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Referat

Andra delprojektet av ELVIS-demonstrationsprojektet för längre och tyngre godståg syftar till att
analysera dagens förutsättningar för användningen av längre tåg och att utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt demonstrationståg (i stället för dagens maximala 630 meter) kördes
mellan Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012. En slutsats är att det är tekniskt möjligt att trafikera tåg som
är längre än 630 meter men det finns organisatoriska hinder. För att utnyttja infrastrukturen effektivare,
föreslår projektet som en temporär lösning användningen av dedikerade kanaler för längre godståg i
specifika korridorer. Jämförelsen av demonstrationstågets färd med upp till 630 meter långa referenståg,
försvårades mycket av att centrala data som beskriver referenstågen var svåra att få tag på och delvis
osäkra. En viktig slutsats är att det behövs en bättre kartläggning av nuläget för att kunna göra
tillförlitliga kvantitativa analyser.
Det var möjligt att sammanställa information om elförbrukningen per bruttotonkilometer för demonstrationståget och 85 referenståg. Däremot är det svårt att kvantifiera hur exakt tågens längd, vikt, hastighet
och antal stopp med mera, påverkar elförbrukningen var för sig – både med hänsyn till det bristfälliga
datamaterialet och det faktum att det finns en relativt stor variation i elförbrukningen oavsett vilken
aspekt som studerats. Betydelse av topografin och tågets längd och vikt för elförbrukningen per bruttotonkilometer kan visas. Demonstrationstågets elförbrukning per bruttotonkilometer är generellt sett lågt i
jämförelse med referenstågen. Det går dock att dra slutsatsen att elförbrukningen per bruttotonkilometer
generellt inte är högre för längre tåg men det går inte att säga att förbrukningen generellt är lägre.
Litteraturen och diskussioner med företagen indikerar att näringslivets transportkostnader per
transporterat ton gods kan reduceras genom att använda längre godståg. Skalfördelarna kan dock enbart
utnyttjas om inte hela lokets dragkraft utnyttjas redan idag. Det är uppenbart att den tillgängliga järnvägsinfrastrukturen avgör vilka tåglängder och -vikter som är affärsmässigt gångbara. Elkostnaderna per
transporterat ton kan möjligtvis också reduceras genom att använda längre tåg, men detta kan inte
förutsättas utan vidare. En trafikering av längre godståg i större omfattning kräver investeringar i
mötesspår, förbigångsspår, terminalspår med mera. De hittills genomförda överslagsmässiga kalkylerna
för 750 meter långa tåg tyder på att investeringskostnaderna är relativt blygsamma. Det finns behov av
analyser för olika tåglängder eftersom det inte är uppenbart att minimilängden på 750 meter, som krävs
på TEN-T:s stomnät från 2030, är optimal.
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Abstract

The second sub-project of ELVIS demonstration project for longer and heavier freight trains aims to
analyze the actual conditions for the use of longer trains and to evaluate the trial where a 730 metre long
demonstration train (instead of a maximum of 630 metres) was operating between Gävle and Malmö 6–7
October 2012. One conclusion is that it is technically possible to operate trains that are longer than 630
metres but there are organizational barriers. To use the infrastructure more efficient, the project proposes
the use of dedicated channels for longer freight trains in specific corridors as a temporary solution. The
comparison of the demonstration train with up to 630 metre reference trains was hampered of that the
central data describing the reference trains were difficult to access and partially uncertain. An important
conclusion is that a better mapping of the current situation is needed in order to make reliable
quantitative analysis.
It was possible to compile information about the electricity consumption per gross tonne-kilometer of the
demonstration train and the reference trains. However, it is difficult to quantify how the length of the
train, the weight of the train, the speed, the number of stops etc. influence the electricity consumption
one by one – both due to the quality of the data set and the fact that there is a quite large variation in
electricity consumption per gross tonne-kilometer regardless which of the factors is studied. The impact
of the topography and the length and weight of the train on the electricity consumption per gross tonnekilometer can however be shown. The electricity consumption per gross tonne-kilometer of the
demonstration train is generally lower than the consumption of the reference trains. It is possible,
however, to conclude that electricity consumption per gross tonne-kilometer is generally not higher for
longer trains, but it is impossible to say that consumption is generally lower.
The literature and discussions with firms indicate that industry can reduce transport costs by using longer
freight trains. However, economies of scale can only be exploited if locomotives traction capacity is not
fully utilized today. It is obvious that the access to the rail infrastructure determine which train lengths
and weights are commercially interesting. The electricity consumption per gross tonne-kilometer can
possibly also reduced by using longer trains, but this cannot be stated without further notice. Running
longer freight trains on a larger scale requires investments in tracks, terminals etc. The rough socio
economic calculations for the 750 metre long trains that have been carried out so far indicate that the
investment costs are relatively modest. Though there is a need for analyzes for various train lengths as it
is not obvious that the minimum length of 750 metres that is required for the TEN -T core network from
2030 is optimal.
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Förord
Denna rapport är den andra delrapporten inom ELVIS – demonstrationsprojektet för
längre och tyngre tåg. Projektet genomförs av VTI och Linköpings universitet i
samarbete med Trafikverket, flera skogsindustriföretag och Skogsindustrierna. Projektet
finansieras av Energimyndigheten och genomförs inom ramen för programmet för
”Energieffektivisering i transportsektorn”.
I ELVIS-projektets första delprojekt (Hedström, 2013) inventerades studier och försök
med längre och tyngre godståg, studier genomförda sedan början på 1990-talet i
Sverige. I det föreliggande andra delprojektet ligger tyngdpunkten på försöket med
längre godståg på sträckan Gävle-Hallsberg-Malmö.
Föreliggande delrapport har tagits fram av Johanna Törnquist Krasemann, Linköpings
universitet och Annelie Carlson och Inge Vierth, VTI. Jan-Erik Swärdh och Olle
Eriksson, VTI har genomfört regressionsanalyserna i kapitel 3.
Samtliga fotografier i rapporten är tagna av Pernilla Wahlman på Gävle godsbangård
6 oktober 2012 och illustrerar försöket med att använda ett längre tåg på sträckan GävleMalmö.
Stockholm, juni 2014

Inge Vierth,
Utredningsledare, projektledare
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Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö
av Annelie Carlson, VTI, Johanna Törnquist Krasemann, Linköpings Universitet, och Inge
Vierth, VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 581 95 Linköping

Sammanfattning
SJ, Banverket och Trafikverket har sedan 1990-talet undersökt möjligheten att använda
godståg som är längre än dagens maximala längd som är 630 meter. Idag diskuteras frågan
bland annat ur ett kapacitetsperspektiv (Utredningen om Fossilfri fordonstrafik) och ur ett
innovationsperspektiv (Forum för Innovationer). Grannländerna Danmark och Tyskland, som
redan tillåter längre tåg än Sverige, planerar för ännu längre tåg. Sverige måste också anpassa
sig till kravet att möjliggöra trafikeringen av minst 750 meter långa tåg på TEN-T:s
(Transeuropeiska nätverk – Transport) stomnät år 2030.
I ELVIS-projektets första delprojekt (Hedström, 2013) inventerades de sedan början på 1990talet i Sverige genomförda studier och försök med längre och tyngre godståg. I föreliggande
andra delprojektet ligger tyngdpunkten på försöket med längre godståg på sträckan Gävle–
Malmö. Andra delprojektet syftar till att analysera dagens förutsättningar för användningen av
längre tåg och att utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt godståg (i stället
för ett maximalt 630 meter) kördes mellan Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012. Längden på
730 meter valdes med tanke på bromsföreskrifterna. Tågets vikt var med hänsyn till lokets
dragkraft cirka 2 000 bruttoton.
En slutsats är att det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter men
att det finns organisatoriska hinder. Att köra längre tåg kräver någon form av uppoffring för
systemet och dess aktörer (till exempel i form av längre restider för tågresenärer) och balansgången mellan olika för- och nackdelar är en central fråga. För att utnyttja infrastrukturen
effektivare föreslår projektet som en temporär lösning, användningen av så kallade dedikerade
kanaler för längre godståg i specifika korridorer som Gävle–Malmö, där vissa investeringar i
750 meter långa mötesspår redan är gjorda. Tilldelningen av tåglägen i dessa kanaler kan ske
under den ordinarie tilldelningsprocessen men det skulle krävas ett åtagande av Trafikverket
att fördela tåglägen effektivt.
Jämförelsen av demonstrationstågets färd med upp till 630 meter långa referenståg (som
transporterar olika typer av gods eller tomvagnar) som gick sträckan Gävle–Malmö eller delar
av sträckan under år 2012 försvårades mycket av att data som beskriver referenstågen var
svårtillgängliga och delvis osäkra. En viktig slutsats är att det behövs en bättre kartläggning
av nuläget för att kunna göra tillförlitliga kvantitativa analyser. ELVIS-projektet har initierat
ett projekt som inventerar Trafikverkets databaser på området och analyserar till vilka syften
olika databaser har skapats, vilka vidareutvecklingar som pågår och i vilken mån data
kvalitetssäkras.
Det var möjligt att sammanställa information om elförbrukningen per bruttotonkilometer för
demonstrationståget och 85 referenståg. Däremot är det inte möjligt att kvantifiera hur tågens
längd, vikt, hastighet, antal stopp med mera påverkar elförbrukningen var för sig – både med
hänsyn till det bristfälliga datamaterialet samt det faktum att det finns en relativt stor variation
i elförbrukningen oavsett vilken aspekt som studerats. Betydelse av topografin och tågets
längd och vikt för elförbrukningen per bruttotonkilometer kan visas. Demonstrationstågets
elförbrukning per bruttotonkilometer är generellt sett låg i jämförelse med referenstågen. Man
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kan dock inte dra slutsatsen att elförbrukningen generellt är lägre för längre tåg. I ELVIS
tredje delprojekt studeras elförbrukningen per bruttotonkilometer för rundvirkestransporter
mellan Mora och Gävle, det vill säga en homogen varugrupp som transporteras med samma
typ av vagnar på samma sträcka och där det är möjligt att skilja mellan lastade och tomma
vagnar och mellan olika lokförare.
Våra diskussioner med företagen som ingår i projektet och litteraturen indikerar att näringslivets transportkostnader per transporterat ton gods kan reduceras genom att använda längre
godståg. Skalfördelarna kan dock enbart utnyttjas om inte hela lokets dragkraft utnyttjas redan
idag. Det är uppenbart att den tillgängliga järnvägsinfrastrukturen och bromsreglerna avgör
vilka tåglängder och -vikter som är affärsmässigt gångbara. Elkostnaderna per transporterat
ton kan möjligtvis också reduceras genom att använda längre tåg, men detta kan inte
förutsättas utan vidare.
Vad gäller trafikeringen av längre tåg i den befintliga infrastrukturen har Trafikverket initierat
ett projekt som ser över hur man tillämpar de samhällsekonomiska principerna vid fördelningen av tåglägen. Bland annat med bakgrund av förslaget ovan att skapa dedikerade kanaler
för längre godståg är det dags att Trafikverket, Transportstyrelsen, Näringsdepartementet och
branschen tillsammans går till botten med frågan hur spårkapaciteten bäst kan användas för
hela samhället.
Trafikering av längre godståg i större omfattning kräver investeringar i mötesspår, förbigångspår, terminalspår med mera. De hittills genomförda överslagsmässiga kalkylerna för 750
meter långa tåg tyder på att investeringskostnaderna är relativt blygsamma och återbetalningstiden relativt kort. Det finns behov för analyser för olika tåglängder eftersom det inte är
uppenbart att minimilängden på 750 meter som krävs på TEN-T:s stomnät från 2030, är
optimal.
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Actual conditions for using longer trains and trial with longer freight train between
Gävle and Malmö
by Annelie Carlson, VTI, Johanna Törnquist Krasemann, Linköping University, and Inge
Vierth, VTI
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), SE-581 95 Linköping

Summary
Since the 1990s the Swedish State Railway, the Swedish Rail Administration (until 2010) and
the Swedish Transport Administration (from 2010) have investigated the possibility of using
freight trains that exceed today’s maximum length of 630 metres. This topic is discussed from
a capacity perspective (Government investigation on fossil free vehicle fleets) and from an
innovation perspective (Forum for Innovations). The neighboring countries Denmark and
Germany already allow longer trains than Sweden and are planning for even longer trains.
Sweden has also to adapt to the requirements for at least 750 metres long trains that have been
set up for the core network of the Transeuropean Network for Transport TEN-T in 2030.
The first sub-project within the ELVIS-project for longer and heavier freight trains compiled
since the early 1990s in Sweden conducted studies and experiments with longer and heavier
trains (Hedström, 2013). This second subproject focuses on trial with longer freight trains on
the about 900 kilometres long route Gävle – Malmö. The goals of the subproject are to
analyze the actual conditions using longer trains and to evaluate the trial with a 730 metres
long freight train (instead of a maximum of 630 metres) that was run between Gävle and
Malmö 6–7 October 2012. The length of 730 metres was chosen taking into account the rules
for brakes. The train’s weight was 2000 gross tonnes due to the locomotive’s traction
capacity.
One conclusion is that it is technically possible to operate freight trains that are longer than
630 metres but there are organizational barriers. Running longer trains requires some
“disutility” for the system and its actors (like longer travel times for travelers going by train)
and the balance between the pros and cons is a central question. To improve the use of the rail
infrastructure, the project proposes the use of dedicated channels for longer freight trains in
specific corridors as a temporary solution. The corridor Gävle – Malmö would be such a
corridor as some investments in passing tracks where 750 metres long trains can meet, already
have been taken. The allocation of the slots in these channels can be made together with the
regular slot allocation process. However, it would require a commitment of Swedish
Transport Administration as infrastructure holder to allocate slots efficiently.
The comparison of the 730 metres long demonstration train that run between Gävle and
Malmö 6–7 October 2012 and in total 85 reference trains with a length up to 630 meters
(transporting different types of goods or empty wagons) and running the whole route or parts
of the route Gävle – Malmö in 2012 was hampered by the fact that data describing the
reference trains were difficult to access and partially uncertain. One important conclusion is
that a better description of the current situation is needed for a reliable quantitative evaluation.
The ELVIS project has initiated a project that compiles the Transport Administration’s
databases in this area and analyzes questions like to what purposes the various databases have
been developed, which improvements are going on, to what extent the data quality is assured.
It was possible to compile information about the electricity consumption per grosse tonne
kilometre of the demonstration train and the reference trains. However, it is difficult to
quantify how the length of the train, the weight of the train, the speed, the number of stops
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and so on, influence the electricity consumption per grosse tonne kilometer one by one – both
with regard to the quality of the data set and the fact that there is a quite large variation in
electricity consumption regardless which of the factors is studied. The impact of the topography and the length and weight of the train on the electricity consumption per grosse tonne
kilometer can however be shown. The electricity consumption of the demonstration train is
generally lower than the electricity consumption of the reference trains. However, it is not
possible to conclude that the electricity consumption per grosse tonne kilometer is generally
lower for longer trains. In ELVIS third sub project the electricity consumption per grosse
tonne kilometer for timber transports between Mora and Gävle is studied, this means a
homogeneous commodity that is transported by the same types of wagons on the same route
and where it is possible to distinguish between loaded and empty wagons and between
different train drivers.
Our discussions with the firms participating in the project and the literature in this field
indicate that industry can reduce transport costs by using longer freight trains. However,
economies of scale can only be exploited if locomotives traction capacity is not fully utilized
today. It is obvious that the access to the rail infrastructure and the requirements concerning
brakes determine which train lengths and weights are commercially interesting. The
electricity per gross tonne kilometer can possibly also reduced by using longer trains, but this
cannot be stated without further notice.
Regarding the use of longer trains in the existing infrastructure, the Transport Administration
has initiated a project to overlook how the socio economic principles are applied when
allocating slots. In the light of the above stated proposal to create dedicated channels for
longer freight trains, it is time for the Swedish Transport Administration (as infrastructure
holder), the Transport Agency (as regulator) and the Ministry of Enterprise, Energy and
Communications as well as the private industry together to solve the question of how rail
capacity is best used for the whole society.
Running longer freight trains on a larger scale requires investments in tracks, terminals etc.
The rough socio economic calculations for the 750 meter long trains that have been carried
out so far indicate that the investment costs are relatively modest and the payback period
relatively short. There is though a need for analyzes of various train lengths as it is not
obvious that the minimum length of 750 meters that is required for the TEN -T core network
from 2030 is optimal.
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Inledning

Trafikeringen med längre och tyngre godståg, som studeras i ELVIS-demonstrationsprojektet,
är en åtgärd som kräver inga eller smärre infrastrukturinvesteringar och möjliggör ett
effektivare utnyttjande av spåren, effektivare godstransporter och möjligtvis en effektivare
elanvändning. Det är en ”steg-två-åtgärd” i den befintliga infrastrukturen eller en ”steg-treåtgärd” som kräver smärre investeringar i fyrstegsprincipen som Trafikverket arbetar efter.1
ELVIS-projektets övergripande mål är att bidra till att svara på frågan vad som krävs för att
de nämnda positiva effekterna uppstår och negativa effekter reduceras eller undviks.
I delprojekt 1 (Hedström, 2013) inventerades de sedan början på 1990-talet i Sverige
genomförda studier och försök med längre och tyngre tåg.2

1.1

Syfte

I föreliggande delprojekt 2, ligger tyngdpunkten på försöket med längre tåg på sträckan
Gävle–Hallsberg–Malmö. Projektet syftar till att analysera dagens förutsättningar för
användningen av längre tåg och utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt
godståg (i stället för max 630 m) trafikerades mellan Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012.
Målsättningen är att testa hypoteserna a) att infrastrukturen kan användas effektivare genom
att använda längre tåg, b) att elanvändningen per tonkilometer kan reduceras genom att
använda längre tåg och ha färre stopp och c) att näringslivets transportkostnader kan reduceras
genom att skalfördelar utnyttjas och elförbrukningen reduceras.
Erfarenheterna som görs i samband med utvärderingen av försöket med längre godståg,
används och utvecklas i försöket avseende effektivare rundvirkestransporter på järnväg på
sträckan Mora – Gävle, delprojekt 3.

1.2

Bakgrund

Idag tillåter Trafikverket, bortsett från Malmbanan och några enstaka andra undantag, 630
meter långa tåg. Infrastrukturbegränsningarna är kopplade till längden på, och antalet av
mötesspår och spårlängden på rangerbangårdarna. Från år 2030 föreskrivs tåglängder på minst
750 meter i TEN-T:s stomnät; för Sveriges del är bl.a. järnvägssträckan Stockholm -Malmö
inkluderade.3 I en studie som Vectura4 tog fram på uppdrag av Trafikverket inom ELVISprojektet konstateras att 24 av de totalt 66 mötes- och förbigångsspåren mellan Gävle och
Malmö redan idag klarar 750 meter långa tåg, (Vectura, 2013). Bromsreglerna begränsar
också tåglängderna. Största längd för fordon är bromsgrupp P (persontåg) 730 meter och
bromsgrupp G (godståg) 880 meter, (Transportstyrelsen, 2013). Bromsgrupp G får endast
användas efter tillstånd av spårinnehavaren. Bromstalstabellerna i linjeboken för bromsgrupp
G är borttagna förutom på malmbanan.

1

Fyrstegsprincipen innebär att förslag på åtgärder analyseras i fyra steg, t. ex 1) förslag till åtgärder som val av
transportmedel som kan avlasta järnvägen., 2) hur spåren och tågen kan användas mer effektivt., 3) vad kan
byggas om i begränsad omfattning och 4) större ombyggnader. Se http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikeraoch-transportera/Trafikera-jarnvag/Overbelastning/Fyrstegsprincipen--en-del-av-kapacitetsanalysen/
2
För trafik med tyngre tåg är bankroppens och broarnas bärighet en begränsande faktor; idag är den maximala
axellasten (STAX) 22,5 ton, 25 ton på vissa sträckor respektive 30 ton på malmbanan och största tillåtna
metervikten (STVM) åtta ton. Vi återkommer nedan till aspekten att utökningen av tågens längd (vikt) kan
innebära att tågen blir tyngre (längre).
3
TEN-T = Transeuropeiska Nätverket för Transporter, se
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com(2011)_650_final_2_annex_i_part02.pdf.
4
Numera SWECO
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Den maximala tågvikten begränsar också tågens längd.5 Traditionellt har man använt RC-lok
för att dra tåg upp till 630 meter långa och 1600 ton tunga tåg, nu finns dock modernare
TRAXX-lok6- som kan dra längre och tyngre tåg. År 2012 var cirka 20 procent av Sveriges
400 ellok för linjetjänst TRAXX-lok; (Nelldal, B.-L., 2013 (a)).7 Den tillåtna tågvikten beror
även på vilken sträcka som avses, till exempel hur stora lutningar som finns.
Godstågens antal och genomsnittliga längd varierar med konjunkturen. Genomsnittslängden
för de cirka 198 000 tågen som trafikerades år 2012 var runt 390 meter, (Trafikverket, Anders
F. Nilsson 2013-11-14).8 Som Figur 1 visar finns toppar vid tåglängder på 322 meter (2 945
tåg), i intervallet 550 – 630 meter (33 472 tåg) och i intervallet 700 – 750 meter (9 844 tåg).
Den sistnämnda gruppen utgörs huvudsakligen av malmtågen. Särskilt för gods med en hög
densitet är det uppenbart att tågens vikt och inte längd kan vara den begränsande faktorn. På
grund av den bristande kvaliteten för viktuppgifterna är det dock inte möjligt att ange längd
och vikt per tågnummer.
7000

Antal tågnummer 2012
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Figur 1 Antal tåg i förhållande till godstågens längd år 2012.
Vår utgångspunkt är att det finns en potential för effektivare godstransporter på järnväg
genom att konsekvent utnyttja dagens maximala tåglängder och att höja de maximala
tåglängderna. Förutsättningarna för att effektivisera godstransporterna på järnväg skiljer
mellan olika marknadssegment.9
5

Max tågvikten är 1 600 ton för RC-lok och 2 000 ton eller mer för TRAXX-lok. Det är förstås möjligt att
använda flera RC-lok för att dra över 1 600 ton.
6
TRAXX = Transnational Railway Applications with eXtreme fleXibility
7
TRAXX-loken drar cirka 20 procent mindre el per tonkm än RC-loken, Bengt-Åke Johansson, Green Cargo,
2013-05-02.
8
Godståg mindre än 20 meter (10013 st tågnummer) och större än 21285,2 m (16 st tågnummer) har tagits bort.
Tåg mindre än 20 meter bedöms som arbetsfordon, (Trafikverket, Anders F. Nilsson 2013-11-14). Källan är
OPERA-systemet.
9

Skogsindustrins transporter utgör en stor andel av näringslivets järnvägstransporter (exkl. malmtransporter): ca
53 procent för inhemska transporter och ca 45 procent för exporten Se
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Skogsindustriföretagen utnyttjar idag maxlängden och maxvikten på sträckan Gävle–Malmö;
konjunkturen har inte påverkat antalet tåg och tågens längd nämnvärt.10 Särskilt företagen
som fraktar gods till/från kontinenten är intresserade av att trafikera tåg som är längre än 630
meter.11 En förklaring är att det tillåts längre tåg på Öresundsbron (max 1 000 m), på sträckan
genom Danmark till Hamburg (max 835 m)12 och i övriga Tyskland (max 740 m). I Danmark
är det sedan 1960 möjligt att köra med 835 meter långa tåg och det planeras att tillåta 1 000
meter långa tåg i samband med de fasta förbindelserna över Öresund och Fehmarn Bält.
Danmark och Sverige har avtalat att det ska vara möjligt att använda upp till 1 000 meter
långa godståg till/från Malmö år 2021.13
Enligt de berörda skogsindustriföretagen går nästan allt gods som transporteras på sträckan
Gävle–Malmö vidare till Europa.14 Detta innebär att skalfördelar kan realiseras – och
transportkostnader reduceras – för de gränsöverskridande transporterna om ”infrastrukturrelaterade flaskhalsar” i Sverige upplöses.
Försöket med 730 m långt tåg mellan Gävle och Malmö 6 – 7 oktober 201215
Inom ramen för ELVIS-projektet genomfördes ett demonstrationsförsök med ett 730 meter16
(i stället för max 630 m) långt godståg. Tåget gick den 903 kilometer långa sträckan mellan
Gävle och Malmö lördag 6 oktober 2012 – söndag 7 oktober 2012. Skogsindustriföretagen
skulle dock ha önskat ett ännu längre tåg.17 Även studien om åtgärder för ökad järnvägskapacitet som KTH genomförde för Utredningen om fossilfri fordonstrafik (Fröidh, O., 2013)
konstaterar att 750 meter sannolikt inte är optimalt och skulle omprövas till förmån av längre
godståg. I rapporten diskuteras tåglängder på 1 000 meter och 2000 meter (2*1000 m).
I demoförsöket ligger betoningen på genomförbarheten och dagens förutsättningar vad gäller
infrastruktur och rullande materiel. En huvudanledning till att ett 730 meter långt tåg valdes är
att P-bromsen kunde användas.

https://www.google.se/?gws_rd=cr&ei=wXNRUqzjMcPw4QTVoYHgDA#q=Transportmedel+vid+export+skog
sindustrierna.
10
Om transportbehovet sjunker påtagligt reduceras numera allt oftare antalet tåg snarare än längden på tågen.
Förr kanske behovet reglerades med längden på tågen, men det blir numera för kostsamt för järnvägsföretagen,
att köra halvfyllda tåg eller småvolymer korta sträckor, Pär Sund, Scandfibre Logistics och Stig Wiklund, Stora
Enso Logistics 2013-05-02.
11
År 2011 fraktades 16 procent av exporten av massa och papper (cirka 13 miljoner ton) och 0,3 procent av
exporten av sågade trävaror (cirka 6 miljoner ton) på järnväg. Se
https://www.google.se/?gws_rd=cr&ei=wXNRUqzjMcPw4QTVoYHgDA#q=Transportmedel+vid+export+skog
sindustrierna.
https://www.google.se/?gws_rd=cr&ei=wXNRUqzjMcPw4QTVoYHgDA#q=Transportmedel+vid+export+skog
sindustrierna.
12
Se även avsnitt 2.4.4
13
Hans Ege, Banedanmark/Kapacitetsudvikling, 2013-10-29.
14
En mindre del distribueras från Skåne till Norra Tyskland. Detta beror på att obalansen i vägtrafiken skapar
låga returfrakter till Tyskland, samtidigt som järnväg till ett lager närmare slutkonsument plus lokal lastbilsdistribution är för dyrt.
15
Se pressmeddelande 2012-10-08, Forskningsprojekt testar tyngre och längre tåg
http://www.vti.se/sv/nyheter/forskningsprojekt-testar-tyngre-och-langre-tag-/
16
Tåget var exakt 727 meter långt.
17
Operatörer i till exempel Tyskland önskar också att köra med längre tåg till/från Sverige, diskussioner med
Christian Wörmann, Michael Schultz-Wildelau,och Angela Lang på DB Netz 2012-01-31.
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Foto: Pernilla Wahlman
Försökets utformning kännetecknas vidare av





den befintliga infrastrukturen i godsbangårdarna Gävle och Malmö och på sträckan
Gävle–Storvik–Avesta Krylbo–Frövi–Hallsberg–Mjölby–Alvesta–Hässleholm–
Malmö används. Se Figur 2.18
att ett TRAXX-lok (en viss typ och lokindivid) användes som kan dra 2 000 ton och
har möjlighet att mäta elförbrukningen
att fyraxliga slutna vagnar användes (Hirrsvagnar och Habbinsvagnar)
att två olika lokförare körde demotåget

18

Sträckan överensstämmer med den nordsydgående korridoren i TEN-T och den av EU skapade godskorridor
B, (Fröidh, O., 2013).
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att det 730 meter långa demotåget transporterade relativt tunga pappersrullar (1 435
ton) och därmed utnyttjar tågets maximala bruttovikt på 2 000 bruttoton. Detta innebär
att demotåget bestod av 21 lastade vagnar och sex tomvagnar. Alternativt kan man
tänka sig en mix av lastade vagnar som transporterar lättare och tyngre gods.
att det används ett ad hoc tågläge19 lördag den 6 oktober – söndag den 7 oktober 2012
eftersom förhållandevis få person- och godståg går natten mellan lördag och söndag
och Trafikverket inte genomförde banarbeten på sträckan vid denna tidpunkt
att skogsindustriföretagen kunde flytta papperstransporterna, som annars skulle ha gått
en eller flera dagar innan eller efter lördagen den 6 oktober 2012
att medarbetare hos skogsindustriföretagen, järnvägsföretagen (Hector Rail och Green
Cargo) och på bangårdarna i Gävle och Malmö förberedde och ”fixade”
genomförandet av försöket. Fixandet berodde i första hand på att bangårdarna inte är
anpassade för att sätta ihop och splittra så pass långa tåg. Man tvingades att använda
kreativa lösningar eftersom det handlade om en specialtransport som genomfördes
utanför gällande ordinarie arbetsrutiner.

Figur 2 Sträckan som demotåget gick 6–7 oktober 2012 (Trafikverket, egen bearbetning).
Demotåget stannade som planerat för ett lokförarbyte i Hallsberg och i Malmö. Själva
transporten genomfördes utan komplikationer och tåget var framme i Malmö godsbangård en
timme före tidtabell.

1.3

Metod

Beskrivningen av dagens processer och utvärderingen av försöket med ett längre
demonstrationståg omfattar infrastrukturperspektivet, elperspektivet (var för sig och i
kombination) och det samhällsekonomiska perspektivet. Analyserna begränsas till el-tåg,
dieseldrivna tåg betraktas inte. Frågor relaterade till tågbildning, rangering, säkerhet, drift och
underhåll och sparsam körning analyseras enbart mycket översiktligt.
Rapporten är strukturerad som följande. I kapitel 2 beskrivs de nuvarande förutsättningarna
för användningen av längre godståg, elmätningen och samhällsekonomiska analyser på

19

Se avsnitt 2.2 för mer information om allokeringen av tåglägen.
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området. Det redogörs också för den vetenskapliga och gråa litteraturen på de respektive
områden. Kapitel 3 innehåller, så långt som möjligt, en empirisk analys av försöket med ett
längre godståg på sträckan Gävle-Malmö. Analysen baseras på uppgifter som har tagits fram
inom ramen för projektet. Problem kopplade till datakvaliteten och datatillgängligheten
beskrivs. I kapitel 4 redovisas slutsatserna.

Foto: Pernilla Wahlman
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Nulägesanalys

2.1

Bakgrund

Möjligheterna för att utvärdera demonstrationsförsök ur ett infrastrukturperspektiv, energiperspektiv och samhällsekonomiskt perspektiv påverkas av de gällande institutionella och
tekniska förutsättningarna. Därför kartläggs i avsnitt 2.2. hur den svenska kapacitetstilldelningsprocessen är upplagd och hur olika tidtabellsegenskaper, exempelvis inkluderandet av
längre godståg, påverkar systemets leveransförmåga. Dessutom diskuteras möjligheterna till
energieffektiv tågföring och trafikering. I avsnitt 2.3 beskrivs hur elförbrukningen mäts idag,
vilka faktorer som teoretiskt påverkar förbrukningen och möjligheterna att identifiera dessa. I
avsnitt 2.4 redogörs för transportsektorns rekommenderade samhällsekonomiska kalkyl- och
analysmetoder och potentiella nyttor och kostnader till följd av att använda längre godståg.

2.2

Trafikering och effektiv tågföring

2.2.1

Inledning

Intresset för metoder och processer för en energieffektiv tågföring är stort både i industrin och
inom forskningen. Elkostnaderna utgör omkring 15 procent20 av de samlade transportkostnaderna och järnvägsföretagen och deras kunder har incitament att minska dessa kostnader
som alla andra kostnader. CATO-systemet21 är ett exempel liksom de initiativ som tagits inom
projektet STREAM22 och av SJ genom TrAppen (Guirgis, G.A. , 2013). Däremot kommer
energiperspektivet sällan – om aldrig – i första hand när det gäller järnvägstrafik och järnvägstransporter eftersom då hade ju ingen kört tåg. Det finns istället andra primära drivkrafter
och mer viktiga aspekter, vilka då kan vara i konflikt med energiperspektivet. Detta gäller i
synnerhet trafikeringen av spår på sträckor med stor efterfrågan och där är infrastrukturhållarens (dvs. Trafikverket, i detta sammanhang) primära mål att tillgodose järnvägsföretagens behov av tillgång till spåren.
Om det är många tåg som vill trafikera en viss bansträcka under samma tidsperiod önskar
infrastrukturhållaren generellt sett att tågen använder spåren så kort tid som möjligt så att fler
tåg får plats under en viss tidsperiod. I vilken sekvens man planerar att köra tågen med olika
egenskaper har stor effekt på hur effektiv trafikeringen blir och hur stor andel tidtabellsteknisk
tid (den tid som läggs på utöver restiden pga. trängsel) tidtabellen innehåller. Därmed
påverkas även elanvändningen genom antalet trafiktekniska möten och förbigångar och
onödiga inbromsningar och accelerationer. Därför mäter och bedömer man ofta järnvägssystemets kapacitet och kapacitetsutnyttjande i termer av antal tåg/timme eller beläggning i
form av hur stor andel av dygnet banan är belastad (man undantar i viss mån den tid då
banarbeten utförs).
Eftersom det inte finns något självändamål med att köra tåg på spåren (eftersom tågen bara är
en förutsättning för att bedriva den transporttjänst – godstransport, persontransport eller
tjänstetåg) så bör även tågens funktion i ett större perspektiv tas med i bedömningen av hur
infrastrukturen bör och kan utnyttjas. Då är det även intressant att studera fyllnadsgraden på
tågen eller motsvarande tågläge i den enhet som är relevant för just det tåget (en returtransport
med tomma vagnar t.ex. kan vara nog så viktig för ett logistikupplägg som transporten av
gods till kund), tågets prioritet/värde, behovet av tid på spåret (t.ex. om inga andra relevanta

20

Se t.ex. Tabell 7 nedan.
http://www.transrail.se/cato.php?lang=en
22
https://www.sics.se/media/news/pressrelease-forskare-och-foretag-i-stort-samarbete-kring-automation
21
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transportalternativ existerar), etc. Denna bedömning gör Trafikverket i viss utsträckning
genom att tillämpa prioriteringskriterier, (Trafikverket, 2012(a)).
För många järnvägsföretag gäller det också att ha så kort tid på spåren så att det rullande
materialet effektivt kan skapa så mycket inkomstinbringande verksamhet som möjligt. Denna
vinst bör då ställas i relation till den eventuella energivinst som det medför att köra tågen mer
energieffektivt och anpassat efter infrastrukturens profil och de trafikala förutsättningarna.
Vinsten med detta kan dock vara hög vilket tydliggjordes under införandet av CATOsystemet på LKAB:s malmtåg på Malmbanan där en energivinst på 15 till 25 procent
presenterades.
Även SJ:s beslutstöd TrAppen för sina lokförare förväntas reducera elanvändningen med
cirka tio procent med hjälp av realtidsanpassade hastighetsrekommendationer och tillämpning
av el-broms som medför elåtermatning. Men även i det fallet, så handlar det naturligtvis om
att minimera elförbrukningen givet den tid på spåret tåget blivit tilldelad, dvs. punktlighet,
kort restid och minimerad skogstid, m.m. är ofta högre prioriterat och energiminimeringen blir
ett sekundärt mål. Det är alltså primärt i det operativa skedet man betraktar energieffektiv
tågföring och då underordnat punktlighet/rättidighet och framkomlighet.
I följande avsnitt presenteras en kortfattad summering av de förutsättningar och processer som
påverkar planering och drift av svensk järnvägstrafik. Avsikten är att på så sätt kartlägga vilka
restriktioner som läggs på den trafik som bedrivs och om detta påverkar tågens längd.
2.2.2

Planering och drift av järnvägstrafik

Den svenska tilldelningsprocessen
Processen för planering av den svenska järnvägstrafiken kan delas in i följande tre delprocesser
som sker hos Trafikverket:
 Förplanering
 Planering av den ettåriga tågplanen (dvs. den ordinarie tilldelningsprocessen)
 Ad hoc-planering
I förplaneringen definierar och beskriver Trafikverket de förutsättningar och riktlinjer som
ska gälla vid ansökan och tilldelning av tåglägen och vid utförande av trafik. Trafikverket
utför även analyser av vilka effekter de föreslagna förutsättningarna kan komma att resultera i
med avseende på framkomlighet m.m. Dessa definierade förutsättningar och riktlinjer finns
sedan dokumenterade i och kommuniceras via Trafikverkets publikation ”Järnvägsnätsbeskrivning” (förkortat JNB) som uppdateras inför planeringen av varje nytt tidtabellsår. Se
till exempel (Trafikverket, 2012(a)). Specifikationen av JNB för en kommande tidtabell ska i
princip vara klar två år innan tidtabellen träder i kraft. Det innebär att JNB för tågplan 2015
(förkortat T15) redan är publicerad i form av en samrådsutgåva som då kan justeras fram till
dess att planeringen av den ettåriga tågplanen för T15 initieras.
Av JNB och linjeboken för respektive delområde såsom Hallsbergs Trafikledningsområde
TLO23, framgår vilka restriktioner och krav som gäller för ansökta tåglägen och motsvarande
tågsammansättning som då beror på var, när och hur trafiken ska utföras. Det uttrycks även
önskemål i JNB om att vissa tåglägeskanaler ska förbli outnyttjade för att skapa tillräcklig
robusthet mot mindre störningar. (Antalet tåg avses och inte tågens längd). Det framgår dock
inte vilka kanaler som avses eftersom trafikbehovet inte är känt när JNB tas fram.

23

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-forjarnvag/Underlag-till-linjebok/Hallsbergs-Linjebok1/
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Krav på utrustning ombord såsom ERTMS-utrustning, största tillåtna hastighet (STH), största
tillåtna axellast (STAX), största tillåtna vikt per meter (STVM), bromsprocenttal och typ av
broms (t.ex. P/R eller G-broms) och typ av koppel framgår också av JNB eller dokument som
JNB hänvisar till. Där framgår exempelvis att 730 meter är maxlängd vid bromsgrupp P/R
respektive 880 meter vid bromsgrupp G24,25. I JNB (samrådsutgåvan av JNB2015) anges dock
att den normalt tillåtna maximala tåglängden är 630 meter på Trafikverkets anläggningar och
att vilka längder som tillåts för respektive sträcka prövas i processen för tilldelning av
kapacitet. Malmbanan är t.ex. en bandel där det tillåts tåg av längden 750 meter.
I JNB presenteras information om var större banarbeten är planerade att genomföras och dess
omfattning och påverkan på trafikeringen och den kapacitet som kan komma att tilldelas. JNB
beskriver också banans skick samt hur trångsektorsplanerna ser ut för definierade bandelar
(gäller vissa sträckor och tider i Stockholms-, Göteborgs- och Skåneregionen) och avsett
tidtabellsår. Se Figur 3 nedan för den geografiska avgränsningen av den delsträcka där
trångsektorsplanen för Skåne tillämpas under T15. Genom Malmö finns två alternativa vägar
(persontåg via Citytunneln samt godståg via Kontinentalbanan).

Figur 3 Geografisk avgränsning av trångsektorsplanen för Skåne enligt JNB2015
samrådsutgåva, Trafikverket.
Trångsektorsplanen innebär i praktiken att Trafikverket har definierat ett begränsat antal
bokningsbara tåglägeskanaler under den mest trafikerade tiden på dygnet (de dimensionerande tidsperioderna), vilket är de två tidsperioderna måndag–fredag ungefär kl. 6–9 samt kl.
16–19 för just denna bandel i Skåne och JNB2015. Dessa tåglägeskanaler är kategoriserade
som snabba respektive långsamma, där de snabba tåglägena är anpassade för tåg som kan
framföras i minst 160 km/tim och omfattar persontåg med få uppehåll och posttåg.
Långsamma tåglägen är planerade för normala godståg och för persontåg med många
uppehåll för resandeutbyte.
Antalet bokningsbara tåglägen Malmö C–Lund–Hässleholm är cirka 15 per timme och
riktning och mellan Lund och Hässleholm cirka 9 i JNB2015. För vissa snabba tåglägen anges
ett tidsspann för ankomst till Hässleholm (norrgående tåg) respektive avgång från Hässleholm
(södergående tåg). Det vill säga, ankomst- respektive avgångstiderna vid Hässleholm regleras

24

Bromsgrupp G får dock endast användas efter att spårinnehavaren gett sitt tillstånd och bromstalstabellerna i
linjeboken för bromsgrupp G är numera borttagna förutom på Malmbanan.
25
http://www.trafikverket.se/PageFiles/14338/Bilaga%202,%20Bromsprocenttabeller.pdf
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av ett definierat tidsfönster. Det är mycket snarlikt de förutsättningar som även finns angivna i
JNB2014 men där man är mer restriktiv med antalet kanaler i norrgående än i södergående
riktning på sträckan Lund–Malmö C. Antalet bokningsbara tåglägen mellan Malmö central
och Hyllie via Citytunneln är 13 per timme och riktning och dessa klassas alla som ”snabba”.
För sträckan Malmö godsbangård–Fosieby–Lernacken finns två till tre tåglägen som alla är
klassade som ”långsamma”. För Öresundsförbindelsen finns cirka 10 tåglägen per timme och
riktning, varav sju snabba och tre långsamma.
För tågtrafiken i Skåne är samordningen med trafiken över Öresund mycket viktig och de
valda tåglägeskanalerna över Öresundsförbindelsen är därför samordnade så att de även
fungerar på den anslutande danska sträckan från Peberholm mot Köbenhavn H (persontrafik)
respektive gränsstationen Padborg (godstrafik). Sträckan Peberholm – Malmö – Hässleholm
har dessutom av RailNetEurope definierats som en internationell korridor med förplanerade
tåglägen för godstrafik.
Eftersom syftet med trångsektorsplanerna är just att undvika alltför omfattande trängsel på
spåren och ökad störningskänslighet och risk för merförseningar så har man definierat ett
minsta tillåtna tidsavstånd mellan tåg (benämns ofta ”headway” även i svenska sammanhang)
för de definierade tåglägeskanalerna. Detta tidsavstånd är tre minuter på sträckan Malmö C–
Lund samt fyra minuter Malmö C–Peberholm.
Planering av den ettåriga tågplanen (dvs. den ordinarie tilldelningsprocessen) initieras i
januari när de förplanerade tåglägena för internationella korridorer är fastställda. Under
perioden februari – april kan sedan operatörer ansöka om tåglägen för trafik under
nästkommande tidtabellsår liksom Trafikverket ansöker om tid på spåren för banarbeten som
ska ske utöver de större förplanerade banarbetena. Större förplanerade banarbeten framgår av
gällande JNB-version. I mitten av april när alla ansökningarna inkommit fram till slutet av
juni bearbetas inkomna ansökningar till ett förslag på tågplan som går ut på remiss under
sommaren. Konstruktionen av tågplanen är ett omfattande, manuellt arbete och i dagsläget
finns inget avancerat beräkningsstöd att tillgå även om det pågår en hel del forskning kring
metoder för tidtabellsläggning via forskningsprogrammet KAJT26.
Under augusti och september pågår sedan en samordningsprocess samt tvistlösning med
efterföljande kapacitetstilldelning baserat på prioriteringskriterier om det finns trafikeringsbehov på vissa bandelar som överstiger tillgänglig kapacitet och därmed skapar konflikter
mellan olika önskemål (kan gälla både trafikering och banarbeten). Det är Trafikverket som
hanterar konflikterna via s.k. tvistlösning, medan det är Transportstyrelsen som utför tillsyn
av Trafikverkets agerande och säkerställer att det är förenligt med järnvägslagen.
Prioriteringskriterier är ett verktyg som används av Trafikverket för att kvantifiera effekterna
av giltiga alternativa sätt att lösa konfliktsituationer som inte kan hanteras via samordningsprocessen. De alternativa lösningarna skapas genom att de ansökta tåglägena som är i konflikt
justeras på olika sätt genom att t.ex. förskjutas i tid eller att inte bli beviljat alls. Förändringarna eller ett nekande av de tåglägen som ansökts om är associerade med olika typer av
kostnader såsom ökad gångtid, missade anslutningar m.m. Dessa kostnader beror på vilken
prioriteringskategori respektive tågläge blivit tilldelad och motsvarande schablonkostnader.
De totala kostnader som uppstår tas fram av en beräkningsmodell så att Trafikverket kan
jämföra alternativen och välja den lösning av konflikter mellan sökande som ger den minsta
samhällsekonomiska kostnaden. Modellen beskrivs i JNB.27

26
27

www.kajt.org
Se även 2.4.1
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Tågplanen fastställs sedan i slutet av september och börjar gälla i mitten av december och ett
år framåt. I och med att tågplanen fastställs så inleds också ad-hoc processen som syftar till att
justera fastställd ettårig tågplan efter nya eller förändrade behov och förutsättningar beroende
på vilken restkapacitet som finns kvar efter den ordinarie tilldelningsprocessen. I den
ordinarie tilldelningsprocessen reserveras dock viss kapacitet för just tilldelning av tåglägen
och oplanerade banarbeten under adhoc processen.
Den ordinarie tilldelningsprocessen vilar på att merparten av trafikbehovet för kommande
kalenderår är känt redan i april. Det vill säga i april 2014 ska operatörerna kunna beskriva den
trafik de vill utföra under december 2014 – december 2015, vilket är mer än ett och ett halvt
år i förväg om trafiken sker i slutet av året. För godstrafiken – och ibland även persontrafiken
– är det svårt att göra denna bedömning och ganska detaljerade planering så pass långt i
förväg. Därför planeras en stor del av godstrafik istället under adhoc processen men begränsas
då av att en stor del av kapaciteten redan är reserverad åt annan trafik. Denna problematik är
känd inom branschen och resulterade i att konceptet ”successiv tilldelning” började utvecklas
för några år sedan och fortfarande är under utveckling och delvis under införande.
Då den traditionella, dogmatiska ad-hoc processen inte tillåter att Trafikverket justerar tilldelade tåglägen utan trafikutövarens tillåtelse (även om det inte har någon praktisk negativ
inverkan) för att utnyttja trafiksystemet mer effektivt, så bygger successiv tilldelning på en
mer pragmatisk inställning. Det vill säga, om det fastställda tåglägets viktiga hålltider förblir
opåverkade så spelar det mindre roll vad som sker däremellan förutsatt att trafikutövaren
informeras. Att förändra planeringsprocessen från det dogmatiska till det mer pragmatiska kan
förefalla enkelt och det enda sunda, men det är förenat med en mängd utmaningar. De
juridiska aspekterna är betydande men också att denna typ av frekventa behov av omplaneringar och mindre justeringar av komplexa och stora trafikflöden kräver nya arbetsprocesser och avancerade beräkningsstöd för framför allt tidtabellskonstruktörerna. I nuläget
(2014) utlovar Trafikverket en handläggningstid på maximalt fem arbetsdagar för ärenden
kopplade till adhoc-processen.
När en ansökan om ett tågläge blivit beviljat så ingår den sökande och Trafikverket ett
trafikeringsavtal. Tågläget är förenat med ett visst tågupplägg som anger maximal vikt,
maximal längd, maximala tillåtna hastighet och hålltider m.m. Ett tilldelat tågläge får inte
överlåtas till annan part men däremot kan den som blivit tilldelat tågläget välja att låta en
annan part utföra transporten. Att ha blivit tilldelad ett tågläge samt att utföra den avsedda
trafiken är förenat med ett antal olika avgifter som debiteras av Trafikverket och i vissa fall
andra parter för tjänster såsom rangering. Vissa avgifter baseras på tilldelad kapacitet medan
andra baseras på faktiskt utförd trafik. Ett tilldelat tågläge från A till B utan övriga aktiviteter
däremellan kan debiteras två olika avgifter för just den tilldelade tiden på spåren: Tåglägesavgift och passageavgift. Andra avgifter tillkommer sedan baserat på den utförda trafiken.
Tåglägesavgiften finns på tre nivåer (hög, medel och bas) och är geografiskt beroende.
Passageavgiften är både tidsberoende och geografiskt beroende. Tåglägesavgift och passageavgifter debiteras utifrån tilldelad, inte avbokad kapacitet. För tågplan 2014 utgår inga ”straffavgifter” om ett tåg är avbokat. Det har ingen betydelse om avbokningen sker en månad eller
en timme innan avgång eller vad som är orsaken till avbokningen. Till tågplan 2015 föreslår
Trafikverket att en bokningsavgift införs och då kommer tidpunkt och orsak till avbokningen/inställelsen att ha betydelse.28

28

Maria Erlands, Trafikverket Samhälle Kundnära tjänster, 2013-10-28, Samrådsutgåvan för JNB 2015,
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikerajarnvag/Jarnvagsnatsbeskrivning/Jarnvagsnatsbeskrivning-2015/ sid 75 och 85.
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Hur mycket trafik som avbokas och ombokas över tiden och den kapacitetsförlust det kan
vara förenat med följs, enligt vår kännedom, inte upp systematiskt av Trafikverket men vore
intressant att följa. Ovan processbeskrivning är inte fullständig utan processen som helhet
finns beskriven i aktuella versioner av JNB.
Tidtabellsegenskaper som påverkar trafiksystemets leveransförmåga
Centrala begrepp i diskussioner om konstruktion av tågtidtabeller och trafikens leveransförmåga är tillgänglig kapacitet, trafiksammansättning, kapacitetsutnyttjande, robusthet och
störningskänslighet. Kapacitetsbegreppet – liksom de övriga begreppen – är inte entydigt.
Dess definition och hur det mäts beror på sammanhanget. Först och främst talar man om
tillgänglig kapacitet och kapacitetsutnyttjande. Den tillgängliga kapaciteten presenteras ofta
som antal tåg i timmen och riktning, men det beror naturligtvis på vilka typer av tåg man
avser samt hur tågen planeras trafikera spåren (dvs. i vilken sekvens planeras tåg med olika
hastighetsprofiler och uppehållsmönster in och från olika riktningar). Generellt säger man att
ju mer blandad (dvs. heterogen) trafiken är desto mer kapacitet förbrukas medan homogen
trafik tar, relativt sett, mindre utrymme i anspråk. Detta illustreras nedan där den översta
figuren visar ett tidsdiagram där två gröna resandetåg och ett rött godståg rör sig mellan
station A till B på en enkelspårig linje som består av två blocksträckor (dvs. två signalsträckor) utan möjlighet till möte emellan. Det första gröna tåget kör först från station A till B
och när detta har lämnat enkelspårsträckan och anlänt station B så kan nästa gröna tåg i
motsatt riktning köra från station B till station A. Den tid som det tar för tågen att köra mellan
stationerna ges av x-axeln.
Tidsdiagram över enkelspår, tiden i x-led
Enkelspår mellan station A och B

Station B

Delning av spår i
två signalsträckor

Station A

Tid

Figur 4a Tidsdiagram över enkelspår (tiden i x-led, linjen i y-led).

Enkelspår mellan station A och B

Tidsdiagram över enkelspår, tiden i x-led
Station B

kolonnkörning
Delning av spår i
två signalsträckor

Station A

Tid
* Persontrafik: 160-200, Godstrafik: 70-100, 160 km/h

Figur 4b Tidsdiagram över enkelspår (tiden i x-led, linjen i y-led).
Figuren 4a och 4b åskådliggör den tidsförlust som genereras om man varvar tåg från motsatt
riktning (Figur 4a) mot att låta en sekvens av tåg i ena riktningen köra först i kolonn och
20
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sedan låta tåg i motsatt riktning köra (Figur 4b). I Figur 4b kan det röda tåget lämna station A
och köra ut på den första blocksträckan så fort det första gröna tåget har lämnat denna blocksträcka eftersom dessa två tåg i samma riktning inte är i behov av att mötas. Enkelt uttryckt:
För att det röda tåget ska få lämna station A måste alltså den första blocksträckan vara fri från
tåg och alla övriga blocksträckor fram till nästa mötesstation (station B) måste vara fri från tåg
i motsatt riktning. Det röda tåget kan sedan inte köra in på den andra blocksträckan förrän
denna är fri från tåg, vilket ges av de signaler som skiljer blocksträckorna (dvs. signalsträckorna) åt.
Situation som återges av Figur 4a är ett vanligt förekommande fenomen på enkelspåriga
banor. Oftast är det inte praktiskt möjligt att genomföra den typ av åtgärd som Figur 4b visar
(dvs. att låta kolonner av tåg i samma riktning köra, och därefter tågen från andra riktningen)
utan tidtabellen skapas utifrån de behov av tåglägen som operatörernas ansöker om. Det
illustrerar dock ganska väl hur situationsberoende kapacitetsbegreppet är och hur typen av
trafik avgör vilket maximalt trafikflöde man kan åstadkomma och därmed hur försiktig man
ska vara när man beskriver den teoretiska kapacitetsgränsen för ett system.
I Figur 5a och 5b återges upphinnandeproblematiken som ofta uppstår på banor där man har
blandad trafik med varierande hastighetsprofiler och uppehållsmönster (dvs. heterogen trafik).
Den typ av trafik som finns på Södra stambanan är av mycket heterogen art medan metrosystem och tågsystem som Shinkansen ofta karakteriseras som homogena system. Notera att
figurerna 5a och 5b illustrerar fenomenet på en enkelspårssträcka men det är vanligast förekommande på dubbelspårsbanor (såsom Södra stambanan) där man generellt sett allokerar tåg
i en viss riktning på ena spåret och tåg i motsatt riktning på det andra spåret (och där det är
vänstertrafik som gäller i Sverige). Det är dock också fullt möjligt och ofta förekommande att
båda spåren används för tåg i en och samma riktning vid behov.
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Tidsdiagram över enkelspår, tiden i x-led
Enkelspår mellan station A och B

Station B

Delning av spår i
två signalsträckor

Station A

Tid

Figur 5a Tidsdiagram över enkelspår (tiden i x-led).
Tidsdiagram över enkelspår, tiden i x-led
Enkelspår mellan station A och B

Station B

Delning av spår i
två signalsträckor

Station A

Tid
* Persontrafik: 160-200, Godstrafik: 70-100, 160 km/h

Figur 5b Tidsdiagram över enkelspår (tiden i x-led).

* Heterogen (blandad) trafik medför generellt en lägre
utnyttjandagraden
homogen trafik
(tågen har snarlika
man
vill mäta ochänbeskriva
hur kapacitetsutnyttjandet
förutsättningar).

När
på en linje ser ut så betraktar man
den andel av tiden som banan är belagd även om man också kan mäta antalet tåg. Den
metodik som Trafikverket tillämpar för att beräkna kapacitetsutnyttjandet baseras på UIC
code 406 (UIC, 2004) och är en kompressionsmetod där man – förenklat beskrivet –
summerar ihop alla de tidsfönster då banan är belagd under ett utvalt dygn samt dividerar med
antalet timmar under detta dygn då banan är tillgänglig. Det vill säga, man reducerar den tillgängliga tiden – 24 h – med ett schablonvärde för underhåll och banarbete, och är linjens
ordinarie kapacitet reducerad i en större omfattning så minskas den tillgängliga tiden ytterligare. För beräkningar på Malmbanan används dock en modifierad variant av kompressionsmetoden för att ta hänsyn till den ”förlorade” kapacitet (tidsförlust) som uppstår pga. att de
långa malmtågen inte kan stanna för möten på alla stationer pga. längdbegränsningar i mötesspåren. För en mer detaljerad beskrivning av kompressionsmetoden och dess tillämpning, se
exempelvis (Lindner, 2011). För en överblick av olika sätt att mäta och betrakta kapacitet i
järnvägstrafiken, se exempelvis (Abril et al, 2008).
I de beräkningar av kapacitetsutnyttjande som Trafikverket gör baserat på kompressionsmetoden så kommer man fram till ett procenttal som relateras till tre olika intervall som anger
hur pass omfattande belastningen är och följaktligen en indikation på hur störningskänslig
trafiken är då belastningen är så pass hög. Man utför beräkningarna på dels den mest
belastade tidsperioden under dygnet (max 2h) samt över dygnet.
Intervallen är:
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81 – 100 procent
61 – 80 procent
60 procent och lägre

=>
=>
=>

mycket hög belastning.
hög belastning.
låg till medelhög belastning.
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Ett kapacitetsutnyttjande i intervallet 81–100 procent anger att känsligheten för störningar är
hög, medelhastigheten låg och att det råder stora problem att finna tid för banunderhåll. Ett
kapacitetsutnyttjande lägre än 60 procent betyder att det finns utrymme för ytterligare trafik.
Med störningskänsligt avser man att mindre störningar lätt sprider sig mellan tågen i systemet
eftersom det finns mycket begränsade tidsmarginaler mellan tågen. Vilka faktorer som
påverkar störningskänsligheten, eller bristen på robustheten som det ibland också talas om,
och samband mellan, diskuteras i bl.a. (Mattson L-G , 2007). Studier som ganska nyligen
gjorts på Södra stambanan avseende analyser av kapacitetsutnyttjande beroende på trafiksammansättning, tidtabellens utformning och störningskänslighet presenteras i exempelvis
(Andersson, E., Peterson, A., Törnquist Krasemann, J. , 2013), (Lindfeldt, A , 2013) och
(Warg, 2012).
Sammanfattningsvis: Den ordinarie tilldelningsprocessen som Trafikverket ansvarar för följer
regelverk som anger begränsningar för de tåglägen som kan tilldelas på olika banor. En sådan
begränsning är tågets längd. Denna maxlängd är normalt 630 meter med ett fåtal undantag för
malmtågen. Möjligheter att söka tåglägen som överstiger 630 meter finns i ad hoc-processen
men dessa är mycket begränsade bland annat beroende på vilken restkapacitet som finns.
Möjligheterna att anordna tåglägen med längre tåg beror också på de tekniska begränsningar
som finns primärt med avseende på att det inte är möjligt för möten och förbigångar av längre
tåg på alla driftsplatser. Den tidsförlust som detta kan medföra i form av ökade tidtabellstekniska uppehåll kan vara kostsamt – i synnerhet om det är en enkelspårig bana. Om ett
sådant tågläge planeras väl och samordnas med övrig trafik i den ordinarie tilldelningsprocessen är det dock fullt möjligt att genomföra. Däremot finns det ytterligare en nackdel
med begränsade mötes-/förbigångsmöjligheter och som uppträder operativt om tågen inte går
i sina planerade tåglägen. Avvikelser från tidtabellen kan då medföra ytterligare tidsförluster
och försvåra trafikledning. En hög tidsprecisionen är alltså ännu viktigare när mötes/förbigångsmöjligheter reduceras ytterligare.
2.2.3

Energieffektiv tågföring och trafikering

Som nämns tidigare är det primärt i det operativa skedet man betraktar energieffektiv
tågföring och då underordnat punktlighet/rättidighet och framkomlighet. För att uppnå
energieffektiv tågföring utifrån en fastställd tidtabell, som tillämpas i Sverige, krävs förenklat
två saker: 1) god kännedom om infrastrukturens begränsningar längs med linjen såsom
topografi, signalplaceringar, tillåtna hastigheter m.m. i förhållande till tågets vikt och längd
samt 2) ha kännedom om omgivande trafiks aktuella och planerade förehavanden. Att ha god
kännedom om infrastrukturen (1) innebär att lokföraren vet hur han/hon ska utnyttja
nedförsbackar för att öka hastigheten vid behov och att undvika inbromsning och stopp i
uppförsbackar. Att ha kännedom om status i trafiksystemet (2) innebär att lokföraren behöver
veta om framförvarande blocksträcka är belagd eller inte, dvs. om motsvarande signal visar
rött eller inte, och därmed eventuellt kräver en inbromsning av det aktuella tåget.
Överlag har svenska lokförare god lokalkännedom medan svårigheten för den enskilde
lokföraren – utan systemstöd – är att veta vad som sker runt omkring. Det handlar om att
trafiksignalerna är placerade vid enskilda punkter på linjen och lokföraren får därmed endast
information då dessa finns inom siktavstånd. Det vill säga, ju fortare trafikinformationen, som
indikerar behov av bibehållen hastighet, inbromsning eller acceleration når lokföraren, desto
bättre framförhållning kan lokföraren ha och planera sin körning.
Införandet av ERTMS-systemet (nivå 2) medför dock att denna information delges lokförarna
kontinuerligt och inte är beroende av optiska signalers placering. Denna förbättrade tillgång
till trafikinformation är en viktig komponent i det kommersiella CATO-systemet, vilket
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tillhandahåller ”köranvisningar” för lokföraren beroende på tågets egenskaper, infrastrukturens egenskaper, omgivande trafik och tidsangivelser uppsatta av trafikledaren. Dessa
köranvisningar skapas med hjälp av optimeringsmetoder. Optimeringsmetoderna syftar till att
hitta den mest energisnåla körstrategin givet de förutsättningar som ges och de hållpunkter i
tid och rum som tåget är tilldelat enligt tidtabell och trafikledare vid avvikelser från
tidtabellen.
Oplanerade möten och förbigångar, som ofta kan uppstå pga. att ett eller flera tåg inte följer
sitt planerade tågläge, är en faktor som kan öka elanvändningen samt orsaka en tidsförlust för
ett eller flera tåg – i synnerhet om mötet eller förbigången inte är ett förskjutet sådant utan ett
utöver de planerade. Sannolikheten för att oplanerade möten/stopp uppstår är större på
enkelspår eftersom det finns ett större beroende mellan de tåg som kör på linjen. Godståg har
också en tendens att inte följa tidtabellen av olika anledningar och avgår frekvent före sin
tidtabell men också ibland sent.29
Med ledningen av frekvensen av tidiga godståg och de eventuella negativa effekter dessa kan
ha på omgivande trafik och i synnerhet rättidiga tåg, så utförde dåvarande Banverket under
2009 en mindre studie (Banverket, 2009) för att utreda om tidiga godståg störde annan trafik
mer än godståg som avgår i tid. Studien var relativt begränsad i tid (2–6 mars) och man
undersökte i mer detalj effekterna på tre enkelspårlinjer med utgångspunkt Borlänge samt
sträckan Hallsberg–Mjölby. Utifrån statistik för störningar och registrerade förseningar så
observerades att resandetågen inte påverkades nämnvärt av den förändrade avgångsprincipen
för godstågen men däremot ökade merförseningarna för godstågen i majoriteten av fallen pga.
försenade möten. Slutsatsen var då att tidiga godståg snarare påverkar punktligheten positivt
än negativt eftersom möjligheterna att hinna till kritiska möten ökar samt att marginalerna för
att anlända till slutstation ökar. Däremot kan gångtiden för godstågen naturligtvis öka om de
avgår tidigare än planerat, men om en sådan ökning motsvarar den ökade försening som
rättidiga godståg fick diskuterades inte i rapporten.
Det pågår en del forskning om tågtrafikering och dess elanvändning. I Sverige har
forskningsarbete presenterats av bl.a. Piotr Lukaszewicz och Evert Andersson, se exempelvis
(Andersson & Lukaszewicz, 2006) och (Lukaszewicz & Andersson, 2009). De har studerat
vilken effekt olika faktorer såsom hastighet, typ av tåg, vilken trafikintensitet som finns på
spåren när tåget kör och fokuserat på persontrafik och vilken elanvändning som fås per säte
för moderna respektive äldre tåg. I (Guirgis, G.A. , 2013) presenteras en analys av hur
effekterna av SJ:s TrAppen har genomförts och diskuteras kort vilka utmaningar som finns
med att försöka isolera effekten på elanvändning av det beslutstöd som TrAppen utgör och att
hitta ett tillräckligt relevant jämförelsealternativ.
Utvecklingen av CATO-systemet och bakomliggande arbete har däremot fokuserat på den
ökade framförhållningen i planeringen av den operativa driften och tillgången till en
förbättrad bild av tillståndet i järnvägsnätet (tågens position och signalernas värde), se
exempelvis (Joborn, Leander, Lidén, & Nordmark, 2011). Andra exempel på forskning som
fokuserar på operativ styrning av tåg och planering av tågens körprofil med avvägningen
reducerad elanvändning kontra kort körtid är (Albrecht, T , 2008), (Bocharnikov, Y.V.;
Tobias, A.M.; Roberts, C., 2010) och (Lu, S., Hillmansen, S., Ho, T.k., Roberts, C. , 2013).

29

Se bl.a. kapitel 3.2 där tidsprecisionen för de tåg som ingått i studien presenteras.
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Det finns även ett antal EU-projekt om järnvägstrafikering där energiperspektivet står i fokus
(helt eller delvis). Dessa är bl.a. TOSCA30, RailEnergy31 och On-Time32,33 .

2.3

Energianvändning

I följande avsnitt beskrivs förutsättningarna avseende elanvändningen, dvs. hur Trafikverket
köper in elen och om/hur de enskilda järnvägsföretagens elförbrukning mäts. Förbrukningen
mäts inte för alla företag, eftersom ett antal lok som är i trafik idag inte är utrustade med
elmätare vilket innebär att järnvägsföretagen betalar sin elförbrukning enligt schabloner. Se
nedan.
2.3.1

Inköp och leverans av el till järnvägsföretag

Trafikverket köper in drivmotorström och ambitionen är att köpa el så billigt som möjligt och
som dessutom producerats på ett miljövänligt sätt. Det har bland annat inneburit att
Trafikverket sedan 2006 köper el som är till 100 procent producerad med förnybara
energikällor34. Upphandlingen av el sker via en portföljförvaltare och elen köps in på spotpris.
För att minska prisvariationer används prissäkringskontrakt, (Trafikverket, 2012(a)).35
Trafikverket erbjuder järnvägsföretag och trafikorganisatörer tjänsten med drivmotorström till
självkostnadspris. Då ingen vinst eller förlust ska ske på elhandel, innebär det att efter årets
slut korrigeras en eventuell volymdifferens mellan den deklarerade elmängden och den
elmängd som Trafikverket matat ut på nätet. Differensen fördelas mellan fordon utan
elmätare.
Den el som köps in har frekvensen 50 Hertz, (Banverket, 2003) och då tågen av historiska
skäl drivs med nominella spänningen 15 kV och 1-fas med frekvensen 16 2/3 Hertz behöver
elen omvandlas innan den levereras vidare till bland annat kontaktledningsnätet. Detta sker i
omformarstationer som finns utplacerade längs med järnvägsspåren med jämna mellanrum,
(Banverket, 2003).
2.3.2

Mätning av elförbrukningen idag

Den elmätning på tåg, som sker i Trafikverkets regi i Sverige, är ett samarbetsprojekt mellan
Trafikverket, Jernbaneverket, Infrabel och Banedanmark, vilka är organisationer som ansvarar
för drift och underhåll av järnvägsnäten i Sverige, Norge, Belgien respektive Danmark.
Samarbetet drivs genom organisationen ERESS och upphandling av energimätare för Norden
sker gemensamt i en stor upphandling och samma energimätare kan användas för Norge,
Danmark och Sverige.
Det finns ett krav på järnvägsföretag att ha en energimätare installerad i alla nya drivfordon
som tas i drift i Sverige i enlighet med Järnvägsnätbeskrivningen (JNB). Dessa elmätare ska
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http://www.toscaproject.org/ , TOSCA = Technology Opportunities and Strategies toward Climate-friendly
trAnsport
31
http://www.railenergy.org/
32
http://www.ontime-project.eu/
33
Se även avsnitt 2.3.5.
34
vilket är certifierbar för Bra Miljöval
35
Det finns möjlighet för järnvägsföretagen att köpa elström som är producerad på annat sätt än den som
Trafikverket köper in. Järnvägsföretagen får då lägga in en beställning på önskat elinköp till Trafikverket som
köper in den önskade mängden under förutsättning att det finns tillgängligt. Den eventuella merkostnad som kan
uppstå får järnvägsföretagen betala. Denna möjlighet utnyttjas inte av någon idag.
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vara godkända av Trafikverket. För äldre drivfordon är det frivilligt att installera och använda
elmätare.
För de drivfordon som har Trafikverkets elmätare med tidsupplösning sänds mätdata in direkt
till Trafikverkets insamlingssystem, ElServer, som är ett gemensamt system för Sverige,
Norge och Danmark. Järnvägsföretagen kan få tillgång till ElServer för att kunna titta på sina
egna mätvärden. Energimätaren består av två skilda delar; en del som mäter elförbrukningen
kontinuerligt och en del, WebRTU, som läser av elmätardelen var femte minut, lägger till
GPS-koordinator och skickar in mätvärden via GSM till ElServer. Detta femminuters värde är
låst och går inte att ändra på. I WebRTU finns ett internt minne som kan lagra upp till två
månaders mätvärde och som används då täckningen i GSM-nätet är dåligt. När täckningen
återfås skickas alla sparade mätvärdena in till insamlingssystemet.
De inskickade mätvärdena valideras automatiskt genom kontroll av storlek på mätvärden för
energianvändning samt kontroll av GPS-värde. Om vissa mätvärden inte godkänns vid
validering kontrolleras dessa manuellt. Kontrollerade och godkända mätvärden skickas till
avräkningssystemet EREX och genom systemet faktureras varje järnvägsföretag från
respektive infrastrukturförvaltare36. Detta kan ske genom den GPS-positionen som skickas
tillsamman med elmätvärdena. Är det något fel på elmätaren kan järnvägsföretagen istället
betala enligt schablon för just det loket. Se även 2.3.3 nedan. För fordon med återmatning av
el till elnätet ger Trafikverket full kompensation för den återmatade elen. Ett exempel på hur
data lagras i ElServer ses i Tabell 1. I kolumnerna visas vilka parametrar som registreras;
datum och tidpunkt, mängd förbrukad el sedan förra mätning i kWh (A+), mängd återmatad el
i kWh (A-) samt GPS-koordinater för det geografiska läge då mätvärdena sändes in.
Tabell 1 Exempel på data insamlad vid elmätning och loggad i ElServer.
Time

A+

A-

Deg.Lon

Min.Lon

Sec.Lon

Deg.Lat

Min.Lat

Sec.Lat

2012-03-02 21:45

157

1

12

2

47

55

36

28

2012-03-02 21:50

160

0

12

0

25

55

32

20

2012-03-02 21:55

202

33

11

57

55

55

29

0

2012-03-02 22:00

73

17

11

52

3

55

26

47

2012-03-02 22:05

174

4

11

44

22

55

26

13

Källa: Trafikverket

2.3.3

Mätning av elförbrukning alternativt schablonmetod

Det finns i stort sett tre sätt att betala för den el som förbrukas; Trafikverkets elmätare finns
installerad i loket och skickar elförbrukningsdata till ElServer; järnvägsföretag har egna
elmätare installerade i sina fordon och sänder månadsvis in uppgifter till Trafikverket om
förbrukad el per fordon; betalning enligt schablon för de drivfordon som inte har elmätare
installerad. Med betalning enligt schablon ska järnvägsföretagen månadsvis rapportera det
utförda transportarbetet per fordonstyp, detta används som underlag för debitering. De
aktuella schablonerna för godstrafik är sammanställda i Tabell 2, (Trafikverket, 2013(a)).

36

Jernbaneverket, Banedanmark eller Trafikverket
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Tabell 2 Schabloner för elförbrukning, godstrafik.
Godståg

Wh/bruttotonkilometer

Vagnslasttåg (Rc-lok/Ma-lok)

19,5

Malmtåg (Malmbanan)

11,6

Kombitåg

21,2

Godståg > 130 km/tim

33,9

Källa: Trafikverket

Debitering sker baserat på antal förbrukade kWh enligt trippmätarställning alternativt utförda
bruttotonkilometer per fordonstyp som underlag för schablonberäkning enligt JNB 6.3.4.1
(Trafikverket, 2012(a)). För att täcka de förluster som uppkommer vid distribution och
omformning av el tillkommer ett förlustpåslag som beror på fordonstyp och där omoderna
drivfordon belastar elnätet mer och innebär större förluster, se Tabell 3.
Tabell 3 Förlustpåslag för olika drivfordon.
Loktyp

Förlustpåslag

Normalt förlustpåslag

1,16

X1 samt X10–14

1,19

BR 142

1,19

BR 161

1,21

Ma-lok

1,24

Rc-lok

1,25

Dm-lok

1,31

Källa: Trafikverket (JNB 2012 avsnitt 6.3.4.1)

2.3.4

Debitering av järnvägsföretagens elförbrukning

Trafikverkets debitering av järnvägsföretagens faktiskt uppmätta elförbrukning sker från och
med 2009 med det aktuella elpriset inklusive nätavgifter på timbasis. De fordon som har
elmätare med tidsupplösning debiteras det faktiska elpriset timme för timme medan övriga
järnvägsföretag debiteras med det medelpris som blir efter det att den tidsupplösta volymen
och kostnaden räknats av. Varje månad publicerar Trafikverket en elprisrapport på hemsidan
där ett prognostiserat pris för drivmotorström presenteras, (Trafikverket, 2013(b)). Priset
består av de tre komponenterna, elpris, nätavgifter samt påslag för drivfordonsberoende
genomsnittliga förluster i banmatningen. För 2013 är det prognostiserade elhandelspriset
42,39 öre/kWh och nätavgiften 9,30 öre/kWh (Trafikverket, 2013(b)). Förutom det
prognostiserade priset för drivmotorström tillkommer en kostnad för elcertifikat, som för
2013 är 3,20 öre/kWh.
Idag betalar flertalet av järnvägsoperatörer i Sverige sin elförbrukning enligt schabloner.
Eftersom schablonen är utformad som en fast uppskattning av elförbrukningen per
tonkilometer kan kostnaden för elåtgången endast påverkas av att ändra vikten på tåget och
antalet kilometer som tåget kör. Att som tågoperatör med schablondebitering välja att köra
mer energiekonomiskt kommer inte att ge genomslag på elkostnaden. Detta innebär att
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operatörerna inte har samma incitament att minska elanvändningen som det är för andra
trafikslag.
2.3.5

Energibehov för ett tåg

Energin som behövs för att driva ett tåg under en viss tid beror på effektbehovet, som i sin tur
beror huvudsakligen på hastighet och färdmotstånd. Effektbehovet vid rälsen kan skrivas som:
𝑃 = 𝑣 × 𝐹𝑇𝑜𝑡
P: Effekt [W]
v: Hastighet [m/s]
F: Färdmotstånd [N]
Färdmotståndet (FTot) kan sedan beskrivas som en funktion av luftmotstånd (FL), rullmotstånd
(FR), gradientmotstånd (FS) och kurvmotstånd (FK). Men även visst motstånd tillkommer på
grund av mekaniska bromsar (FBS) (Lindgren, E; Sorensen, S, 2005(a)), (Lindgen & Sorensen,
2005(b)) . Utöver bidrag från motstånd så tillkommer även dragfordonets elektriska förluster.
Effektbehovet vid strömavtagaren vid balanserad hastighet, när accelerationen är noll, kan
därför skrivas som:
𝑃 = 𝑣 × (𝐹𝐿 + 𝐹𝑅 + 𝐹𝐼𝑀𝑃 + 𝐹𝐵𝑆 )

1
𝜂

där 𝜂 är dragfordonets elektriska verkningsgrad som varierar normalt inom 75 procent till 90
procent.
Energibehovet kan sedan skrivas som:
𝑡

𝐸 = ∫0 𝑃 × 𝑑𝑡
E: Energi [J]
P: Effekt [W]
t: Tid [s]
För en mer detaljerad beskrivning se Bilaga 1 Energibehov för ett tåg.
Den ovanstående funktionen tar bara hänsyn till den elförbrukning som tåget direkt använder.
I ett större systemperspektiv tillkommer även de förluster som uppstår i överföringen av el till
tåget via banmatningssystemet.
Enligt resultat från simuleringar av den direkta elanvändningen för tåg så används 80 till
90 procent av elbehovet för att överkomma olika färdmotstånd (Bai, Y.; Mao, B.; Zhou, F.;
Ding, Y.; Dong, C., 2009). Resterande 10 till 20 procent behövs för att kompensera för de
förluster som uppkommer vid inbromsningar. Återmatning minskar detta. Då rullmotståndet
är linjärt i förhållande till vikten så beror det totala rullmotståndet på den totala vikten av
tåget. Det innebär att ett fullastat tåg har det högsta rullmotståndet medan det som väger minst
också har det lägsta rullmotståndet. En tumregel för SGIS37 vagnar, se Figur 6, är att rullmotståndet minskar med cirka 17 procent för varje gång vikten minskar med en tredjedel
(Lindgren, E; Sorensen, S, 2005(a)).

37

SGIS-vagn: Längd: 19,64 m; Tomvikt: 17,7 ton; Lax last: 62 ton; Antal axlar: 4
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Figur 6 SGIS vagn.
Luftmotståndet ökar med såväl ökad tåglängd som med ökad hastighet. Förhållandet till
tåglängd är linjärt (Lukaszewicz P. , 2009) medan inverkan av hastigheten är i kvadrat. Vidare
har det stor betydelse om vagnarna är täckta eller inte. Exempelvis är luftmotståndet stort för
öppna vagnar som går tomma och som inte är övertäckta, där skillnaden kan uppgå till nästan
60 procent jämfört med slutna eller öppna lastade vagnar. Av den anledningen kan det vara
bra att täcka tomma vagnar för att minska luftmotståndet. Dessutom ska containrar lastas så
att utrymmet mellan dem minimeras, i syfte att minska inverkan av extra turbulens. För
vagnar som fraktar timmer beräknas att elbehoven minskar med 20 procent ifall sidostöden tas
bort då vagnarna går tomma (Lindgren, E; Sorensen, S, 2005(a)). Däremot är det ingen större
skillnad mellan att frakta en container på en platt SGIS-vagn jämfört med att köra den tom
och med sidostöden kvar. En summering av luft- och rullmotstånd ger att ett fullastat godståg
har ett högre totalt energibehov relativt ett tåg som går tomt. Om man istället ser till det
specifika energibehovet är det istället tomma tåg som har högst energibehov (Lindgren, E;
Sorensen, S, 2005(a)).
Topografin och kurvaturen på järnvägsspåret har betydelse för elanvändningen. Tyngdkraftkomposantens inverkan på tåget i positiva lutningar och friktionsförluster mellan hjul-räls i
snäva kurvor innebär ett högre färdmotstånd som behöver övervinnas. Det omvända gäller i
en negativ lutning.
Antalet starter och stopp som ett tåg gör under en sträcka kan påverka elanvändningen. Med
rätt körstil, planering och trafikledning så kan den inverkan vara relativt liten. Vid varje start
behöver tåget accelereras, vilket innebär att en extra dragkraft behövs som beror på massan
och accelerationen, utöver dragkraft som behövs för att övervinna övriga färdmotstånd. Ju
tyngre tåg desto större krävs det att dragkraften är för att komma upp i en viss hastighet inom
samma tidsintervall om man inte ska förlora tid. Finns det dessutom en positiv lutning där
tåget startar så ökar behovet av extra dragkraft. För godståg som dras av lok som kan återmata
el vid inbromsning så minskar den relativa inverkan av antalet stopp på elförbrukningen
jämfört med tåg som dras av omoderna lok som inte kan återmata.
2.3.6

Tidigare studier

TOSCA (Technology Opportunities and Strategies toward Climatefriendly trAnsport) är ett
EU-projekt med syfte att identifiera lovande tekniker och bränslen för att minska emissioner
av växthusgaser relaterade till transporter (Andersson E. B.-L., 2011). Ett av delprojekten
handlade om att genomföra en teknisk-ekonomisk analys av möjligheter att minska
elanvändning och växthusgasemissioner för transporter med godståg. Uppskattningarna av
elbehoven genomfördes utifrån ett flertal källor, både publicerade rapporter och opublicerat
material. Dessa data verifierades med hjälp av simuleringsprogrammet STEC38. Den el som

38

Simulation of Train Energy Consumption
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redovisas är netto, dvs. återmatad el är medräknad, och inkluderar förutom framdrivning även
hjälpsystem och förluster i elnätet vid överföring. Förlusten antas vara cirka 10 procent.
Fyra referenståg definierades för vilket ett antal framtida teknikscenarios jämfördes för att se
hur mycket el och koldioxid som skulle kunna sparas. För eldrivna tåg fanns tre olika
referenståg, ett för ordinarie frakt (485 m och 1 250 ton), ett för intermodal frakt (480 m och
1 070 ton) och ett för frakt med högt värde och post (350 m och 720 ton). Fem olika scenarier
studerades samt några kombinationer av dessa. Resultaten för elanvändningen för den mest
sannolika utvecklingen fram till år 2050 visas i tabellen nedan. Som kan ses av tabellen
beräknas att tyngre tåg (högre axellast, längre tåg och större lastprofil) ger den största
specifika elbesparingen (kWh/nettotonkm) för intermodala godståg, medan det för ordinarie
godståg är relativt liknande storlek på besparingarna.
Tabell 4 Uppskattad möjlig elbesparing till år 2050.
Ordinarie godståg
kWh/nettotonkm*

Intermodalt godståg

Procent

kWh/nettotonkm*

Procent

Referenståg el

0.034

0.055

1. FA Lägre luftmotstånd

0.032

-7

0.051

-8

2. FC Återmatad el

0.030

-12

0.049

-11

3. FD Tyngre godståg

0.030

-13

0.042

-24

4. FE Effektivare motorer

0.030

-11

0.049

-11

5. FF Eco-driving

0.030

-13

0.049

-11

*Omräknat från MJ till kWh.

Jämfört med de resultat som kommit fram i ELVIS-projektet där vi studerat uppmätta
elförbrukningar och angivna vikter visar simuleringsresultaten i TOSCA på en elförbrukning
som i många fall är högre än det vi fått fram i demonstrationsprojektet där majoriteten av
tågen har en elförbrukning mellan 0,007 och 0,015 kWh/bruttotonkm, se Figur 7. En skillnad
är att TOSCA redovisar sina beräkningar per nettotonkilometer medan ELVIS använder per
bruttotonkilometer. Till detta kan även en del av skillnaderna hänföras till att förlusterna i
elnäten inte har medräknats i ELVIS. Utifrån Trafikanalys statistik för bantrafiken kan förhållandet mellan bruttotonkilometer och nettotonkliometer uppskattas till cirka 2 till 1.
Att räkna om elförbrukningen i ELVIS så att det motsvarar kWh/nettotonkilometer inklusive
förluster i elöverföring gör att elförbrukningen per tonkilometer ökar så att majoriteten av
tågen ligger i intervallet 0,02 till 0,03 kWh/nettotonkilometer. En skillnad mellan referenståget och de tåg som använts för att ta fram uppgifter i ELVIS är att de är genomgående
längre, cirka 200 meter, vilket kan ha en inverkan. Dessutom finns andra stora osäkerheter
och antagande som att TOSCA använder sig dessutom av en hypotetisk lastfaktor. Därför går
det heller inte att rakt av jämföra dessa två undersökningar med varandra.

30

VTI rapport 828

Figur 7 ELVIS, elförbrukning i kWh/bruttotonkm och antal tåg i respektive intervall.
(Lukaszewicz P. , 2001)genomförde en studie av godståg med olika sammansättning och
deras elförbrukning. Data för godstågens sammansättning, längd, bruttovikter och körsträckor
hämtades ur databaser. I studien utrustades ett lok (Rc4) med mätinstrument, dopplerradar,
GPS och dataloggers för att mäta hastighet, accelerations- och inbromsningsförlopp, effektbehov, linjespänning, ström, hjälpsystem och information ur ATC baliser. Även förarens
körsätt studerades. Loket användes i godstrafik i hela Sverige under mätperioden och drygt
180 tester genomfördes med tåg som vägde mellan 200 och 1 600 ton. En simuleringsmodell
konstruerades, vilken sedan kalibrerades mot uppmätta data med god överensstämmelse.
Lukaszewicz har också utvärderat olika typer av vagnar till malmtågen och hur de kan
påverka färdmotstånden (Lukaszewicz P. , 2008)I den studien undersöktes inverkan av
hastighet, axellast, kurvradie och tåglängd. Utvärderingen visar att elanvändningen inte
påverkas nämnbart av att öka hastigheten från 50 km/tim till 60 km/tim. Den låga hastigheten
innebär också att ett minskat luftmotståndet inte ger så stora effekter, <1 procent vid en 15
procent minskning av luftmotståndet. Det som visade sig spara el var att använda vagnar med
boggier vars hjulaxlar ställer in sig radiellt i kurvor, så kallade mjuka boggier, för att på så sätt
minska kurvmotståndet. Kurvmotståndet minskade med 30 till 40 procent. I dessa två studier
finns dock inga eller ett fåtal angivna uppgifter om elförbrukningens faktiska storlek, varför
det inte går att göra en jämförelse med ELVIS.
(Bai, Y.; Mao, B.; Zhou, F.; Ding, Y.; Dong, C., 2009) använde simulering för att undersöka
möjligheten att spara el utifrån olika avstånd för att ligga på rull innan inbromsning,
restriktioner för lägre hastigheter och jämn hastighetsprofil. Resultaten av besparingarna
presenteras i procentenheter och de kan därför inte jämföras med resultaten i
demonstrationsstudien. Studien utgick ifrån två olika sammansättningar av godståg av ungefär
lika längd men med relativt stor skillnad i vikt, 1 181 ton respektive 3 482 ton. Några resultat
av simuleringarna visar att det finns en potential att minska elanvändningen genom förbättrad
tågföring, dvs. eco-driving. Exempelvis, genom att undvika onödig inbromsning samt utöka
avståndet då tåget rullar innan inbromsning påbörjas kan upp till 9 procent sparas utan att
restiden påverkas i någon större utsträckning. Även Lukaszewicz (2001) har visat att
elanvändningen kan minska med en effektivare körstil som innebär att andelen av sträckan
ökar då tåget inte bromsar och då tillförd effekt är lika med noll. I studien redovisas andelar
upp till 0,5 då tågen rullar och där en minskad elanvändning avtar med ökad andel och planar
ut vid 0,4.
Sammanfattningsvis: Hur mycket el som ett tåg behöver beror på hastighet samt på färdmotstånd där vikten och längden på tågsätten har betydelse. Tidigare studier har visat att det
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finns potential att minska elförbrukningen genom åtgärder på exempelvis utformningen av
vagnar, möjlighet till återmatning av el med regenerativa bromsar samt eco-driving. En viktig
aspekt i att få fram incitament hos järnvägsföretagen för att de ska genomföra detta är att de
betalar elförbrukning enligt en uppmätt elförbrukning. Det finns en del lok i det svenska
järnvägsnätet där elmätare är installerade och det ska finnas i de nya lok som tas i drift. Men
det är flera lok där det inte finns elmätare och operatörerna kan då betala enligt en schablon.
Men eftersom schablonen är utformad som en fast uppskattning av elförbrukningen per
tonkilometer finns det inga incitament att köra mer energiekonomiskt

2.4

Samhällsekonomi

Nedan beskrivs hur samhällsekonomiska analyser används i Sverige i samband med politiska
åtgärder i transportsektorn, dvs. till fördelningen av tåglägen, utformningen av styrmedel och
prioritering av infrastrukturåtgärder. Vidare visas vilka samhällsekonomiska nyttor och
kostnader användandet av längre godståg teoretiskt kan ge och vilka förutsättningar det finns
för beräkningen av dessa nyttor och kostnader. Slutligen inventeras tidigare genomförda
studier som avser konsekvenserna av att använda längre (tyngre och bredare) godståg i
Sverige resp. i korridorer till/från Sverige.
2.4.1

Samhällsekonomiska kriterier och ASEK-riktlinjer

I samhällsekonomiska analyser av politiska åtgärder ingår idealt följande moment
1. Vilka personers/företags nyttor och kostnader som ska inkluderas?
2. Identifiering av åtgärdens konsekvenser (antaganden om ”effektsamband”, t.ex.
effekter på transportkostnader och -tider)
3. Kvantifiering av åtgärdens effekter – jämförelse av jämförelsealternativ (JA) och
utredningsalternativ (UA) under åtgärdens livslängd
4. Värdering, dvs. beräkning av penningvärdet för alla effekter
5. Diskontering av nyttor och kostnader (om åtgärden avser flera år)
6. Känslighetsanalyser
För mer information om metoden se (Hultkrantz & Nilsson, 2008)
Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet
(ASEK-gruppen) tar fram riktlinjer för de samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder
inom transportområdet på uppdrag av Trafikverket. Riktlinjerna är rekommendationer och
uppdateras över tiden. År 2012 publicerade Trafikverket ASEK 5-riktlinjerna bestående av
sammanlagt 21 delrapporter.39
När det gäller transportpolitiska åtgärder omfattas fördelningen av tåglägen, utformningen av
styrmedel och prioritering av infrastrukturåtgärder var för sig och i kombination:


Avseende allokeringen av tåglägen använder Trafikverket samhällsekonomiska
kriterier enbart i tvistlösningsfasen, dvs. om det finns motstridiga intressen.40 I
tågplanen 2012 fördelade Trafikverket totalt 7 838 tåglägen och enbart tre ärenden

39

Se http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomiskanalys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-samhallsekonomiska-kalkyl--och-analysmetoder-inomtransportomradet/ASEK-5---rapporter/
40
Om en intressekonflikt inte fått sin lösning under samordning eller tvistlösning ska Trafikverket förklara den
berörda delen av infrastrukturen överbelastad. Beslutet ska innehålla information om på vilken del av
infrastrukturen en intressekonflikt råder, under vilka tider, vilka parter som är berörda, om tvistlösning har
förekommit och orsaken till att intressekonflikten inte kunde lösas, (Trafikverket, 2012(a))(Trafikverket,
2013(a))
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2.4.2

gick till tvistlösning, (Hultén, 2011). Trafikverket har startat upp ett projekt som ska se
över det här med hur verket tillämpar olika kriterier för att allokera tåglägen.41 I ett
nyligen avslutat projekt diskuterar Jonas Eliasson och Martin Aronsson ett antal
problem med prioritetskriterierna, (Eliasson & Aronsson, 2014). Författarna
argumenterar att det i praktiken är omöjligt för Trafikverket att göra en samhällsekonomiskt effektiv prioritering mellan olika typer av kommersiell trafik och mellan
kommersiell och offentligt beslutad trafik, eftersom väsentlig information om den
kommersiella trafiken (som t.ex. trafikvolymer, priser och vinster) är okända för
Trafikverket. Författarna föreslår i stället en princip för kapacitetstilldelning där
offentligt beslutad trafik värderas samhällsekonomiskt, medan kommersiell personoch godstrafik tilldelas kapacitet med hjälp av marknadsmekanismer såsom auktioner
eller dynamisk prissättning.
Avseende banavgifter stödjer Trafikverket sig på marginalkostnadsbaserade avgifter,
passageavgifter i storstäder och för godstrafik som passerar Öresundsbron och
tåglägesavgifter för tre kapacitetsnivåer, (Trafikverket, 2012(a)). Idag är slitagekomponenten, som betalas per bruttotonkilometer, den största komponenten.
ASEK-rekommendationer används mest vid prioriteringen av infrastrukturåtgärder i
samband med åtgärdsplaneringen.
Potentiella nyttor och kostnader till följd av användandet av längre tåg

I analysen av användandet av längre godståg är teoretiskt följande nyttor och kostnader
relevanta:
Kostnadsbesparingar (-ökningar) för företagen som använder längre godståg


Lägre transportkostnader för gods som redan i JA transporteras på den betraktade
järnvägssträckan till följd av att skalfördelar utnyttjas och/eller att tåget gör färre stopp
och inte behöver accelerera så ofta.42 ASEK rekommenderar specifika kostnader för
olika tågtyper (kombi, vagnslast och systemtåg) dock inte för olika långa tåg.
 Högre transportkostnader för företagen till följd av att längre tåg går vid andra
tidpunkter och/eller att antalet tågavgångar sjunker. Det finns ett utbytesförhållande
mellan transportkostnader och lagerkostnader. Realiseringen av stordriftsfördelar i
transportkostnadsdelen innebär tentativt högre lagerkostnader och/eller minskad
flexibilitet för transportköparen. Tidpunkten för transporten kan också vara mindre
attraktivt än dagens tidpunkt och innebära extrakostnader t.ex. i form av lönetillägg.
 Högre transportkostnader på grund av att större insatser för att sätta ihop och splittra
tågen i bangårdar krävs.
 Lägre transportkostnader för tillkommande gods som transporteras på en annan
järnvägsrutt eller med ett annat trafikslag i JA och flyttas över till den betraktade
järnvägssträckan i UA. Om användningen av längre tåg skapar mer kapacitet kan gods
som i JA transporteras i dyrare lösningar flytta över till den betraktade järnvägssträckan (kapacitetseffekt) och minska sina kostnader (kostnadseffekt).43

41

Pär Ström, Trafikverket 2013-10-28
Detta gäller inte hela lokets dragkraft utnyttjas i JA.
43
Med de kostnaderna som ASEK 5 rekommenderar är det fördelaktigt att flytta transporter från väg till järnväg.
Till exempel är kostnaderna för vägtransporter 0,293 kr/tonkm och 20,03 kr/tontimme och kostnaderna för
vagnslasttransporter i fjärrtrafik 0,126 kr/tonkm och 5,106 kr/tontimme Se (Trafikverket, 2012(b)) och
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomiskanalys-och-trafikanalys/ Effektsamband/ Samhallsekonomiska-analyser-i-transportsektorn/.
42
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Vad gäller internationella transporter44 rekommenderar ASEK 5 att inkludera halva
företagens kostnadsbesparingar i kalkyler för infrastrukturåtgärder, (Trafikverket,
2012(d)). Denna metod är inte internationellt vedertagen, (Mellin, Wikberg, & Vierth,
2013).

Tidsvinster (förluster) för företagen
Kortare transporttid (och möjligtvis mindre variation i transporttid) och därmed lägre
kostnader för rullande materiel, förare och transporterat gods för den befintliga trafiken till
följd att tåget har färre stopp och samma eller högre gånghastighet förutsätts. För tidsvinster
relaterade till rullande materiel och förare kan ASEK:s rekommenderade transportkostnader
användas. ASEK rekommenderar också hur tidsvinster och förbättrad tillförlitlighet för godset
ska värderas (Trafikverket, 2012(c)).
Tidsvinster (förluster) för andra trafikanter
Trafikeringen av godståg som är längre än dagens maximala tåglängd kan påverka resande
och andra företag som transporterar gods på samma järnvägssträcka. Effekterna skiljer sig
beroende på när/hur det längre godståget går och om det skapas kapacitet som möjliggör
överflyttningar från andra linjer och trafikslag eller inte. Trafikeringen av godståg som är
längre än 630 meter leder tentativt till tidsförluster i form av längre restider (och möjligtvis
minskad tillförlitlighet) för de andra trafikanterna om deras tåg behöver gå in i mötesspåren i
stället. ASEK 5 rekommenderar hur tidsvinster/-förluster och förbättrad tillförlitlighet för
persontransporter (Trafikverket, 2012(e)) och godstransporter (Trafikverket, 2012(c)) ska
värderas. Det krävs dock också s.k. effektsamband som uppskattar konsekvenserna av olika
åtgärder.
Olyckskostnader för andra trafikanter m.m.
Risken (och kostnaderna) för plankorsningsolyckor minskar tentativt om färre tåg trafikeras.
Minskningen är större om överflyttningar från trafikslag med högre olycksrisker inkluderas.
ASEK 5 rekommenderar hur dödsfall, skadade och egendomsskada ska värderas,
(Trafikverket, 2012(f)). Vad gäller effektsamband tas i dagsläget inte hänsyn till att
urspårningar kan öka om tågen blir längre.
Nyttor och kostnader för infrastrukturhållare
Det är inte uppenbart hur slitagekostnaderna för järnvägsinfrastrukturen påverkas om längre
tåg används. VTI:s studie av effekten av lastbilsdimensioner visar betydelsen av antaganden
om antalet axlar för lastbilar, (Vierth, I. et.al. , 2008).
Nyttor och kostnader för boende
Buller uppträder lokalt och vid vissa tidpunkter; därför är det inte uppenbart hur längre tåg
påverkar bullerstörningarna och kostnaderna för dessa.
Faktumet att ASEK 5 antar noll utsläpp för eltåg innebär att luftföroreningar och klimatgaser
inte påverkas om samma godsvolym fraktas med färre tåg.45 Det uppstår dock utsläppsminskningar om gods flyttas från de andra trafikslagen, som förorsakar luftföroreningar och
klimatgaser, till järnväg. För värderingar av luftföroreningarna och klimatgaserna se
(Trafikverket, 2012(g)) och (Trafikverket, 2012(h)).

44

År 2011 transporterades cirka 42 procent av den på järnväg transporterade godsmängden till/från utlandet.
ASEK 5:s utgångspunkt är att det inte finns utsläpp från eltåg. Med hänsyn till olika elmix skiljer värden
mellan olika länder/regioner. Se t ex (CE Delft, 2008)).
45
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Skatte-/budgeteffekter
Dessutom inkluderas i de samhällsekonomiska analyserna hur statens budget påverkas genom
att till exempel vid en överflyttning från väg till järnväg banavgifter betalas i stället för
bränsle- och fordonskatter. För den befintliga trafiken beror utfallet på banavgifternas
utformning, dvs. om avgifterna huvudsakligen betalas per tonkilometer eller per tågkilometer.
2.4.3

Förutsättningar för beräkning av nyttor och kostnader

För att kunna beräkna kostnaderna och nyttorna av användningen av längre godståg behöver
antas om ad hoc tåglägen eller ordinarie tåglägen förutsätts och hur många. Skogsindustriföretagens transportupplägg skulle kräva åtminstone en avgång med ett längre tåg per dag.46
Dessutom behöver antaganden göras om längre tåg används för att frakta ”det befintliga
godset” mer effektivt eller också för att frigöra kapacitet som i sin tur möjliggör att gods, som
idag går på andra järnvägssträckor eller med andra trafikslag, flyttas över till den relevanta
sträckan eller att persontrafiken kan utökas på sträckan.
Ur Tabell 5 framgår att det tillkommer nyttor i form av kostnadsbesparingar om gods fraktas
på järnväg i stället för på väg därför att transportkostnaderna per tonkilometer på järnväg
antas vara lägre, järnvägstransporter trafiksäkrare och leder till mindre luftföroreningar och
klimatgaser47. Vid överföringar från sjö till järnväg är sambanden inte lika tydliga. För slitage
och buller krävs effektsamband för specifika situationer.

46
47

Stig Wiklund 2013-05-02.
om de genomförs med eltåg
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Tabell 5 Möjliga nyttor och kostnader till följd av trafikeringen av längre tåg för den
befintliga och den tillkommande trafiken.

Nyttor för företag som
använder längre tåg

Befintlig trafik (i JA och UA)

Tillkommande trafik (vid
överflyttningar i UA)

Lägre transportkostnader per
tonkm till följd av att skalfördelar
utnyttjas

Lägre transportkostnader per
tonkm till följd av att kapacitet
frigörs som i sin tur kan leda till
lägre transport-kostnader per
tonkm

Kortare transporttider om längre
tåg gör färre stopp
Lägre transportkostnader per
tonkm till följd av lägre
elförbrukning pga. färre stopp
Kostnader för företag
som använder längre
tåg

Merkostnader pga. avgång vid annan tidpunkt än idag
Merkostnader pga. färre tågavgångar och mindre flexibilitet
Merkostnader pga. större insatser i bangårdar än idag

Nyttor och kostnader för
resenärer och andra
företag

Tidsvinster/förluster

Slitage

Högre/lägre slitagekostnader

Trafiksäkerhet

Lägre olyckskostnader pga. färre
tåg

Lägre olyckskostnader pga.
överflyttningar till järnväg

Buller

Lägre/högre kostnader beroende
på var och när trafiken går

Lägre/högre kostnader
beroende på var och när trafiken
går

Luftföroreningar

Ingen effekt (enligt ASEK)

Lägre kostnader för
luftföroreningar

Klimatgaser

Ingen effekt (enligt ASEK)

Lägre kostnader för klimatgaser

Budget effekter

Beror på banavgifternas
utformning

Ja

Bättre/sämre tillförlitlighet (dock inte för rullande materiel och förare)

Konsekvenserna av att använda längre (tyngre och bredare) godståg har uppskattats och/eller
utvärderats i flera studier i Sverige och internationellt. Dessa presenteras nedan.
2.4.4

Tidigare studier och utredningar

Banverkets samhällsekonomiska analyser (2008)
I Sverige analyserades inom ramen för åtgärdsplaneringen 2010–2021 hur utbyggandet av
infrastrukturen kan ”förbättra för tyngre, längre och bredare tåg”, (Banverket, 2008). Vad
gäller längre tåg uppskattas kostnaderna för att bygga ut enkelspår och dubbelspår så att 750
meter tåg kan köras mellan Hallsberg och Malmö i första utbyggnadsfasen till 175 miljoner
kronor (i 2008 års priser). Med den första fasen menas att enstaka 750 meter långa tåg ska
kunna köras. Enligt Trafikverket uppgår kostnaderna för att bygga ut till ”full standard” på
denna sträcka till cirka en miljard kronor, (Ekmark, 2012) . Investeringar som möjliggör
trafikeringen av längre, tyngre eller bredare tåg beräknas vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Nyttor till följd av ökad kapacitet på järnvägsnätet är inte medräknade men författaren utgår
ifrån att de borde vara betydande. Det anges inte explicit i rapporten men vår utgångspunkt är
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att enbart inhemska transporter och den delen av de gränsöverskridande transporterna som
sker på svenskt territorium inkluderas i nyttoberäkningarna.48
Banverkets, Vägverkets; Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens planprognos 2020
I rapporten Planprognos 2020 godstrafik (Banverket; Vägverket; Sjöfartsverket;
Transportstyrelsen, 2009) beskrivs att mängden transporterat gods per tåg kan öka med upp
till 19 procent genom att öka max tåglängden från 630 meter till 750 meter, förutsatt att kraftförsörjningen är tillräcklig och den maximala tågvikten inte överskrids. Strategin, som
beskrivs i rapporten, är att uppgradera till 750 meter i samband med nybyggnad samt större
reinvesteringar eller ombyggnader, där detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Samtidigt står i rapporten ”hittills har behovet av anpassning av järnvägsnätet för att
möjliggöra längre tåg inte varit stort i Sverige, frånsett fallet med malmtransporterna”.49
Trafikverkets Kapacitetsutredning (2012)
I Kapacitetsutredningen (Trafikverket, 2012(i)) nämns i samband med TEN-T-revideringen
att kraven på 750 meter långa tåg och godståg med hastigheten 100 km/tim inte klaras på alla
berörda sträckor. Kostnaden för att uppnå detta bedöms uppgå till åtta miljarder kr.
Trafikverkets förslag till nationella planen för transportsystemet 2014–2025 (2013)
I Förslaget till den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 (Trafikverket, 2013(c))
nämns att järnvägsnätet är ansträngt beroende på ökande trafikmängder och ökande behov av
transporter med längre, bredare och högre tåg. I förslaget utvecklas emellertid inte hur infrastrukturen skulle kunna utnyttjas mera effektivt, t ex med hjälp av differentierade banavgifter
som skulle ge operatörerna incitament att köra just med längre, bredare och högre tåg.
VTI:s studie av effekter av längre godståg i en internationell korridor (2012)
VTI har simulerat effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor mellan
Sverige och Tyskland, (Vierth, I; Karlsson, R, 2012). I scenariot med 750 meter långa
godståg, i stället för 650 meter långa godståg, beräknas – baserade på transportkostnadsbesparingar på åtta procent som konsultföretaget Transrail har uppskattat – årliga nyttor på
cirka 155 miljoner kronor till följd av att logistikkostnaderna50 och CO2-utsläppen minskar.
Minskade logistikkostnader i och utanför Sverige inkluderas, dvs. ASEK 5-rekommendationen att enbart inkludera 50 procent av nyttorna tillämpas inte. Nyttorna av minskade CO2utsläpp beräknas vara små i förhållande till nyttorna av kostnadsbesparingarna för näringslivet. Trafikverket uppskattar att det krävs investeringar på mellan 0,2 till 1 miljard kronor per
år i mötes- och förbigångspår för att kunna trafikera 750 meter långa tåg på sträckan
Mellansverige - Öresundsbron, (Ekmark, 2012). Detta skulle innebära att investeringarna är
återbetalda efter nästan ett år eller nästan fem år. VTI:s beräkningar indikerar vidare att
järnvägsinvesteringarnas lönsamhet inte minskar om det samtidigt tillåts längre lastbilar och
längre tåg i korridoren. De grova kalkylerna pekar på behovet av fördjupade analyser av de

48

År 2008 fanns inte ASEK 5 rekommendationen att inkludera halva nyttan av effektiviserade internationella
transportströmmar med start eller mål i Sverige, i den svenska kalkylen.
49
Fem år efter att denna rapport skrevs så är det fortfarande – enligt vår kännedom – inte känt var och hur
behovet av längre tåg ser ut för de svenska transportkunderna och godsoperatörerna.
50
transportkostnader, lagerkostnader och orderkostnader
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övriga kostnads- och nyttokomponenterna. På kostnadssidan tillkommer ytterligare kostnader
om de längre tågen även blir mycket tyngre.51
Nelldals studie på uppdrag av Forum för Innovationer (2013)
KTH:s Järnvägsgrupp har tagit fram rapporten Effektiva gröna godståg (Nelldal, B.-L., 2013
(a)) på uppdrag av Forum för Innovationer. Målsättningen är att visa hur man kan ”höja
kvaliteten, minska kostnaden och öka kapaciteten för transporter på järnväg” och att ”bryta
sambandet mellan tillväxt av transporter och ökade miljöproblem”. I studien skiljs mellan
interna effekter inom järnvägssystemet, som anses vara möjligt att kvantifiera, och externa
effekter inom transportsystemet som anses vara svårare att kvantifiera eftersom de också är
beroende av utvecklingen för de andra trafikslagen. I rapporten ligger tyngdpunkten på de
interna effekterna; det beräknas hur användningen av längre tåg påverkar de företagsekonomiska kostnaderna, ”den operativa kostnaden för att köra tåg inklusive kapitalkostnader
för lok och vagnar, nuvarande banavgifter och pålägg för administration, planering och risk”.
Beräkningen görs med hjälp av en kostnadsmodell som har utvecklats av KTH:s Järnvägsgrupp. Komponenterna som ingår i modellen beskrivs i (Zanuy, Nelldall, & Boysen, 2012). I
kostnadsmodellen ingår personalkostnaderna för lokföraren i lokkostnaden och
energikostnaden för loket (vagnarna) i lokkostnaderna (vagnkostnaderna).
Exempel: 600 kilometer lång järnvägstransport med olika tåglängder
För en 600 kilometer lång järnvägstransport (exklusive matartransporter) som motsvarar
ungefär sträckan Stockholm – Malmö beräknas hur olika tåglängder påverkar tågets kapacitet
och kostnader per ton. En tåglängd på 650 meter används som bas, 750 meter föreskrivs från
2030 i TEN-T:s stomnät, 835 meter körs idag mellan Hamburg/Maschen och den dansksvenska gränsen. 880 meter är den maximala tåglängden som tillåts i Sverige för tåg med Gbromsar. Här antas det i utredningsalternativ 3 att det används ett lok och i utredningsalternativ 4 två lok. Medelhastigheten antas vara 75 km/h och transporttiden därmed åtta
timmar. Vad gäller rullande materiel förutsätts att ett TRAXX-lok och Habbinsvagnar52
används. Fyllnadsgraden antas vara 85 procent och tomvagnsandelen på ett omlopp 25
procent. Se Tabell 6.

51

Enligt Vectura skulle bangårdarna Hallsberg och Malmö kunna byggas ut för 750 m långa tåg till en kostnad
på 13–19 miljoner kronor respektive 6–10 miljoner kronor. Bangården i Gävle bedöms inte kunna byggas ut utan
större ingrepp, (Vectura, 2013).
52
(Nelldal, 2013(b)).
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Tabell 6 Operativa kostnader för järnvägstransport på 600 km med olika tåglängder53.
Jämförelse-

Tågens längd
Tågens längd (index)
Kapacitet (bruttoton per tåg)
Kapacitet (index)
Antal lok
Transportkostnader per ton

(index)54

Utredningsalternativ

alternativ

1

2

3

4

650 m

750 m

835 m

880 m

880 m

100

115

128

135

135

1 460

1694

1883

2000

2248

100

116

129

137

154

1

1

1

1

2

100

94

90

88

109

Källa: (Nelldal, B.-L., 2013 (a))

I utredningsalternativen 1 – 3, där det används ett lok, är som förväntat sambandet mellan
tågets längd och kapacitet positivt och sambandet mellan tågets längd och transportkostnaderna per ton negativt. I utredningsalternativ 4, där det används två lok för att dra de 54
procent mer ton än i jämförelsealternativet, beräknas ökade kostnader per tonkilometer.
I studien dras slutsatsen att det på kort sikt är möjligt att köra längre tåg i särskilda korridorer
och vid särskilda tider. På medellång sikt anses det krävas närmare analyser av marknadens
behov och i vissa fall investeringar. Åtgärder som syftar till att göra användningen av längre
tåg möjlig anses vara relativt lätt att genomföra. Tåglängder på 835 meter (år 2015/2020), på
880 meter (år 2020) och 1 760 meter (år 2050) föreslås.
Fröidhs studie på uppdrag av Utredningen om fossilfri fordonstrafik (2013)
I Fröidhs studie på uppdrag av Utredningen om fossilfri fordonstrafik görs uppskattningar för
investeringsbehoven för förlängda mötesspår m.m. som möjliggör trafikeringen av längre
godståg, (Fröidh, O., 2013). Det uppskattas inte hur näringslivets transportkostnader skulle
påverkas men konstateras att det borde finnas incitament för att köra med längre tåg såväl för
Trafikverket (det samhällsekonomiska perspektivet) som för tågoperatörer och transportköpare (det företagsekonomiska perspektivet).
PANTEIA-NEA:s studie på uppdrag av UIC (2013)
Den Internationella Järnvägsunionen UIC har anlitat det holländska institutet PANTEIA-NEA
för att studera effekterna av att använda längre och tyngre godståg i första hand i länder där
person- och godståg använder samma spår, (UIC, 2013). I studien differentieras mellan
effekter på järnvägsoperatörernas kostnader (micro impacts) och effekter i järnvägsinfrastrukturen (macro impacts). I analyserna beskrivs för- och nackdelarna av att använda längre
tåg än dagens traditionella tåg ur operatörernas perspektiv. Transportkostnadsuppgifterna
baseras på intervjuer med operatörer och infrastrukturhållare och egna antaganden.
Transportkostnaderna (per tåg) innehåller komponenterna:




53
54

Lokkostnader (som beror på tågets bruttovikt, som i sin tur beror på vilken typ av gods
som transporteras, antal lok och loktyp).
Vagnkostnader (som beror på antalet extra vagnar som behöver hyras eller köpas).
Personalkostnader (som beror på transporttid och antalet tåg som körs).

Banavgifter ingår, dock inte samtliga infrastrukturkostnader.
I rapporten (Nelldal, B.-L., 2013 (a)) anges inga absoluta kostnader.
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Energikostnader (som beror på antalet lok, antalet vagnar och tågets bruttovikt).
Banavgifter (avgifternas nivå och struktur skiljer sig mellan olika länder respektive
olika varugrupper). Det anses som sannolikt att avgifterna är högre för längre tåg än
för de traditionella tågen.
Rangerkostnaderna antas vara desamma för de längre tågen och de ”traditionella”
tågen.

Exempel: Järnvägstransport Hallsberg – Hamburg med olika tåglängder
I studien ingår analysen av ett längre kombitåg på den 1 32 km långa sträckan mellan
Hallsberg och Hamburg/Maschen. Transportkostnaderna för ett 600 meter och ett 1 260 meter
långt tåg jämförs. 600 meter tåget dras med ett lok och 1 260 m tåget med två lok. En
medelhastighet på 60 km/tim antas i båda fallen. Tabell 7 visar att kapacitetsökningen (114
procent fler nettoton per tåg) beräknas vara mer än dubbelt så stor som transportkostnadsökningen per tåg (49 procent). Detta förklaras av de i förhållande till kapacitetsökningen
relativt låga ökningarna för elkostnaderna (23 procent), övriga kostnaderna för personal,
overhead, rangering (29 procent) och banavgifter (10 procent). Kostnaderna för rullande
materiel beräknas öka från 35 till 47 procent av de samlade kostnaderna (per tåg) medan de
övriga kostnaderna (per tåg) minskar från 65 till 53 procent.
Tabell 7 Kostnader (€ per tåg/per ton) för kombitåg Hallsberg-Hamburg på 600 och 1 260 m.
Tåglängd (meter)

600

1 260

Differens

Kapacitet (nettoton per tåg)

840

1 800

+114%

22 116

33 027

+49%

6 678 (30%)

13 357 (40%)

+100%

– därav vagnkostnader (€ per tåg)

1 008 (5%)

2 160 (7%)

+114%

- därav energikostnader (€ per tåg)

3 560 (16%)

4 361 (13%)

+23%

– därav övriga kostnader (€ per tåg)

6 285 (28%)

8 103 (25%)

+29%

därav banavgifter (€ per tåg)

4 585 (21%)

5 046 (15%)

+10%

26,33

18,35

-30%

Kostnader (€ per tåg)
– därav lokkostnader (€ per tåg)

Kostnader (€ per ton)
Källa: (UIC, 2013)

I beräkningen antas att den ytterligare tågvikten enbart har en relativt liten effekt på elkonsumtionen, i förhållande till de andra kostnaderna. Enligt rapportförfattarna och deras
underkonsulter används en formel som innehåller faktorerna rullmotstånd, hastighet,
topografi, lokets effektivitet och antar att ett tåg på 1 000 bruttoton förbrukar 19 kWh/km och
att varje ytterligare 1 000 bruttoton förbrukar 5 kWh/km mer.55 Transportkostnaderna per ton
beräknas minska med cirka 30 procent om det 1 260 m långa tåget används i stället för det
600 m långa tåget. Studien kommer fram till att användningen av längre godståg tentativt
leder till större kapacitetsökningar och kostnadsbesparingar än användningen av tyngre tåg.
Studien kommer fram till liknande resultat för andra korridorer; författarna poängterar dock
också att resultaten baseras på exempel och att det på grund av olika förutsättningar i olika
länder är svårt överföra resultat mellan olika korridorer.
I UIC-studien identifieras hinder för längre och tyngre godståg i form av begränsningar i
mötesspår och terminalspår, viktbegränsningar, blandad person- och godstrafik med olika

55

Sauerbrey, U., Railistics GmbH E-mail 2013-10-16 och 2013-10-25; Dasburg, Nathaly, PANTEIA-NEA.,
2013-10-23
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hastigheter och prioriteringen av tidtabellstyrd persontrafik, olika typer av signalsystem och
topografiska förutsättningar.
DB:s studier
Sedan tidtabellsskiftet i december 2012 körs tåg med en maximal längd på 835 meter och en
maximal vikt på 2 300 ton mellan Hamburg/Maschen och Padborg vid den tyskdanska
gränsen. Investeringar i mötesspår, signalsystem, axelräknare osv. på cirka tio miljoner Euro
genom-fördes för att möjliggöra trafikeringen av de längre tågen, (Lang, Oetting, SchultzWildelau, & Wörmann, 2012). 56
I utvärderingsrapporten efter ett halvt år konstateras att möjligheten att trafikera längre
godståg användes flitigt, (DB Netze, 2014). Under perioden 17 december 2012 till 30 juni
2013 var 47 procent (242 tåg) av tågen på sträckan Hamburg/Maschen – Padborg längre än
740 meter. Den maximala tåglängden ökade med 24 procent (från 740 m till från 835 m) och
den genomsnittliga tåglängden med 19 procent (från 550 m till 632 m). Alla längre tåg
trafikerades i vagnslastsystemet. De flesta gick i den nordgående riktningen och
transporterade stål. Det uppträdde inga oegentligheter med de upp till 835 meter långa tågen
och det kommer även i fortsättningen tillåtas på sträckan Hamburg/Maschen – Padborg.
Ytterligare demonstrationsförsök genomförs har genomförts med 1 150 m långa godståg i
Rheinkorridoren Rotterdam–Oberhausen och planeras med 1 500 m långa godståg i
Rheinkorridoren mot Basel.
DB har inom ramen för ett forskningsprojekt undersökt de tekniska förutsättningarna till att
använda 1 000 meter långa godståg i Tyskland, (DB, 2010) och diskuterar även 1 500 meter
långa godståg (Netz Nachrichten, 2013). Dessa studier behandlar inte explicit frågan hur
längre tåg påverkar näringslivets transportkostnader. Studierna fokuserar på säkerhetsaspekter
och elrelaterade frågor har inte studeras än.
Sammanfattningsvis: ASEK-rekommendationerna för samhällsekonomiska analyser används
konsekvent för att rangordna (större) infrastrukturåtgärder men inte för att allokera tåglägen.
Trafikverket tillämpar samhällsekonomiska kriterier enbart om det finns motstridiga intressen
kring allokeringen. Vad gäller banavgifter stödjer Trafikverket sig generellt på marginalkostnadsbaserade avgifter inklusive tåglägesavgifter för tre kapacitetsnivåer. För godstransporter är slitagekomponenten (per bruttotonkm) är den största komponenten.
För att beräkna nyttor och kostnader av användningen av längre godståg behövs antaganden
a) om ad hoc tåglägen eller ordinarie tåglägen förutsätts och hur många tåglägen och b) om
längre tåg används för att frakta ”det befintliga godset” mer effektivt eller också för att frigöra
kapacitet som i sin tur möjliggör att gods, som idag går på andra järnvägssträckor eller med
andra trafikslag, flyttas över till den relevanta sträckan eller att persontrafiken kan utökas på
sträckan.
Sammanlagt har nio rapporter av olika karaktär inventerats, av dessa kommer tre studier fram
till att investeringar som möjliggör trafikeringen av 750 meter långa tåg på Södra stambanan
är samhällsekonomiskt lönsamma, se Banverket (2008), Banverket m.fl. (2009), VTI (2012).
Två studier (Nelldal (2013), UIC (2013) fokuserar på de möjliga företagsekonomiska
kostnadsbesparingarna.

56

I Tyskland är satsningen på längre godståg en del av den nationella Logistikplanen (Federal Ministry of
Transport, Building and Urban Developement, 2010).
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3

Utvärdering av demonstrationsförsöket

3.1

Jämförelse av demotåg och referenståg

Ett centralt resultat i ELVIS-projektet är att det var möjligt att få ett ad hoc tågläge för
demonstrationståget på sträckan Gävle – Malmö lördag 6 oktober 2012 – söndag 7 oktober
2012 och att skogsindustriföretagen kunde flytta papperstransporterna till detta datum.
Transporten genomfördes utan tekniska problem, dvs. det var möjligt att sätta ihop ett 727
meter långt och 2015 ton tungt tåg på Gävle godsbangård, dra tåget via Hallsberg till Malmö
godsbangård och splittra det där. Antal stopp och elförbrukningen (in- och återmatning)
registrerades.

Foto: Pernilla Wahlman
Idealt bör demonstrationståget som drogs av ett TRAXX lok jämföras med referenståg som
drogs av samma typ av lok på samma sträcka. Med hänsyn till de olika analysperspektiven
och den stora mängden av faktorer som påverkar tågens trafikering, elförbrukning, nyttor och
kostnader för de olika aktörerna var planen att jämföra demonstrationstågens färd mellan
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Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012 med ett stort antal referenståg som körde på samma
sträcka år 2012.57 Det visade sig dock att detta inte var så lätt.

3.2

Tillgänglig information om referenståg

Data från tre olika järnvägsföretags godståg samlades in med hjälp av Trafikverket. Som
databaser användes Opera, ElServer, Lupp och Bis: Opera innehåller uppgifter om tågens
sammansättning, längd och vikt. Upplysningar om typ av vagnar, typ av gods som
transporteras och transporterade nettoton per tåg finns inte i databasen.






I Opera lagras dock information om passagetider då tåget passerat olika signalplatser,
när tåget ankommit och avgått från olika stationer (stopp) samt hur den verkliga
körningen tidsmässigt legat i förhållande till den planerade färden med minuters
avvikelse från tidsschemat.
I ElServer lagras uppgifter om inmatad och återmatad el samt GPS-koordinater för den
plats där tåget befann sig då eluppgifterna skickades in till Trafikverket.58
Lupp används för att ta fram statistik om punktlighet och störningar.
Bis är Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade
anläggningar och händelser. Bis innehåller till exempel data om baninfrastrukturen
som spårlängder, lutningar på banan och vertikal- och horisontalkurvor.

Uppgifter om väderförhållanden som temperatur och vind finns inte i datamaterialet.
3.2.1

Ingen koppling mellan ElServer och Opera

Mycket arbete har lagts ner på att identifiera referenståg och sammanställa data. Något som
har försvårat arbetet är att de olika databaserna som används inom olika verksamheter på
Trafikverket inte alltid är kompatibla. Det är t.ex. svårt att koppla ihop tågens elförbrukningsdata med uppgifter om tågens passagetider, längder och vikter. Varje lok har ett unikt
identitetsnummer i ElServer. I Opera lagras dock uppgifterna utifrån ett tågnummer och
datum då tåget har gått. Det finns ingen koppling mellan loknumren i ElServer och tågnumren
i Opera som kan användas för att identifiera relevanta referenståg.
Trafikverkets statistikavdelning hittade ”manuellt” de tåg som drogs av TRAXX-lok på
sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan under 2012. VTI och Linköpings universitet
hittade ytterligare referenståg genom att utifrån de GPS-koordinater som loggas i ElServer
identifiera när ett tåg har passerat Gävle och sedan fortsatt söderut och passerat eller stannat i
Malmö. Med de två metoderna identifierades sammanlagt 203 potentiella referenståg för
2012.
3.2.2

Bristande datakvalitet

Som nämns i avsnitt 1.1. är det på grund av den bristande kvaliteten i databasen Opera inte
möjligt att ange vikten för alla tågnummer. För en del av de 203 tågen finns data registrerad
som inte bedöms som trovärdig eftersom den längd som angivits överstiger den maximalt

57

Med avseende på villkoren för försöket (se avsnitt 1.1) är det inte uppenbart vilka tåg som bör/kan användas
som referenståg i utvärderingen ur trafikering, elförbrukning och samhällsekonomi. Infrastrukturen utnyttjas på
ett annat sätt under veckan, där de flesta referenstågen trafikerades än i demonstrationstågets tidsfönster lördag
eftermiddag –söndag förmiddag. Referenstågen utnyttjar inte alltid maxlängden på 630 m och maxvikten på
2000 bruttoton. Det användes inte samma lokförare, lokindivid och vagnar.
58
Se avsnitt 2.3.2 och 2.3.3.

VTI rapport 828

43

tillåtna längden.59 Efter samtal med Trafikverket beslutades att dessa tåg ska utgå ur datamaterialet på grund av att uppgifternas tillförlitlighet är alltför osäker. Vidare bestod en del av
de registrerade tågen av enbart ett drivfordon utan vagnar, vilka också sorterades bort.60 Att
antalet referenståg inte var större beror också på att Trafikverket hade problem med
elmätningen på sträckan Gävle–Malmö under 2012. Detta innebär att uppgifterna om
elförbrukningen i ElServer inte är kompletta.61
3.2.3

Identifierade referenståg

Efter att ha undersökt vilka uppgifter det finns för de 203 potentiella referenståg som gick
hela sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan 2012 återstår:





106 referenståg som gick hela sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan med
information om elförbrukning
85 referenståg som gick hela sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan med
information om elförbrukning, tåglängd och tågvikt
77 referenståg som gick hela sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan med
information om elförbrukning, tåglängd, tågvikt, passagetider och antal stopp
4 referenståg som gick hela sträckan Gävle–Malmö med information om
elförbrukning, tåglängd, tågvikt, passagetider och antal stopp.

Idealt skulle samma referenståg användas i alla analyser. På grund av det låga antalet
referenståg används dock som många referenståg som möjligt.
I Tabell 8 sammanställs data gällande max-, min-, medel- och medianvärden för variablerna
tågvikt, tåglängd och nettoelförbrukning62 per bruttotonkilometer63 för de identifierade
referenstågen. Uppgifterna i tabellen är fristående från varandra så till vida att till exempel
maxvärdet för vikt respektive elförbrukning inte nödvändigtvis hör till samma tåg. Som
framgår av tabellen är skillnaden mellan max- och minvärde för nettoelförbrukning64 i
kWh/bruttotonkm stor.
Tabell 8 Vikt, längd och netto elförbrukning per bruttotonkm för 8565 referenståg som gick
hela sträckan Gävle-Malmö eller delar av sträckan och demotåget.

Demotåg

Referenstag

Tågvikt

Tåglängd

Medelhastighet

[ton]

[m]

[km/h]

Nettoelförbrukning
[kWh/bruttotonkm]

2 104

727

72

0.009

Max

1 944

678

101

0.042

Min

588

172

32

0.007

Medel

1 490

556

78

0.012

Median

1 548

634

79

0.011

59

De längder och vikter som angivits har i dessa fall legat mellan cirka 715 och 1 330 meter respektive 1 880
och 3 260 ton.
60
Därutöver sparas information i Opera endast i ett år, vilket innebar att det inte gick att få tag på alla data som
bedömdes behövas i de respektive analyserna.
61
Björn Ållebrand, Trafikverket.
62
Som inkluderar inmatning och återmatning
63
Som inkluderar tågets och godsets vikt
64
Som inkluderar in- och återmatning av el
65
Se avsnitt 3.2.3.
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För att se hur värdena varierar mellan tågen sammanställs värdena i kWh/km för respektive
referenståg och demonstrationståget i Figur 8. Demonstrationståget är markerat med en röd,
fylld ring och ses högst upp i högra hörnet av figuren. På axlarna anges tågens längd
respektive vikt. Storleken på ringarna representerar mängden netto elförbrukning i kWh per
körd kilometer, där ringen är större ju mer el som har använts per kilometer.

Figur 8 Längd, vikt och nettoelförbrukning i kWh/km för 85 referenståg som gick hela
sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan.
Ur figuren framgår att över hälften av referenstågen (56 procent) är mellan 600 och 650 meter
långa. Vikten för dessa tåg ligger mellan cirka 1 400 och 1 600 ton med några undantag där
tågets vikt är runt 1 100 respektive 1 900 ton. Nettoelförbrukningen per kilometer ligger
mellan 13 kWh och 25 kWh. Som väntat visar Figur 8 att längre tåg också normalt är tyngre.
Däremot finns en variation i elförbrukningen som inte visar på ett tydligt samband mellan
elförbrukningens storlek och hur långt respektive tungt tågen är.
Nedan görs jämförelser mellan demonstrationståget och referenstågen utgående från det
begränsade datamaterialet som beskriver referenstågen. Faktumet att felaktigheter uppdagades
vid framtagningen av referenstågen leder också till frågan hur korrekta uppgifterna för de
utvalda referenstågen är. Med dessa förutsättningar bör resultaten nedan tolkas med viss
försiktighet.

VTI rapport 828

45

3.3

Trafikering av längre godståg: möjliga vinster, uppoffringar och
hinder

I Sverige tillåts i normalfallet max 630 meter långa tåg trots att det tekniskt och administrativt
är möjligt att hantera längre tåg, vilket planeringen och framförandet av demonstrationståget
visade. På vilka sätt är en ökad längd (från 630 m till 730 m) ett problem sett utifrån
Trafikverkets perspektiv om det skulle ske i en större omfattning. Finns det exempelvis hinder
och svårigheter utifrån:
 Planeringsprocessperspektivet: Hur hanteras tåglägen som är längre än 630 meter i
tilldelningsprocessen och vad finns det för eventuella hinder?
 Kapacitetshänsyn: Vad är belastningen på linjen, hur är framkomligheten och på vilka sätt
påverkar en ökad tåglängd belastningen på banan?
 Operativ driftssäkerhet och störningskänslighet: Hur är tidsprecisionen på banan, på vilka
sätt påverkas flexibiliteten att hantera störningar vid en ökning av tåglängden och vad är
tidsförlusten för andra tåg vid mindre störningar?
I Vecturas rapport (Vectura, 2013) återges bl.a. en analys av möjliga tidsintervall för att
anordna ett tågläge för ett 730 meter långt tåg i ett ad hoc skede i Tågplan T13. Rapporten
tillhandahåller en överblick av de primära aspekterna som påverkar möjligheterna att anordna
sådana tåglägen på sträckan Gävle–Malmö. I Boysen (2013) presenteras en snarlik studie av
hur godstransportflödet kan ökas med olika typer av åtgärder baserat på de förutsättningar
som gäller på Malmbanan. En ytterligare kartläggning av begränsande faktorer för längre och
tyngre tåg finns i (Hedström, 2013). Nedan kompletteras dessa tre rapporter med fokus på den
fallstudie som utgörs av demonstrationståget och empirisk trafikdata såsom passagetider,
tågvikt och tåglängd för 77 referenståg som gick hela sträckan Gävle–Malmö eller delar av
sträckan.
3.3.1

Administrativa möjligheter och hinder

Som framgår av kapitel 2, är normen enligt JNB att tåg med längder över 630 meter inte
behandlas på ordinarie sätt. Det sammanfattas i information från Trafikverket angående
utkastet till Tågplan 2014.66 Se även Figur 9 och 10.

66

http://www.trafikverket.se/PageFiles/132249/information_lasanvisning_2014.pdf
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Figur 9 Utdrag ur Trafikverkets information (2013-06-28) till mottagare av utkast till
Tågplan 2014.
Emellertid så behandlades och beviljades sedan flera av dessa tåglägen, vars längd överstiger
630 meter (efter eventuella modifikationer), vilket framgår av information rörande den
fastställda Tågplan 2014 67:

67

http://www.trafikverket.se/PageFiles/140695/information_lasanvisning_t14.pdf
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Figur 10 Utdrag ur Trafikverkets information (2013-09-20) till mottagare av fastställd
Tågplan 2014.
Hur de nämnda tåguppläggen ser ut eller diskussionerna rörande deras beviljande har inte
undersökts. I de bromsprocenttabeller som finns i linjeboken för TLO Hallsberg, så finns inga
uppgifter för tåg längre än 730 meter (dvs. bromsgrupp G).
3.3.2

Infrastrukturella och trafikala förutsättningar på sträckan Gävle–Malmö

Demotåget körde på sträckan Gävle–Hallsberg–Mjölby–Malmö via Storvik, Avesta Krylbo,
Frövi, Hallsberg och Mjölby, se Figur 11 nedan.
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Figur 11. Sträckan som demotåget gick 6–7 oktober 2012 (Källa: Trafikverket, egen
bearbetning).
Linjen kan delas in i följande olika delar:


68

Gävle–Frövi:68 Enkelspårsträcka cirka 204 kilometer lång och där Frövi är en trång
knytpunkt. Sträckan tar cirka 2h:28 min för ett godståg (benämns här referenstag 1) av
längden 404 meter och 1 298 ton och 2h:50 min för demonstrationståget (727 m, 2 104
ton). På sträckan ligger mötesstationer cirka var 5:e minut men det är inte möjligt att
stanna ett 750 meter godståg på alla stationer. Om man beräknar tidsavståndet (baserat
på passagetiderna från Opera) mellan alternativa mötesstationer där två långa godståg
kan mötas så finns följande mötesstationer (Vectura, 2013):

Se Figur 12
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o Gävle–Sandviken: Tar cirka 20 min för referenståget 1och cirka 22 min för
demonstrationståget att köra.
o Sandviken–Storvik: Tar cirka 13 min för referenståget 1och cirka 18 min för
demonstrationståget att köra.
o Storvik–Dagarn: Tar cirka 1h: 13 min för referenståget 1och cirka 1h:26 min för
demonstrationståget att köra.
o Dagarn – dubbelspårsträckan Frövi–Hallsberg: Tar cirka 37 min för
referenståget 1 och cirka 44 min för demonstrationståget att köra.
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Frövi–Hallsberg:69 Dubbelspårsträcka som tar cirka 36 min för referenståget 1 och
cirka 38 min för demonstrationståget att köra. Hallsberg är en viktig knytpunkt för just
godstrafik eftersom där finns Sveriges största rangerbangård.
Hallsberg–Degerön: Enkelspårsträcka som tar cirka 33 min för referenståget 1 och
cirka 38 min för demotåget att köra. Däremellan finns det egentligen bara en
mötesstation som tillåter att två långa godståg möts och det är Jakobshyttan som ligger
mellan stationerna Mariedamm och Godegård, vilket är cirka 6 minuter norr om
Degerön. I den nationella planen för kapacitetshöjande åtgärder av järnvägsnätet
(Trafikverket, 2011) ligger sträckan Åsbro-Degerön under behovsinventering.
Degerön–Mjölby70: Dubbelspår som tar cirka 30 min för referenståget 1 och cirka 38
min för demonstrationståget att köra.
Mjölby–Malmö: Dubbelspår med flera möjliga mötes- och förbigångsstationer längs
linjen samt fyrspår delsträckan Malmö–Arlöv. Det tar cirka 4 h:20 min för
referenståget 1 och cirka 4h:50min för demonstrationståget att köra sträckan. Både i
tidtabellen och i operativ drift så förekommer det även att båda spåren används för
trafik i en och samma körriktning vid behov vilket skapar god flexibilitet att hantera
temporära obalanser i efterfrågan. Å andra sidan är också Södra stambanan hårt
belastad av olika typer av trafik under stora delar av dygnet.

Se Figur 13
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-jarnvagsnat/Godsstraket-genom-Bergslagen/
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Figur 12 Gävle-Frövi (Källa: Trafikverket, egen bearbetning).
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Figur 13 Frövi-Mjölby. (Källa: Trafikverket, egen bearbetning).
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Utmaningarna med att anordna och framföra tåg längre än 630 meter och i synnerhet de som
överstiger 730 meter på sträckan Gävle–Malmö uppstår primärt på de enkelspåriga banorna.
Där kan det krävas flera möten vid högtrafik, vilket skapar tidsförluster för de tåg som måste
köra åt sidan. Med trafik i båda riktningar uppstår möten i två olika former där det är mer
komplicerat:



Ett resandetåg möter ett långt godståg
Ett långt godståg möter ett annat långt godståg

Rent teoretisk skulle resandetågen kunna stanna på varje station med minst två spår för möte
med ett godståg som då får passera utan att stanna. Detta är naturligtvis inte gångbart rent
praktiskt eftersom det orsakar en tidsförlust för resandetåget. Därför är möten som kräver att
resandetågen stannar lämpligast att planera där resandetåg har någon form av planerat,
behovsdrivet uppehåll såsom resandeutbyte. Det ställer dock krav på tågens tidspassning så att
godståget inte behöver bromsa in på linjen och invänta resandetåget liksom resandetåget inte
ska behöva vänta på stationen längre än den planerade uppehållstiden. I det andra fallet är det
mycket mer komplicerat eftersom på flera stationer längs med enkelspårsträckorna tillåts inte
möten mellan tåg där minsta längden överstiger 650 meter. Detta diskuteras i (Vectura, 2013).
I det första fallet behöver vi förhålla oss till tidsavståndet mellan stationer där antingen
a) planerade uppehåll för resandetåg sker, och/eller b) minst ett godståg kan stanna på ett
tillräckligt långt sidospår eller c) en dubbelspårig sträcka. I det andra fallet så är det
tidsavståndet mellan stationer som är av typen b) eller c) som man måste förhålla sig till och
som är avgörande.
Gångtider
Ett längre tåg kan även kräva längre gångtider av olika skäl såsom reducerad hastighet
beroende på typ av lok men också de restriktioner som gäller för val av bromsgrupp m.m. I
Figur 14 och 15 illustreras de faktiska gångtiderna för demotåget (med en längd på cirka
727 m och en vikt på 2 104 ton) och ett referenståg, nedan kallat för Referenståg 1, som gick i
maj 2012 (med en längd på 403 m och en vikt på 1297 ton). Det åskådliggörs hur de båda
tågen körde sträckan och hur de var planerade. Som de illustrationerna i Figur 14 och Figur 15
visar är det inte så stor skillnad på hur de olika tågen framförs på sträckan och gångtiderna är
snarlika.
Generellt sett borde det tyngre demonstrationståget ha samma eller längre gångtid än det
lättare tåget men på grund av ett uppehåll som det lättare tåget gör i Skinnskatteberg blir
gångtiden därefter större än om tåget bara hade passerat stationen som demonstrationståget
gjorde. Notera också avvikelsen Önaskogen–Motala på 31 minuter som spenderas på
delsträckan av okänd anledning (den planerade gångtiden var sju minuter). Se Figur 15.
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Figur 14 Utfall för demotåget Gävle-Hallsberg-Malmö (streckad röd) vs. planerad trafikering (röd) och utfall för Referenståg 1 (streckad grön)
vs planerad trafikering (grön).
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Demotåg utfall (streckad röd) vs. planerad trafikering (röd) och
Referenståg 1 (streckad grön) vs. planerad trafikering (grön)
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Figur 15 Faktiska gångtider mellan Gävle och Mjölby för demotåget (röd) och referenståget (grön).

Kapacitetsperspektivet
De trafikala utmaningarna och svårigheterna med att anordna tåglägen för längre tåg på den
avsedda sträckan grundar sig inte bara på bristen på mötesspår och ökade gångtider utan det är
i kombination med den redan höga belastningen på kritiska delar av banan. Som det framgår
av Figur 16 samt Tabell 9 och Tabell 10 är det enligt Trafikverkets analys hög belastning
framför allt på den enkelspåriga sträckan Gävle–Frövi (Trafikverket, 2013).
Det är också redan i dagsläget en stor andel godståg och den mest belastade tidsperioden är
sen kväll och natt, vilket traditionellt har varit den tid på dygnet då godstrafiken fått mer
utrymme. Om graferna för dessa tidsperioder studeras så finns det indikationer på att flödet av
godståg är sekvenserade för kolonkörning i ganska stor omfattning under vissa tidsperioder.
Beräkningarna baseras på kompressionsmetoden enligt UIC406 som beskrivs i kapitel 2 och
baseras på utförd trafik och data från Lupp.

Figur 16 Trafikverkets beräkningar av kapacitetsutnyttjandet (max 2h) för hösten T1271.

71

http://www.trafikverket.se/PageFiles/46897/jarnvagens_kapacitetsutnyttjande_och_kapacitetsbegransningar_201
2_130211.pdf
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Tabell 9 Kapacitetsutnyttjandet över dygnet hösten 2012. Baserat på data från Trafikverkets
kapacitetsanalys för hösten 2012 i (Trafikverket, 2013)72.
Antal tåg per dygn och dimensionerande riktning
Linje

Gävle
Storvik
Avesta/Krylbo
Fagersta
Frövi
Hovsta
Örebro
Hallsberg pbg
Degerön
Motala
Mjölby
Tranås
Nässjö
Alvesta
Hässleholm
Höör
Lund
Arlöv
Arlöv

Persontåg hösten 2012

-

Storvik
Avesta/Krylbo
Fagersta
Frövi
Hovsta
Örebro
Hallsberg pbg
Degerön
Motala
Mjölby
Tranås
Nässjö
Alvesta
Hässleholm
Höör
Lund
Arlöv
Malmö
Malmö

Enkelspår
Enkelspår
Enkelspår
Enkelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Enkelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår
Dubbelspår

41
13
13
11
23
40
45
18
9
17
38
25
28
37
80
97
197
99
98

Godståg hösten 2012 Totalt hösten 2012

31
43
41
45
33
35
38
27
13
27
24
24
25
26
29
33
28
19
19

72
56
54
56
56
75
83
45
22
44
62
49
53
63
109
130
225
118
117

Kapacitetsutnyttjande dygn hösten 2012

81-100
61-80
61-80
61-80
<=60
<=60
<=60
61-80
<=60
<=60
<=60
<=60
<=60
<=60
61-80
81-100
81-100
<=60
<=60

Tabell 10 Kapacitetsutnyttjandet under den mest belastade tvåtimmarperioden under ett dygn
hösten 2012. Baserat på data från Trafikverkets kapacitetsanalys för hösten 2012 i
(Trafikverket, 2013).
Antal tåg per max 2h och dimensionerande riktning
Linje

Gävle
Storvik
Avesta/Krylbo
Fagersta
Frövi
Hovsta
Örebro
Hallsberg pbg
Degerön
Motala
Mjölby
Tranås
Nässjö
Alvesta
Hässleholm
Höör
Lund
Arlöv
Arlöv

72

Dimensionerande tidsperiod Persontåg hösten 2012 Godståg hösten 2012 Kapacitetsutnyttjande max 2h hösten 2012

-

Storvik
Avesta/Krylbo
Fagersta
Frövi
Hovsta
Örebro
Hallsberg pbg
Degerön
Motala
Mjölby
Tranås
Nässjö
Alvesta
Hässleholm
Höör
Lund
Arlöv
Malmö
Malmö

12:10-14:10
01:00-03:00
20:30-22:30
20:40-22:40
21:40-23:40
21:50-23:50
22:00-24:00
20:10-22:10
20:30-22:30
19:50-21:50
17:50-19:50
16:50-18:50
16:20-18:20
20:00-22:00
07:50-09:50
15:20-17:20
07:00-09:00
07:00-09:00
07:00-09:00

2
0
2
1
1
1
2
0
0
0
7
5
6
3
10
15
25
12
13

8
8
6
6
8
10
10
7
4
8
3
4
4
8
2
1
3
2
2

81-100
81-100
81-100
81-100
<=60
<=60
<=60
81-100
<=60
81-100
61-80
61-80
81-100
61-80
61-80
81-100
81-100
<=60
<=60

Sträckan Malmö–Arlöv har fyrspår och förekommer därför två gånger i tabellerna
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Tidsprecision
Som det diskuterats tidigare finns det ett behov av god tidspassning alternativt goda
möjligheter att praktiskt kunna förskjuta eller tidigarelägga möten också med långa godståg
på speciellt enkelspårsträckor.
Av de 77 referenstågen är antalet som gick delsträckan Gävle–Mjölby ganska få men det som
går att observera ändå är att undervägspunktligheten är relativt hög på den initiala delen men
att möten sedan blir senarelagda (dvs. förskjutna söderut) av okänd anledning.
När det gäller tågens avvikelser från tidtabellen så ökar den kraftigt efter Mjölby och på den
dubbelspåriga längre bandelen, vilket förmodligen är ett resultat av den kraftiga trafikbelastningen på Södra stambanans sydligare del och den ökade flexibilitet i tågtrafiken, som
medförs av dubbelspåren och flera möjliga förbigångs- och mötesspår.
I Figur 17 nedan avser en positiv avvikelse en försening medan en negativ avvikelse avser för
tidiga tåg. Som det syns är det mycket större variation Mjölby–Malmö beroende dels på att
det är fler tåg som kör på den sträckan av de 77 referenståg men eventuellt också beroende på
att det är en dubbelspårssträcka och det finns större utrymme att ligga i andra kanaler tack
vare förbigångsmöjligheterna.

Foto: Pernilla Wahlman
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Minuter

Figur 17 Avvikelse från tidtabell för demonstrationståget och 77 referenståg som helt/delvis gick sträckan Gävle–Frövi–Hallsberg–Mjölby–
Malmö.
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3.3.3

Sammanfattande kommentarer

Genom de diskussioner som förts inom ELVIS-projektet och den visserligen begränsade
empiriska studien och demonstrationen som gjorts kan vi se att det är praktiskt möjligt
att köra godståg även i intervallet 630-730 meter på den studerade sträckan men inte när
som helst eller hur som helst.
Diskussionerna som förs kring huruvida Trafikverket ska tillåta tåg som är längre än
630 meter i den ordinarie tilldelningsprocessen blir lätt kategoriskt – antingen tillåts de i
full skala eller inte alls. Det krävs snarare ett stegvist införande för enskilda sträckor och
tidpunkter och en analys av vilka uppoffringar det skulle kunna bli i termer av ökad
restid, ökad känslighet och minskad flexibilitet operativt för omplanering av möten och
förbigångar m.m.
Det är förenat med vissa uppoffringar att tillåta tåg som avviker från normen mer
frekvent än vad som görs idag, men dessa behöver definieras på ett tydligt sätt och
begränsas på ett metodiskt sätt så som man gör i trångsektorsplanerna. Utav de
dedikerade kanaler som klassificeras som ”långsamma kanaler”73 skulle det finnas
möjlighet att definiera också kanaler för längre och tyngre godståg. Användningen av
dedikerade kanaler kan vara en temporär lösning i specifika korridorer som Gävle–
Malmö, där vissa investeringar i 750 meter långa mötesspår redan är gjorda. Tilldelningen av tåglägen i dessa kanaler kan ske i samråd med den ordinarie tilldelningsprocessen.

3.4

Elförbrukning

3.4.1

Effekter på elförbrukningen.

I utvärderingen av elförbrukningen undersöks om det, utifrån det datamaterial om
godståg som finns tillgängligt, går att hitta samband mellan nettoelförbrukning per
bruttotonkilometer och olika variabler som tågets längd, vikt, medelhastighet, antal
stopp och topografi. Genom att välja den enheten går det att redovisa alla tåg som har
nödvändiga data, oavsett tågets vikt och transportens längd.74,75
I de följande figurerna redovisas demotåget i en egen klass medan de övriga tågen är
indelade i tre viktklasser; <1 000 ton (12 stycken); 1 000 till 1 500 ton (14 stycken);
1 500 till 2 000 ton (59 stycken). Med denna indelning ska det även till viss del gå att se
totalviktens betydelse för elförbrukningen. Några värden på elförbrukningen per
bruttotonkilometer ligger något högre än majoriteten. För att kunna få en bättre
överblick av den stora massan av värden så är axeln som visar elförbrukningen bruten
och den del som ligger under brytpunkten har en större upplösning.
I de följande figurerna visas hur tågets längd, vikt, hastighet och antal stopp påverkar
elförbrukningen. För att utöka antalet observationer används de tåg (demonstrationståget och 85 referenståg) som har gått på delsträckan Mjölby-Malmö.76

73

Se avsnitt 2.2.2.
Detta är förutsatt att de uppgifter som angetts för vikt och längd är korrekta.
75
Idealt skulle vi också ha velat presentera elförbrukningen per transporterad ton gods, dvs. i kWh per
nettotonkilometer resultaten; detta är dock inte möjligt eftersom vi inte har information om godsets vikt
(förutom för demonstrationståget, som ingår i de 36 observationerna).
76
För hela sträckan Gävle–Malmö har vi enbart fyra referenståg.
74
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Tågets längd

Figur 18 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm med avseende på tågens längd för 85
referenståg som gick hela sträckan mellan Gävle och Malmö eller delar därav och
demotåget för denna (del)sträcka.
Figur 18 visar hur elförbrukningen per bruttotonkilometer är relativt tågens längd. Det
finns inget tydligt samband som visar på att längden på tågen har en betydelse för
elförbrukningen per bruttotonkilometer.
Elförbrukningen varierar mycket för tåg som hör till gruppen <1 000 ton. De två andra
grupperna är relativt väl samlat runt 0,008 till 0,015 kWh/bruttotonkilometer.
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Tågets vikt

Figur 19 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm med avseende på tågets vikt i ton för 85
referenståg som gick hela sträckan mellan Gävle och Malmö eller delar därav och
demotåget för denna (del)sträcka.
I Figur 19, som visar elförbrukningen relativt tågets vikt, går det enklare att se än i
Figur 18 hur stor variationen är för lättare tåg och att de övriga kategorierna ligger
förhållandevis samlade.
Sett till den relativa skillnaden mellan ett medelvärde och det lägsta respektive högsta
värdet på elförbrukningen per bruttotonkilometer för de två kategorierna som är mellan
1 000 och 2 000 ton, varierar elförbrukningen med ungefär 35 procent runt ett
medelvärde för dessa. Då är dock inte värdet på cirka 0,02 medräknat.
Eftersom elförbrukningen redan är relaterad mot vikten i och med att den anges i
bruttotonkilometer, visar resultatet på andra variablers betydelse för elförbrukningen.
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Tågets hastighet

Figur 20 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm med avseende på medelhastighet i km/h
vid effektiv restid för 85 referenståg som gick hela sträckan mellan Gävle och Malmö
eller delar därav och demotåget för denna (del)sträcka.
Medelhastigheten i Figur 20 är beräknad som medelhastighet under den effektiva
restiden då tåget var i rörelse. Enligt denna figur ser det ut som om att det inte finns ett
tydligt samband mellan medelhastigheten och elförbrukningen per bruttotonkilometer.
Om de tåg som avviker från majoriteten av datamaterialet, kWh/btkm > 0,02 eller
medelhastighet < 40 km/h, bortses ifrån så går det att se en tendens till att förbrukningen
ökar med en ökad medelhastighet. Men en linjär kurvanpassning visar att sambandet är
svagt.
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Antal stopp

Figur 21 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm med avseende på antal stopp för 85
referenståg som gick hela sträckan mellan Gävle och Malmö eller delar därav och
demonstrationståget för denna (del)sträcka.
Antalet stopp som ett tåg gör under sin resa borde ha en påverkan på elförbrukningen i
och med att ett färdmotstånd med att sätta en stor massa i rörelse kräver energi för att
överkommas. Därför borde elförbrukningen vara desto högre desto fler stopp tåget har
och desto tyngre tågen är. I Figur 21 plottas elförbrukningen mot antalet stopp. Som
man kan se finns inget uppenbart samband mellan antalet stopp och elförbrukningen.
Planerade stopp påverkar förbrukningen tentativt mindre än oplanerade stopp där
föraren bromsar bort mer el än om föraren haft möjlighet att planera sin körning och
kunnat rulla en sträcka innan bromsarna slås till.
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Reslängd och topografi

Figur 22 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm med avseende på reslängden för 85
referenståg som gick hela sträckan mellan Gävle och Malmö eller delar därav och
demonstrationståget för denna (del)sträcka.
Reslängden verkar inte ha någon betydelse för hur den specifika elförbrukningen
varierar enligt Figur 22. Däremot kan det förväntas att det finns en skillnad mellan olika
delsträckor på grund av olika topografiska förutsättningar.
Därför har sträckan Gävle – Malmö delats in i ett antal delsträckor (Figur 23) för vilka
elförbrukningen beräknats utifrån passagetider och data i ElServer:
 Gävle–Avesta/Krylbo
 Avesta/Krylbo–Hallsberg
 Hallsberg–Mjölby
 Mjölby–Nässjö
 Nässjö–Alvesta
 Alvesta–Malmö
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I och med denna indelning går det att undersöka topografins betydelse i sammanhanget.
En höjdprofil för järnvägsspårets sträckning mellan Gävle och Malmö ses i Figur 23. 77
Som framgår av figuren ligger höjden mellan cirka 0 och 300 meter över havet, där
Gävle och Malmö ligger på i stort sett samma nivå. Den högsta punkten som passeras är
i Nässjö på det Småländska höglandet. Enligt de teoretiska funktionerna för energibehov borde detta innebära att det behövs mer el för att köra från Mjölby till Nässjö än
vad det skulle behövas mellan Nässjö och Avesta på grund av det extra motstånd som
måste överbryggas när det är en positiv lutning samt att det behövs mindre dragkraft när
det är en negativ lutning.

Figur 23 Höjdkurva för järnvägsspåret mellan Gävle och Malmö i meter över havet.
I Figur 24 redovisas elförbrukningen i kWh/tonkm för de olika platserna.78 Med denna
information identifieras elförbrukningen genom att gå till ElServer och beräkna hur
mycket el som tåget förbrukat och återmatat mellan olika tidpunkter. En nackdel är att
elmängden summeras ihop och registreras i femminutersintervall. För att kunna fördela
elförbrukningen när ett tåg lämnar en station till den kommer fram till nästa så har det i
beräkningarna antagits att det gäller en linjär interpolation inom femminutersintervallen.
Det innebär att om ett tåg lämnat en station kl. 13:42 och kommit fram till nästa station
kl. 15.21 så har 3⁄5 × eldata som registrerats kl. 13:45 respektive 1⁄5 × eldata
registrerad kl. 15:25 fördelats till den sträckan. Det är ett förhållandevis enkelt sätt att
fördela elförbrukningen, men det ger upphov till ett systematiskt fel. Detta eftersom när

77

Informationen är hämtad från Bis med hjälp av Jerker Sjögren på Järnvägsskolan. Via Bis går det att få
data för separata platssignaturer längs med järnvägsspåret. I figuren har en rät linje dragits mellan
höjduppgiften för de olika platserna för att på så sätt få en kontinuerlig höjdkurva. Det finns i och med
detta en möjlig felkälla eftersom det med dessa uppgifter inte går att säga något och banprofilens faktiska
utseende mellan platserna. I arbetet ansågs dock att detta är en tillräckligt god approximation för hur
topografin ser ut.
78
Den har beräknats genom att utgå från tidpunkterna som registreras i Opera när ett tåg passeras en plats.
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ett tåg lämnar en station så drar det effekt och elenergi medan det bromsar och återmatar
energi när det ankommer en station. Därför borde en större andel av elförbrukningen i
ett femminutersintervall fördelas till när ett tåg startar. För en längre körning blir totalfelet förmodligen dock relativt litet.
I Figur 24 visas den elförbrukning som skett fram till och med en station med start från
föregående station, dvs. den elförbrukning som varit mellan Mjölby och Nässjö redovisas vid Nässjö. En del tåg har sin start- eller slutstation mellan de angivna delstationerna; dessa är inte medräknade.79 Figur 24 visar att topografin har betydelse för
elförbrukningen. Mellan Mjölby och Nässjö sker en relativt kraftig stegring där höjdskillnaden är cirka 180 meter. Nässjö är den högsta punkten och mellan Nässjö och
Alvesta kan tågen dra nytta av nedförslutningen där höjdskillnaden är 148 meter, dels
genom att de inte behöver lika mycket el för att överkomma färdmotstånd då tyngdkraften hjälper till med det, dels genom att de kan återmata el. När man tittar närmare på
förhållandet mellan återmatad och inmatad el för de olika delsträckorna ses att mellan
Nässjö – Alvesta och Alvesta – Malmö är andelen återmatad el 26 respektive 20 procent
relaterat till mängden inmatad el. Mellan Mjölby och Nässjö är andelen endast sju
procent.80

Figur 24 Nettoelanvändning i kWh/bruttotonkm för 41 referenståg och demotåget som
gick på sträckan Mjölby-Malmö och demotåget.

79

Enbart de körda sträckor som innefattar hela delsträckor är inkluderade i detta underlagsmaterial.
Därför skiljer sig antalet observationer åt mellan de olika stationerna.
80
För referenståget låg dessa andelar på 28 respektive 24 procent för delsträckorna efter Nässjö och på 11
procent mellan Mjölby och Nässjö.
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Foto: Pernilla Wahlman
Hastighet
En viktig variabel för elbehovet är hastighet där en högre medelhastighet leder till en
högre specifik elanvändning om förhållandena är övrigt lika. För att se om det går att se
några tydligare samband har tågen i datamaterialet begränsats till sträckan Mjölby till
Malmö och klassificerats enligt medelhastighet istället för vikt. Resultat för tågens
längd, vikt, antal stopp och medelhastighet presenteras i Figur 25 till Figur 28.
Att enbart tågen som trafikerat sträckan Mjölby till Malmö inkluderas i de följande
figurerna innebär att topografins betydelse för variationer i elförbrukningen tas bort.81
Med denna begränsning går det att se tydligare att längre och tyngre tåg använder mer el
om de har liknande medelhastighet, där sambandet är något tydligare med avseende på
vikten.
För antalet stopp är det ingen större skillnad medan medelhastigheten har en positiv
inverkan med högre elförbrukning vid högre medelhastighet. I Figur 28 ses också att
tågen med lägre vikt har generellt sett även en lägre elförbrukning.
Demonstrationstågets elförbrukning ligger generellt sett lågt även här i jämförelse med
referenstågen i alla avseenden.

81

Figur 18 till Figur 22 inkluderar alla tåg som trafikerat någon del av sträckan mellan Gävle till Malmö.
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Figur 25 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm för 41 referenståg och demotåget som
gick på sträckan Mjölby-Malmö med avseende på tågets längd och med klassificering
efter medelhastighet.

Figur 26 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm för 41 referenståg och demonstrationståget som gick på sträckan Mjölby-Malmö med avseende på tågets vikt och med
klassificering efter medelhastighet.
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Figur 27 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm för 41 referenståg och demonstrationståget som gick på sträckan Mjölby–Malmö 41 med avseende på antal stopp och med
klassificering efter medelhastighet.

Figur 28 Nettoelförbrukning i kWh/bruttotonkm för 41 referenståg och demonstrationståget som gick på sträckan Mjölby–Malmö med avseende på medelhastighet
klassificering efter vikt.
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3.4.2

Regressionsanalys

För att undersöka hur elförbrukningen per bruttotonkilometer påverkas av tågens
dimensioner och händelser såsom antalet stopp har vi genomfört en regressionsanalys
för sträckan Mjölby–Malmö där vi har 36 kompletta observationer82. Som komplement
visas de fysikaliska sambanden som gäller för ett tågs elbehov i Bilaga 2.
Fördelen med en regressionsanalys är att vi får en skattning av effekten av en variabel
där de övriga ingående variablerna hålls konstanta, något som inte kan analyseras
genom att enbart se till korrelationen mellan två variabler. Resultaten av denna
regressionsanalys tillsammans med deskriptiv statistik i form av variablernas minsta,
medel och högsta värde presenteras i Tabell 11.
Tabell 11 Skattade resultat av påverkan på elförbrukningen per bruttotonkilometer.
Förklaringsgrad = 0,60. Antal observationer är 36, sträcka Mjölby-Malmö.
Variabel

Deskriptiv statistik

Regressionsanalys

Min

Medel

Max

0.0065

0.0111

0.0175

Medelhastighet, km/h

59.1

82.9

100.8

7.3*10-6

2.6*10-5

0.782

Tåglängd, meter

172

581

727

3.3*10-5

6.3*10-6

<0.001

Tågvikt, bruttoton

923

1525

2104

-2.3*10-6

2.6*10-6

0.386

-9.8*10-9

4.6*10-9

0.041

2.8*10-4

3.3*10-4

0.411

0.003

0.003

0.409

Elförbrukning, kWh per
bruttotonkm

Koefficient

Tåglängd*tågvikt
Antal tågstopp

1

Intercept

1.81

5

Standardfel

p-värde

Beroende variabel

Regressionen är skattad med OLS och standardfelen är robusta. 60 procent av variationen i elförbrukningen per bruttotonkilometer förklaras av de ingående variablerna.
Idealt skulle vi ha velat presentera elförbrukningen per transporterad ton gods, dvs. i
kWh per nettotonkilometer resultaten. Detta är dock inte möjligt eftersom vi inte har
information om godsets vikt (förutom för demonstrationståget). I modellen som vi
skattar ingår linjära termer samt en interaktionsterm för längd och vikt eftersom vi
misstänker att dessa kan samvariera för att förklara elförbrukningen. Vi har även testat
kvadrattermer och en logaritmisk specifikation, vilka inte åstadkommer någon bättre
modellanpassning.
Innan vi tolkar effekten av längd och vikt kan vi konstatera att varken medelhastigheten
eller antalet stopp har en statistiskt signifikant påverkan på elförbrukningen per
bruttotonkilometer (för just dessa 36 observationer). Beträffande antalet stopp uppvisar
den variabeln lite variation där över hälften av de körda tågen endast gör ett stopp.
Denna brist på variation leder till att eventuella effekter blir svåra att identifiera
statistiskt. Resultatet måste därför tolkas försiktigt och vi kan inte fastslå att antalet
stopp inte har någon påverkan på elförbrukningen per bruttotonkilometer.

82

Demotåget ingår i de 36 observationer.
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Vid tolkning av längd- och vikteffekten på elförbrukningen är det mest intressant vad
som händer om vi förlänger tåget med en vagn av olika vikt. Eftersom en interaktionsterm av längd och vikt ingår i modellen är effekten beroende av vilken tåglängd och
tågvikt vi utgår ifrån. Vi har valt att analysera effekten för ett medeltåg på 581 meter
och 1 525 ton (se Tabell 11) och för demonstrationståget. Alla dessa resultat presenteras
i Tabell 12.
Tabell 12 Effekter på elförbrukningen per bruttotonkilometer av längd- och
viktförändringar. Standardfelen är beräknade med deltametoden.
Analyserad effekt

Skattad
effekt

Standard
fel

p-värde

En extra tågvagn utan gods på ett medeltåg.

2.0*10-4

6.6*10-5

0.005

En extra tågvagn fullastad med rundvirke på ett medeltåg

-3.7*10-4

1.1*10-4

0.003

En extra tågvagn utan gods på demotåget

5.8*10-5

1.2*10-4

0.630

En extra tågvagn fullastad med rundvirke på demotåget

-6.1*10-4

2.1*10-4

0.006

Noter: En extra tågvagn utan gods antas vara 20 meter lång och väga 20 ton. En extra tågvagn fullastad med rundvirke antas vara 20
meter lång och väga 90 ton. Medeltåget är 581 meter långt och väger 1 525 ton och demotåget är 727 meter långt och väger 2 104
ton, se Tabell 11.

Resultatet visar att elförbrukningen per bruttotonkilometer statistiskt signifikant ökar
när en extra tomvagn hängs på medeltåget medan elförbrukningen per bruttotonkilometer statistiskt signifikant minskar när en vagn fullastad med rundvirke hängs på.
När vi utgår från demotåget medför en extra vagn utan gods ingen statistisk signifikant
effekt på elförbrukningen per bruttotonkilometer medan effekten av en extra vagn
fullastad med rundvirke även här är negativ och statistisk signifikant.
Notera slutligen att demonstrationståget avviker från de andra tågen både beträffande
längd och vikt vilket gör att skattningen av dessa effekter i detta fall måste tolkas
försiktigt. Större tilltro till de skattade sambanden torde dock gälla när ett medeltåg är
utgångspunkten.
3.4.3

Kostnad enligt elmätning jämfört med kostnad enligt schablon

För att undersöka om järnvägsföretagen kan tjäna på att betala elanvändningen enligt
elmätning jämfört med vad kostnaden för elförbrukning skulle vara om man valde att
betala enligt schablon har en beräkning på detta genomförts. Kostnaderna som används
redovisas i Tabell 13. Elförbrukning, förlustpåslag och volymdifferens är hämtade från
JNB (2013). Förlustpåslag är för att täcka de förluster som uppkommer i distributionen
och omformning av el. Volymdifferens är en korrigering för en eventuell volymdifferens som kan uppstå mellan deklarerade elmängden och den elmängd som
Trafikverket matat ut på nätet. Elpris, nätkostnad och elcertifikat är prognospriset för
helåret 2013 och som finns i Trafikverkets elprisrapport 2013-12-20.
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Tabell 13 Data för beräkning av elkostnad.
Elförbrukning enligt schablon

19.5

Normalt förlustpåslag

1.16

Volymdifferens

Wh/bruttoton km

1.5

öre/kWh

42.7

öre/kWh

Nätkostnad

9.3

öre/kWh

Elcertifikat

3.2

öre/kWh

Elpris

Beräkning av elförbrukningen enligt schablon är:
𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛 × 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑡𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑚
Elkostnaden enligt schablon blir:
𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐸𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
× (𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 × (𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝑁ä𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑)
+ 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡)
För tåg med elmätare blir kostnaden:
𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑣𝑙ä𝑠𝑡 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 × (𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠
+ 𝑁ä𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡
Eftersom Trafikverket till fullo kompenserar för återmatad el är den avlästa
elförbrukningen lika med nettoförbrukningen, dvs. inmatad – återmatad.
Kostnaden el per kWh är något lägre om uppmätt elförbrukning används som
debiteringsunderlag då komponenten volymdifferens inte ingår. Resultaten av
beräkningarna visas i Figur 29. Demotåget är markerat med rött. Kostnaden enligt
schablon normeras till 1 och elkostnaden enligt uppmätt nettoelförbrukning sätts i
relation till detta.
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Figur 29 Elkostnad enlig netto elförbrukning relativt kostnaden enligt
schablonmetoden.
Som framgår av figuren tjänar järnvägsföretagen på att betala enligt uppmätt elanvändning och kostnadsbilden för nästan 90 procent av tågtransporterna ligger mellan 25 -–
60 procent lägre relativt om schablondebitering valts. Enligt vår beräkning skulle enbart
fyra tågtransporter bli dyrare, där två av transporterna är relativt korta och har en låg
elförbrukning, vilket gör att de relativa skillnaderna kan bli stora även om de absoluta
skillnaderna är små. Sett till bruttoelanvändningen, då återmatad el inte är inräknad, är
kostnaden fortfarande lägre relativt schablondebitering där cirka tre fjärdedelar av tågen
ligger 40 till 75 procent under.
Man bör dock också komma ihåg att elmätningsutrustningen (elmätare, mättransformatorer, GSM+GPS antenn)83 kostar överslagsmässigt cirka 400 000 kr.84
3.4.4

Sammanfattande kommentarer

Enligt våra beräkningar har demonstrationståget en något lägre specifik elförbrukning i
kWh per bruttotonkilometer än referensgodstågen oavsett om betydelsen av tågets,
längd, vikt, hastighet, antalet stopp och topografi studeras. En möjlig delförklaring är
demonstrationstågets relativt låga medelhastighet, jämfört med de 85 referenstågen.
Men även om det tas hänsyn till demonstrationstågets medelhastighet är den specifika
elförbrukningen relativt låg. Eftersom hastighet har betydelse för elförbrukningen visas
några figurer där tågen klassificerats efter medelhastighet.
Man kunde dra slutsatsen att det finns förutsättningar för att elförbrukningen per
bruttotonkilometer inte behöver öka om man väljer att köra med längre tåg. De hittills
genomförda analyserna visar dock att det inte är möjligt att ge entydiga svar på vilka
faktorer som påverkar elförbrukningen mest då det finns en relativt stor variation i
förbrukningen.
De faktorer som går att se med viss entydigt att identifiera är topografin och tågets
längd och vikt. Eftersom topografin längs med sträckan Gävle–Malmö varierar mycket
mellan den lägsta och högsta punkten och det visade sig att topografin spelar roll kan
83
84

Nya lok har elmätare och det är möjligt att installera elmätare i vissa äldre lok.
Björn Ållebrandt, Trafikverket.
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detta i sig innebära att elförbrukningen visar på en större spridning än vad den skulle
vara om man studerat tåg som gått samma sträcka. För att ta bort topografins betydelse
togs bara de tåg med som trafikerat hela sträckan mellan Mjölby och Malmö. Med detta
gick det att se lite tydligare samband mellan elförbrukning och olika variabler.
Om vi antar att en tomvagn hängs på medeltåget på 581 meter och 1 525 ton som går
mellan Mjölby och Malmö visas att elförbrukningen per bruttotonkilometer statistiskt
signifikant ökar medan elförbrukningen per bruttotonkilometer statistiskt signifikant
minskar när en vagn fullastad med rundvirke hängs på.
Vad gäller regressionsanalysen avseende de fysikaliska sambanden föreslås inte någon
modell som passar bra till data om den saknar god saklogisk förankring. Bedömningen
är att vi inte har funnit någon modell som har tolkningsbara exponenter, rätt tecken i de
skattade koefficienterna och hög förklaringsgrad.
En nackdel med de genomförda analyserna är att det finns många osäkra aspekter i dataunderlaget (t.ex. uppgifter om tågens längd och vikt) och att data saknas (t.ex. uppgifter
om typ av vagnar). Vi ser ett stort behov att kvalitetssäkra dataunderlaget. Detta skulle
ge bättre underlag för framtida analyser av effekter av olika åtgärder och debitering av
elen (t.ex. utformning av tariffer, nivå för schabloner).
Faktumet att elförbrukningen registreras på femminutersnivå försvårar noggranna
analyser av hur topografi och antal stopp påverkar förbrukningen. En önskan är att
kunna utvärdera hur hastighet och förändring av hastigheter påverkar elförbrukningen
där en bättre koppling mellan momentan elförbrukning (effekt) och hastighet skulle vara
behövlig. Detta skulle kunna göras genom att ha en bättre upplösning på elförbrukningen och GPS-data som samlas in. En möjlighet skulle vara att utveckla en metod som tar
fram dessa uppgifter med hjälp av GPS-koordinater från ElServer som samverkar med
ett GIS-program där uppgifter om järnvägens sträckning och längder finns. Med de
underlag som finns går det att ta fram medelhastigheter på olika delsträckor utifrån hur
lång tid det tagit att köra mellan platserna, men det framgår inget om hastighetsförändringarna under tiden.

3.5
3.5.1

Samhällsekonomi
Tillgängligt datamaterial för hela sträckan Gävle-Malmö

Tabellen nedan innehåller uppgifter om tågets längd, vikt, passagetider, antal stopp och
elförbrukning för demotåget och de fyra referenståg som gick hela sträckan Gävle
Malmö 2012. Demonstrationståget bestod av 21 vagnar lastade med pappersrullar och
sex tomvagnar. I försöket var man tvungen att inkludera sex tomvagnar i demonstrationståget för att inte överstiga den maximala bruttovikten för tåget; alternativt kan man
tänka sig en mix av lastade vagnar som transporterar lättare och tyngre gods eller lok
som kan dra tyngre tåg85. Vi har ingen information om hur mycket och vilken typ av
gods som fraktades i referensreferenstågen 1,2,3 och 4.

85

Denna typ av lok används i Tyskland (som till 835 m tåg mellan den danska gränsen och Hamburg och
i övrigt 740 m) och delvis i Sverige.

VTI rapport 828

75

Tabell 14 Jämförelse mellan demotåget och referenståg 1,2,3 och 4 som går sträckan
Gävle-Malmö.
Demotåg vs
Demotåg

”medelreferenståg”

Referenståg
1

2

3

4

lör/sön

tors/fre

tis/ons

sön/mån

sön/mån

727

404

389

494

420

427

171 %

Tågens vikt (bruttoton)

2015

1 298

1312

1641

1389

1410

143 %

Restid/gångtid (h)

09:41

10:59

09:28

10:46

13:01

11:03

88 %

Effektiv transporttid (h)

09:42

11:46

10:33

11:26

13:02

11:42

83 %

2

13

15

11

9

12

17 %

76,58

64,55

74,90

65,28

53,83

64,64

118 %

0,0110

0,0110

0,0124

0,0113

0,0124

0,0118

93 %

Veckodagar
Tågens längd (m)

Registrerade antal stopp:
Medelhastighet (km/h)
kWh/bruttotonkm

Medel

Källa: Egna beräkningar baserade på data från Trafikverket

I sjunde kolumnen beräknas medelvärden för de fyra referenstågen86, i sista kolumnen
jämförs demonstrationståget med värden för ”medelreferenståget”. Demonstrationståget
är cirka 70 procent längre än ”medelreferenståget”. Medellängden för de fyra referenstågen på 427 meter ligger över den genomsnittliga längden för alla godståg som
trafikerades år 2012 på cirka 390 meter.87 Demonstrationstågets vikt är däremot (enbart)
cirka 43 procent högre än medelreferenståget.
3.5.2

Jämförelser

Transporttid
Demonstrationstågets effektiva transporttid mellan Gävle och Malmö är två timmar
kortare än medelreferenstågets. Tidsreduktionen (respektive hastighetsökningen) ligger
vid cirka 17 procent. Skillnaden förklaras bland annat av att demonstrationståget enbart
stannade två gånger och medelreferenståget tolv gånger och att demonstrationståget
gick i tidsfönstret lördag eftermiddag – söndag förmiddag medan referenstågen gick på
tider där vanligtvis fler person- och godståg trafikeras.
ASEK 5 rekommenderar att värdera tidsbesparingar för vagnslast och kombitåg till
cirka fem kronor per nettotontimme.88 Om vi antar ett förhållande på 2/1 för
bruttoton/nettoton, beräknas kostnadsbesparingar på 3 600 kronor per godståg och
timme till följd att demotågets effektiva restid är två timmar kortare än medelreferenståget och rullande materiel och lokförare kan användas tidigare till andra uppdrag.89 Till
detta kommer nyttan för varuägaren på grund av att godset kommer fram en timme
tidigare.90 Utgående ifrån detta beräknas tidsvinster på cirka 0,2 miljoner kronor för
demotågets färd mellan Gävle och Malmö.

86

Referenstågen 1 och 2 startade på Gävle godsbangård och referenstågen 3 och 4 Fliskär (6,9 km från
Gävle). För de sistnämnda (som inte passerar Gävle godsbangård) har avgångstiden från Gävle station
använts. (avstånd mellan godsbangård och Gävle station är cirka fyra km)
87
Se avsnitt 1.1.
88
Se avsnitt 2.4.2.
89
Värdet ligger något under värdet på ca 5 000 kr/tågtimmer som antas av Pelle Andersson, Green Cargo.
90
Om det innebär en nackdel för företagen att gods kommer för tidigt kan det också vara en kostnad
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Elförbrukning
Elförbrukningen är något lägre för demotåget än för medelreferenståget. Med hänsyn till
osäkerheten i resultaten för elförbrukningen91 kan vi dock inte dra slutsatsen att elanvändningen och elkostnaderna generellt minskar till följd av att längre tåg används.
Transportkostnader
För övergången från 630 meter till 750 meter långa godståg indikeras kostnadsbesparingar på omkring sex procent (Nelldal, B.-L., 2013 (a)) respektive åtta procent
(Vierth, I; Karlsson, R, 2012). Transportmyndigheterna uppskattar att man kan
transportera 19 procent mer gods genom att öka max tåglängden från 630 meter till 750
meter, (Banverket; Vägverket; Sjöfartsverket; Transportstyrelsen, 2009). Skogsindustriföretagen som ingår i ELVIS-projektet bekräftar att det finns motsvarande effektiviseringspotential. 92
I våra överslagsmässiga kalkyler baserade på ASEK 5-rekommendationer har vi antagit
att godsmängden på cirka 72 000 ton, som idag transporteras med 50 stycken 630 meter
långa tåg med 21 vagnar (som går varje vecka), fraktas med 44 stycken 730 meter långa
tåg med 27 vagnar (som går nästan varje vecka) på sträckan Gävle–Malmö. I både
fallen antas att alla vagnar är lastade och tågets maximala bruttovikt antas inte vara
uppnådd.
I exemplet beräknas årliga transportkostnadsbesparingar på cirka tre miljoner kronor till
följd av att skalfördelar realiseras. Om godsets slutdestination ligger på kontinenten,
skulle kostnadsbesparingarna vara 50 – 100 procent större förutsatt att hela sträckan från
avsändaren i Sverige till mottagaren på kontinenten inkluderas i kalkylen. Med möjligheten att köra med 730 meter långa tåg, skulle det dessutom finnas mindre anledning att
köra till Malmö godsbangård med max 630 meter långa tåg till Malmö och därifrån med
max 700 meter långa tåg till Öresundsbron.93
Ett skogsindustriföretag som ingår i ELVIS-projektet påpekar ”att företag tänker i
termer av affärsupplägg”. Returtransporternas fyllnadsgrad (andel lastade vagnar) är
avgörande för hur stor andel av transportkostnaderna som varuägaren tvingas bära. De i
exemplet beräknade kostnadsbesparingarna på cirka tre till sex miljoner kronor skulle
vara mycket högre om det är möjligt att reducera priserna för returtransporterna från
kontinenten. Företaget ser möjligheter att skapa attraktiva järnvägslösningar för
nordgående transporter som idag går med lastbil. Detta skulle dock förutsätta upplägg
med dagliga tågavgångar.

91

Se avsnitt 3.3.
Utbytesförhållande mellan transportkostnaderna å ena sidan och önskemålen om antalet avgångar och
flexibilitet, tillförlitlighet m.m. skiljer mellan olika marknadssegment. För skogsindustriföretagen som
ingår i ELVIS-projektet är låga transportkostnader ett mycket viktigt kriterium.
93
Pär Ström, Scandfibre Logistics 2013-10-29
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Foto: Pernilla Wahlman
3.5.3

Sammanfattande kommentarer

De översiktliga kalkyler som vi identifierade i litteraturgenomgången (Banverket,
2008), (Vierth, I; Karlsson, R, 2012) indikerar att investeringar i mötesspår m.m. på
sträckan Mellansverige–Öresundsbron, som möjliggör trafikeringen av längre tåg, är
samhällsekonomiskt lönsamma. Nyttorna i form av transportkostnadsbesparingar för
den befintliga trafiken, som redan i jämförelsealternativet går på den betraktade
järnvägssträckan, bör antagligen ses som en undre gräns. Nyttorna till följd av att de
negativa externa kostnaderna som transporter ger upphov till reduceras är vanligen
mycket lägre än nyttorna till följd av kostnadsbesparingar.
Detaljerade kalkyler för olika tåglängder skulle behöva göras. Förutsättningarna för att
analysera åtgärder som möjliggör trafikeringen av olika långa tåg borde utvecklas
genom att ta fram kostnadsfunktioner för olika långa tåg. En intressant fråga är hur
realitetsnära transportkostnaderna (inkl. kostnader för returtransporter) kan och bör
vara. Kostnaderna bör spegla företagens verkliga kostnader hyfsat bra, det är dock inte
möjligt och meningsfullt att ta hänsyn till specifika företags affärsupplägg. Vidare är det
viktigt att nyttorna och kostnaderna för de gränsöverskridande transporterna värderas så
korrekt som möjligt i de samhällsekonomiska analyserna: detta är också önskvärt också
i ljuset av utbyggnaden av infrastrukturen inom ramen för TEN-T.
Traditionen att använda samhällsekonomiska prioriteringskriterier vid fördelningen av
tåglägen är inte lika lång som för investeringskriterierna. I dagsläget använder
Trafikverket samhällsekonomiska kriterier enbart om det finns motstridiga intressen, se
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t. ex. (Hultén, 2011). Faktumet att Trafikverket ser över hur man tillämpar de samhällsekonomiska kriterierna vid allokeringen av tåglägen är ett steg in rätt riktning. Det
borde även utvecklas hur infrastrukturen skulle kunna utnyttjas mera effektivt med hjälp
av differentierade banavgifter som ger järnvägsföretagen reella incitament att köra med
längre tåg. En fråga är om den genomsnittliga längden för godstågen i Sverige på 390
meter skulle kunna höjas, t.ex. genom att en större del av banavgifterna betalas per
tågkilometer. Det är iögonfallande att godstågen som kör över Öresundsbron, där
järnvägsföretagen betalar en passageavgift på 2 950 svenska kronor, i genomsnitt är
nästan 200 meter längre än godstågen som rullar i Sverige.94

94

Trafikverkets planer att införa straffavgifter för operatörer som inte använder sina bokade tåglägen
(från 2015) är också en åtgärd som bidrar till ett effektive utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen.
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4

Slutsatser

SJ, Banverket och Trafikverket har undersökt möjligheten att trafikera godståg som är
längre än dagens max på 630 meter sedan 1990-talet. Aktuellt diskuteras frågan bl.a. ur
ett kapacitetsperspektiv (Utredningen om Fossilfri fordonstrafik) och ur ett innovationsperspektiv (Forum för Innovationer). Grannländerna Danmark och Tyskland, som redan
tillåter längre tåg än Sverige, planerar för ännu längre tåg. Sverige måste också anpassa
sig till kravet att möjliggöra trafikeringen av minst 750 meter långa tåg på TEN-T:s
stomnät år 2030.
I det andra delprojektet i ELVIS-demonstrationsprojekt ligger tyngdpunkten på försöket
med längre tåg på sträckan Gävle–Hallsberg–Malmö. Projektet syftar till att analysera
dagens förutsättningar för användningen av längre tåg och utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt godståg (i stället för ett max 630 m) trafikerades mellan
Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012. Målsättningen är att testa hypoteserna a) att infrastrukturen kan användas effektivare genom att använda längre tåg, b) att elanvändningen per tonkilometer kan reduceras genom att använda längre tåg och ha färre stopp och
c) att näringslivets transportkostnader kan reduceras genom att skalfördelar utnyttjas
och elförbrukningen reduceras.
Tekniskt möjligt att trafikera längre godståg men det finns organisatoriska hinder
De diskussioner som förts inom ELVIS-projektet och de begränsade empiriska
studierna och demonstrationsförsöket 6–7 oktober 2012 visar att det är tekniskt möjligt
att trafikera upp till 730 meter långa på sträckan Gävle–Hallsberg–Malmö. På grund av
den begränsade spårkapaciteten kan detta dock inte ske när som helst eller hur som
helst. Det finns organisatoriska hinder (t.ex. sammansättning och splittring av tågen,
fördelning av tåglägen) för att trafikera tåg som är längre än 630 meter.
Det är förenat med vissa uppoffringar (t.ex. i form av längre restider för tågresenärer) att
tillåta tåg som avviker från normen på max 630 meter mer frekvent än vad som görs
idag. Dessa uppoffringar behöver definieras på ett tydligt sätt och begränsas så som man
gör i ”trångsektorsplanerna”. Utav de dedikerade kanaler som klassificeras som
”långsamma” skulle det finnas möjlighet att definiera också kanaler för längre godståg.
Användningen av dedikerade kanaler kan vara en temporär lösning i specifika
korridorer som Gävle–Malmö, där vissa investeringar i 750 meter långa mötesspår
redan är gjorda.
Tilldelningen av tåglägen i dessa kanaler kan ske i samband med den ordinarie tilldelningsprocessen. Det skulle dock krävas att ett åtagande av Trafikverket, att effektivt
fördela tåglägen. Detta är förmodligen tidigast möjligt inför Järnvägsnätsbeskrivningen
JNB 2016. För att få bättre kännedom krävs analyser av industrins behov av sådana
dedikerade kanaler, var dessa utgår ifrån, behov av rangeringar m.m.
Bristande datakvalitet försvårar kvantitativa analyser
I utvärderingen som görs i denna rapport jämförs demonstrationstågets färd med
referenståg som gick sträckan Gävle–Malmö eller delar av sträckan under år 2012.
Detta arbete försvårades mycket av att centrala data som beskriver referenstågen är svårt
tillgängliga (bl.a. eftersom de lagras i olika databaser) och delvis osäkra. En viktig
slutsats är att det behövs en bättre beskrivning av nuläget för att kunna göra tillförlitliga
kvantitativa analyser. ELVIS-projektet har initierat ett projekt som inventerar
Trafikverkets databaser på området och analyserar till vilka syften olika databaser har
skapats, vilka vidareutvecklingar som pågår, i vilken mån data kvalitetssäkras osv.
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Svårt att identifiera hur olika faktorer påverkar elförbrukningen
Det var möjligt att mäta elförbrukningen för demonstrationståget och de85 referenstågen. Däremot är det svårt att kvantifiera hur tågens längd, vikt, hastighet, antal stopp
m.m. påverkar elförbrukningen då det finns en relativt stor variation i förbrukningen
med avseende på dessa aspekter. Betydelsen av topografin och tågets längd och vikt för
elförbrukningen per bruttotonkilometer kan visas. Det går också att se att demonstrationståget ligger lågt i elförbrukning jämfört med de övriga godstågen oavsett vilken
faktor som studeras. Man kan dock inte dra slutsatsen att detta gäller för längre tåg
generellt.
En nackdel med utvärderingen är att det finns många faktorer som påverkar elförbrukningen och att det finns osäkra aspekter i dataunderlaget som vi har haft tillgång till. Vi
planerar att fortsätta analysera hur olika faktorer påverkar elförbrukningen i ett
demonstrationsförsök för rundvirkestransporter mellan Mora och Gävle i ELVISprojektets tredje delprojekt. Fördelen är att samma typ av vagnar används och lastade
och tomma vagnar kan betraktas separat. Dessutom registreras vilken lokförare som kör;
eftersom det har visat sig i tidigare studier att körbeteendet har delvis stor betydelse för
elförbrukningen. En intressant fråga i sammanhanget är hur incitamenten för mäta och
effektivisera elanvändningen kan ökas.
Prioriteringskriterier behöver utvecklas
Uppgifter i litteraturen och diskussioner med företagen indikerar att näringslivets
transportkostnader kan reduceras genom att använda längre godståg. Skalfördelarna kan
dock enbart utnyttjas om inte hela lokets dragkraft utnyttjas i redan idag, vilket är fallet
för demonstrationståget som drog 21 vagnar lastade med relativt tunga pappersrullar
och sex tomma vagnar. I detta fall skulle det vara möjligt att köra ”blandade tåg” med
tungt och lätt gods eller att använda ett lok som kan dra mer än 2 000 ton. Längre tåg
borde vara särskilt intressanta för transporter av relativt lätt gods.
Exempel för intresserade företag är Scandfibre Logistics (partner i ELVIS-projektet,
som gärna vill köra med längre och tyngre tåg från Hallsberg till kontinenten), COOP
(som gärna vill använda längre tåg för att transportera livsmedel mellan Skåne och
Mälardalen), Göteborgs hamn (som gärna vill köra längre tåg till Hallsberg), Van
Dieren och Deutsche Bahn (som gärna vill köra gränsöverskridande transporter med
längre/tåg tåg).
Det är uppenbart att den tillgängliga järnvägsinfrastrukturen och bromsreglerna avgör
vilka tåglängder och -vikter som är affärsmässigt gångbara. Investeringar i nytt rullande
materiel är en fråga för industrin och järnvägsföretagen.
Vad gäller trafikeringen av längre tåg i den befintliga infrastrukturen har Trafikverket
initierat ett projekt som ser över hur man tillämpar de samhällsekonomiska principerna
vid fördelningen av tåglägen. Bland annat med bakgrund av ovan resonemang, avseende
skapandet av kanaler för längre godståg, är det dags att Trafikverket, Transportstyrelsen,
Näringsdepartementet och branschen tillsammans går till botten med frågan hur
spårkapaciteten bäst användas för hela samhället.
En trafikering av längre godståg i större omfattning kräver investeringar i mötesspår,
förbigångspår, terminalspår m.m. Här är det inte uppenbart att minimilängden på 750
meter som krävs på TEN-T:s stomnät från 2030 är optimal. De hittills genomförda
överslagsmässiga kalkylerna för 750 meter långa tåg tyder på att investeringskostnaderna är relativt blygsamma och återbetalningstiden relativt kort. Det finns behov för
analyser för olika tåglängder (t ex 750 m, 835 m, 880 m, 1000 m, 1500 m, och 2000 m).
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Energibehov för ett tågFöljande text om energibehov av godståg är framförallt
hämtat från två rapporter inom EU-projektet ARTEMIS (Lindgren, Sorensen 2005a och
2005b) och som är ett komplement till ARTEMIS emissionsmodell för tåg.
Energibehoven vid rälen för ett tåg beror på effektbehoven över tiden och kan beskrivas
enligt:
𝑥2

𝐸 = ∫ 𝑃 𝑑𝑥
𝑥1

Effektbehoven beror i sin tur på hastighet och färdmotstånd och kan skrivas som:
𝑃 = 𝑣 × 𝐹𝑇𝑜𝑡
P: Effekt [W]
v: Hastighet [m/s]
FTot: Färdmotstånd [N]
Färdmotståndet (FTot) kan sedan beskrivas som en funktion av framförallt luftmotstånd
(FL) och rullmotstånd (FR) samt motstånd pga gradient (FS) och acceleration (FA).
Motståndet övervinns med hjälp av dragkraften hos loket (FM).
Färdmotståndet för ett tåg som accelererar är:
𝐹𝑇𝑜𝑡 = 𝐹𝑅 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑆 + 𝐹𝐴
FR: Rullmotstånd [N]
FL: Luftmotstånd [N]
FS: Motstånd gradient [N]
FA: Accelerationsmotstånd [N]
Genom att utvidga FTot så fås följande funktion av energibehoven för ett godståg:
𝜌
𝑃 = 𝑣 × [[𝐴 + 𝐵 × 𝑣] + [ × (𝑐𝐿,𝑙𝑜𝑘 + ∑ 𝑐𝐿,𝑣 ) × 𝐴𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 × (𝑣 + 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 )2 ]
2
+ [𝑚 𝑇𝑜𝑡 × 𝑔 × sin 𝛼] + 𝑚 𝑇𝑜𝑡 × 𝑎]
Rullmotståndet (FR) beror på tågets vikt och hastighet och skrivs enligt:
𝐹𝑅 = 𝑓𝑅 × 𝑚 × 𝑔
där
𝑓𝑅 = 𝐶0 + 𝐶1 × 𝑣⁄𝑣0 + 𝐶2 × (𝑣⁄𝑣0 )2
fR: Rullmotståndskonstant
m: Tågets vikt [kg]
g: Gravitation [9,82 m/s2]
v: Tågets hastighet [m/s]
v0: Konstant, 100 km/h = 27,778 m/s
C0, C1, C2,: Konstanter [‰]
Den sista delen i fR har ingen effekt i det svenska järnvägsnätet och kan tas bort.
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För godståg kan rullmotståndet approximeras med följande funktion:
𝐹𝑅 = 𝐴 + 𝐵 × 𝑣

A: Konstant som beror på antalet axlar exkl loket [N]
B: Konstant som beror på hela tågets längd [N s/m]
v: Tågets hastighet [m/s]
Det totala luftmotståndet (FL) för ett tåg beror på tågets hastighet, area och form och kan
beskrivas enligt:
𝐹𝐿 =

𝜌
× 𝑐𝐿 × 𝐴𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 × (𝑣 + 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 )2
2

ρ: Luftens densitet [kg/m3]
cL: Luftmotståndskoefficient som gäller för hela tåget.
AFront: Frontarean av tåget [m2] (normalt 10 m2)
v: Tågets hastighet [m/s]
vwind: Med- eller motvind [m/s]
Luftmotståndskoefficienten för hela tåget (cL) kan delas upp och beskrivas för olika
delar av ett tågset. I sådana fall skrivs funktionen för cL,tot som:
𝑐𝐿,𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝐿,𝑙𝑜𝑘 + ∑ 𝑐𝐿,𝑣
cL,lok: Luftmotståndskoefficient för loket.
cL,v: Luftmotståndskoefficient för åtföljande vagnar.
Den här funktionen gäller för godståg där alla vagnarna är likadana. Består tågsetet av
blandade vagnstyper behöver funktionen modifieras.
Motståndet pga gradient beror på tågets vikt och lutningen på järnvägsspåret och kan
skrivas som:_
𝐹𝑆 = 𝑚 𝑇𝑜𝑡 × 𝑔 × sin 𝛼
mTot: Tågets vikt [kg]
g: Gravitation [9,82m/s2].
α: Lutningens vinkel
Effektbehoven pga av accelerationskraften, FA, är lika med 𝑚 𝑇𝑜𝑡 × 𝑎, där m är tågets
massa i kg och a är accelerationen i m/s2.
Övriga motstånd
Utöver rull- och luftmotstånd samt motstånd pga av gradient tillkommer visst motstånd
på grund av och kurvor (FK), impulsmotstånd a som är kopplat till kylning och
ventilation (FIMP) och för mekaniska bromsar (FBS). Även olika hjälpsystem i tåget, som
ventilation, värme och kyla drar energi. I sammanhanget är FIMP och FBS relativt små
och enligt Lindgren och Sorensen (2005) brukar man kunna bortse från dem. Enligt
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författarna gäller detsamma för motståndet pga kurvor, vilket oftast utgör en mindre
andel av det totala färdmotståndet.
För att kunna beräkna motståndet pga kurvor krävs detaljerad information om
järnvägsspåret, varför det inte tagits med i (Lindgren, E; Sorensen, S, 2005(a))Det utgör
dessutom oftast en mindre andel av det totala färdmotståndet.
Återbromsad energi
När ett tåg inbromsar går det åt en del energi som består av friktion och motorbroms.
Om tåget har regenerativa bromsar finns möjligheten att återmata en del el tillbaka till
elnätet, men hur stor den delen blir beror på hur mycket energi som avgår på grund av
friktion och vilken verkningsgrad som de regenerativa bromsarna har (Jong och Chang
2005).
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Regressionsanalys avseende fysikaliska samband
Med utgångspunkt från vår uppfattning om de fysikaliska sambanden som gäller för ett
tågs elbehov försöker vi att motivera en modell som är rimlig för nettoenergianvändning. Vissa av variablerna måste bytas ut mot lämpliga ersättningsvariabler vilket är
beroende på vilka data som vi har tillgång till. Modellen ändras sen till en modell för
nettoenergianvändning per ton eftersom vi inte vill få ett beroende mellan modellens
höger- och vänsterled då tågvikt ingår på båda sidorna. . För att vara konsekventa
hanterar därför sträckans längd på liknande sätt med ytterligare en ändring till en modell
för nettoenergianvändning per tonkm. Den ändringen är mindre viktig så länge separata
analyser beräknas för varje sträcka. Därefter skattas effekten av olika förklaringsvariabler i en regressions-analys för sträckan Gamlarp-Malmö (19 observationer) och en för
sträckan Mjölby-Malmö (35 observationer).
Regressionsanalyserna har inte gett tydliga svar. Några parameterskattningar har fått
annat tecken än vi hade förväntat oss och analyserna ger olika skattningar med olika
spridningsmått. Det blev inte heller en väsentligt bättre anpassning efter att ha provat
med små ändringar i modellen. Därför startades en sökning igenom ett stort antal sätt
för att komplettera modellen med ytterligare en förklaringsvariabel. Under sökningen
tilläts variabeln vara ganska komplicerad.
Sökningen ger ett förslag med en tydligt förbättrad anpassning men den tillagda förklaringsvariabeln blir närmast obegriplig och dessutom helt olika vid beräkning på olika
delmaterial. Det går därmed inte att påstå att vi har lyckats med ett bra modellval om
modellen ska vara tolkningsbar, ge koefficienter med det som vi uppfattar är rätt tecken
och ha hög förklaringsgrad. En utförligare förklaring finns nedan.
Skrivsättet 𝑌~0 + 𝑥1 + 𝑥2 avser här en modell för responsvariabeln Y där förklaringssidan saknar intercept och har 𝑥1 och 𝑥2 som förklaringsvariabler. Motsvarande modell
med intercept skrivs 𝑌~1 + 𝑥1 + 𝑥2 . Modeller kan inkludera symbolen 1 längre in i
uttrycket och t.ex. skriva 𝑌~0 + 𝑥1 + 𝑥1 × 𝑥2 som 𝑌~0 + 𝑥1 × (1 + 𝑥2 ). Skrivsättet
omfattar bara strukturen av förklaringsvariabler. Själva regressionskoefficienterna är
utelämnade och beskrivs nedan först efter att strukturen i förklaringsvariablerna härletts.
Modell för nettoenergi
Beräkningen utgår från den övergripande formen:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ~ 0 + 𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑘𝑚) + 𝑣𝑖𝑘𝑡 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝
d.v.s. att resans nettoenergi består av en del som kommer från produkten av resans
längd och att det går energi per km att hålla tåget i rörelse och en andra del som kommer
från att det går åt en extra energimängd för varje start och att den delen är större för
tunga tåg.
Nettoenergi/km beror på luftmotstånd och rullmotstånd och därför kan uttrycket skrivas
som:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ~ 0 + 𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × (𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑) + 𝑣𝑖𝑘𝑡
× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝
Luftmotståndet är en summa av motstånd från lokets front och från resten av tåget där
den senare är proportionell mot tågets längd. Dessutom växer motståndet med kvadraten
av hastigheten. Rullmotståndet antas öka med högre vikt och högre vikt × hastighet.
Därför kan sambandet skrivas enligt:
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ~ 0 + 𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
× ((1 + 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑) × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 + 𝑣𝑖𝑘𝑡 × (1 + ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡)) + 𝑣𝑖𝑘𝑡
× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝
där hastighet avser hastigheten under effektiv restid.
Modell för normerad nettoenergi
Om det är stor variation i t.ex. vikt så kan en anpassning ge god förklaringsgrad även
om t.ex. luftmotståndsdelen inte stämmer speciellt bra. Sådant som mer eller mindre
ändrar storleksordningen i både vänster- och högerled bör normera bort. Därför skrivs
modellen som:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 ~ 0 + (1 + 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑) × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡 + (1 + ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡)
+ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝⁄𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
och bryter sen isär det till:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 ~ 1 + ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡
+ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝⁄𝑟𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
Det är stor skillnad mellan de olika sträckorna i datamaterialet och modellen kan inte
förväntas ge samma resultat på sträckor där exempelvis höjdförändring skiljer sig åt.
Därför görs en ansats att beräkna analyserna på en sträcka i taget. På en given sträcka är
reslängd en konstant och vi kan skriva t.ex.
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 ~1 + ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡
+ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝
med en oförändrad R2 och oförändrade p-värden men med en annan tolkning av en
koefficient.
Det är lite oklart vad exponenten för hastighet ska vara. Den kommer från påståendet att
rullmotståndet innehåller komponenten 𝑣𝑖𝑘𝑡 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 men det är inte självklart att
hastighetens exponent ska vara 1. Det är också möjligt att extraenergin för stopp ska
vara större för resor med högre hastighet. Vi har här provat att ändra hastighetens
betydelse genom att ändra exponenten men har ej funnit att det gav någon förbättring av
modellen.
Antal stopp tar ej hänsyn till om tåget retarderar men aldrig stannar helt. Återmatad
energi kan förmodas vara högre vid högre hastighetsvariation och fungera som en bättre
förklaring än antal stopp. Data ger stöd för det genom att anpassningen blir bättre om
återmatad energi används istället för antal stopp som förklaring.
Modellen som slutligen väljs är:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚
= 𝛽0 + 𝛽1 × (ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡) + 𝛽2
× (𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡) + 𝛽3 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4
× (å𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚) + 𝜀
där ε är en slumpvariabel med väntevärde 0.
Modellen stämmer väl överens med härledningen enligt bilaga 1 i de delar som vi har
data för. Man ser det tydligast om man sätter tillbaka tågvikten i högerled och bara
räknar för en given sträcka som alltså har konstant längd och höjdskillnad. Modellen
blir då (med slumptermen utelämnad)
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑘𝑚
= 𝛽0 × 𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝛽1 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 + 𝛽2 × 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 + 𝛽3
× ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝛽4 × (å𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑘𝑚)
Där andra och tredje termen motsvarar luftmotståndet med en del från loket och en från
tåget i övrigt, båda multiplicerade med hastigheten i kvadrat, första och fjärde termen
motsvarar rullmotståndet om rullmotståndets beroende av den kvadrerade hastigheten
exkluderar, vilken ändå ej är viktig för svenska förhållanden, femte termen är kopplad
till accelerationen och första termen även innehåller betydelsen av stigning.
Den valda modellen gav oväntade resultat i och med negativa skattade koefficienter och
resultaten känns därmed inte helt säkra och pålitliga. Någon slags kontroll behöver
därför göras av, framför allt, att exponenterna är rimliga.
Multikolinjäritet
Förklaringsvariablerna är inte oberoende. Andra förklaringsvariabeln består av tåglängd
multiplicerat med första förklaringsvariabeln och om tågen är ungefär lika långa så blir
första och andra förklaringsvariabeln starkt korrelerade. Multikolinjäritet kan medföra
att de skattade lutningskoefficienterna får låg noggrannhet och skulle kunna vara en
orsak till att de ibland t.o.m. får annat tecken än vad man förväntar sig. Data till den här
analysen uppvisar stark multikolinjäritet i det ena delmaterialet men inte i det andra.
Multikolinjäritet kan inte heller vara orsak till en låg förklaringsgrad. Sammantaget
bedöms inte multikolinjäritet kunna vara av så allvarligt slag att den gör analysen i
helhet otillförlitlig.
Sökning av andra exponenter - Metod
Första förklaringsvariabeln är : ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 × 𝑣𝑖𝑘𝑡 −1
Andra förklaringsvariabeln är : 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 × 𝑣𝑖𝑘𝑡 −1
o.s.v.
Varje förklaringsvariabel har formen:
hastighet upphöjt till hastighetsexponent multiplicerat med vikt upphöjt till
viktexponent multiplicerat med...
återmatning upphöjt till återmatningsexponent.
En femte förklaringsvariabel lades till modellen för att se om förklaringsgraden blir
bättre. Då ska de 5 exponenterna sökas som ger bäst förklaringsgrad genom att spola
igenom alla varianter där var och en av exponenterna får vara något av heltalen mellan
-2 till +2. Kombinationer som gör att den nya variabeln blir identisk med nån av de
befintliga eller att den blir konstant 1 plockas bort ur sökningen.
Sökning av andra exponenter - Resultat
Första analysen ger att förklaringsgraden höjs till 0,8403 efter att förklaringsvariabeln
1⁄(ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝑡å𝑔𝑣𝑖𝑘𝑡 2 × 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑2 × å𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚) har lagts
till.
Andra analysen ger att förklaringsgraden höjs till 0,7446 efter att förklarginsvariabeln
(ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 × å𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚2 )⁄(𝑡å𝑔𝑣𝑖𝑘𝑡 2 × 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝)
har lagts till.
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Sökning av andra exponenter - Tolkning
Sökningen är helt baserad på att hitta något som passar till den tillgängliga datan.
Förklaringsgraden blir i båda fallen tydligt bättre men den tillagda förklaringsvariabeln
blir närmast obegriplig i både första och andra analysen och dessutom får den inte alls
samma struktur i de två analyserna.
Modellen som slutligen väljs är:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚
= 𝛽0 + 𝛽1 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝛽2 × 𝑡å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 2 ⁄𝑣𝑖𝑘𝑡
+ 𝛽3 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4 × å𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖⁄𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 + 𝜀
Tredje och fjärde termen motsvarar luftmotståndet med en del från loket och en från
tåget i övrigt. Andra och femte termen motsvarar rullmotståndet om dess beroende av
hastigheten i kvadrat tas bort, vilket går eftersom den ändå inte är viktig för svenska
förhållanden. Sjätte termen är kopplad till accelerationen och andra termen även
innehåller betydelsen av stigning.
Analysen tar inte hänsyn till lokid/tågid. Resultaten för de två olika sträckor som har
analyserats med den valda modellen för regressionsanalys visas i tabellerna nedan.
Tabell Resultat regressionsanalys för sträckan Gamlarp - Malmö
Parametervärde

Std. avv

t värde

Pr(>|t|)

b0

2.841e-02

9.765e-03

2.910

0.0114

b1

2.616e-03

3.032e-03

0.863

0.4028

b2

2.391e-06

6.055e-06

0.395

0.6989

b3

-4.052e-04

2.037e-04

-1.989

0.0666

b4

-1.472e+00

5.378e-01

-2.737

0.0161

Residualstandardavvikelse:

0.001229 med 14 frihetsgrader

2

Multipel R :

0.4567
2

Korrigerad R :

0.3014

F-statistik:

2.942 med 4 och 14 DF

p-värde:

0.05867

Tabell Resultat regressionsanalys sträckan Mjölby-Malmö
Parametervärde

Std. avv

t värde

Pr(>|t|)

b0

2.711e-02

4.254e-03

6.372

4.96e-07

b1

9.823e-04

4.284e-04

2.293

0.02902

b2

3.713e-06

5.204e-07

7.136

6.15e-08

b3

-3.334e-04

7.347e-05

-4.538

8.56e-05

-1.085e+00

3.886e-01

-2.792

0.00903

b4
1)

Residualstandardavvikelse error:
Multipel R2:

0.001461 med 30 frihetsgrader
0.677

2

Korrigerad R :
F-statistik:
p-värde:

1) 5 observationer borttagna pga. saknade data.
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0.634
15.72 med 4 och 30 frihetsgrader
4.837e-07
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Statistik för tåg som gått samma sträckning och i samma riktning
I datamaterialet som använts för att se om det med verkliga kördata går att få fram ifall
det finns tydliga samband mellan olika variabler som medelhastighet, längd, vikt mm,
finns det tåg som har rest på hela eller mellan olika delsträckor på sträckan Gävle Malmö. I analysen har det visat sig att topografin spelar roll för elanvändningen.
Eftersom topografin längs med sträckan varierar mycket mellan den lägsta och högsta
punkten kan detta i sig innebära att resultaten på elförbrukning per bruttotonkilometer
visar på en större spridning än vad den skulle vara om man studerat tåg som gått samma
sträcka. I denna bilaga redovisas därför elförbrukning för tåg som gått samma
sträckning och i figurerna inkluderas även en linjär kurvanpassning till resultaten samt
statistisk information.
Genom att göra detta ses att det ser ut som att det finns ett positivt samband mellan
elförbrukning och tågens längd samt medelhastighet på effektiv restid medan det för
tågens vikt inte verkar göra det i samma utsträckning. När det gäller antalet stopp verkar
det som om sambandet är det omvända, dvs ju fler stopp ett tåg gör desto lägre specifik
elförbrukning har det. Men som också kan ses av figurerna så är spridningen i
elförbrukning mellan tågindivider som har samma variabelvärde som vikt, antal stopp,
längd etc. större än vad den vad den linjära kurvanpassningen anger för hela
populationen. På gruppnivå kan det finnas ett samband men svårt att säga något om
elförbrukning på individnivå.
Utifrån de teoretiska sambanden för hur elförbrukningen borde se ut så finns det en del
frågetecken med dessa resultat, speciellt vad gäller tågens vikt och antal stopp. Det visar
ytterligare på vikten av att ha så fullständig data som möjligt för att kunna dra slutsatser.
Även här är det viktigt att veta vilken typ av vagnar som funnits i tåget och hur de
lastats samt hur tåget har körts under vägen.
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Tågets längd

Tågets vikt

Tågets medelhastighet

Totalt antal stopp
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