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Backgrund 

• Högt kapacitetsutnyttjande på stora delar av järnvägsnätet 
 Svårt att förverkliga efterfrågad trafik + att nå acceptabel 

kvalitet 
• Hur kan utbudet utvärderas? 
• Användningsområden: Tidtabellsläggning, 

tilldelningsprocessen, trafikledning 
• Fokus tidtabell + utfall 



Statiskt (tidtabell) 

Tidtabellstillägg 

Avgångar/tågtyp/h/station 

Restider 

Flexibilitet Turtäthet 

Headways 

Trafikmix Dynamiskt (utfall) 

Att mäta utbud och kvalitet 

Periodicitet 

Kapacitets-
utnyttjande 

 Mått för ”dynamiska parametrar”? 
 
 Utvärdering av tidtabell/avgång baserad på kapacitets-
egenskaper och resenärernas värdering 



Ankomst SJ2000 till Göteborg Januari-juni 2014. Källa: Trafikverket 

Max 5 min sena – 
gräns för punktlighet 
(Sverige), totalt 72 % 

Ankomst 
före tidtabell 

Stor 
spridning 

Stora 
förseningar 

Medelvärde (samtliga 
ankomster), 9 min, 1,3 % 

Medelvärde (bara förseningar), 
13,5 min, 0,9 % 

Median (8,6 % exakt 
i tid) 



Dynamiska parametrar i SEK 

- Standard restid faktor 1, förseningstid högre, t ex: 
 - 2,7 Tyskland (rekommendationer för framtida 
 infrastrukturinvesteringar [Intraplan 2006]) 
 - 3,5 Sverige (ASEK 5 [Trafikverket, 2014]) 
- Bara begränsad användning – t ex i Tyskland bara “när 
investeringen förväntas leda till förbättrad punktlighet och 
signifikant effekt på utvärderingsresultatet” 
- Svårt att bedöma utfall 
- Ofta används medelförseningen 
 
 Fördel simulering 
 Jämförelse av avgångar mha tidsekvivalent = uttrycka 
”värde” i tid 
 



Olika avgångar: 
Förseningstid med/utan högre värdering (3,5) 

Fjärde 
”bäst” 

”Näst sämst” 
istället 

Kortast 
”annonserad” tid 

Kortast 
”genomsnittlig” 
tid 



Tidsvärde inkl std avvikelse*1,4, 
medelförsening*3 



Fler parametrar att inkludera? 

Median 
Inkludera rättidiga tåg? Inställda tåg? 
Punktlighetsmått 
Max försening 
Mått om bara 95% (90?) felmarginal? Outliers? 
Fler ”statiska” värden (inkl randvillkor tåg?) 
 



Simulering 

Statistik: 
• visar ”nuläge” – men svårt att bedöma effekter av 

åtgärder 
• mycket som har inflyttande - svårt att säga varför 

avgång xy prestera bäst 
 
Simulering: 
• Återskapar verklig situation 
• Effekt av förändringar kan testas 
 
 



Slutsatser 

• Tidsvärden skiljer sig för olika avgångar med SJ2000 
• Förseningsvärden viktiga utvärderingskriterier 
• Genom att kombinera flera utvärderingskriterier ändras 

prioritering mellan avgångarna 
• Svårt att sätta rätt värde på och samband mellan 

kriterier 
• I planeringskede har man ingen statistik för ”framtiden” – 

ta fram mha simulering 



Jennifer Warg 
jennifer.warg@abe.kth.se 

Tack för uppmärksamheten! 
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