och Rekarne. Å andra sidan har inte en halv minut 
använts, detta för att införa ytterligare lite slack på sträckningen mellan Eskilstuna C och 
Västerås C då denna sträckning har längst gångtid i systemet med flest uppehåll. För 
känslighetsanalysen med dubbelspår på stationen i Kvicksund södra användes tillåtet 
uppehållsintervallet för resandeutbyte 0,5 – 3 minuter. 

Intervall för planerande anslutningar mellan två linjer sattes till 3 – 10 minuter. Tre 
minuter sattes som kortast tid för att resande ska hinna ta sig emellan de anslutande tågen, 
som eventuellt kan gå från olika plattformar på stationen. Längsta tid för planerad 
anslutning sattes till tio minuter eftersom med alltför långa bytestider blir det svårare att 
motivera att anslutningen faktiskt är planerad.  

Tillåtet tidsintervall för uppehåll vid mötesplats sattes till 0 – 5 minuter. Noll innebär 
helt enkelt att inget uppehåll görs, och därmed sker inget möte vid platsen alternativt att 
tåget ej behöver stå åt sidan för möte. Fem minuter sattes som längsta tillåtna uppehåll 
vid en mötesplats. Detta för att undvika att tåg står alltför länge och väntar på mötande 
tåg, som i sin tur påverkar den totala restiden.  

För uppnå en takttidtabell med avgångar med jämna mellanrum, tillsammans med att 
det planerats för två avgångar i timmen sattes 𝛿𝑑 i (7) till 30 minuter, vilket motsvarar 
tiden mellan tågens avgångar på samma linje. 

Mötesmarginalen h för samtidig infart i (10) sattes till 2 minuter. I praktiken kan möten 
med samtidig infart göras något snabbare, till exempel eftersom marginalen efter bytet 
kan reduceras (se 10b). Däremot har två minuter valts för att införa lite slack i och med 
möten. Detta bland annat eftersom åtminstone det tåg som får stå åt sidan måste 
bromsas och sedan accelereras igen vid ett möte, vilket medför något längre gångtider. 
Mötesmarginalerna justerades sedan i och med utvecklingen av modellen med (10b) 
som presenterades i 4.6, där ℎ6 fortsättningsvis sattes till 2 minuter medan ℎw sattes till 
0 minuter. 

Samtliga tider multiplicerades med en faktor två vid implementeringen i MATLAB på 
grund av halvminutsupplösningen.  
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5.2 Viktning av målfunktion 

Till en början viktades alla typer av uppehållstider identiskt i målfunktionen, vilket 
innebar att alla 𝑤9 sattes till 1 i (13). Därefter viktades målfunktionen efter statistik över 
arbetspendling mellan respektive kommun. Detta underlag finns presenterat i appendix 
C. I Tabell 10 nedan presenteras den viktning som användes vid optimeringen.   

Tabell 10: Viktning av restider i statistiskt viktad målfunktion. 

Linje 
/byte 

Vikt 

1 0,201 
2 0,141 
3 0,198 
4 0,165 
5 0,107 
6 0,148 

1 à 3 0,016 
4 à 2 0,007 
3 à 5 0,011 
6 à 4 0,006 

 

5.3 Ytterligare trafik 

I detta avsnitt presenteras den data som varit nödvändig för att kunna genomföra 
känslighetsanalysen med ytterligare trafik i tidtabellen. I Tabell 11 redogörs uppskattade 
gångtider för godstrafik som använts för att undersöka om tåglägen för gods får plats på 
ett rimligt sätt i tidtabellerna. Dessa gångtider har uppskattats utifrån de grafiska 
tidtabellerna i Trafikverkets tågplan för 2018 (Trafikverket, 2017g). 
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Tabell 11: Uppskattade gångtider för godstrafik för respektive sträcka. 

Sträcka Uppskattad gångtid 
för godstrafik (min) 

Strängnäs C « Härad 4,5 
Härad « Barva 4 
Barva « Kjula 4 
Kjula « Eskilstuna C 6 
Eskilstuna C « Folkesta 5 
Folkesta « Rekarne 3,5 
Rekarne « Kvicksund södra 3 
Kvicksund södra « Kvicksund 1 
Kvicksund « Strömsholm 4,5 
Strömsholm « Kolbäck 6,5 
Kolbäck « Västerås C 12 
Västerås C « Enköping 24 

 

På sträckan mellan Kolbäck och Västerås C går även så kallade ”tåg i Bergslagen”. För 
känslighetsanalysen har dessa antagits ha samma gångtider som de tåg som trafikerar 
sträckan i systemmodellen. Detta med ett påslag på en minut för uppehåll som dessa gör 
i Dingtuna (mellan Kolbäck och Västerås C), vilket innebär att gångtiden för dessa tåg 
mellan Kolbäck och Västerås C är 10 minuter. Persontrafiken mot Örebro antogs ha 
samma gångtider som för persontrafiken ovan (se Tabell 8).  
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultaten redovisas i form av både grafiska 
tidtabeller och i tabellformat. Först återges resultaten av den identiskt viktade 
målfunktionen, följt av den statistiskt viktade målfunktionen. Därefter presenteras 
resultaten av den utvecklade modellen. Resultat för känslighetsanalyserna redovisas även 
i kapitlet.  

Innan detta finns några övergripande aspekter som är bra att ha med sig. För det första är 
tidtabellerna inte nödvändigtvis fixerade till de minuttal som anges i resultaten, utan de 
tider som återges är de som varit utfallet av optimeringen. Det vill säga, lösningarna är 
inte unika utan kan förskjutas med visst antal minuter och ändå uppfylla alla bivillkor, 
som en följd av det cykliska beteendet hos takttidtabellen. Exempelvis med den 
utvecklade modellen avgår tåg 31 från Eskilstuna C mot Västerås C minut 48. Om denna 
avgång istället skulle önskas gå varje heltimme, kan hela takttidtabellen förskjutas med 
tolv minuter och fortfarande vara ”samma” tidtabell, med en minutförskjutning av hela 
tidtabellen som den enda skillnaden. 

I tabellerna återfinns vissa tider med en asterisk (*), detta innebär här en halvminut efter 
den minut som anges. Till exempel avgångstiden :24* innebär att tåget avgår en halv 
minut efter minut 24. Detta har gjorts möjligt genom den halvminutsupplösning som 
använts. I de tidtabeller däremot som publiceras för resande skulle det för enkelhets 
skull vara rimligt att ändå återge alla tider i hela minuter. 

Vidare kan det här också vara en idé att påminna om att de tidtabeller som konstruerats 
framförallt är avsedda för högtrafiktimmar. Särskilt för högtrafiktimmarna på 
morgonen. Andra bastimmar med annan indata skulle kunna även kunna konstrueras 
med ett liknande tillvägagångssätt. 

Körningarna i MATLAB tog ungefär mellan 10 och 35 sekunder. 

6.1 Identiskt viktad målfunktion 

Här presenteras resultaten av optimeringen med den identiskt viktade målfunktionen. 
Figur 11-Figur 13 återger grafiska tidtabeller för vardera sträckning inom systemet. 



46 
 

 
Figur 11: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Strängnäs. Identiskt 

viktad målfunktion. 

 
Figur 12: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C. Identiskt 

viktad målfunktion. 
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Figur 13: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Västerås C och Enköping. Identiskt viktad 

målfunktion. 

För att tydliggöra visar exempelvis figur 11 tåg på sträckan mellan Eskilstuna C och 
Strängnäs där till exempel tåg nummer 12 avgår från Strängnäs 4 minuter och 30 sekunder 
efter varje heltimme. Mer exakta tider återges tydligare i tabellformat nedan. 

I Tabell 12 presenteras tidtabellen mellan de större noderna med den identiskt viktade 
målfunktionen. Kommande Tabell 13 återger restider och bytestid för resor med byten.  

Tabell 12: Resultat för resor utan byte. Identiskt viktad målfunktion. 

Resa Linje- 
nr 

Tåg- 
nr 

Avgång 
 

Ankomst Restid 
(min) 

Strängnäs – Eskilstuna C 1 1 
2 

:34* 
:04* 

:49* 
:19* 

15 
15 

Eskilstuna C – Strängnäs 2 1 
2 

:21* 
:51* 

:36* 
:06* 

15 
15 

Eskilstuna C – Västerås C 3 1 
2 

:52* 
:22* 

:23 
:53 

30,5 
30,5 

Västerås C – Eskilstuna C 4 1 
2 

:13 
:43 

:47 
:16* 

34 
33,5 

Västerås C – Enköping 5 1 
2 

:56 
:26 

:09* 
:39* 

13,5 
13,5 

Enköping – Västerås C 6 1 
2 

:26* 
:56* 

:40 
:10 

13,5 
13,5 
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Tabell 13: Resultat för resor med byten. Identiskt viktad målfunktion. 

Bytesnod Resa Tågbyte Bytes-
tid (min) 

Total restid 
(min) 

Eskilstuna C Strängnäs – Västerås C 11 à 31 
12 à 32 

3 
3 

48,5 
48,5 

Västerås C – Strängnäs 41 à 22 
42 à 21 

4,5 
5 

53,5 
53,5 

Västerås C Eskilstuna C – Enköping 31 à 52 
32 à 51 

3 
3 

46 
46 

Enköping – Eskilstuna C  61 à 42 
62 à 41 

3 
3 

50 
50,5 

 

6.2 Statistiskt viktad målfunktion 

Här presenteras resultaten av optimeringen med den statistiskt viktade målfunktionen. 
Figur 14-Figur 16 återger grafiska tidtabeller för vardera sträckning inom systemet. 

 

 

Figur 14: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Strängnäs. Statistiskt 
viktad målfunktion. 
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Figur 15: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C. Statistiskt 
viktad målfunktion. 

 

Figur 16: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Västerås C och Enköping. Statistiskt viktad 
målfunktion. 
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I Tabell 14 presenteras tidtabellen mellan de större noderna med den statistiskt viktade 
målfunktionen. Kommande Tabell 15 återger restider och bytestid för resor med byten.  

Tabell 14: Resultat för resor utan byte. Statistiskt viktad målfunktion. 

Resa Linje- 
nr 

Tåg- 
nr 

Avgång 
 

Ankomst Restid 
(min) 

Strängnäs – Eskilstuna C 1 1 
2 

:35 
:05 

:50 
:20 

15 
15 

Eskilstuna C – Strängnäs 2 1 
2 

:22 
:52 

:37 
:07 

15 
15 

Eskilstuna C – Västerås C 3 1 
2 

:53 
:23 

:23 
:53 

30 
30 

Västerås C – Eskilstuna C 4 1 
2 

:13 
:43 

:47 
:17 

34 
34 

Västerås C – Enköping 5 1 
2 

:56 
:26 

:09* 
:39* 

13,5 
13,5 

Enköping – Västerås C 6 1 
2 

:26* 
:56* 

:40 
:10 

13,5 
13,5 

 

Tabell 15: Resultat för resor med byten. Statistiskt viktad målfunktion. 

Bytesnod Resa Tågbyte Bytes-
tid (min) 

Total restid 
(min) 

Eskilstuna C Strängnäs – Västerås C 11 à 31 
12 à 32 

3 
3 

48 
48 

Västerås C – Strängnäs 41 à 22 
42 à 21 

5 
5 

54 
54 

Västerås C Eskilstuna C – Enköping 31 à 52 
32 à 51 

3 
3 

46,5 
46,5 

Enköping – Eskilstuna C  61 à 42 
62 à 41 

3 
3 

50,5 
50,5 

 

6.3 Utvecklad modell 

I detta avsnitt presenteras resultaten av den utvecklade modellen. Utvecklingen innebar 
att vid möten på enkelspår har tåg som står åt sidan på en mötesplats tillåtits att avgå 
direkt efter att mötande tåg passerat. Detta med den statistiskt viktade målfunktionen för 
optimeringsproblemet. Figur 17 återger detta resultat för sträckan Eskilstuna C och 
Västerås C genom en grafisk tidtabell. Övriga sträckors grafiska tidtabeller har här 
uteslutits då dessa inte skiljer sig mot föregående resultat i någon större utsträckning. 
Tidtabellen för övriga sträckor återges dock i efterföljande tabellformat. 
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Figur 17: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C. Utvecklad 
modell. 

I Tabell 16 presenteras tidtabellen mellan de större noderna med den utvecklade 
modellen. Kommande Tabell 17 återger restider och bytestid för resor med byten.  

Tabell 16: Resultat för resor utan byte. Utvecklad modell. 

Resa Linje- 
nr 

Tåg- 
nr 

Avgång 
 

Ankomst Restid 
(min) 

Strängnäs – Eskilstuna C 1 1 
2 

:30 
:00 

:45 
:15 

15 
15 

Eskilstuna C – Strängnäs 2 1 
2 

:47 
:17 

:02 
:32 

15 
15 

Eskilstuna C – Västerås C 3 1 
2 

:48 
:18 

:18 
:48 

30 
30 

Västerås C – Eskilstuna C 4 1 
2 

:38 
:08 

:10 
:40 

32 
32 

Västerås C – Enköping 5 1 
2 

:51 
:21 

:04* 
:34* 

13,5 
13,5 

Enköping – Västerås C 6 1 
2 

:51* 
:21* 

:05 
:35 

13,5 
13,5 
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Tabell 17: Resultat för resor med byten. Utvecklad modell. 

Bytesnod Resa Tågbyte Bytes-
tid (min) 

Total restid 
(min) 

Eskilstuna C Strängnäs – Västerås C 11 à 31 
12 à 32 

3 
3 

48 
48 

Västerås C – Strängnäs 41 à 22 
42 à 21 

7 
7 

54 
54 

Västerås C Eskilstuna C – Enköping 31 à 52 
32 à 51 

3 
3 

46,5 
46,5 

Enköping – Eskilstuna C  61 à 42 
62 à 41 

3 
3 

48,5 
48,5 

 

6.4 Känslighet 

I detta avsnitt presenteras resultaten för de känslighetsanalyser som studien avsett att 
genomföra. Detta för att studera hur resultaten ändras om intressanta parametrar varieras, 
samt i syfte att undersöka rimligheten i att implementera tidtabellen. Detta bland annat 
eftersom ytterligare trafik måste få plats på spåren. Känsligheten studerades med 
resultaten av den utvecklade modellen som utgångspunkt då dessa resultat ansågs vara 
rimligast att realisera. Detta dels eftersom den typ av mötesplanering som den utvecklade 
modellen tillåter tillämpas generellt idag, och dels då resultaten från målfunktionen viktad 
efter statistik har ansetts rimligast. 

6.4.1 Ytterligare trafik 

För att tillämpa tidtabellen som konstruerats måste även godstrafik och annan 
persontrafik få plats på spåren. Nedan följer grafiska tidtabeller där denna trafik har lagts 
manuellt. Här bör det tilläggas att dessa resultat endast är exempel på att kapacitet finns 
tillgänglig. Tidskanalerna för ytterligare trafik har i sig inte genomgått någon 
optimeringsprocess som de huvudsakliga resultaten kommer ifrån. Följande resultat 
(Figur 19–21) visar på att det går att få in en dubbeltur med gods i timmen även under 
högtrafik. 
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Figur 18: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Strängnäs, med 

godstrafik. 

 
Figur 19: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C, med 

godstrafik och annan persontrafik. 
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Figur 20: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Västerås C och Enköping, med godstrafik. 

För att förtydliga något vad som framförallt hafts i åtanke när ytterligare trafik har lagts i 
tidtabellerna följer en kortare redogörelse.  

På sträckan mellan Eskilstuna C och Strängnäs (Figur 18) måste godstrafiken göra ett 
enkelspårsmöte med persontrafik någonstans på sträckan. Tidskanaler för gods har här 
lagts för att minimera tiden som gods måste stå åt sidan för dessa möten.  

För sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C är det framförallt på enkelspåret mellan 
Folkesta och Kolbäck som det är trångt att få in godstrafik, samt tåg till och från Örebro. 
Flera möten måste exempelvis till för godstrafiken, vilket kan studeras i Figur 19. När 
godstrafiken har lagts i tidtabellen har därför inte så stora valmöjligheter för tidskanaler 
funnits. Mellan Kolbäck och Västerås C som också trafikeras av ”tåg i Bergslagen” och 
tåg mot Örebro finns dubbelspår vilket gör att den trafiken fått plats utan några större 
svårigheter.  

På sträckan mellan Västerås C och Enköping (Figur 20) finns relativt stort 
kapacitetsutrymme. Godstrafiken har här lagts förhållandevis nära i tid efter avgången för 
persontrafik i samma riktning, detta också i försök att uppnå en låg störningskänslighet.  

6.4.2 Utbyggnad till dubbelspår 

Känslighet för tidtabellen studerades även genom att två olika sträckor byggdes ut till 
dubbelspår i modellen. Detta för sträckan mellan Folkesta och Rekarne alternativt på 
Kvicksund södras station. 
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Resultatet med dubbelspår på sträckan Folkesta – Rekarne blev identiskt med resultatet 
av den utvecklade modellen. Genom denna utbyggnad erhölls således ingen förbättring 
för takttidtabellen. Med andra ord gick det inte med denna uppställning av 
tidtabellskriterier att få till möten både mellan Västerås C och Kolbäck samt mellan 
Folkesta och Rekarne, vilket diskuteras närmare i nästkommande kapitel.  

Med dubbelspår på Kvicksund södra erhölls däremot en skillnad för takttidtabellen. Detta 
kan studeras i Figur 21 nedan.  

 

Figur 21: Grafisk tidtabell, sträckan mellan Eskilstuna C och Västerås C. Dubbelspår i 
Kvicksund södra. 

Som Figur 21 visar erhålls ett möte på stationen i Kvicksund södra vid denna utbyggnad. 
Grafiska tidtabeller för övriga sträckor utlämnas här eftersom dessa inte påverkades i 
någon större utsträckning. 

I Tabell 18 presenteras tidtabellen mellan de större noderna när stationen i Kvicksund 
södra fått dubbelspår. Kommande Tabell 19 återger motsvarande restider och bytestid för 
resor med byten. 
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Tabell 18: Resultat för resor utan byte. Dubbelspår i Kvicksund södra. 

Resa Linje- 
nr 

Tåg- 
nr 

Avgång 
 

Ankomst Restid 
(min) 

Strängnäs – Eskilstuna C 1 1 
2 

:32 
:02 

:47 
:17 

15 
15 

Eskilstuna C – Strängnäs 2 1 
2 

:19 
:49 

:34 
:04 

15 
15 

Eskilstuna C – Västerås C 3 1 
2 

:50 
:20 

:19* 
:49* 

29,5 
29,5 

Västerås C – Eskilstuna C 4 1 
2 

:08 
:38 

:39 
:09 

31 
31 

Västerås C – Enköping 5 1 
2 

:52* 
:22* 

:06 
:35 

13,5 
13,5 

Enköping – Västerås C 6 1 
2 

:21* 
:51* 

:35 
:05 

13,5 
13,5 

 

Tabell 19: Resultat för resor med byten. Dubbelspår i Kvicksund södra. 

Bytesnod Resa Tågbyte Bytes-
tid (min) 

Total restid 
(min) 

Eskilstuna C Strängnäs – Västerås C 11 à 31 
12 à 32 

3 
3 

47,5 
47,5 

Västerås C – Strängnäs 41 à 22 
42 à 21 

10 
10 

55 
55 

Västerås C Eskilstuna C – Enköping 31 à 52 
32 à 51 

3 
3 

46 
46 

Enköping – Eskilstuna C  61 à 42 
62 à 41 

3 
3 

47,5 
47,5 
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6.4.3 Rättviseindex 

I Tabell 20 nedan presenteras de rättviseindex som har beräknats för respektive sträcka.   

Tabell 20: Tabell med rättviseindex för respektive resa. Utvecklad modell. 

Resa Linje- 
nr 

Minsta 
möjliga 
restid 

Restid Index 

Strängnäs – Eskilstuna C 1 15 15 1,0 
Eskilstuna C – Strängnäs 2 15 15 1,0 
Eskilstuna C – Västerås C 3 30 30 1,0 
Västerås C – Eskilstuna C 4 30 32 1,067 
Västerås C – Enköping 5 13,5 13,5 1,0 
Enköping – Västerås C 6 13,5 13,5 1,0 
Strängnäs – Västerås C 1 à 3 48 48 1,0 
Västerås C – Strängnäs 4 à 2 48 54 1,125 
Eskilstuna C – Enköping 3 à 5 46,5 46,5 1,0 
Enköping – Eskilstuna C  6 à 4 46,5 48,5 1,043 
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat. Först lyfts resultaten av de olika 
målfunktionerna, följt av den utvecklade modellen. Därefter diskuteras resultatens 
känslighet. Detta följs av en allmän diskussion och förslag ges därefter på fortsatta studier.  

Det som först och främst kan nämnas är dock att innan resultaten är rimliga att 
implementera bör de studeras ytterligare. Denna studie får snarare stå som ett ”proof of 
concept”, det vill säga att det är möjligt att förbättra nuvarande tidtabell i regionen genom 
de idéer och den metodik som lyfts fram. Innan ett införande bör framförallt rimligheten 
i att tågen kommer utifrån och fortsätter utanför det studerade systemets gränser studeras 
vidare. Detta eftersom tåglinjerna idag och mest troligt också i framtiden fortsätter utanför 
studiens systemgränser.  

7.1 Olika målfunktioner 

Tidtabellerna från de olika målfunktionerna liknar i flera hänseenden varandra. Det finns 
dock några små men intressanta skillnader. Först och främst, med den identiskt viktade 
målfunktionen gör tåg 32 ett till synes märkligt uppehåll i Rekarne (se Figur 12). Tåg 32 
gör ett uppehåll på en mötesplats utan att göra ett möte. Anledningen till att det kan se ut 
som det gör beror på att det inte spelar någon roll med denna målfunktion var en resväg 
gör uppehåll, så länge målfunktionen antar samma optimala värde2. Med andra ord har 
det ingen betydelse om tåg gör uppehåll på en station eller en mötesplats, eller om ett tåg 
står still på en mötesplats för att få ned en bytestid. I detta fall har det senare inträffat, tåg 
32 får göra ett uppehåll i Rekarne till fördel för ett snabbare byte mellan mötande tåg 41 
och tåg 22 i Eskilstuna C. Visserligen skulle detta uppehåll kunna betraktas som 
ytterligare lite slack, men i så fall borde den grafiska tidtabellen ha en något längre 
gångtid mellan Folkesta och Rekarne istället för ett uppehåll, vilket inte erhålls ur 
optimeringen. Skillnaden med den statistiskt viktade målfunktionen visar sig framförallt 
i att detta uppträdande försvinner, eftersom resor utan byten då viktas tyngre i relation till 
resor med byten. För att generellt reducera denna företeelse skulle en viktning av uppehåll 
efter typ av nod vara ett uppslag för vidare studier. Resultatet visar dock att en viktning 
av målfunktionen spelar en betydande roll och är viktig för att konstruera en rimlig 
tidtabell med denna metodik. 

En annan intressant aspekt är bytestiderna. Samtliga bytestider som erhålls är kortast 
möjliga med de kriterier som ställts för takttidtabellen, det vill säga tre minuter. Detta 
förutom för bytet mellan linje 4 och 2. En anledning till detta är att en tidigare avgång 
från Eskilstuna C mot Strängnäs (linje 2) skulle innebära att linje 1 och 2 måste göra ett 
enkelspårsmöte på sträckningen. Något som i sin tur skulle innebära längre restider. 
Alternativt skulle tåg på linje 1 behöva flyttas, vilket skulle påverka bytet åt andra hållet 

                                                
2 det finns flera olika lösningar med samma optimala målfunktionsvärde. 
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negativt, alltså för resande från Strängnäs mot Västerås. Men, på grund av att bytet mot 
Västerås viktas tyngre erhålls den längre bytestiden mellan linje 4 och 2.  

Ytterligare en intressant aspekt att lyfta är att tågen mellan Västerås och Eskilstuna (linje 
4) får stå åt sidan i Kvicksund till fördel för mötande tåg (linje 3). Att detta resultat erhålls 
av den statistiska målfunktionen beror på att tågen mot Västerås viktas tyngre, vilket är 
en följd av att fler arbetspendlar till Västerås från Eskilstuna än i motsatt riktning. Ett 
alternativ som skulle kunna diskuteras är att skifta viktningen för en tidtabell avsedd för 
eftermiddagen när pendlare ska hem. Detta för att få ned den totala restiden i systemet 
under båda högtrafikperioderna. Dock dyker även här rättvisefrågan upp. Denna skiftning 
skulle kunna ses som orättvis för de som pendlar på morgonen från Västerås till 
Eskilstuna och sedan hem på eftermiddagen, eftersom de då får en längre restid både till 
och från arbetet; vilket i förlängningen även skulle kunna påverka tågresandet negativt. 
Ett annat alternativ vore att vikta båda riktningarna på en linje lika och då endast göra 
skillnad på olika sträckningar. Att behålla samma viktning på eftermiddagen och låta de 
som pendlar åt motsatt håll få en snabbare hemresa är naturligtvis också ett alternativ. 
Dessa typer av skiftningar i viktning skulle även kunna göras för byten. Exempelvis för 
bytena i Eskilstuna C där resande mot Västerås premieras framför de som reser mot 
Strängnäs med den konstruerade takttidtabellen.  

Samma typ av prioriteringar uppträder även i resultaten av den identiskt viktade 
målfunktionen. Förklaringen till detta är inte lika tydlig eller utforskad. Troligtvis beror 
detta på att det finns många olika lösningar med samma optimala målfunktionsvärde. 
Lösaren i MATLAB måste kort sagt stanna någonstans och händelsevis hamnar lösningen 
i en liknande punkt där dessa resor också får fördel. 

Vidare, med takttidtabellen görs möten på sträckan mellan Eskilstuna och Strängnäs på 
dubbelspåret mellan Härad och Strängnäs, som är under utbyggnad och tas i trafik under 
2018. Detta för båda målfunktionerna. Resultatet visar således på att denna utbyggnad är 
positiv för denna typ av tidtabellsutformning. Utan utbyggnaden hade det krävts ett 
enkelspårsmöte på sträckningen med dessa tidtabellskriterier.  

Vad gäller sträckan mellan Västerås och Enköping är det dubbelspår hela vägen och 
resultatet visar också på att det finns gott om kapacitet på sträckningen.  

Efter att dessa första resultat hade erhållits följde en diskussion mellan studiens författare 
och handledare om tidtabellernas rimlighet. Detta föranledde utvecklingen av modellen 
där marginaler efter möten togs bort. Anledningen till detta var framförallt att tågtrafiken 
generellt inte planeras med marginal efter möten.  

7.2 Utvecklad modell 

Skillnaden mellan resultat av den utvecklade modellen och föregående resultat kan 
framförallt urskiljas genom mötena mellan tåg på linje 3 och 4 (Figur 17). Med den 
utvecklade modellen tillåts tåg som står åt sidan för möte avgå direkt efter mötande tåg 
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passerat, vilket optimeringen också tar tillvara på för att få ned restiderna. I och med detta 
frigörs också viss kapacitet, framförallt i Kvicksund. På grund av detta och eftersom 
möten tidtabelläggs på detta sätt idag anses resultaten av den utvecklade modellen vara 
de rimligaste att implementera. Därför gjordes även känslighetsanalyserna med dessa 
resultat som utgångspunkt.  

För den utvecklade modellen är återigen bytestiderna intressanta att lyfta. Även av denna 
erhålls minsta tillåtna bytestid för samtliga byten förutom för de mellan linje 4 och 2. 
Bytestiden blir till och med något längre än innan, närmare bestämt sju minuter, för bytet 
mot Strängnäs. Eftersom restiden fås ned mellan Västerås och Eskilstuna ankommer tåg 
på linje 4 tidigare än innan till Eskilstuna C. Om ett kortare byte då skulle fås till så måste 
tåg på linje 2 från Eskilstuna mot Strängnäs tidigareläggas. Som diskuterat ovan kan detta 
inte göras utan ett enkelspårsmöte på sträckan mellan Eskilstuna och Strängnäs, vilket ger 
längre restider. Alternativt genom att flytta tåg på linje 1, vilket i sin tur skulle göra 
bytestiden åt andra hållet längre. Liksom ovan följer då att bytestiden mellan linje 4 och 
2 måste bli längre med denna optimeringsuppställning.  

7.3 Känslighetsanalys 

För känslighetsanalyserna har fokus varit tillämpningsorienterat, det vill säga i strävan 
efter att undersöka rimligheten i att förverkliga tidtabellen, och hur den skulle ändras om 
potentiella utbyggnader av infrastrukturen genomfördes.  

7.3.1 Ytterligare trafik 

Till en början lades ytterligare trafik i de grafiska tidtabellerna för att påvisa att kapacitet 
finns tillgängligt. Av dessa resultat framgår att till och med en dubbeltur i timmen med 
godstrafik får plats på spåren, vilket är avsevärt fler än vad som körs i genomsnitt idag. 
Dessutom körs godstrafiken framförallt utanför högtrafiktimmar, vilket ytterligare 
understryker att godstrafiken får plats i det studerade systemet med denna tidtabell. Det 
finns dock två aspekter att påpeka här. För det första, godståget i riktning mot Västerås 
från Eskilstuna får stanna för ett flertal möten på sträckningen, vilket inte är gynnsamt för 
godstrafiken. Detta visar dock desto mer på behovet av kapacitetsutbyggnad mellan 
Eskilstuna och Västerås. I dagsläget finns flera olika förslag på sådana åtgärder där 
utbyggnad till dubbelspår mellan Folkesta och Rekarne är troligast. Resultaten av detta 
tyder på att en sådan utbyggnad skulle kapacitetsmässigt vara effektiv för godstrafiken 
med denna typ av tidtabell för persontrafiken. För det andra, även om godstrafiken får 
plats inom det studerade systemet är det inte säkert att dessa tidskanaler passar för fortsatt 
trafikering utanför systemgränserna.  

Som en följd av dubbelspåret mellan Kolbäck och Västerås lades ”tåg i Bergslagen” med 
timmestrafik i vardera riktning utan några större problem och det kan konstateras att 
kapacitet för denna trafik finns tillgänglig. Vad gäller persontrafik mot Örebro finns 
framförallt två aspekter att lyfta fram. För det första, om man endast ser till det studerade 
systemet kan det urskiljas att kapacitet finns tillgänglig för dessa tåg. För det andra så är 
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i dagsläget denna trafik en förlängning av tåglinjerna till och från Strängnäs (linje 1 och 
2) eller Enköping (linje 5 och 6) via Eskilstuna C respektive Västerås C, och trafikeras 
därför av samma tåg som för dessa sträckor. Uppehåll i Eskilstuna C respektive Västerås 
C för sådana tåglinjer skulle därav bli väsentliga om de skulle fortsätta på detta sätt även 
med den konstruerade takttidtabellen. För de tidskanaler som tagits fram för persontrafik 
till och från Örebro via Eskilstuna blir uppehållstiden 1 respektive 7,5 minut, och via 
Västerås blir uppehållet 8 minuter i båda riktningarna. Flertalet av dessa potentiella 
uppehåll för resandeutbyte faller således utanför de intervall som satts upp i denna studie, 
och visar därav på en eventuell brist i den konstruerade takttidtabellen. Det bör dock 
återigen framhållas att tidskanalerna för ytterligare trafik endast är exempel och har inte 
genomgått optimeringsprocessen, och är därmed också något som tillsammans med 
tåglinjernas fortsättning utanför systemgränserna måste studeras vidare. Detta skulle 
exempelvis kunna göras genom en utvidgning av optimeringsuppställningen. Till sist, i 
fråga om persontrafiken mellan Örebro och Eskilstuna, skulle även denna trafik gynnas 
av ett dubbelspår mellan Folkesta och Rekarne. Detta då eventuella problem med möten 
med bland annat godstrafik reduceras.  

7.3.2 Utbyggnad till dubbelspår 

Tidigare analyser har visat att det framförallt är kapaciteten mellan Västerås och 
Eskilstuna som är begränsande i systemet (WSP, 2017d). Denna studies resultat visar på 
detsamma. Utan några närmare beräkningar ses det tydligt i de grafiska tidtabellerna att 
kapacitetsutnyttjandet är som högst på den sträckan. Av detta följer att behovet ligger 
framförallt i att bygga ut kapaciteten mellan Eskilstuna och Västerås för att på ett effektivt 
sätt förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan fyra Mälarstäder. I rapportens 
metodkapitel framgår det att två potentiella dubbelspårsalternativ har undersökts för att 
utreda hur detta skulle påverka takttidtabellen. Resultaten av detta visar att ett dubbelspår 
mellan Folkesta och Rekarne inte skulle påverka takttidtabellen. Detta beror på att med 
halvtimmestrafik måste varje tåg göra två möten på sträckan. Om tidtabellen skulle ändras 
i samband med utbyggnaden hade det behövts att möten sker både på sträckan Västerås 
– Kolbäck och Folkesta – Rekarne, men med de gångtider som tågen har däremellan är 
detta inte möjligt. För denna tidtabellsutformning ger därav denna potentiella utbyggnad 
inga förbättringar för den konstruerade takttidtabellen.  

Med dubbelspår på stationen i Kvicksund södra erhölls däremot en förbättring. 
Enkelspårsmötena på sträckan flyttas i och med utbyggnaden från mötesplatsen i 
Kvicksund till stationen Kvicksund södra, vilket förkortar restiden från Västerås till 
Eskilstuna med en minut. Detta eftersom möte och uppehåll för resandeutbyte då 
sammanfaller. Kapacitetsmässigt görs därmed en förbättring då uppehållen i Kvicksund 
uteblir, vilket innebär mer plats på spåren. Detta påverkar i sin tur även tillförlitligheten 
positivt (se Figur 6). I och med att restiden förkortas mellan Västerås och Eskilstuna blir 
bytestiden från linje 4 till 2 än en gång längre i samband med utbyggnaden i Kvicksund 
södra. Detta på grund av samma diskussion som redan förts vid två tillfällen ovan. Som 
kan utläsas ur Tabell 17 och Tabell 19 påverkas till och med restiden mellan Västerås och 
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Strängnäs negativt. Denna resa görs i dagsläget dock inte av så många och den totala 
restiden, inklusive byte, för sträckan blir en minut längre än med tidigare resultat.  

Sammanfattningsvis skulle således ett dubbelspår i Kvicksund södra vara mer direkt 
gynnsam för takttidtabellen. Å andra sidan skulle ett dubbelspår mellan Folkesta och 
Rekarne ge mer plats åt annan trafik, framförallt godstrafiken, vilket i sin tur också ger 
bättre förutsättningar för persontrafiken. Detta bör utredas vidare och ett åtgärdsval kan 
därför inte göras utifrån denna studie. Att bygga ut till dubbelspår både i Kvicksund södra 
och mellan Folkesta och Rekarne vore också ett alternativ att utreda. För denna studies 
resultat kan det konstateras att detta inte skulle påverka takttidtabellen ytterligare då mötet 
flyttats till Kvicksund södra i samband med utbyggnaden där. Detta tillsammans med att 
de två mötena som behövs på sträckan mellan Eskilstuna och Västerås inte är möjliga att 
göra i både Kvicksund södra och mellan Folkesta och Rekarne. För andra 
tidtabellsutformningar och i allmänhet vore det däremot en intressant kombination att 
studera vidare.  

7.3.3 Rättviseindex 

Till sist beräknades även ett rättviseindex för tidtabellen. Som kan utläsas i Tabell 20 är 
de flesta index lika med ett, vilket betyder att minsta möjliga restid har erhållits för 
flertalet resor. Den resa som sticker ut något är den mellan Västerås och Strängnäs, vilket 
framförallt beror på en längre bytestid i Eskilstuna C. En möjlighet för att göra tidtabellen 
något mer rättvis skulle vara att flytta samtliga tåglägen på sträckan mellan Eskilstuna 
och Strängnäs; detta så att bytet mot Strängnäs blir något kortare och bytet mot Västerås 
blir något längre i Eskilstuna C. En sådan justering skulle ur ett optimeringsperspektiv 
med den statistiskt viktade målfunktionen göra att lösningen inte längre är optimal, men 
möjligt mer önskvärd. Detta är dock små skillnader, och resultatet av indexet visar att 
ingen resa i detta fall har marginaliserats. Men, att genomföra en så pass enkel beräkning 
som rättviseindexet innebär har däremot generellt ett värde eftersom det på ett 
överskådligt sätt visar om någon resa har åsidosatts. Vid användning av studiens metodik 
skulle flertalet resor kunna gynnas lite på en alltför stor bekostnad för en eller ett fåtal 
andra resor. Speciellt vid ett större system som inte är lika överblickbart som detta. Denna 
metodproblematik är även det ett uppslag för vidare studier. Exempelvis skulle en 
målfunktion kunna utformas och studeras där en större avvikelse från minsta möjliga 
restid straffas mer, till exempel genom en målfunktion där avvikelser kvadreras och 
summeras. Ett annat alternativt skulle kunna vara att sätta begränsningar för 
rättviseindexet redan i optimeringsuppställningen.  

7.4 Allmän diskussion 

Det står klart att tidtabellsläggning för järnvägstrafik är komplext. Man kan vrida och 
vända på mycket och avvägningar måste göras för att få till en fungerande tidtabell som 
är så bra som möjligt, för så många som möjligt. Den här studien har visat exempel på att 
en takttidtabell, som har flera fördelar, kan konstrueras och möjligtvis implementeras i 
regionen ”Fyra Mälarstäder”. Det finns dock flera aspekter som måste has i åtanke i 
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utvecklandet av en regionalt konstruerad takttidtabell, samt för att faktiskt kunna 
implementera den. Nedan följer några sådana allmänna aspekter som på ett eller annat 
sätt berör studien.  

Kapacitet för de tåglägen som tagits fram måste ansökas om till Trafikverket, som i sin 
tur arbetar fram en nationell tågplan. En förutsättning för att tillämpa takttidtabellen blir 
följaktligen att de tåglägen som ansökts om också erhålls. Samråd mellan samtliga aktörer 
som trafikerar ett avgränsat system skulle kunna underlätta detta, eftersom samförstånd 
har företräde i utvecklingen av tågplanen. Genom att gemensamt i en region arbeta fram 
kriterier för en optimeringsuppställning finns större möjligheter att få till en regionalt 
optimerad takttidtabell för persontrafik. Att då även inkludera tidskanaler för godstrafik i 
optimeringsprocessen vore fördelaktigt för att ta hänsyn till samtliga parter i ett tidigt 
skede. Ett sådant tillvägagångssätt skulle även kunna bidra till att fler tågoperatörer blir 
nöjda, samt ett förenklat arbete för trafikplanerarna på Trafikverket som idag anpassar 
tågen efter varandra ”ett i taget […] som ett gigantiskt pussel” (Trafikverket, 2014). 
Därmed inte sagt att dessa kan rationaliseras bort, utan det krävs fortfarande planerare 
som arbetar med dessa frågor. Den metodik som presenterats och använts i denna studie 
bör snarare ses som att den ger en grund för tidtabellen att arbeta vidare på. Detta för att 
på ett mer effektivt sätt, med mindre handpåläggning än tidigare, arbeta fram en tidtabell, 
med förhoppning om ett bättre resultat. 

Vidare krävs att tåglinjer och anslutningar är väl genomtänkta innan 
optimeringsprocessen sätter igång. För detta behövs kunskap om systemet och hur 
resandet ser ut i den region som avses. Detta för att kunna få till en gynnsam takttidtabell. 
Med för lite kunskap eller oerfarenhet av ett system ökar risken att tidtabellskriterier och 
därmed bivillkor blir alltför strama, vilket kan resultera i att det inte existerar en möjlig 
lösning för optimeringsproblemet. Generellt kan inte orimliga bivillkor ställas, däremot 
är detta inte nödvändigtvis helt tydligt från början och något som kan behövas justeras 
iterativt. Men, dessa frågor är systemspecifika och måste därför utredas för varje system. 
Exempelvis uppnås en takttidtabell av nivå tre för det studerade systemet. För andra 
system är detta kanske omöjligt att åstadkomma, till exempel på grund av 
kapacitetsbegränsningar. Att kriterierna då måste revideras är oundvikligt. Sådana 
resultat kan dock också vara värdefulla för att identifiera vart behovet av 
kapacitetsutbyggnader i ett system är som störst. Ett annat alternativ, som även Peeters 
(2003) lyfter och som skulle kunna studeras vidare om initiala bivillkor är för strama, är 
att formulera om målfunktionen så att överträdelser av bivillkor istället minimeras. Detta 
kan dock inte göras för säkerhetsmarginaler som alltid måste gälla.  

Som tidigare också nämnts är det först och främst tågens fortsätta förflyttningar utanför 
systemet som behöver studeras vidare. Därtill följer även fordonsplanering och i 
förlängningen även bemanning av tåg som måste utredas för att fullständigt kunna 
bedöma rimligheten i en regional takttidtabell. Å andra sidan finns också möjligheter med 
att tågen fortsätter utanför systemgränserna. Framförallt kan fler olika takttidsområden 
länkas ihop och därmed skapa ett större system där flera regioner med takttid 
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synkroniserar varandra. För att detta ska realiseras krävs då en instans som koordinerar 
detta, vilket förslagsvis skulle kunna vara Trafikverket. Optimeringsmässigt kan detta 
exempelvis åstadkommas genom att fixera ankomsttider från ett takttidsområde till ett 
annat genom bivillkor. Alternativt att takttidtabellen i en region förskjuts med ett visst 
antal minuter för att anpassa och få till en bra sammankoppling till andra regioner. 

En aspekt som inte fått något större utrymme i denna studie är trafiken mellan Enköping 
och Strängnäs. Detta eftersom det inte finns järnväg däremellan idag eller kommer finnas 
inom en överskådlig framtid. Istället trafikeras sträckan med buss, vilken tar så pass lång 
tid att ingen föreslagen resa med byte tar denna väg. För att underlätta för resande till 
hållplatser emellan Enköping och Strängnäs finns dock en nytta i att planera för 
anslutningar mellan denna buss och tågtrafiken, men eftersom busstrafiken inte har 
samma infrastrukturella begränsningar föreslås att dessa anpassar sig efter tågtidtabellen.  

I allmänhet kan dataunderlaget till optimeringen även diskuteras, i synnerhet gångtiderna. 
Känslighetsanalyser genom att variera gångtider skulle också kunna genomföras för att 
undersöka hur tidtabellen ändras med dessa, något som dessvärre inte fått plats i denna 
studie. Vad gäller gångtiderna kan dessa även tillåtas anta värden inom intervall, vilket 
också det är uppslag för vidare studier, speciellt i fråga om mer generiska system. 
Exempelvis kan borttagande eller tillägg av mer slack vara gynnsamt för att få till 
anslutningar eller omlopp av tåg.  

När det kommer till bytestiderna inom systemet kan även den undre gränsen på tre 
minuter granskas närmare. En bytestid på tre minuter ansågs rimligt för denna studie men 
skulle i praktiken kunna vara något kort för samtliga resande att hinna byta på. I och med 
korta bytestider erhålls också ett mer störningskänsligt system. Ifall ett tåg är försenat blir 
risken större att bytet missas om bytestiden är kortare, vilket i värsta fall skulle innebära 
att tiden till nästa tåg blir 30 minuter. Därav kan en högre undre gräns på 
bytestidsintervallet vara att föredra. 

Att implementera ett optimeringsproblem som detta i MATLAB har varit relativt 
tidsödande och det finns flera risker för fel vid implementationen. Granskning och 
felsökning har därför varit en ansenlig del av detta arbete. Det för studien utvecklade 
scriptet är visserligen relativt flexibelt att modifiera vad gäller att ändra i parametrar, och 
att skala upp eller ner problemet med exempelvis fler eller färre avgångar på en linje är 
genomförbart. Däremot måste det generaliseras i större grad om det ska tillämpas för 
andra system. Därför, för att underlätta optimering av tidtabeller på järnväg överlag, 
rekommenderas att programvara för detta bör utvecklas. Detta för att på ett lättare sätt 
kunna föra in begränsningar och målfunktioner, och som sedan presenterar resultaten 
överskådligt. I denna programvara skulle möjligheten att bygga upp systemmodellen och 
då på ett enkelt sätt variera parametrar också vara att önska.  

En sista aspekt som bör lyftas är tidsaspekten för att lösa optimeringsproblem. I detta fall 
tog körningarna i MATLAB inte särskilt lång tid, mellan 10 och 35 sekunder beroende 
på fall. Om större system skulle studeras växer följaktligen storleken på problemet, vilket 
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skulle kunna ställa till det. Det som här kan tilläggas är att andra lösare än MATLAB då 
finns tillgängliga.  

7.5 Fortsatta studier 

I diskussionskapitlet har ett flertal förslag på fortsatta studier tagits upp. Detta avsnitt 
syftar till att sammanställa dessa.  

I anknytning till denna studie är det framförallt tåglinjernas fortsatta sträckning, och 
trafikeringen av dessa, utanför systemgränserna som bör studeras närmare. Vidare studie 
och analys av resultatens känslighet genom att exempelvis variera gångtider vore även 
intressant. Att studera hur den konstruerade takttidtabellen skulle prestera genom en 
punktlighetsanalys, där systemet simuleras med takttidtabellen och eventuella 
förseningsmönster, vore också spännande. Sådana resultat skulle också kunna värderas 
samhällsekonomiskt för att se hur den konstruerade takttidtabellen skulle prestera ur ett 
sådant perspektiv. Exempelvis värderas vinster i form av restider lägre relativt förluster 
av förseningar, vilket skulle kunna göra takttidtabellen mer eller mindre eftertraktad.  

Ett intressant koncept som Hansson m.fl. (2010) också diskuterar är att i Sverige använda 
sig av takttidsområden med lämpliga sammankopplingar. Genom denna studie har det 
påvisats att regionen ”Fyra Mälarstäder” har möjlighet att vara ett sådant takttidsområde. 
Vidare möjligheter att synkronisera regionen med andra, exempelvis 
Stockholmsområdet, vore en intressant möjlighet att studera vidare. 

Hur och på vilka sätt godstrafik lämpar sig att komma in i ett tidigare skede i 
optimeringsprocessen är något som bör studeras ytterligare. 

Mer generellt skulle det också vara intressant att studera optimering av takttidtabeller med 
flera olika typer av målfunktioner. Detta genom att fler perspektiv skulle kunna vägas in 
i målfunktionen där robusthet och kostnader är två exempel. Ett annat exempel är att 
studera målfunktioner som syftar till att minimera avvikelser från bivillkor om initiala 
bivillkor som har ställts är för tajta. 
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8. Slutsatser 
Studiens resultat visar på att takttidtabell med de kriterier som ställts upp kan konstrueras, 
och möjlighet finns för att implementera denna, för järnvägstrafiken mellan Fyra 
Mälarstäder. Detta innebär således möjligheter att därmed förbättra tidtabellen i regionen 
i flera avseenden. Till exempel fås två avgångar i timmen på varje sträcka in med takttid, 
där samtliga tåg ansluter för vidare resa inom regionen med bytestider under tio minuter. 
Tidigare studier har visat att ett 20/20-mål inte är rimligt att uppnå med dagens 
infrastruktur, däremot visar resultaten istället att ett ”30/30-mål” nästintill är inom 
räckhåll i dagsläget. Med den utvecklade modellen är det endast tåget från Västerås mot 
Eskilstuna som inte fullkomligt uppnår detta, då restiden är 32 minuter. Det som 
följaktligen också kan konstateras är att regionen skulle kunna fungera som ett 
takttidsområde. 

Resultaten visar också på att med den utformning av målfunktion som tillämpats är det 
viktigt att använda någon lämplig viktning för att exempelvis inte erhålla orealistiska 
uppehåll. Som diskuterat i föregående kapitel erhålls en rimligare tidtabell med den 
statistiskt viktade målfunktionen än med den identiskt viktade. Den utvecklade modellen 
medför därtill en ytterligare förbättring gällande tidtabellens rimlighet i att realisera 
denna. Att variera och justera parametrar i optimeringsproblemet visar sig därför vara 
betydelsefullt för att få till en så gynnsam tidtabell som möjligt.  

Genom studiens olika faser har det dykt upp både möjligheter och utmaningar med att 
utveckla och applicera en regional takttidtabell. För att försöka sammanfatta detta; 
framförallt uppkommer möjligheten att öka attraktiviteten för tågtrafiken genom att 
tillämpa takttid. Enkelheten i att tåg avgår samma minut varje timme och med jämna 
mellanrum gör det enkelt för resenären att veta när tågen avgår, och därmed också enklare 
att använda tågtrafiken överlag. Vidare, för det specifika system som studerats, förkortas 
bytestiderna mot dagens och anslutningarna mellan de olika linjerna gör att man kliver på 
ett system snarare än en linje, som Clever (1997) också utryckte det. För att tillämpa 
takttid regionalt uppkommer det dock vissa potentiella utmaningar där den främsta 
troligtvis ligger i att koppla ihop den regionala takttiden med tidtabellen utanför 
systemgränserna på ett tillfredsställande sätt. Detta måste studeras vidare. En annan 
svårighet ligger i frågan om vem eller vilka som ska sätta ihop takttidtabellen i en region. 
Om exempelvis en enskild tågoperatör ansöker om tåglägen anpassade efter takttid är det 
inte säkert att dessa sedan erhålls, vilket kan göra att takttidtabellen omkullkastas. 
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Appendix A – Förkortningar och beslutsvariabler 
I detta appendix återges en sammanställning av index för beslutsvariablerna vid 
optimeringen. Även förkortningar som använts vid implementeringen i MATLAB 
presenteras nedan.  

  

Förkortning Linjer Beteckningsystem
Strängnäs sgs 1 Sgs-Et a/d+linje+avgångsnr_nod
Härad had 2 Et-Sgs
Barva bva 3 Et-Va
Kjula kju 4 Va-Et
Eskilstuna C et 5 Va-Ep
Folkesta fok 6 Ep-Va
Rekarne rke 7 Ep-Sgs
Kvicksund södra ksus 8 Sgs-Ep
Kvicksund ksu
Strömsholm ssh
Kolbäck kba
Västerås C va
Enköping ep
Ankomst a
Avgång d

Linje Linje Linje Linje Linje Linje
beslutsvar. 1 beslutsvar. 2 beslutsvar. 3 beslutsvar. 4 beslutsvar. 5 beslutsvar. 6

1 d11_sgs 17 d21_et 33 d31_et 61 d41_va 89 d51_va 93 d61_ep
2 a11_had 18 a21_kju 34 a31_fok 62 a41_kba 90 a51_ep 94 a61_va
3 d11_had 19 d21_kju 35 d31_fok 63 d41_kba 91 d52_va 95 d62_ep
4 a11_bva 20 a21_bva 36 a31_rke 64 a41_ssh 92 a52_ep 96 a62_va
5 d11_bva 21 d21_bva 37 d31_rke 65 d41_ssh
6 a11_kju 22 a21_had 38 a31_ksus 66 a41_ksu
7 d11_kju 23 d21_had 39 d31-ksus 67 d41_ksu
8 a11_et 24 a21_sgs 40 a31_ksu 68 a41_ksus
9 d12_sgs 25 d22_et 41 d31_ksu 69 d41_ksus

10 a12_had 26 a22_kju 42 a31_ssh 70 a41_rke
11 d12_had 27 d22_kju 43 d31_ssh 71 d41_rke
12 a12_bva 28 a22_bva 44 a31_kba 72 a41_fok
13 d12_bva 29 d22_bva 45 d31_kba 73 d41_fok
14 a12_kju 30 a22_had 46 a31_va 74 a41_et
15 d12_kju 31 d22_had 47 d32_et 75 d42_va
16 a12_et 32 a22_sgs 48 a32_fok 76 a42_kba

49 d32_fok 77 d42_kba
50 a32_rke 78 a42_ssh
51 d32_rke 79 d42_ssh
52 a32_ksus 80 a42_ksu
53 d32-ksus 81 d42_ksu
54 a32_ksu 82 a42_ksus
55 d32_ksu 83 d42_ksus
56 a32_ssh 84 a42_rke
57 d32_ssh 85 d42_rke
58 a32_kba 86 a42_fok
59 d32_kba 87 d42_fok
60 a32_va 88 a42_et
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Appendix B – MATLAB-script 
Här presenteras de MATLAB-script som utvecklats för att genomföra 
tidtabellsoptimeringen. B1 innefattar hela implementeringen tillsammans med 
målfunktionen för den identiskt viktade målfunktionen. Formuleringen av den statistiskt 
viktade målfunktionen i MATLAB återges i appendix B2. 

B1 – Grundimplementering 
% Tidtabellsoptimering, Fyra Mälarstäder 
% av Niklas Dahlin 
% Examensarbete civilingenjörsprogrammet STS, Uppsala Universitet 
% i samarbete med WSP Sverige - järnväg utredning 
  
% Konstanter 
%_____________________________________________________ 
T = 120;    % Cykel, halvminuter 
l = 0;      % Min tillåtna  
u = T-1;    % Max tillåtna  
N = 96;     % Antal beslutsvariabler 
%_____________________________________________________ 
% Gångtider (halvminuter) 
g_sgs_had = 3.5*2;  
g_had_bva = 3*2;  
g_bva_kju = 3.5*2; 
g_kju_et = 5*2; 
g_et_fok = 4.5*2; 
g_fok_rke = 2.5*2; 
g_rke_ksus = 2.5*2; 
g_ksus_ksu = 0.5*2; 
g_ksu_ssh = 4*2; 
g_ssh_kba = 5.5*2; 
g_kba_va = 9*2; 
g_va_ep = 13.5*2; 
%_____________________________________________________ 
% Uppehållsintervall (halvminuter) 
w_l = 0.5*2; 
w_u = 3*2; 
w_ksus = 1*2;   % Inget intervall i Ksus 
%_____________________________________________________ 
% Maxtid möte (halvminuter) 
mt_u = 5*2; 
%_____________________________________________________ 
% Bytestidsintervall (halvminuter) 
c_l = 3*2; 
c_u = 10*2; 
%_____________________________________________________ 
% Mötesmarginaler (halvminuter) 
h_10 = 2*2; 
h_40 = 2*2; 
  
% Begränsningar 
%_____________________________________________________ 
% Gångtider, Aeq1*x = beq1 
Aeq1 = zeros(N/2,N); 
for i = 1:N/2 
    Aeq1(i,:) = [zeros(1,(i-1)*2), -1, 1, zeros(1,N-(2*i))]; 
end 
beq1 =   [g_sgs_had; g_had_bva; g_bva_kju; g_kju_et; 
        g_sgs_had; g_had_bva; g_bva_kju; g_kju_et; 
        g_kju_et; g_bva_kju; g_had_bva; g_sgs_had; 
        g_kju_et; g_bva_kju; g_had_bva; g_sgs_had; 
        g_et_fok; g_fok_rke; g_rke_ksus; g_ksus_ksu; g_ksu_ssh; g_ssh_kba; g_kba_va; 
        g_et_fok; g_fok_rke; g_rke_ksus; g_ksus_ksu; g_ksu_ssh; g_ssh_kba; g_kba_va; 
        g_kba_va; g_ssh_kba; g_ksu_ssh; g_ksus_ksu; g_rke_ksus; g_fok_rke; g_et_fok; 
        g_kba_va; g_ssh_kba; g_ksu_ssh; g_ksus_ksu; g_rke_ksus; g_fok_rke; g_et_fok; 
        g_va_ep;  
        g_va_ep; 
        g_va_ep; g_va_ep]; 
 
    
%_____________________________________________________ 
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% Uppehåll  
    % Stationer b11_l <= A11*x <= b11_u 
stationsuppehall = [38;44;52;58;62;68;76;82]; 
A11 = zeros(length(stationsuppehall)*2,N); 
for i = 1:size(A11,1)/2 
    k = stationsuppehall(i)-1; 
    A11(i,:) = [zeros(1,k), -1, 1, zeros(1,N-(k+2))]; 
end 
i = 1;      %Reset count 
for j = (size(A11,1)/2)+1:size(A11,1) 
    k = stationsuppehall(i)-1; 
    A11(j,:) = [zeros(1,k), 1, -1, zeros(1,N-(k+2))]; 
    i = i+1; 
end 
b11 = [w_ksus;w_u;w_ksus;w_u;w_u;w_ksus;w_u;w_ksus; 
       -w_ksus;-w_l;-w_ksus;-w_l;-w_l;-w_ksus;-w_l;-w_ksus]; 
  
    % Övriga noder, b12_l <= A12*x <= b12_u 
motesuppehall = 
[2;4;6;10;12;14;18;20;22;26;28;30;34;36;40;42;44;48;50;54;56;58;64;66;70;72;78;80;84;86]
; 
A121 = zeros(length(motesuppehall),N); 
for i = 1:length(motesuppehall) 
    k = motesuppehall(i)-1; 
    A121(i,:) = [zeros(1,k), -1, 1, zeros(1,N-(k+2))]; 
end 
A122 = A121*(-1); 
A12 = [A121;A122]; 
b121 = ones(length(motesuppehall),1)*mt_u; 
b122 = zeros(length(motesuppehall),1); 
b12 = [b121;b122]; 
  
%_____________________________________________________ 
% Synkronisera tågavgångar, Aeq2*x = beq2 
avgangar = [1;9;17;25;33;47;61;75;89;91;93;95]; 
Aeq2 = zeros(length(avgangar)/2,N); 
for i = 1:2:length(avgangar) 
    Aeq2((i+1)/2,:) = [zeros(1,avgangar(i)-1),-1,zeros(1,avgangar(i+1)-avgangar(i)-
1),1,zeros(1,N-avgangar(i+1))];        
end  
beq2 = ones(size(Aeq2,1),1)*(T/2); 
  
%_____________________________________________________ 
% Anslutande tåg [a d; a d;...] 
anslutningar = [8   33; 16  47; 74  25; 88  17; 46  91; 60  89; 94  75; 96  61]; 
A21 = zeros(size(anslutningar,1),N); 
for i = 1:length(anslutningar) 
    if anslutningar(i,1) < anslutningar(i,2) 
        A21(i,:) = [zeros(1,anslutningar(i,1)-1), -1, zeros(1,anslutningar(i,2)-
anslutningar(i,1)-1),1,zeros(1,N-anslutningar(i,2))]; 
    else 
        A21(i,:) = [zeros(1,anslutningar(i,2)-1), 1, zeros(1,anslutningar(i,1)-
anslutningar(i,2)-1),-1,zeros(1,N-anslutningar(i,1))];  
    end 
end 
A22 = A21*(-1); 
A2 = [A21;A22]; 
b2 = [ones(size(A21,1),1)*(c_u);ones(size(A22,1),1)*(-c_l)]; 
  
%_____________________________________________________ 
% Enkelspår och mötesmarginaler per nod 
motandetagpar =    [4   21; 4   29; 12  21; 12  29; 6   19; 6   27; 14  19; 14  27; 8   
17; 8   25; 16  17; 
                    16  25; 36  71; 36  85; 50  71; 50  85; 40  67; 40  81; 54  67; 54  
81; 42  65; 42  79; 
                    56  65; 56  79; 64  43; 64  57; 78  43; 78  57]; 
A31 = zeros(size(motandetagpar,1),N); 
for i = 1:length(motandetagpar) 
    if motandetagpar(i,1) < motandetagpar(i,2) 
        A31(i,:) = [zeros(1,motandetagpar(i,1)-1), 1, zeros(1,motandetagpar(i,2)-
motandetagpar(i,1)-1),-1,zeros(1,N-motandetagpar(i,2))]; 
    else 
        A31(i,:) = [zeros(1,motandetagpar(i,2)-1), -1, zeros(1,motandetagpar(i,1)-
motandetagpar(i,2)-1),1,zeros(1,N-motandetagpar(i,1))];  
    end 
end 
A32 = A31*(-1); 
A3 = [A31;A32]; 
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b31 = [T-h_40; T-h_40; T-h_40; T-h_40;        % Möte Barva 
        T-h_40; T-h_40; T-h_40; T-h_40;        % Möte Kjula 
        T-h_10; T-h_10; T-h_10; T-h_10;        % Möte Eskilstuna frÂn Kjula 
        T-h_10; T-h_10; T-h_10; T-h_10;        % Möte Rekarne 
        T-h_40; T-h_40; T-h_40; T-h_40;        % Möte Kvicksund 
        T-h_40; T-h_40; T-h_40; T-h_40;        % Möte Strömsholm (fr. Kvicksund) 
        T-h_40; T-h_40; T-h_40; T-h_40];       % Möte Strömsholm (fr. Kolbäck)     
         
     
b32 = -[2*g_had_bva+h_40; 2*g_had_bva+h_40; 2*g_had_bva+h_40; 2*g_had_bva+h_40; 
        2*g_bva_kju+h_40; 2*g_bva_kju+h_40; 2*g_bva_kju+h_40; 2*g_bva_kju+h_40;  
        2*g_kju_et+h_10; 2*g_kju_et+h_10; 2*g_kju_et+h_10; 2*g_kju_et+h_10;  
        2*g_fok_rke+h_10; 2*g_fok_rke+h_10; 2*g_fok_rke+h_10; 2*g_fok_rke+h_10; 
        2*(g_rke_ksus+g_ksus_ksu+w_ksus)+h_40; 2*(g_rke_ksus+g_ksus_ksu+w_ksus)+h_40; 
2*(g_rke_ksus+g_ksus_ksu+w_ksus)+h_40; 2*(g_rke_ksus+g_ksus_ksu+w_ksus)+h_40; 
        2*g_ksu_ssh+h_40; 2*g_ksu_ssh+h_40; 2*g_ksu_ssh+h_40; 2*g_ksu_ssh+h_40;  
        2*g_ssh_kba+h_40; 2*g_ssh_kba+h_40; 2*g_ssh_kba+h_40; 2*g_ssh_kba+h_40]; 
 
b3 = [b31;b32];     
     
%_____________________________________________________ 
% Övergång enkel-/dubbelspår 
  
overgang = [22  5;22    13;30   5;30    13; 8   17; 8   25; 16  17;16   25; 
72   35;72   49; 86  35;86   49;44   63;44   77;58   63;58   77]; 
 
A41 = zeros(size(overgang,1),N); 
for i = 1:length(overgang) 
    if overgang(i,1) < overgang(i,2) 
        A41(i,:) = [zeros(1,overgang(i,1)-1), -1, zeros(1,overgang(i,2)-overgang(i,1)-
1),1,zeros(1,N-overgang(i,2))]; 
    else 
        A41(i,:) = [zeros(1,overgang(i,2)-1), 1, zeros(1,overgang(i,1)-overgang(i,2)-
1),-1,zeros(1,N-overgang(i,1))];  
    end 
end 
A42 = A41*(-1); 
A4 = [A41;A42]; 
  
b41 = ones(size(overgang,1),1)*(T-h_40); 
b42 = -ones(size(overgang,1),1)*h_40; 
b4 = [b41;b42]; 
 
%_____________________________________________________ 
% Cykliskt beteende, P-matriser 
  
neq1 = size(Aeq1,1);  
APeq1 = [Aeq1, eye(neq1)*T, zeros(neq1,size(Aeq2,1)), zeros(neq1, size(A11,1)/2), 
zeros(neq1, size(A12,1)/2), zeros(neq1, size(A21,1)), zeros(neq1, size(A31,1)), 
zeros(neq1, size(A41,1))]; 
neq2 = size(Aeq2,1);  
APeq2 = [Aeq2, zeros(neq2,size(Aeq1,1)), eye(neq2)*T, zeros(neq2, size(A11,1)/2), 
zeros(neq2, size(A12,1)/2), zeros(neq2, size(A21,1)), zeros(neq2, size(A31,1)), 
zeros(neq2, size(A41,1))]; 
  
n11 = size(A11,1); 
AP11 = [A11, zeros(n11,size(Aeq1,1)), zeros(n11,size(Aeq2,1)), [eye(n11/2);-
eye(n11/2)]*T, zeros(n11, size(A12,1)/2), zeros(n11, size(A21,1)), zeros(n11, 
size(A31,1)), zeros(n11, size(A41,1))]; 
n12 = size(A12,1); 
AP12 = [A12, zeros(n12,size(Aeq1,1)), zeros(n12,size(Aeq2,1)), zeros(n12, 
size(A11,1)/2), [eye(n12/2);-eye(n12/2)]*T, zeros(n12, size(A21,1)), zeros(n12, 
size(A31,1)), zeros(n12, size(A41,1))]; 
n2 = size(A2,1); 
AP2 = [A2, zeros(n2,size(Aeq1,1)), zeros(n2,size(Aeq2,1)), zeros(n2, size(A11,1)/2), 
zeros(n2, size(A12,1)/2), [eye(n2/2);-eye(n2/2)]*T, zeros(n2, size(A31,1)), zeros(n2, 
size(A41,1))]; 
n3 = size(A3,1); 
AP3 = [A3, zeros(n3,size(Aeq1,1)), zeros(n3,size(Aeq2,1)), zeros(n3, size(A11,1)/2), 
zeros(n3, size(A12,1)/2), zeros(n3, size(A21,1)), [eye(n3/2);-eye(n3/2)]*T, zeros(n3, 
size(A41,1))]; 
n4 = size(A4,1); 
AP4 = [A4, zeros(n4,size(Aeq1,1)), zeros(n4,size(Aeq2,1)), zeros(n4, size(A11,1)/2), 
zeros(n4, size(A12,1)/2), zeros(n4, size(A21,1)), zeros(n4, size(A31,1)), [eye(n4/2);-
eye(n4/2)]*T]; 
   
% AP-matriser A = [A1;A2;...] 
APeq = [APeq1;APeq2]; 
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AP = [AP11;AP12;AP2;AP3;AP4]; 
 
% Högerled b 
beq = [beq1; beq2]; 
b = [b11; b12; b2; b3; b4]; 
%_____________________________________________________ 
  
% Beslutsvariabler, bounds 
LB = [zeros(N,1);ones(size(AP,2)-N,1)*0]; 
UB = [ones(N,1)*u;ones(size(AP,2)-N,1)*1]; 
intcon = 1:size(AP,2); 
  
% Målfunktion, identiskt viktad 
f0 = zeros(1,size(AP,2)); 
for i = 1:size(AP11,1)/2    % Stationsuppehåll 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP11(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP11(i,j); 
        end 
    end 
end 
for i = 1:size(AP12,1)/2    % MötesuppehÂll 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP12(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP12(i,j); 
        end 
    end 
end 
for i = 1:size(AP2,1)/2     % Anslutningar 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP2(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP2(i,j); 
        end 
    end 
end 
f = f0; 
  
% Optimering 
options = optimoptions('intlinprog', 'Display', 'iter'); 
X = intlinprog(f, intcon, AP, b, APeq, beq, LB, UB, options); 
Xmin = X(1:N)/2;     % Gå tillbaka till minuter för beslutsvar. 
  
tag11 = Xmin(1:8); 
tag12 = Xmin(9:16); 
tag21 = Xmin(17:24); 
tag22 = Xmin(25:32); 
tag31 = Xmin(33:46); 
tag32 = Xmin(47:60); 
tag41 = Xmin(61:74); 
tag42 = Xmin(75:88); 
tag51 = Xmin(89:90); 
tag52 = Xmin(91:92); 
tag61 = Xmin(93:94); 
tag62 = Xmin(95:96); 
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B2 – Statistiskt viktad funktion 

Här presenteras MATLAB-scriptet för den statistiskt viktade målfunktionen. Övrig kod 
för optimeringen är densamma som ovan (appendix B1).  

% Vikter 
r_1 = 0.201; r_2 = 0.141; r_3 = 0.198; r_4 = 0.165; r_5 = 0.107; r_6 = 0.148; 
r_13 = 0.016; r_42 = 0.007; r_35 = 0.011; r_64 = 0.006; 
  
% Målfunktion, statistiskt viktad   
f0 = zeros(1,size(AP,2)); 
r_station = [r_3;r_3;r_3;r_3;r_4;r_4;r_4;r_4]; 
  
for i = 1:size(AP11,1)/2    % Stationsuppehåll 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP11(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP11(i,j)*r_station(i); 
        end 
    end 
end 
r_motesplats = zeros(length(motesuppehall),1); 
for i = 1:length(motesuppehall) 
    if motesuppehall(i)<17 
        r_motesplats(i) = r_1;    
    elseif motesuppehall(i)>=17 && motesuppehall(i)<33 
        r_motesplats(i) = r_2;   
    elseif motesuppehall(i)>=33 && motesuppehall(i)<61 
        r_motesplats(i) = r_3;   
    elseif motesuppehall(i)>=61 && motesuppehall(i)<89 
        r_motesplats(i) = r_4;   
    elseif motesuppehall(i)>=89 && motesuppehall(i)<93 
        r_motesplats(i) = r_5;   
    elseif motesuppehall(i)>=93 && motesuppehall(i)<97 
        r_motesplats(i) = r_6;      
    end 
end 
for i = 1:size(AP12,1)/2    % Mötesuppehåll 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP12(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP12(i,j)*r_motesplats(i); 
        end 
    end 
end 
r_anslutningar = [r_13; r_13; r_42; r_42; r_35; r_35; r_64; r_64]; 
for i = 1:size(AP2,1)/2     % Anslutningar 
    for j = 1:length(f0) 
        if AP2(i,j) ~= 0 
            f0(j) = AP2(i,j)*r_anslutningar(i); 
        end 
    end 
end 
f = f0; 
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Appendix C - Pendlarstatistik 
Här presenteras underlaget för den statistiskt viktade målfunktionen. Källa: StatNord 
(u.å). 

 

Commuters by region of residence and region of employment by Region of
residence, Region of employment and Year

2009
Se-0381 Enköping Se-0381 Enköping 11348

Se-0484 Eskilstuna 40
Se-0486 Strängnäs 59
Se-1980 Västerås 888

Se-0484 Eskilstuna Se-0381 Enköping 66
Se-0484 Eskilstuna 33985
Se-0486 Strängnäs 840
Se-1980 Västerås 1076

Se-0486 Strängnäs Se-0381 Enköping 157
Se-0484 Eskilstuna 1162
Se-0486 Strängnäs 8418
Se-1980 Västerås 98

Se-1980 Västerås Se-0381 Enköping 606
Se-0484 Eskilstuna 950
Se-0486 Strängnäs 47
Se-1980 Västerås 51492


