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Förord 
Det svenska järnvägsnätet är hårt utnyttjat på många sträckor. Efterfrågan på resor och 
godstransporter med järnväg har ökat snabbt de senaste åren. Banverket har blivit tvunget 
att förklara järnvägsnätet överbelastat på flera delsträckor. En fortsatt avreglering innebär 
att fler operatörer kommer in på banan vilket ökar kraven på kapacitet ytterligare. De 
senaste åren har också miljöfrågan fått en påtaglig påverkan på valet av transportmedel.  

Skall kapacitetsproblemen kunna lösas behövs det väsentligt större kapacitet än i dag. Att 
investera i ökad kapacitet tar tid, även om besluten är tagna och de är finansierade. Stora 
kapacitetstillskott kräver dessutom stora investeringar. Även om mer medel kommer fram 
till infrastruktur så måste kapacitet och punktlighet förbättras i ett kortsiktigt perspektiv. 
Mot bakgrund av detta har KTH Järnvägsgrupp fått i uppdrag av Banverket att göra en 
kapacitetsanalys av det svenska järnvägsnätet och föreslå åtgärder som kan genomföras på 
kort sikt. Resultatet redovisas i tre delrapporter: 

1. Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet 

2. Bearbetning och analys av databas över infrastruktur, trafik, tidtabell och förseningar 

3. Förslag till åtgärder för att öka kapaciteten på kort sikt 

Den första rapporten i en preliminär version ingår även som bilaga till Banverkets rapport 
”Mer trafik på spåren” av Per-Olof Larsson-Kråik, Banverket. Det material som tagits fram 
i samband med den andra delrapporten utgör också en utgångspunkt för KTH 
forskningsprojekt ”Överbelastad infrastruktur”.  Tillsammans utgör de också en grund för 
delrapport 3, förslag till åtgärder på kort sikt. 

Uppdraget har erhållits från Banverkets generaldirektör Minoo Aktarzand och chef för 
Leveransdivisionen Björn Östlund. Projektet har genomförts av en projektgrupp vid KTH 
där Bo-Lennart Nelldal har varit projektledare och där Anders Lindfeldt, Olov Lindfeldt 
och Josef Andersson har deltagit.  

För denna rapport svarar Bo-Lennart Nelldal. Under utarbetandet av denna rapport har 
kapacitetsfrågor diskuterats med flera personer vid KTH, Banverket och hos operatörer. 
För slutsatser i denna rapport svarar dock författaren ensam. 

Stockholm 2009-12-01 

 
Bo-Lennart Nelldal 
Adjungerad professor 
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Sammanfattning 
Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den kapacitet som kan utnyttjas beror på flera 
faktorer: Infrastrukturen, signalsystemet, trafikstrukturen, tidtabellerna, tågen, 
beläggningsgraden och förseningarna är några av de viktigaste. Inom dessa finns i sin tur 
flera komponenter av betydelse. 

Den viktigaste faktorn är om infrastrukturen är byggd som enkelspår, dubbelspår eller 
fyrspår. Lägst kapacitet har enkelspåret eftersom tågen bara kan köra i en riktning i taget 
mellan mötesstationerna – jämför med en grusväg med mötesplatser. Eftersom tågen inte 
kan bromsa på siktsträckan eller backa måste alla tågmöten vara planerade. 

En dubbelspårig linje har mycket högre kapacitet eftersom tågen kan köra efter varandra i 
båda riktningarna. Ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare bara om det finns ett 
sidospår som det långsammare tåget kan köra in på. Det motsvarar således en tvåfältsväg 
med en mittbarriär. På ett dubbelspår har därför blandningen av tåg i olika hastigheter stor 
betydelse. En bana med homogen trafik – där alla tåg går lika fort, har högst kapacitet. 

Om blandningen av tåg i olika hastigheter är stor kan det behövas fyra spår. De långsamma 
tågen har då ett eget spårpar och de snabbare har ett spårpar. Detta kan jämföras med en 
motorväg med två filer i varje riktning, med den skillnaden att tågen inte kan byta fil 
hursomhelst. Ett specialfall är särskilda höghastighetsbanor där de snabbaste tågen har egna 
spår som är rakare så att man kan köra fortare medan de långsammare godstågen och 
regionaltågen, som ofta har ungefär samma medelhastighet går på den gamla banan. 

Den teoretiska kapaciteten i antalet tåg som kan framföras per tidsenhet i samma riktning 
på ett spår bestäms av signalsystemet och tågens prestanda. Den praktiska kapaciteten i 
antalet tåg bestäms också av att det måste finnas marginaler för variationer i efterfrågan, 
väder, förarbeteende samt för att parera mindre förseningar och banarbeten. T ex kan 
antalet vagnar i ett godståg variera liksom antalet passagerare som stiger på och av på 
stationerna vilket påverkar körtider och uppehållstider. 

Principen att tåg inte kan bromsa på siktsträckan innebär att det finns ett utvecklat 
säkerhetssystem som ser till att två tåg inte kan köra mot varandra på ett enkelspår och att 
tågen befinner sig på minst bromsavstånd från varandra på ett dubbelspår. Banan är 
uppdelad i blocksträckor där det bara får finnas ett tåg. Signalsystemet håller reda på om 
blocksträckorna är belagda eller fria. De moderna signalsystemen (ATC=Automatic Train 
Control) kontrollerar hastigheten och stannar tåget automatiskt om inte föraren gör det. 

Blocksträckorna brukar vara en till tre kilometer långa. Bromssträckan för ett tåg i 100 
km/h är normalt 700 meter och i 200 km/h 2800 meter. Blocksträckorna och 
bromssträckorna sätter i praktiken gränserna för den teoretiska kapaciteten. Härtill kommer 
den tid det tar för ställverket att behandla all information och ställa om signaler och växlar. 

Den teoretiska kapaciteten för ett dubbelspår ligger omkring 60 tåg per timme och riktning 
eller ett tåg per minut. Det gäller om man kan köra ut alla tåg precis efter varandra och köra 
i exakt samma hastighet på linjen. Den praktiska kapaciteten som kan tidtabellsläggas är 
ungefär hälften, ca 30 tåg per timme eller ett tåg varannan minut, eftersom det måste finnas 
marginaler mellan tågen och att man ska kunna parera variationer i trafiken och mindre 
förseningar. 

På dubbelspår har blandningen av tåg i olika hastigheter stor betydelse för kapaciteten. Om 
man blandar långsamma tåg, som godståg eller regionaltåg med snabbtåg, sjunker 
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kapaciteten eftersom tågen inte kan köra om varandra varsomhelst. Tågen kan vara 
långsamma antingen för att de stannar på många stationer som regionaltåg eller för att de 
har lägre topphastighet som godståg.  

I praktiken blir kapaciteten i fjärrtrafiksystemet lägre, omkring 20 tåg per timme medan den 
kan bli högre i pendeltågsystemet med över 30 tåg per timme under ideala förhållanden. 
Detta stämmer också väl med den maximala linjekapaciteten i fjärrtrafiksystem och i ett 
pendeltågsystem. Kapaciteten kan aldrig bli större än i den svagaste länken. Ofta blir 
stationer eller knutpunkter dimensionerande när tågen ska stanna eller bromsa in för att 
byta spår.  

Kapaciteten på ett enkelspår är starkt beroende av avståndet mellan mötesstationerna och 
hastigheten. Ju kortare det är mellan mötesstationerna ju högre blir kapaciteten och ju 
högre hastighet som tågen har desto fortare hinner de fram till mötesstationerna. Dock 
finns det en gräns eftersom tågen inte hinner upp i hastighet vid korta stationsavstånd.  

I praktiken kan man på ett enkelspår köra högst ett tåg var 10:e minut per riktning vid ett 
stationsavstånd på 5 km och en hastighet på 100 km/h och ett tåg var 15:e minut vid en 
topphastighet på 200 km/h och ett stationsavstånd på 10 km. Tätare stationsavstånd kan 
dock behövas för att möjliggöra olika tidtabellsupplägg, blandad trafik och för att parera 
förseningar. 

Det finns exempel på best practice från de bästa järnvägsystemen i världen som visar vad 
som är möjligt att nå med nuvarande teknik och operationella förutsättningar. Den högsta 
kapaciteten uppnår tunnelbanesystem som körs automatiskt t ex i London med 34 tåg per 
timme. Detta system har också bättre punktlighet och lägre energiförbrukning än manuellt 
körda system. 

För höghastighetståg utgör de Japanska Shin-Kansen-tågen mellan Tokyo och Osaka en 
bra förebild. Kapaciteten är 16 tåg per timme och riktning men då ingår också att vissa av 
tågen går direkt och kör förbi andra tåg som stannar längs vägen. I detta fall är också 
punktligheten mycket hög vilket beror på bra underhåll och hög disciplin i den operativa 
driften. I det Franska TGV-systemet kan man tidtabellslägga 20 tåg per timme och riktning 
mellan Paris och Lyon när de inte stannar på några mellanstationer. 

Sammanfattningsvis kan kapaciteten i ett järnvägsystem uppnå följande värden: 

• 60 tåg per/h, Köbildning, utan tidtabell, korta blocksträckor 

• 34 tåg/h: Tunnelbana i London med automatisk tågdrift 

• 30 tåg/h: Getingmidjan under ideala förhållanden 

• 30 tåg/h: Tunnelbanan i Stockholm 

• 20 tåg/h: Stockholm-Uppsala på ytterspåren utan uppehåll 

• 16 tåg/h: Höghastighetståg i Japan med uppehåll och förbigång 

• 8 tåg/h: Västra stambanan med blandad trafik 

• 4 tåg/h: Enkelspår med mötesstationer var 10:e km 

Transportförmågan i mängden gods eller personer som kan transporteras beror också på 
tågens kapacitet. Den beror i sin tur på hur många vagnar som finns i tågen och vilken 
kapacitet varje vagn har. Kapaciteten i vagnarna begränsas av lastprofilen när det gäller 
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längd, bredd och höjd och av den största tillåtna axellasten och vikten per tågmeter när det 
gäller mängden gods. Tåglängden kan också begränsas av lokens dragkraft och av längden 
på spåren vid stationer och terminaler.  

När det gäller godståg är det inte primärt antalet tåg som är dimensionerande utan snarare 
transporförmågan i ton. I Europa är godstågen normalt 750 m långa med en bruttovikt på 
1500-2000 ton med en axellast på 22,5 ton. I USA kan godstågen vara 2-3 km långa, ha 
över 100 vagnar med en axellast på 35 ton och väga 10 000 ton. Ska tåget konkurrera med 
lastbilen så krävs emellertid också mindre och snabbare tåg i fler relationer. 

Ska kapaciteten ökas på kort sikt utan stora investeringar måste man se järnvägen som ett 
system där inte bara antalet tåg per sträcka har betydelse utan också tidtabellens utformning 
och tågens kapacitet och utnyttjandegrad har stor betydelse. Exempel på åtgärder som kan 
genomföras på kort och medellång sikt, 3-5 år är: Förbättrat underhåll av infrastruktur och 
fordon, smärre investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår, 
trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen, bättre kapacitetsutnyttjande i 
tågen och tåg med högre kapacitet och att stimulera effektivare utnyttjande genom 
differentierade banavgifter. 

Bättre signalsystem och trafikstyrning är andra möjligheter att öka kapaciteten. Införande 
av det paneuropeiska signalsystemet ETCS 2 ökar framförallt interopabiliteten, men det 
kan inte ensamt ersätta utbyggnad av spåren. Det finns också möjligheter att öka 
kapaciteten och punktligheten genom automatisk tågdrift. Tidtabellsläggning med hjälp av 
simulering och som stöd till operativ trafikledning är andra sätt att öka kapaciteten och 
möjligheter att göra järnvägsdriften mer flexibel.  

På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. På 
enkelspår kan i första steget fler mötesstationer byggas. Därefter kan enkelspåren byggas ut 
till dubbelspår där efterfrågan är störst. Linjer med både omfattande person- och godstrafik 
bör på sikt byggas ut till dubbelspår i sin helhet. Kapaciteten är aldrig högre än den svagaste 
länken och därför bör flaskhalsar byggas bort. Ofta kan stationer och terminaler utgöra 
flaskhalsar, och det gäller att se till att hela systemet har tillräcklig kapacitet. 

Vid mycket hög efterfrågan och stora hastighetsskillnader, som runt storstäderna, bör man 
bygga fyrspår så att de långsamma tågen separeras från de snabba. Om det gäller på längre 
sträckor bör man bygga särskilda höghastighetsbanor för snabb persontrafik över 300 
km/h. Fördelen med att bygga ut två helt nya spår är att de kan ges en mycket rakare 
sträckning och därmed medge högre hastighet än om man bygger fyrspår längs befintlig 
bana. Då snabbtågen lyfts bort från de konventionella banorna ökar kapaciteten för 
godståg och regionaltåg som har ungefär samma medelhastighet.  

En väg och en järnväg är två helt olika sätt att transportera människor och gods. Det finns 
både likheter och skillnader. På en väg brukar man räkna med att den maximala kapaciteten 
är ca 2000 personbilar per timme och riktning. Det motsvarar en bil varannan sekund. Om 
det i genomsnitt är 2 personer per bil blir kapaciteten 4000 personer timme, fil och 
riktning. 

På en dubbelspårig järnväg kan man köra 30 tåg per timme och riktning eller ett tåg 
varannan minut. Om tåget har en kapacitet på 1000 sittplatser per tåg blir kapaciteten 
30 000 personer per timme och riktning eller nästan 8 gånger så mycket som en fil. Det 
finns tåg med upp till 1600 sittplatser. Kapaciteten blir då 12 gånger så stor som på en 
vägfil. 
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Om man på en dubbelspårig linje kör ett godståg var 5:e minut så kan man köra 12 godståg 
per timme. Med en längd på 750 meter, en axellast på 25 ton och en nyttolast på 923 ton 
per tåg blir transportkapaciteten drygt 11000 ton per spår och riktning. Det motsvarar 385 
lastbilar med en längd på 24m och en genomsnittlig lastvikt på 30 ton. Ökar man 
tåglängden till 1500 meter och axellasten till 30 ton så kan man köra 28 000 ton per spår 
och riktning motsvarande nästan 1000 lastbilar. 

En annan skillnad är att tåget kan hålla en hastighet på 300km/h med en nästan fullständig 
säkerhet medan den maximala kapaciteten på vägen uppnås vid ca 70 km/h och att 
säkerheten är förhållandevis låg. Särskilt problematiskt blir det när man blandar tunga och 
lätta fordon som lastbilar och personbilar. 

Den slutsats man kan dra av detta är att järnvägens säkerhetssystem inte tillåter att man kör 
tågen särskilt tätt men att man ändå kan uppnå både en hög transporkapacitet, en hög 
reshastighet och en hög säkerhet i ett järnvägssystem i jämförelse med ett vägsystem.  

 

 
Figur: På en dubbelspårig järnväg kan man tidtabellslägga ett tåg varannan minut, 30 tåg per 
timme och riktning. Med en kapacitet på 1000 sittplatser per tåg kan man transportera 30 000 
personer per timme. I en fil på en väg kan man köra en bil var tredje sekund eller 2000 bilar per 
timme och riktning. Om det i genomsnitt är 2 personer per bil blir kapaciteten 4000 personer per 
fil och riktning. Ett spår har således nästan 8 gånger så hög kapacitet som en vägfil. Tåget är 
dessutom säkert och kan köra upp till 350 km/h, då med 20 tåg per timme. 
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Gångtider mellan mötesstationer för Ådals- och Botniabnan
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Figur: På enkelspår är tidsavståndet mellan mötesstationerna avgörande för kapaciteten. På 
Ådalsbanan är inte skillnaderna mellan gods- och persontåg så stora eftersom banan är 
gammal och krokig. De längsta tidsavstånden som är 10-13 minuter blir dimensionerande för 
kapaciteten. På den nybyggda Botniabanan går persontågen dubbelt så snabbt som godstågen, 
den längsta tiden är 8 minuter för godståg och 4 minuter för persontåg. 
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Figur: Exempel på grafisk tidtabell för dubbelspår i ena riktningen med blandad gods- och 
persontrafik. De röda tågen, X2000 Stockholm–Malmö, kör ikapp de gröna godstågen som 
måste gå åt sidan och vänta. De blå tågen är regionaltåg som inte går hela vägen. I detta 
exempel ryms 7 godståg, 2 snabbtåg och 2 regionaltåg på två timmar, det vill säga 5,5 
tåg/timme och riktning.  
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Summary in English 
Capacity is not an unambiguous concept but the capacity that can be utilised depends on 
several factors. The infrastructure, the signalling system, the traffic structure, the 
timetables, the trains, the degree of utilisation and the delays are a few of the most 
important of these. Each one in its turn also has several components of importance. 

The most important factor is if the infrastructure is constructed as single-track, double-
track or quadruple-track. A single-track line has the lowest capacity since the trains can only 
run in one direction at a time between crossing stations – compare this to a gravel road 
with passing places. Since the trains cannot brake within the visible distance or reverse, all 
meetings between trains must be planned. 

A double-track line has much greater capacity since the trains can run after each other in 
both directions. A faster train can overtake a slower one only if there is a passing track that 
the slower train can enter. This is equivalent to a dual carriageway with a central safety 
barrier. On a double-track line, the nix of trains travelling at different speeds is therefore of 
great importance. A track with homogeneous traffic – where all trains run at the same 
speed – has the greatest capacity. 

If the mix of trains running at different speeds is substantial, four tracks may be needed. 
The slow trains then have a pair of tracks and the faster tracks also have their own pair. 
This can be compared to a motorway with two lanes in each direction, with the difference 
that the trains cannot change lanes randomly. A special case is the special high-speed lines 
where the fastest trains have their own tracks that are straighter so that trains can run faster 
than the slower freight trains and regional trains, that often have approximately the same 
average speed, which run on the old line. 

The theoretical capacity in terms of the number of trains that can run per unit of time in 
the same direction on a track is determined by the signalling system and the trains’ 
performance. The practical capacity in terms of the number of trains is also determined by 
the fact that margins must exist for variations if demand, weather conditions, and driver 
behaviour, and to counter the effects of small delays and work on the track. For example, 
the number of wagons in a freight train can vary as can the number of passengers boarding 
and alighting at the stations, which affects run-times and dwell-times. 

The principle that trains cannot brake within the visible distance means that there is a 
developed safety system that ensures that two trains cannot run towards each other on a 
single-track and that the trains are at least braking distance from each other on a double-
track. The line is divided into blocks which only one train is allowed to occupy. The 
signalling system monitors whether the blocks are occupied or not. Modern signalling 
systems (ATC, Automatic Train Control) monitor a train’s speed and stops it automatically 
if the driver does not do so. 

The blocks are normally between one and three kilometres long. The block for a train at 
100 km/h is normally 700 metres and at 200 km/h 2,800 metres. In practice, the blocks 
and the braking sections set the limits for the theoretical capacity. The time it takes for the 
switchgear to process all the information and set signals and switches is an additional 
factor. 

The theoretical capacity of a double-track line is approximately 60 trains per hour and 
direction or a train a minute. This applies if it is possible to drive out all trains precisely one 
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after the other and that they then run at exactly the same speed on the line. The practical 
capacity that can be timetabled is approximately half, about 30 trains per hour or one train 
every two minutes, since there must be margins between the trains and it must be possible 
to counter variations in the traffic and short delays. 

On a double-track line, the nix of trains travelling at different speeds is of great importance 
as regards capacity. If slow trains, such as freight trains or regional trains, are mixed with 
express trains, capacity falls because the trains cannot overtake randomly. The trains may 
be slow because they stop at many stations (regional trains) or because the have a lower top 
speed (freight trains).  

In practice, capacity in the long-distance traffic system is lower, approximately 20 trains per 
hour, while it may be higher in the commuter train system, with over 30 trains an hour 
under ideal conditions. This also agrees well with the maximum line capacity in long-
distance traffic systems and in a commuter train system. Capacity can never be greater than 
the weakest link. Stations or nodes are often dimensioning factors when trains are to stop 
or brake to change tracks.  

The capacity of a single-track is highly dependent on the distance between the crossing 
stations and the trains’ speed. The shorter the distance between the crossing stations the 
higher the capacity, and the faster the trains reach the crossing stations. However, there is a 
limit because the trains do not have time to build up speed when the distances between 
stations are short.  

In practice, on a single-track line it is possible to operate a maximum of one train every 10 
minutes in each direction at an inter-station distance of 5 km and a speed of 100 km/h and 
one train every 15 minutes at a top speed of 200 km/h and an inter-station distance of 10 
km. Shorter inter-station distances may be needed, however, to allow different timetable 
designs and mixed traffic and to counter delays. 

There are examples of best practice from the best railway systems in the world that show 
what can be achieved with today’s technology and operational conditions. The highest 
capacity is attained in underground train systems that are operated automatically, e.g. the 
London Underground with 34 trains an hour. This system also has better punctuality and 
lower energy consumption than manually operated systems. 

The Japanese Shin-Kansen trains between Tokyo and Osaka are a good example of high-
speed train operation. Capacity is 16 trains per hour and direction, some of which are non-
stop trains that overtake other trains that stop along the way. In this case punctuality is also 
very high due to good maintenance and a high level of discipline in operation. In the 
French TGV system, it is possible to timetable 20 trains per hour and direction between 
Paris and Lyon when they do not stop at any intermediate stations. 

To summarize, the capacity of a railway system can attain the following values: 

• 60 trains/hour, queuing, without timetable, short block sections 

• 34 trains/hour London Underground with automatic operation 

• 30 trains/hour Wasp-waist under ideal conditions 

• 30 trains/hour Stockholm Metro 

• 20 trains/hour Stockholm-Uppsala on the outside tracks without stops 
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• 16 trains/hour High-speed trains in Japan with stops and overtaking 

• 8 trains/hour Western main line with mixed traffic 

• 4 trains/hour Single-track with crossing stations every 10 km 

The amount of freight or number of passengers that can be carried is also dependent on 
the trains’ capacity. This depends in turn on how many wagons/cars the train has and the 
capacity of each wagon/car. The capacity of the wagons/cars is beeing limited by the 
loading gauge in the case of length, width and height and by the maximum permitted axle 
load and weight per metre of train in the case of freight quantity. The train length can also 
be limited by the locomotive’s tractive power and by the length of the tracks at stations and 
terminals.  

Regarding freight trains, it is not primarily the number of trains that is the dimensioning 
factor but rather the transportation capacity in tons. In Europe, freight trains are normally 
750 metres long with a gross weight of 1,500-2,000 tons with an axle load of 22.5 tons. In 
the USA, freight trains may be 2-3 km long, contain over 100 wagons with an axle load of 
35 tons and weight 10,000 tons. If rail is to be able to compete with road, however, smaller 
and faster trains on more routes are also needed. 

If capacity is to increase also in the short term without substantial investment, the railways 
must be seen as a system where not only the number of trains per section is important but 
also the design of the timetable and the trains’ capacity and degree of utilisation are also of 
great importance. Examples of measures that can be taken in the short to medium term, 3-
5 years, are: Improved maintenance of the infrastructure and rolling stock, minor 
investment in signalling systems, crossing stations and passing tracks, traffic planning 
measures for better utilisation of train paths, better capacity utilisation on the trains and 
trains with greater capacity, and stimulation of more efficient utilisation by means of 
differentiated access charges. 

Better signalling systems and traffic control are other ways of increasing capacity. The 
introduction of the pan-European signalling system ETCS 2 first and foremost increases 
interoperability, but it cannot alone replace track expansion. Capacity and punctuality can 
also be increased by means of automatic train operation. Using simulation to aid 
timetabling and support operative traffic management is another way of increasing capacity 
and making railway operation more flexible.  

In the long term, investment in new track and railways is the best way to increase capacity. 
On single tracks, the first step can be to build more crossing stations. Then the single-
tracks can be expanded into double-tracks where demand is greatest. Lines with both 
extensive passenger and freight traffic should in a long-term perspective be expanded to 
double-track lines along their length. Capacity is never higher than the weakest link and 
bottlenecks should therefore be eliminated. Stations and terminals can often constitute 
bottlenecks and it must be ensured that the whole system has sufficient capacity. 

In case of very high demand and substantial speed differences, for example around big 
cities, four-track lines should be laid to separate the slow trains from the fast trains. On 
longer routes, special high-speed lines should be constructed for fast passenger traffic over 
300 km/h. The advantage of constructing two completely new tracks is that they can be 
given a much straighter alignment and thus allow higher speeds than if a four-track line is 
constructed parallel to the existing line. When the express trains are removed from the 
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conventional lines, capacity increases for freight trains and regional trains that have 
approximately the same average speed.  

A road and a railway are two completely different ways of transporting people and freight. 
There are nonetheless some similarities and differences between the two. On a road, we 
usually estimate maximum capacity to be approximately 2,000 cars per hour and direction. 
This is equivalent to one car every two seconds. If one car has two occupants on average, 
the capacity is 4,000 people per hour, lane and direction. 

On a double-track railway, the maximum is 30 trains per hour and direction or one train 
every two minutes. If each train has a capacity of 1,000 seats, the capacity is 30,000 people 
per hour and direction. Some trains can seat up to 1,600 passengers. Capacity on such 
trains is then 12 times that of a road traffic lane. 

If a freight train is operated every 5 minutes on a double-track line, it is possible to run 12 
freight trains an hour. With a length of 750 metres, an axle load of 25 tons and a payload of 
923 tons per train, transport capacity is approximately 11,000 tons per track and direction. 
This is equivalent to 385 24-metre trucks carrying an average load of 30 tons. If the train 
length is increased to 1,500 metres and the axle load to 30 tons, it is possible to transport 
28,000 tons per track and direction. 

Another difference is that the train can maintain a speed of 300 km/h in almost complete 
safety while the maximum capacity on the roads is reached at approx. 70 km/h and safety 
is relatively low. Mixing heavy and light vehicles like trucks and cars is particularly 
problematic. 

The conclusion we can draw from this is that the railway’s safety systems do not allow 
trains to be run especially close together but that it is nonetheless possible to achieve both 
high transport capacity, high speed and high safety in a railway system in comparison with a 
road system.  
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Running times between crossing stations for Ådals- and Botnia line
Freight trains in 100 km/h
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Figure: On a single-track the time distance between crossing stations is a crucial factor as 
regards capacity. On the Ådalen Line, the differences between freight and passenger trains are 
not so great because the line is old and crooked. The longest time distance, 10-13 minutes, is a 
dimensioning factor. On the newly constructed Botnia Line, the passenger trains run twice as 
fast as the freight trains, the longest time being 8 minutes for freight trains and 4 minutes for 
passenger trains. 
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Figure: Example of a graphical timetable for double-track in one direction with mixed freight and 
passenger traffic. The red trains, X2000 Stockholm–Malmö, catch up the green freight train that 
have to move aside and wait. The blue trains are regional trains that do not go all the way. In 
this example, 7 freight trains, 2 express trains and 2 regional trains in two hours can be 
accommodated, ie. 5.5 trains per hour and direction.  
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Figure: On a double-track railway it is possible to timetable a train every two minutes, or 30 
trains per hour and direction. With a capacity of 1,000 seats per train, it is possible to transport 
30,000 people an hour. In a road traffic lane, a car can be driven every three seconds or 2,000 
cars per hour and direction. If one car has 2 passengers on average, the capacity is 4,000 
people per lane and direction. A track thus has almost 8 times the capacity of a road traffic lane. 
The train is also safe and can travel at up to 350 km/h and with 20 trains an hour. 
 

 

 
 

KTH Railway Group 
The Railway Group at The Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm 
conducts interdisciplinary research and education in railway technology and train 
traffic planning. The purpose of the research is to develop methods and contribute 
knowledge that can develop the railway as a mode of transport and make the train 
more attractive to transportation customers and more profitable for the railway 
companies. The Railway Group is funded by, among others, the Swedish Transport 
Administration, Bombardier and the Association of Swedish Train Operators. 

This project “Capacity analysis of the Swedish rail network” was funded by the 
National Rail Administration (Banverket) and the findings reported in three partial 
reports:  

1. How many trains can be run? An analysis of theoretical and practical capacity 

2. Processing and analysis of a database of infrastructure, traffic, timetables and 
delays 

3. Proposed measures to increase capacity in the short term 

These and other interesting reports from the Railway Group KTH at the Department 
of Traffic and Logistics can be found on our website at www.infra.kth.se/jvg 
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1 Vad påverkar kapaciteten? 
De viktigaste faktorerna som påverkar kapaciteten är: 

• Infrastrukturen 

• Signalsystemet 

• Trafikstrukturen 

• Fordonen 

• Punktligheten 

Infrastruktur och signalsystem beskrivs översiktligt först, därefter görs en genomgång av 
kapaciteten under olika förhållanden. 

1.1  Infrastrukturen 
Den viktigaste faktorn för kapaciteten är infrastrukturen d.v.s banans utformning i form av: 

• Enkelspår 

• Dubbelspår 

• Fyrspår 

• Knutpunkternas utformning 

• Stationernas utformning 

• Terminalernas utformning 

En del av infrastrukturen utgör signalsystemet som beskrivs närmare nedan. 

1.2  Signalsystemet 
När tågen följer efter varandra på en dubbelspårssträcka skiljs de åt av ett minsta 
säkerhetsavstånd mellan tågen för att säkerställa att de av någon orsak inte skall 
sammanstöta med varandra. Avståndet mellan tågen regleras med signaler för de olika 
blocksträckorna som tågen passerar. Genom att variera längden på de blocksträckorna går 
det att variera det minsta tillåtna avståndet mellan två efterföljande tåg. Går det att minska 
detta avstånd kan tågen köra med kortare avstånd mellan tågen och därmed få fler tåg att 
passera under en given tidsperiod vilket leder till en högre kapacitet. Avståndet mellan 
tågen beror även på hur det efterföljande tåget hanterar de försignalbesked som de erhåller 
för framförvarande tåg.  

Headway är tiden mellan två efterföljande tåg. Denna tid motsvarar den tid det tar från att 
ett tåg passerar en punkt på banan till att det efterföljande tåget passerar samma punkt. Det 
går också att definiera som avståndet mellan två efterföljande tåg dividerat med deras 
hastighet. 

Detta mellanliggande avstånd består av: 

• Det egna tågets längd.  

• Längden på de belagda blocksträckorna (längd av spårledningar/signalavstånd). 
Blocksträckornas antal varierar beroende på det främre tågets hastighet och vilket 
signalsystem som används (ATC1 eller ATC2). 

• Försignalavståndet till restriktiv försignal (kör, vänta stopp/begränsning) respektive 
till försignal för klarsignal (kör, vänta kör). 
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• Det efterföljande tågets bromsförmåga. 

• Uppdateringstiden för signalsystemet 

 

Tid

Headway, 
(tidsavstånd) 

mellan  
tågen

Försignal 
Kör,  
vänta  
stopp

Försignal 
Kör,  
vänta  

kör

Stopp-
signaler

12

3

4

5

6
Efterföljande  
tåg

1: Tid för signalsystemet att 
     släppa och åter belägga blocksträckor 
2: Tid för lokförare att registrera signalbesked 
3: Körtid i blocksträcka utan restriktioner 
4: Körtid i blocksträcka med ev stoppbesked 
5: Körtid i belagd blocksträcka efter efter föregående tåg 
6: Passagetid för tågen 
 

7: Avstånd som tåget förflyttar sig under tiden som signalsystemet slår om samt att lokföraren  
    noterar klarsignal  

Signalskugga efter föregående tåg

Färdriktning

Minimalt avstånd mellan tågen vid normal körning

Minimalt avstånd mellan tågen vid optimal körning

Belagda blocksträckor

Försignal 
Kör,  
vänta  

kör

Försignalavstånd77

Ovanstående signaler har precis slagit om efter att det främre 
tåget släppt spårledningen på föregående blocksträcka 

 
Figur: Headwayavstånd för efterföljande tåg. 

 
Efter varje tåg skapas en signalskugga som följer tåget med restriktiva besked i de signaler 
som tåget just har passerat. Detta avstånd är en säkerhetsmarginal för att efterföljande tåg 
skall kunna hinna bromsa om det framförvarande tågen är tvunget att genomföra en 
nedbromsning eller av annan anledning minskar sin hastighet eller stannar på banan. 

Det efterföljande tåget kan välja att köra olika nära det framförvarande tåget. Om det kör 
normalt så att avståndet till framförvarande tåg alltid är så stort att det i samtliga försignaler 
får besked klarbesked (kör, vänta kör) så erhålles ett avstånd mellan tågen så att det 
efterföljande tåget inte behöver bromsa under färd.  

Alternativt kan tåget gå närmare det framförvarande tåget så att försignalen visar att 
efterföljande signal visar stopp (kör, vänta stopp). Om framförandet av framförvarande tåg 
är stabilt skall den signalen slå över till klartecken (klarsignal) innan det efterföljande tåget 
anlänt fram till denna signal. Detta ger att avståndet mellan de två tågen kan minskas i 
jämförelse med avståndet mellan dem när tågen färdas enligt normalt körsätt.  
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1.3  Hur konstrueras tidtabellen? 
Tidtabellskonstruktionen görs utifrån en mängd olika utgångspunkter. Det vanligaste är att 
man utgår från den befintliga tidtabellen och justerar den efter erfarenheter om 
punktligheten och marknadens krav. Hjälpmedel finns i form av gångtidsverk och grafiska 
tidtabellsverktyg där man kan identifiera konflikter. Banverket har ett antal tumregler för 
avrundning av gångtider och för marginaler i tidtabellen. Simulering har hittills inte använts 
för tidtabellsplanering. 

Tidtabellstiden består av följande komponenter: 

• Körtid 

• Förarmarginal 

• Start- och stopptillägg 

• Uppehållstid vid station 

• Nodtillägg mot större knutpunkter 

• Avrundningar mot hela minuter 

• Övriga tillägg för oförutsedda störningar 

• Banarbetstillägg 

Körtiden beräknas med ett gångtidsverk där alla linjer och fordonstyper finns inlagda. Olika 
förare har olika körstil och det påverkar både rättidigheten och energiförbrukningen. 
Förarmarginalen brukar sättas till 3 %. Den skall spegla olika körsätt men också olika 
väderförhållanden med adhesion och slirningsrisk. Tågen kan också vara olika tunga.  

För att beräkna uppehållstiden på stationer så tillkommer först ett start- och stopptillägg 
som beräknas i gångtidsverket och sedan en tid för resandeutbyte samt teknisk tid för att 
öppna och stänga dörrar och avgångssignalera. För själva uppehållet på station lägger man 
på ett jämt antal minuter, i regel en minut på små stationer och två minuter på stora 
stationer. Avrundningar sker oftast uppåt till jämna minuttal. Avgångstiden mot 
resenärerna måste naturligtvis vara ett jämnt minuttal.  

Olika pålägg görs sedan på olika sträckor, det kan vara ett oplanerat stopp, ett visst antal 
minuter på en viss sträcka eller ett nodtillägg vid en stor station. Oftast läggs en större 
marginal närmast slutstationen. Detta av två skäl: Dels för slutstationen ofta är en stor 
station där det kan finnas kapacitetsproblem dels för att man skall ha en sista chans att ta 
igen en mindre försening då det är många passagerare till slutstationen. 

Av tabellerna på sidan 22 framgår uppbyggnaden av tidtabellen för ett direkttåg mellan 
Göteborg och Stockholm, tåg 400 med avgång 6:00 från Göteborg och ankomst 8:45 till 
Stockholm. Den annonserade tiden är således 2h45min vilket ger en genomsnittshastighet 
på 166 km/h och det är också det snabbaste tåget i Sverige. Körtiden utan förarmarginal är 
2:33 eller 93 % av den totala tidtabellstiden. Förarmarginalen utgör drygt 4 minuter eller 3 
%. Nodtillägg finns på 7 minuter. Egentligen är nodtillägget 4 minuter mellan Göteborg-
Hallsberg och 4 minuter Hallsberg-Stockholm, sammanlagt 8 minuter, men eftersom detta 
är ett direkttåg som inte stannar någonstans har 7 minuter bedömts vara tillräckligt. 
Nodtilläggen utgör 4 % av tidtabellstiden. 

Teoretiskt är det således möjligt att köra tåget på 2:33, men tåget är beroende av andra tåg 
och normalt finns inte möjlighet att komma in i Stockholm vid denna tid. Däremot är det 
möjligt att köra in tid vid en försening och ändå komma i tid om det inte uppstår konflikter 
med andra tåg under vägen. 
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Tågen är utrustade med automatiskt tågstopp och hastighetsövervakning (ATC). Det går 
att köra 9 km/h fortare än tillåten hastighet innan ATC-systemet ingriper, men redan vid 
+5 km/h ljuder en varningssignal som inte är behaglig att lyssna till. Men en skicklig förare 
skulle kunna köra 4 km/h fortare och i så fall teoretiskt kunna spara ytterligare ca 4 minuter 
på hela sträckan Stockholm-Göteborg. Det bör framhållas att detta inte utgör någon 
säkerhetsrisk eftersom hela systemet är dimensionerat för 10 % högre hastighet än den 
största tillåtna. 

För ett uppehållståg tillkommer start- och stopptilläggen som uppgår till drygt 2 minuter 
per uppehåll och uppehållstiden som är 1-2 minuter. Den tekniska tiden för att öppna och 
stänga dörrarna och avgångssignalera uppgår bara den till ca 30 sekunder. För att få den 
slutgiltiga tidtabellen brukar man runda av sekunderna uppåt till jämna minuter. 
Överslagsmässigt brukar man därför räkna med att ett uppehåll med X2000 tar 5 minuter. 

Ett ofrivilligt stopp p g a röd signal kostar således minst 2 minuter, och står man i en minut 
så blir det 3 minuter. Av detta framgår att nodtilläggen räcker till högst två ofrivilliga stopp.  

Om ett uppehållståg är försenat så finns tid att spara på uppehållen om tågbefälhavaren kan 
påskynda på- och avstigningen och dörrstängningen. Å andra sidan är risken stor för 
förseningar just på stationerna, särskilt om belastningen är hög. 

De uppehållståg som SJ kör som ”stomtåg” varannan timme med anlutningar vid 
knutpunkterna har en tidtabellstid på 3:07. Den teoretiska tidtabellstiden är 3:02. Det 
resterande pålägget på 5 minuter utgörs dels av avrundningar till jämna minuter uppåt vid 
varje uppehåll dels ett pålägg för att tåget inte ska komma ikapp andra tåg som en följd av 
att det är trångt på banan i de lägen som stomtågen går. 

På uppehållståget utgör körtiden utan förarmarginal 82 % av tidtabellstiden. 
Förarmarginalen utgör 2,5 % och övriga tidstillägg 7 % av den totala tidtabellstiden. 
Sammanlagt blir det 18 minuter eller ca 10 % av tidtabellstiden i pålägg. De fyra uppehållen 
kostar ca 16 minuter eller 9 % av tidtabellstiden. Varje uppehåll kostar 2-3 % av 
tidtabellstiden. 
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Tidtabellstid för ett direkttåg Stockholm-Göteborg uppdelad i komponenter 
Direkttåg

h:min:sek h:min sek Andel %
Körtid
Körtid utan förarmarginal 2:32:55 2:32 9 175 92,7%
Förarmarginal 3%
Förarmarginal 0:04:35 0:04 275 2,8%
Körtid med 3% marginal 2:37:30 2:37 9450 95,5%
Avrundning 0:00:30 0:00 30 0,3%
Körtid 2:38:00 2:38 9 480 95,8%
Tillägg i noder
Stockholm-Göteborg 0:07:00 0:07 420 4,2%

Summa tidtabellstid 2:45:00 2:45 9 900 100,0%
 

Tidtabellstid för ett stomtåg Stockholm-Göteborg uppdelad i komponenter 
Stomtåg

h:min:sek h:min sek Andel %
Körtid
Körtid utan förarmarginal 2:32:55 2:32 9 175 81,8%
Förarmarginal 3%
Förarmarginal 0:04:35 0:04 275 2,5%
Körtid med 3% marginal 2:37:30 2:37 9450 84,2%
Avrundning 0:00:30 0:00 30 0,3%
Körtid 2:38:00 2:38 9 480 84,5%
Tillägg i noder
Stockholm-Hallsberg 0:04:00 0:04 240 2,1%
Hallsberg-Göteborg 0:04:00 0:04 240 2,1%
Summa nodtillägg 0:08:00 0:08 480 4,3%

Summa tidtabellstid 2:46:00 2:46 9 960 88,8%

Uppehåll vid 4 stationer
Start- och stopptillägg 0:08:58 0:08 538 4,8%
Uppehållstid 0:07:00 0:07 420 3,7%
Summa 0:15:58 0:15 958 8,5%

Summa tidtabellstid 3:01:58 3:01 10 918 97,3%

Övriga tidstilägg 0:05:02 0:05 302 2,7%

Summa tidtabellstid 3:07:00 3:07 11 220 100,0%
 

Uppehåll för stomtåg med start- och stopptillägg och uppehållstider 
Uppehåll vid station Start- och Uppehålls- Summa Andel
h:min:sek stopptillägg tid
Södertälje Syd 0:02:09 0:01:00 0:03:09 1,7%
Katrineholm 0:02:05 0:02:00 0:04:05 2,2%
Skövde 0:02:36 0:02:00 0:04:36 2,5%
Herrljunga 0:02:08 0:02:00 0:04:08 2,2%
Summa 0:08:58 0:07:00 0:15:58 8,5%

Summa tidtabellstid 3:07:00 100,0%
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1.4  Samband mellan olika variabler 
Det finns ett antal parametrar som kan användas för att beskriva hur effektiv en trafikering 
på järnvägen är. De olika parametrarna motverkar eller samverkar ofta med varandra 
eftersom de beskriver olika målsättningar i trafikeringen. En medveten åtgärd på en av 
variablerna påverkar de övriga variablerna. Olika parter, resenärer och trafikutövare kan 
även uppfatta verkan av dem på olika sätt. Det är robusthet, medelhastighet, antal tåg och 
trafikmönster. 
 

Antal tåg

Robusthet Medelhastighet

Trafikmönster

Homogen regionaltågstrafik

Heterogen stambanetrafik

 
Figur: Faktorer som påverkar kapaciteten. 

I diagrammet ovan markeras värdet av de olika variablerna på de olika axlarna. Ändringar 
på endera av de olika variablerna påverkar de övriga variablerna. 

Antalet tåg beskriver hur många tåg som passerar en punkt eller sträcka på en given tid 
utan att de hindrar omgivande tåg.  

Medelhastigheten är beroende av banans sth samt tågets maxhastighet, accelerations- och 
retardationstider samt uppehållstider på stationer och vid möten. 

Trafikmönstret beskriver hur blandningen är mellan olika typer av tåg genom att tågens 
uppehållsmönster, hastighet och prestanda varierar.  

Robusthet beskriver de olika tågens förmåga att hålla tidtabellen, t ex att anlända till 
respektive avgå från stationerna i rätt tid. 
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2 Kapacitet på enkelspår 
2.1  Kapacitet beroende på avstånd mellan mötesstationer 
Det minsta tidsavståndet framgår av nedanstående tidtabellsexempel. Tidsavståndet mellan 
två följande tåg är konstant. Om avståndet avläses i station M framgår tydligt att körtiden 
utan tågmöte måste kompletteras med mötestiden för ett nedgående och ett uppgående tåg, 
det vill säga. 
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Figur: Minsta tidsavstånd utan trängsel. Två tåg i samma riktning får inte ligga närmare 
varandra än att ett tåg i motsatt körriktning kan möta dem på olika stationer.  

 
Om banan är asymmetrisk med till exempel uppehåll eller ojämna stationsavstånd, blir det 
tidsmässigt längsta stationsavståndet dimensionerande för den teoretiska kapaciteten. 
Tiderna kan avläsas som det längsta tidsavståndet mellan mötesstationerna. Av figur 
framgår tidsavstånden mellan mötesstationer på Ådalsbanan och Botniabanan med ett 
snabbt regionaltåg.  

Av figuren framgår att Ådalsbanan blir dimensionerande med en maximal gångtid på 
knappt 12 minuter. Det beror på att det både är långt mellan mötesstationerna och att 
hastigheten är låg. Där går det således att köra 60/12/2=2,5 tåg per timme och riktning. På 
Botniabanan är den längsta tiden 4 minuter. Där går det således att köra 60/4/2=7,5 tåg 
per timme och riktning eller tre gånger så många tåg. 
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Gångtider stationsvis X50  (söderut)

0:00

0:05

0:10

0:15

Sundsvall Västeraspby Härnösand Örnsköldsvik Nordmaling

Ådalsbanan
Medel: 5 min 23 s
Max:  11 min 43 s

Botniabanan
Medel: 2 min 38 s
Max:    4 min 01 s

Umeå
 

Figur: Tidsavstånd för persontåg mellan mötesstationer på Ådalsbanan och Botniabanan. Start- 
och stopptillägg ingår. 

 

Gångtider stationsvis 1 200 ton godståg (söderut)

0:00

0:05

0:10

0:15

Sundsvall Västeraspby Härnösand Örnsköldsvik Nordmaling

Ådalsbanan
Medel: 6 min 35 s
Max:  13 min 17 s

Botniabanan
Medel: 4 min 41 s
Max:    8 min 45 s

Umeå
 

Figur: Tidsavstånd för godståg mellan mötesstationer på Ådalsbanan och Botniabanan. Start- 
och stopptillägg ingår. 
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2.2  Kapacitet beroende på hastighet och signalsystem 
Den teoretiska kapaciteten hos enkelspåriga järnvägar är starkt beroende av körtiden mellan 
banans mötesstationer. Körtiden beror i sin tur på faktorer såsom:  

• Avståndet mellan mötesstationerna 

• Fordonsegenskaper, främst accelerations- och retardationsvärden 

• Största tillåtna hastighet för banan 

• Största tillåtna hastighet för fordonen 

• Signalsystemets utformning på mötesstationerna 

En skattning av en enkelspårig banas maximala kapacitet kan göras utifrån följande 
antaganden: Maximalt kapacitetsutnyttjande d.v.s. det ska alltid finnas ett tåg på den längsta 
stationssträckan, alla tåg framförs med samma fordon, trafikeringen sker strikt växelvis, 
inga uppehåll för resandeutbyten.  

På nästa sida visas också hur medelhastigheten påverkas av det längsta stationsavståndet. 
Ett större stationsavstånd, och därmed en lägre mötestäthet (mer sällan tågmöte), möjliggör 
en högre medelhastighet. 

Att kurvorna börjar vid olika stationsavstånd beror på att fordonets sammanlagda 
accelerations- och bromssträcka sätter en undre gräns där stationsavståndet är tillräckligt 
för att full sth ska kunna utnyttjas.   
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Figur: Samband mellan kapacitet i antal tåg per timme och riktning och stationsavstånd på en 
enkelspårig linje. 
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Figur: Samband mellan medelhastighet i km/h och stationsavstånd på en enkelspårig linje. 
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2.3  Effekt av partiella dubbelspår 
Ett problem med enkelspår är att själva tågmötet tar tid och att tågen i olika riktningar blir 
beroende av varandra. Ett möte på en mötesstation ”i skogen” tar ca 4 minuter i 
sammanlagd extratid för båda tågen under ideala förhållanden. Det kan ordnas så att det 
ena tåget får hela väntetiden eller att den delas mellan tågen. Om tågen däremot möts vid 
en station där tågen ändå gör uppehåll för resandeutbyte krävs ingen extra tid eftersom 
tågen ändå ska stanna.  

Tar man hänsyn till förseningar kan man behöva en marginal också men när det gäller 
stationen så kan en del av marginalen för resandeutbytet användas. Vill man kunna ha 
flygande möten i hög hastighet utan att tågen måste stanna så krävs det partiella 
dubbelspår. Ett exempel på ett sådant finns på Svealandsbanan där regionaltågen kan 
mötas i 200km/h. 

En nackdel med partiella dubbelspår är att de förutsätter att både tidtabell och tågtyp ligger 
fast under banans livslängd så att tågen alltid möts i den ideala punkten mitt på det partiella 
dubbelspåret. Även om så är fallet så kan vid en liten försening tågmötet förskjutas utanför 
dubbelspårssträckan. Om den då är lång till nästa mötesstation kan förseningarna bli 
betydande. 

Effekten av fler mötesstationer eller partiella dubbelspår har analyserats i ett särskilt projekt 
vid KTH. En modell har utvecklats ”Samfost” som beräknar den genomsnittiga tiden – 
mötestidsfunktionen – som går åt för ett tågmöte vid en godtycklig punkt på en enkelspårig 
järnväg. Av figurerna på nästa sida framgår Svealandsbanan mellan Södertälje och Läggesta 
som den byggdes 1997 samt mötestidsfunktionen. 

Av den översta figuren framgår den kortaste teoretiska mötestiden vid varje punkt på 
banan den svarta kurvan. Den är lägst, 0 minuter, på det partiella dubbelspåret mellan 
Läggesta och nära 0 på Nykvarns station där tågen ändå måste stanna. Om tågen möts på 
det partiella dubbelspåret så tillkommer 45 sekunder för det ena tåget som måste bromsa in 
för att köra i växeln där dubbelspåret går ihop till enkelspår mellan stationerna.  

Banverket planerar för att bygga ut Svealandsbanan för att vid behov kunna köra ett tåg var 
30:e minut samt för att minska förseningsrisken och öka flexibiliteten i tidtabellsläggningen. 
En analys har därför genomförts av lämpliga åtgärder både med Samfost och med 
simulering. Ett förslag till utbyggnad, som också har beslutats att genomföras, framgår av 
den nedre figuren. 

För det första byggs tre nya korta mötesstationer. Genomsnittsavståndet mellan 
mötesstationerna minskar därmed från 15 km till 7,5 km. För det andra förlängs det 
partiella dubbelspåret till Nykvarn: Ytterligare en station hamnar inom dubbelspåret 
(Nykvarn). Därmed ökar tiden som tågen befinner sig på dubbelspåret från 5 till 10 
minuter och hastighetsrestriktionerna i växeln försvinner. Dessa åtgärder genomförs inom 
”Kraftsamling Mälardalen” och kommer att vara klara 2011. 

Dessutom planeras en mötesstation att byggas i Strängnäs med ett kortare partiellt 
dubbelspår. Som framgår av den övre figuren tar i dag ett fiktivt tågmöte i Strängnäs 
maximal tid på 7 minuter. Samtidigt är det en idealisk plats att mötas på eftersom 
persontågen ändå stannar där. Som framgår av den nedre figuren passar det också vid 30-
minuterstrafik att mötas både på det partiella dubbelspåret mellan Nykvarn och Läggesta 
och i Strängnäs eftersom det är ca 15 minuters körtid mellan dessa. 
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Figur: Svealandsbanan som den byggdes 1997 med fyra mötesstationer och ett partiellt 
dubbelspår på 10km. Överst ”mötestidsfunktionen”: den tid det tar att mötas vid en godtycklig 
punkt på banan. Svart kurva är genomsnitt, blå är 80%-percentiler för nedgående tåg och röd 
för uppgående tåg. Mötestidsfunktionen är som högst vid Strängnäs station med 420 sekunder 
eller 7 minuter och är 0 på en kort sträcka i mitten på det partiella dubbelspåret. 

 

 
Figur: Svealandsbanan som den beslutats byggas ut med tre nya mötesstationer, det partiella 
dubbelspåret förlängt till Nykvarn och ett nytt kortare dubbelspår vid Strängnäs station. Överst 
”mötestidsfunktionen”: den tid det tar att mötas vid en godtycklig punkt på banan enligt samma 
definition som i figuren ovan. Mötestidsfunktionens toppar ligger omkring 240 sekunder eller 4 
minuter och det finns två sträckor där den är 0 som medger 30-minuterstrafik utan tidstillägg för 
möten. 
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2.4  Jämförelse mellan enkelspår och dubbelspår 
Tidsförlusterna i samband med tågmöte ger en lägre medelhastighet. Med en ökad turtäthet 
ökar också mötestätheten, vilket gör att medelhastigheten på en enkelspårig bana minskar 
med ökad turtäthet. I nedanstående figur visas hur medelhastigheten varierar med 
turtätheten. 
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Figur: Teoretisk medelhastighet för trafik på dubbelspår respektive enkelspår med olika 
stationsavstånd som funktion av turtätheten. 

Den översta kurvan (linjen) motsvarar dubbelspår. Där är medelhastigheten (i princip) 
oberoende av mötestätheten. Ingen teknisk tid förekommer, ingen förseningsöverföring 
och infrastrukturen är inte begränsande. Under denna referenslinje visas hur den möjliga 
medelhastigheten varierar för tre olika utformningar av enkelspår. Kurvorna är 
framräknade för en bana med enbart vanliga mötesstationer där tågen inte har uppehåll för 
resandeutbyte.   

Enkelspår med ideala stationsavstånd innebär att mötesstationerna ligger på det avstånd 
som krävs för den aktuella turtätheten (däremellan finns reservstationer som kan användas 
vid störningar). Tidsförlusten för tågmöte är därmed bara den tekniska tiden kompletterad 
med ett tidstillägg för att parera sekundära förseningar. Tidstillägget har här valts som 
väntevärdet för sekundärförseningen. Skillnaden mellan kurvorna ”Dubbelspår” och 
”Enkelspår ideala stationsavstånd” (översta rosa pilen med fyrkanter) är därför den minsta 
skillnad i hastighet som kan åstadkommas med ett enkelspår.  

Kurvan för ideala stationsavstånd faller allt snabbare i takt med att turtätheten och 
mötestätheten ökar. Eftersom stationsavstånden anpassas efter turtätheten blir kurvan 
jämn.  

I verkligheten ligger inte mötespunkterna på de platser där det efterfrågade trafikupplägget 
kräver. I figuren visas två sådana exempel: stationsavstånd 7.5 respektive 15 km. De 
förutbestämda stationsavstånden gör att infrastrukturen blir begränsande för vissa 
turtätheter. Det relativt korta stationsavståndet 7.5 km följer dock den ideala kurvan väl.  
Skillnaden i medelhastighet mellan ”Enkelspår ideala stationsavstånd” och ”Enkelspår 7.5 km 
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stationsavstånd” (respektive ”Enkelspår 15 km stationsavstånd”) är ett mått på hur väl 
infrastrukturen passar för olika turtätheter.  

Figuren visar att tågmötena påverkar restiden (medelhastigheten). Därför är det intressant 
att undersöka olika åtgärder för att minska tidsåtgången för tågmöte. Figuren visar också 
tydligt att det finns en övre turtäthetsgräns för enkelspåriga banor. Vid någorlunda korta 
stationsavstånd (≤ 10 km) ligger denna gräns vid 20-30-minuterstrafik.  
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3 Kapacitet på dubbelspår och fyrspår 
3.1  Kapacitet beroende på signalsystem och hastighet 
Kapaciteten på en dubbelspårig linje beror på tågens hastighet, bromsprestanda och 
signalsystemets utformning. 

Den teoretiska kapaciteten har beräknats som det minsta möjliga inbördes avstånd, i 
sekunder, som två tåg med samma hastighet kan ha, utan att föraren i det efterföljande 
tåget märker av det framförvarande. Med detta avses att han inte skall komma in i ATC 
systemets förblinkningsintervall. Dock kan situationen uppstå att det i förindikatorn på 
ATC-panelen visas 0 eller 0p. 

Situationen som har studerats, och som är kritisk när två tåg med samma hastighet följer 
varandra på linjen, är ögonblicket som uppstår när det första tåget precis har lämnat en 
blocksträcka, men signalsystemet inte hunnit detektera detta och ställa om signalen in på 
den nu fria blocksträckan till kör, blockpost 2 i figuren nedan. Vid denna situation är kravet 
på avståndet mellan tågen som störst eftersom det efterföljande tåget då fortfarande har 
blockpost 2 som slutpunkt. 

 

huvudsignal

försignal/repeterförsignal

1 2 3 4

huvudsignal

försignal/repeterförsignal

huvudsignal

försignal/repeterförsignal

1 2 3 41 2 3 4

 
Figur: Avstånd mellan tåg beroende på blocksträckor och försignalavstånd. 

För linjer med sth lägre eller lika med 200 km/h visas i figuren överst på nästa sida den 
teoretiska kapaciteten för tåg med goda prestanda (bromsansättningstid 3s och 
retardationsförmågan 1 m/s2). Av figuren framgår att vid långa blocksträckor på 3 km och 
låga hastigheter på 50 km/h blir kapaciteten ett tåg var 6:e minut per riktning. Vid 
blocksträckor på 1,5 km, som är vanligt i Sverige, och hastigheten 100 km/h blir 
kapaciteten ett tåg varannan minut. Kapaciteten ökar också med ökande hastighet men är 
ganska konstant över 120km/h.  

Med extremt korta blocksträckor ner mot 250 m, som på Getingmidjan i Stockholm, kan 
man komma upp i en kapacitet på ett tåg per minut i hastigheter över 80 km/h. Man 
närmar sig då kapaciteten för ERTMS2 d.v.s. korta blocksträckor med kontinuerlig 
uppdatering av var framförvarande tåg befinner sig. Kapaciteten för en sådan linje framgår 
av den nedre figuren som avser en höghastighetsbana med sth högre än 200 km/h och tåg 
med höga prestanda.  

Kraven för dessa banor är dock inte högre än vad ATC-systemet redan idag ställer på tåg 
med sth 200km/h. Förvarningstiden är 13s, lika mycket som används i dagens ATC-system 
då tågen kör snabbare än 80 km/h, bromsansättningstiden är 2s och retardationen 1 m/s2. 
Av kurvorna framgår att maxkapaciteten på ett tåg per minut ligger vid 150-200km/h vid 
korta blocksträckor och ett tåg varannan minut vid långa blocksträckor. Av detta framgår 
att blocksträckans längd har störst betydelse för kapaciteten. Det bör framhållas att detta är 
den maximala kapaciteten under ideala förhållanden utan förseningar och marginaler för 
olika väderförhållanden och förarbeteende. 
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Tid mellan tåg beroende på blocksträcka och hastighet
-med konventionellt signalsystem
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Figur: Tid mellan tåg beroende på blocksträckans längd och hastighet. 

Tid mellan tåg beroende på blocksträka och hastighet
-med kontinuerlig uppdatering enligt ERTMS nivå 2
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Figur: Tid mellan fiktiva högpresterande höghastighetståg med signalsystem motsvarande 
ERTMS 2. 
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3.2  Kapacitet på ett dubbelspår beroende på trafikstruktur 
För att belysa hur kapaciteten kan utnyttjas beroende på tågens blandning och hastigheter 
redovisas i detta avsnitt ett antal enkla grafiska tidtabeller. I en grafisk tidtabell visas tiden 
på den ena axeln (X-axeln) och sträckan på den andra axeln (Y-axeln). Det är det vanligaste 
hjälpmedlet för att planera tågtrafik. 

I följande exempel visas en bana som är 167 km lång. Linjen förutsätts vara dubbelspårig 
men här visas bara ena riktningen. Om trafiken är symmetrisk kan lika många tåg köras i 
andra riktningen. De röda persontågen kör sträckan på 50 minuter och de gröna godstågen 
på 100 minuter. Det motsvarar ett snabbtåg som kör i 200 km/h och ett godståg som kör i 
100 km/h. I verkligheten tillkommer start- och stopptillägg på några minuter men vi 
bortser från det här för att förenkla exemplet. 

Blandad trafik 
Det första exemplet visar en situation där man kör tågen efter varandra och där tågen inte 
kan köra förbi varandra någonstans längs linjen s.k. förbigång. I detta exempel kan man då 
köra ett persontåg och ett godståg varje timme, se den översta figuren.  

Om station B, på halva sträckan, kan användas som förbigångsstation finns två olika sätt att 
utnyttja den skapade kapaciteten: För att köra fler persontåg eller för att köra fler godståg. 

Den nedre figuren visar när förbigångsstationen används för att köra fler persontåg. Då 
ökar kapaciteten från 1,0 persontåg/timme till 1,58 persontåg/timme (38-minuterstrafik) 
och 1,58 godståg per timme. Att det inte går att köra 2.0 tåg/timme beror på att 
förbigången kostar kapacitet då godståget måste bromsa och accelerera. Man får räkna med 
att det går åt ca 5 minuter extra före förbigången och fem minuter efter förbigången för att 
tågen inte ska komma ivägen för varandra och för att det ska finnas en viss marginal. Det 
innebär också att godståget får 10 minuters längre gångtid och att tågen blir beroende av 
varandra. 

Homogen trafik 
Om man bara kör snabbtåg eller godståg blir kapaciteten mycket högre. Med en användbar 
headway (tidsavstånd mellan tågen) på fem minuter så ryms antingen 12 persontåg eller 12 
godståg varje timme. Det är den situationen om man kör på en höghastighetsbana med 
enbart snabba tåg eller en konventionell bana med enbart godståg eller regionaltåg, se 
figurerna på nästföljande sida. 

Om hastigheten är lägre och trafiken är helt homogen kan kapaciteten bli ännu högre som 
t.ex. i tunnelbane- och pendeltågssystem eller kortare sträckor där alla tåg kör lika fort som 
”getingmidjan” i Stockholm. System som planeras och byggs enbart för homogen trafik 
kan i större utsträckning anpassas tekniskt för en högre kapacitet genom åtgärder i 
signalsystem m.m. Knutpunkter, stationer, terminaler och uppehåll för resandeutbyte blir 
ofta det som i praktiken dimensionerar kapaciteten när trafiken är homogen. 
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Figur: Kapacitet på en linje med ett snabbt persontåg (rött) och ett godståg (grönt) utan 
förbigångar. 

 

 

0 30 60 90 120 150 180

0

83.5

167

Tid [min]

A
vs

tå
nd

 [k
m

]

Förbigångsstationen använd för att köra fler persontåg och godståg

 
Figur: Kapacitet på en linje med ett snabbt persontåg (rött) som förbigår ett godståg (grönt). 
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Figur: Kapacitet på en linje med enbart snabbtåg (röda linjer). 
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Figur: Kapacitet på en linje med enbart godståg (gröna linjer). 
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3.3  Kapaciteten på stambanorna med och utan omfattande 
snabbtågstrafik 
Som framgått av ovan är kapaciteten på ett dubbelspår starkt beroende på trafikstrukturen 
och blandningen av tåg med olika genomsnittshastighet. En separering av snabba och 
långsamma tåg kan därför ge stora kapacitetsvinster. Detta kan ske genom att bygga fyrspår 
eller särskilda höghastighetsbanor. I båda fallen fungerar järnvägen som en motorväg med 
en fil för de långsammare tågen och en fil för de snabbare tågen. I Sverige används dock 
oftast ”ytterfilen” för de långsammare tågen eftersom plattformarna för pendeltågen oftast 
ligger i mitten. 

Vid fyrspår ligger alla spåren bredvid varandra medan på höghastighetsbanorna kan spåren 
för de snabba tågen läggas i en annan korridor än spåren för de långsammare tågen som 
oftast blir de gamla stambanorna. Fördelen med att välja en helt ny korridor för 
höghastighetsbanorna är att man kan bygga rakare än längs de gamla banorna och också 
välja att gå via andra orter och nå både kortare restid och nya marknader. 

Nedan redovisas en analys av möjliga tåglägen på södra stambanan med och utan 
höghastighetsbanan Europakorridoren. En möjlig tidtabell redovisas för 2008 med dagens 
struktur utan höghastighetsbanan och ett möjligt scenario för 2020 med 
höghastighetsbanan. I detta fall har möjligheten att köra fler godståg analyserats när de 
flesta snabbtågen läggs på höghastighetsbanan för normaltrafik mitt på dagen.  

För godstrafiken är delsträckan Mjölby – Hässleholm den mest intressanta. Därför har 
analysen begränsats till denna del. Totalt hittades 2 720 tidtabellsvarianter i 2008 års 
trafikering och 4 700 varianter i 2020 års trafikering. Figurerna på nästa sida visar exempel 
på grafiska tidtabeller från respektive år. 

Nedanstående figur visar hur medelvärdet för antalet godstågslägen ändras. Väljer man 
dessutom att anpassa persontrafikens tidtabell ryms ytterligare drygt ett godståg/timme. 
Även detta är ett viktigt resultat, eftersom skillnaden mellan en ”bra” och en ”dålig” 
tidtabellsvariant visade sig vara så stor som 1,5 – 3 godstågslägen/timme för en given 
sträcka och persontrafiksintensitet. Den praktiska kapaciteten är dock lägre än den här 
beräknade teoretiskt optimala men de relativa skillnaderna är ändå desamma. 

Slutsatsen är att antalet tåglägen som kan tidtabellsläggas utan en omfattande 
snabbtågstrafik är 2-3 gånger fler än om hela persontrafiken ska gå kvar på stambanorna. 
De nya tidtabellerna innebär också mindre förbigångar av godståg varför transporttiderna 
kommer att bli kortare samtidigt som produktiviteten och kvaliteten blir högre. 

En analys har även gjorts av att uppgradera de befintliga stambanorna från 200 till 250 
km/h för snabbtåg med korglutning. När snabbtågen går fortare kommer de lättare ikapp 
de långsammare gods- och regionaltågen. För att bibehålla kapaciteten måste vissa sträckor 
byggas ut med fler spår och nya förbigångsstationer måste byggas så att de snabbare tågen 
kan köra om de långsammare. 

Analysen med de uppgraderade stambanorna visar att effekten blir störst då de mest 
belastade sträckorna byggs ut till tre- eller fyrspår. Utbyggnad av sträckorna Hallsberg – 
Vretstorp och Alingsås – Göteborg ger tydliga effekter, medan avsaknad av en sådan 
fyrspårsutbyggnad mellan Mjölby och Hässleholm gör att effekterna på denna sträcka blir 
små.  

På sträckan Järna – Hallsberg ökar persontrafikens kapacitetsbehov i en omfattning som 
motsvarar mer kapacitet än den som tillförs genom utbyggnader. Detta avspeglas i 
minskade möjligheter att köra godståg på denna sträcka. Analysen visade att 
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linjekapaciteten för godstrafik minskar med 9 % mellan Järna och Hallsberg och ökar med 
70 % respektive 7 % på sträckorna Hallsberg – Göteborg och Mjölby – Hässleholm.  

För att få samma kapacitet som med höghastighetsbanor måste man bygga fyrspår hela 
vägen utmed de befintliga stambanorna. Kostnaden blir i slutändan högre än att bygga 
särskilda höghastighetsbanor. Då har man fått samma kapacitet som i 
höghastighetsalternativet men väsentligt längre restider och en massa problem under 
byggtiden utmed befintlig bana. Det är således inget långsiktigt alternativ. 

 

Kapacitet för godståg med olika banutbyggnader
 på västra och södra stambanan 
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Figur: Antal möjliga godstågslägen som kan tidtabellsläggas 2008 och 2020 med och utan 
omfattande snabbtågstrafik. 
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Figur: visar ett exempel på tidtabell med 2008 års persontrafikintensitet. Röda tåg är X2000 
(Stockholm – Malmö), blå interregio- och regionaltåg och gröna godståg. I detta exempel ryms 7 
godståg på två timmar, det vill säga 3,5 godståg/timme.  
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Figur: Exempel på tidtabell med 2020 års persontrafikintensitet. Röda tåg är höghastighetståg 
(Stockholm – Malmö), blå interregio- och regionaltåg, och gröna godståg. I detta exempel ryms 
13 godståg på två timmar, det vill säga 6,5 godståg/timme. 
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4 Kapacitet i stationer och knutpunkter 
4.1  Getingmidjan vid Stockholm Central 
Varför kan man inte köra fler tåg från Stockholm C? 
Den teoretiska kapaciteten på ett dubbelspår är 60 tåg per timme och riktning och det 
skulle vara möjligt att köra på Getingmidjan om man ställde upp 60 tåg efter varandra och 
väntade på körsignal. Det skulle då kräva en sträcka på 60 km vid en blocksträcka på en 
kilometer vilket innebär att alla passagerare som ska söderut från Stockholm skulle gå 
ombord i Uppsala en timme innan. Vitsen med att tåget är snabbt och går efter tidtabell 
skulle då försvinna. 

Nu är ju ett antal tåg uppställda bredvid varandra på Stockholms Central vilket gör att de är 
beroende av varandra. Om inte ett tåg kommer iväg i tid så tar det en viss tid att bedöma 
om man ska vänta eller släppa ut nästa tåg som kanske ofta har avgångstid efter 2 minuter 
och att ställa om växlar och signaler. Därför uppgår kapaciteten på Centralen till 28 
tåglägen per timme och riktning. För närvarande utnyttjas 24 tåglägen för att kunna parera 
de förhållandevis stora förseningarna som beror på för hög felfrekvens i bana och fordon. 

Genom att bygga Citybanan får man i princip två centralstationer med i princip 30 tåglägen 
per timme och riktning vardera d v s fördubblad kapacitet. Det innebär också att de två 
systemen – pendeltågsystemet och fjärrtrafiksystemet – blir oberoende av varandra, vilket 
också ökar kapacitet och punktlighet. Fjärrtågsystemet har lite lägre kapacitet eftersom 
tågen kan vara olika långa och har sämre acceleration och det tar längre tid att stiga av och 
på. Även godståg måste kunna gå på fjärrtågspåren och ett långt godstag kan ta flera 
tåglägen.  

Åtgärder för att öka kapaciteten på Stockholms Central på kort sikt 
Kapaciteten har förbättrats sedan den nya Årstabron togs i bruk 2005. Senare har även 
infarten till Stockholm C byggts om till högre hastighet, signalsystemet förbättrats, och fler 
plattformslägen anordnats m.m., vilket blev klart 2007. Därmed är kapaciteten för 
ankommande tåg söderifrån så bra som den kan bli med nuvarande tåg och tekniska 
system. 

Ett problem som kvarstod var kapaciteten för utfart söderut. Risken vid avgång söderut är 
att om ett tåg inte kommer iväg i tid så blockerar det utfarten för andra sydgående tåg. I 
högtrafik går det ett tåg var 2-3 minut och riktning och om ett tåg blir försenat så kan det 
påverka många andra tåg. Ett tåg som är försenat redan vid utgångsstationen i Stockholm 
riskerar att bli alltmer försenat eller att försena många andra tåg på sin väg genom Sverige. 

Nedan redovisas effekten på punktligheten av olika åtgärder på förseningarna vid olika 
belastning. Resultaten avser simuleringar av trafiken från Stockholm C och söderut i 
maxtimmen kl: 16-17 genomförda vid KTH. Följande åtgärder analyserades: 

• Halverade blocksträckor 

• Höjd hastighet med växlar för 50km/h 

• En extra signalsträcka som innebär att det tåg som är klart först får avgå först 

Det som gav klart bäst utfall är en extra signalsträcka vilket innebär att det tåg som 
startar först också får utfart först. Resultatet framgår av figuren nedan. Förseningarna 
minskar och även med 30 tåglägen per timme blir de lägre än läget innan nya Årstabron 
blev klar. Det tyder på att återhämtningsförmågan är stor i detta alternativ. 
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Figur: Effekt av olika åtgärder för utfart söderut vid Stockholm C. 

 
Som synes begränsas de sekundära förseningarna, ovanför primärförseningskurvan, i olika 
utsträckning för åtgärdsalternativen. En höjning av hastigheten till 50 km/h är också 
intressant men med en extra signalsträcka för utfartsspåren minimeras störningarna. 

I ett examensarbete har punktligheten vid Stockholm C studerats noggrannare och 
mätningar har gjorts på plats som komplement. Ett förhållande som uppmärksammades 
var att pendeltågen ofta blev försenade på Stockholm C, även om de kom i tid dit. En 
faktor som verkade ha betydelse var personalbyten som påverkade avgångspunktligheten 
negativt. En möjlig åtgärd vore att förlänga pendeltågens uppehållstider vid Stockholm C 
från 2 till 3 minuter. 

Ett system som däremot skulle ge högre kapacitet vid utfart söderut från Stockholm C är 
ett signalsystem som kan möjliggöra att det tåg som har avgångstiden inne och är klart 
också får avgå först. I dag fungerar det så att man lägger tågvägen för ett tåg som är klart 
och ska avgå efter indikation från tågbefälhavaren eller tågvakten men det kan hända att 
tåget ändå inte kommer iväg p.g.a. att det blir något problem med dörrarna eller 
dragkraften t.ex. Vad som händer då är att tågvägen kan ligga låst ganska lång tid innan 
trafikledningen blir varse om att tåget inte kommer iväg och kan lägga om tågvägen för ett 
annat tåg. På så sätt kan tågen hindra varandra så att kapaciteten sjunker. 

Om istället det tåg som är klart och också börjar röra på sig kunde garanteras tågväg så 
skulle kapaciteten kunna öka. En simulering som gjorts vid KTH där en extra kort 
signalsträcka lagts in som tåget körde över när det började röra på sig och som först då 
låste tågvägen visade att kapaciteten skulle kunna öka från de nu möjliga 28 tåglägen per/h 
och riktning till 32 tåglägen/h och riktning. Det har dock ännu inte visat sig möjligt att 
konstruera ett sådant signalsystem som uppfyller normerna med skyddsavstånd m.m. Dock 
finns det andra hjälpmedel som gör att man kan öka kapaciteten t.ex. TV-övervakning av 
avgångsspåren så att trafikledarna kan se exakt vad som händer och kortare ställtider för 
omläggning av tågvägar m.m., åtgärder som nu delvis är genomförda. 
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På en kort sträcka, där alla tågen går lika fort, går det att trycka igenom ett ganska stort 
antal tåg, uppemot 30 tåg per timme och riktning eller ett tåg varannan minut. Man kan 
tänka sig ännu tätare tågföljd mot det teoretiska minivärdet omkring ett tåg per minut. Då 
måste dock tågen köa upp innan de passerar den aktuella sträckan och därefter blir det 
största problemet vart tågen ska ta vägen. Om alla tåg ska stanna på nästföljande station så 
måste den ha flera spår så att tågen kan saxa in till perrongerna.  

I praktiken brukar den maximala kapaciteten hamna någonstans strax under 2 minuter eller 
34 tåg per timme. Det förutsätter då att alla tåg har samma prestanda och uppehållsmönster 
och att ingen station tar längre tid än någon annan. 

Kapaciteten längre ut i systemet 
Kapaciteten i getingmidjan kan höjas väsentligt under förutsättning att punktligheten är 
tillräckligt hög. Ett järnvägssystem är emellertid inte starkare än dess svagaste länk. 
Kapacitetsproblemen flyttas i stället längre ut i systemet, till Stockholm Södra, 
Flemingsberg, Södertälje eller Gnesta, se figur på nästa sida. Var de uppstår beror bl.a. på 
tågföljden, uppehållsmönstret och hastighetsskillnaderna mellan tågen.  

Kapaciteten förbättras också i vissa punkter i systemet där tåg försvinner. Redan vid Södra 
station får pendeltågen egna spår. I Södertälje försvinner tågen på Svealandsbanan och i 
Järna tågen mot Nyköpingsbanan. Båda dessa förbindelser är planskilda vilket ger hög 
kapacitet. I Katrineholm försvinner tågen mot Malmö, dock inte planskilt i ena riktningen 
men med spår så att tågen kan magasineras. 

 

 

 

Årstaberg för Södra station Getingmidjan
pendeltågen 

Utfart söderut

Figur: Getingmidjan mellan Stockholm C och Södra Station och vidare till Älvsjö. 
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Figur: Kapacitetshinder på vägen söderut 

 
 
 

 
 
Figur: Kapacitetslättnader på vägen söderut 
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4.2  Kapacitet i knutpunkter 
Kapacitetsproblem kan uppstå i stationer och knutpunkter särskilt om det finns korsande 
tågvägar i plan. Det förkommer t.ex. att pendeltåg vänder på ena sidan av ett dubbelspår. 
Det måste då korsa det ena spåret när det ska in eller ut. Det sätter ned kapaciteten och 
ökar förseningsrisken eftersom tågen blir beroende av varandra, särskilt om trafiken är 
frekvent. Exempel på sådana korsande tågvägar finns på linjen Stockholm-Göteborg i 
Gnesta och Alingsås. 

Ett exempel på förseningsrisken framgår av den översta figuren på nästa sida. 95% av 
pendeltågen är mindre än 6 minuter försenade vid avgång i Alingsås. För X2000 gäller att 
95% av tågen är mindre än 26 minuter försenade i Alingsås. Pendeltågen, som är en kort 
linje och vänder i Alingsås där de har en viss regleringstid, är relativt punkliga. X2000 
däremot som har åkt ända från Stockholm, har en relativt hög sannolikhet för att vara 
försenade i Alingsås. 

Om X2000 är mer än 5 minuter försenat i Alingsås är risken stor att det kommer efter 
pendeln som tar 15 minuter längre tid än X2000 och då blir X2000 ca 20 minuter sent till 
Göteborg. Eftersom risken är stor att X2000 är försenat i Alingsås och pendeltågets 
avgångspunktlighet hög ökar risken att X2000 hamnar bakom pendeln. Samma sak råder i 
Gnesta åt andra hållet. 

Av det nedre diagrammet framgår att om X2000 med 95% sannolikhet ska hinna före 
Alingsåspendeln så måste den ligga 14 minuter före pendeln i Alingsås. En så stor marginal 
är omöjlig att ha i praktiken för då skulle kapaciteten sjunka dramatiskt på linjen. 
Motsvarande marginal i Järna är 7 minuter. Bara det faktum att det finns en systematisk 
konflikt redan i Gnesta på vägen mot Alingsås innebär att risken att komma för sent till 
Alingsås ökar med ca 7% bara på grund av detta. 

På kort sikt kan detta lösas endast genom att prioritera X2000 framför pendeln redan i 
början av resan vid måttliga förseningar. En annan åtgärd som skulle ge mycket stor effekt 
är att köra pendeln som snabbpendel varannan tur och bara stanna vid de största 
stationerna. Detta skulle minska hastighetsskillnaderna gentemot andra tåg, vilket både 
skulle öka punktligheten och kapaciteten. Om X2000 ändå hamnar bakom pendeln blir inte 
tidsförlusten lika stor. 

På lite längre sikt kan situationen förbättras om pendeltågen vänder mellan upp- och 
nedspåret så att man slipper de korsande tågvägarna. Man skulle också kunna förbättra 
förbigångsmöjligheterna mellan Göteborg och Alingsås. Den riktigt långsiktiga lösningen är 
fyrspår eller höghastighetsbana för snabbtågen men då talar vi om ett helt annat 
tidsperspektiv och andra kostnader. 
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Figur: Förseningsfördelning för X2000 och pendeltågen i Alingsås mot Göteborg. Risken är stor 
att X2000 är så försenat att det hamnar bakom pendeln som i sin tur ofta är i tid eller endast 
någon minut försenad. 
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Figur: Tid som behövs mellan tågen för att X2000 med 95% sannolikhet ska hinna före pendeln 
i Alingsås och Gnestapendeln i Järna. 
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5 Kapacitet i tidtabellen 
5.1  Trafiksamordning i Mälardalen 
Mälarbanan är dubbelspårig men är den enda bana där pendeltågen delar spår med snabb 
regionaltrafik. Planeringen för ett fyrspår har börjat och det kommer att ta mycket lång tid 
innan det är fullt utbyggt. Det är redan i dag stora konflikter mellan SL:s pendeltåg och SJ:s 
regionaltåg som ger dålig punktlighet och för långa restider och det finns inga möjligheter 
för tågen att köra förbi varandra. Av denna anledning har en samordning av SJ:s och SL:s 
tåg analyserats. 

Ett sätt att lösa detta är att SL kör en snabbpendel till Bålsta som inte stannar på alla 
stationer. Det får då kortare restid och kan dras ut till Västerås och ersätter en del 
regionaltåg. Det blir mera luft i tidtabellen och ett regionaltåg som hamnar bakom en 
snabbpendel blir inte lika försenat som om det hamnat bakom en vanlig lokalpendel som 
stannar vid alla stationer. Detta ger dessutom kortare restider för många 
pendeltågsresenärer.  

Syftet var i detta fall att i första hand öka punktligheten. Genom att kombinera regional- 
och pendeltåg kan gemensamma tåglägen utnyttjas och det blir större marginaler mellan 
tågen. Färre tåg kan köra lika många passagerare och simuleringar visar att punktligheten 
förbättras. På nästa sida framgår grafiska tidtabeller före och efter samordningen, där 
framgår också att det blir mera ”luft” i tidtabellen. 

 

SJ Regionaltåg medelhastighet 120 km/h

Västerås Stockholm C
Bålsta

SL pendeltåg medelhastighet 60 km/h

SJ Regionaltåg medelhastighet 120 km/h

Västerås Stockholm C
Bålsta

Västerås Stockholm C
Bålsta

SL pendeltåg medelhastighet 60 km/h  
Figur: Dagens utbud med regionaltåg och pendeltåg. 
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Figur: Alternativt utbud med regionaltåg, snabbpendel och pendeltåg. 
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Figur: Grafisk tidtabell för Mälarbanan i morgonrusningen före trafiksamordning. 

 

 
 

Figur: Grafisk tidtabell för Mälarbanan i morgonrusningen med samordnad trafik. 
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5.2  Tekniskt dubbelspår - enkelriktad trafik på två 
enkelspår 
Botniabanan kan fungera som ett dubbelspår tillsammans med den befintliga stambanan 
inne i landet. Tågen norrut är i regel lättare eftersom de i regel innehåller fler tomvagnar 
och de ska då huvudsakligen gå på norra stambanan som har större stigningar. Tågen 
söderut som i regel är högre utlastade går huvudsakligen på Botniabanan som har mindre 
stigningar.  

I och med att tågen aldrig behöver mötas blir genomsnittshastigheten högre vilket kan 
kompensera den längre vägen via norra stambanan och den sammanlagda transporttiden 
blir kortare. Det möjliggör också att köra tåg som är längre än mötesspåren, se vidare 
avsnittet om ökad fordonskapacitet. 

Ett sådant system kan dock bli känsligt för störningar, och man måste också kunna hantera 
tågen vid bangårdar. En möjlighet är att koppla ihop två 750m-tåg efter varandra och 
radiostyra det andra loket från det första. Då kan man koppla isär tågen vid 
förgreningsstationer eller om det skulle bli nödvändigt. 
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Figur: Princip för i huvudsak enkelriktad trafik för godståg på norra stambanan och Botniabanan 
under natten. 
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6 Kapacitet i fordonen 
6.1  Godstransporter – bättre prestanda i fordon och bana 
När det gäller godstransporter finns flera möjligheter att öka kapaciteten i tågen: 

• Högre axellaster 

• Större lastprofil 

• Tyngre tåg 

• Längre tåg 

I dag tillämpas i Sverige och Europa normalt 22,5 tons axellast, men en uppgradering till 25 
ton pågår i Sverige och på malmbanan 30 ton. I USA tillämpas 35 ton och upp till 40 ton 
pågår i Australien. Av betydelse är också den tillåtna lasten per vagnmeter. Större lastprofil 
är viktigt för volymgods. Sverige har en vid lastprofil jämfört med Europa och en 
utvidgning till 3,6x3,6m från vagnsgolvet pågår. I USA är lastprofilen hög och man kan 
lasta 2 containers ovanpå varandra men man kör också uteslutande med diesellok. På 
elektrifierade banor är detta mycket svårt då kontaktledningen är i vägen. 

Tyngre tåg kräver starkare lok, ibland kan stigningarna utgöra en begräsning. För lättare 
gods kan längden utgöra en begräsning. Normalt är tåglängden begränsad till 750m i 
Sverige, beroende på mötesspårens längd, men kortare spår förekommer på många banor. 
De vanligaste elloken kan dra en tågvikt på 1600 ton om stigningarna är max 10 ‰. 
Starkare lok finns som kan dra upp till 3000 ton. Ungefär här går också gränsen för de 
normala skruvkopplen. Med automatkoppel kan tyngre tåg köras. Ibland kan 
kraftförsörjningen utgöra en begräsning. 

I t ex USA där man nästan enbart kör godstrafik kan man köra 2-3 kilometer långa tåg med 
kanske 5 diesellok spridda i tåget längst fram, i mitten och i slutet av tåget. Där har man 
också automatkoppel och höga axellaster. Ett tåg kan väga 30 000 ton och köra i 80-100 
km/h. Liknande förekommer i Ryssland, Kina, Australien och Sydafrika.  

I Europa är kapaciteten mycket mer modest bl.a. beroende på annan teknik men också 
beroende på att man också måste samsas med en omfattande persontrafik. Sverige har 
relativt höga prestanda jämfört med de flesta länder i Europa. Möjligheter finns dock att 
öka axellaster och tåglängder. Några exempel framgår nedan. 

Det finns några faktorer som talar för att transporterad godsmängd per tåg ökar: Nya lok 
med bättre dragkraft, och nya vagnar med högre axellaster och ökad lastvolym anskaffas. 
Nya spår byggs för 750m tåglängd och ingår i Banverkets långsiktiga målsättningar liksom 
en ökad axellast till 25 ton. Den högre axellasten kan inte tillämpas för vagnar som går i 
utrikestrafik och är heller inte av större betydelse för kombitrafik. 

Av tabell på nästa sida framgår kapacitet på några olika tågtyper med olika dragkraft, 
tåglängd och axellast. Notera att medeltågvikten alltid är lägre än den maximala tågvikten 
bl.a. eftersom efterfrågan varierar över tiden. Om den maximala tåglängden ökar från 600 
till 750 m kan lastförmågan öka med ca 25%. Ett annat exempel visar att om man samtidigt 
har ett nytt lok som kan dra 2000 ton, ökar tåglängden från 500 till 750 m och höjer 
axellasten från 22,5 till 25 ton så kan kapaciteten öka med ca 50%. Det förutsätter givetvis 
att denna efterfrågan finns och att också terminaler och bangårdar klarar dessa tåg. 
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Tabell: Exempel på maximala och genomsnittliga tågvikter och nyttolaster m.m. för godståg 
med olika prestanda. 
Tågt yp Ant al Max Max St ax Med el Med el Med el Ind ex Ut n yt t jan -
Dragkraf t lo k t ågvikt t åglängd t åg längd t ågvikt last vikt d egrad
lokt yp st t on m t on m t on t on %
Vagnslast t raf ik
Rc 1 1 650 600 22,5 513 1200 629 100 52%

Rc 1 1 650 750 22,5 641 1490 791 126 53%

BR 185 1 2 000 750 25,0 641 1643 923 147 56%

Kom bit raf ik
Rc 1 1 650 500 22,5 428 971 444 100 46%

BR 185 1 2 000 750 22,5 641 1458 675 152 46%

 
 
 
6.2  Tyngre och längre tåg – exempel från Botniabanan 
En simulering har genomförts av effekten av att trafikera Botniabanan med tyngre godståg 
också i kombination med en utökad persontrafik. Tre olika trafikupplägg har analyserats: 
Ett normalt godståg med en medelvikt på 1200 ton, ett något tyngre godståg på 1 600 ton 
som dras av ett nytt lok typ BR185 och ett tyngre godståg på 2 600 ton draget av två Duo-
lok. Det motsvarar maximala tågvikter på 1 600, 2 000 respektive 3 000 ton. 

Tanken med dessa olika trafikupplägg är att analysera om det blir någon skillnad på den 
övriga trafiken om den transporterade godsmängden per dygn fördelas på färre men tyngre 
lastade godståg. Som framgår av tabellen nedan är den totala transporterade tågvikten per 
dygn ungefär den samma. 
 

Antal turer per 
riktning 

Lok Antal gods-
tåg per dygn 

Maxvikt 
Medelvikt 

Total tågvikt Gångtid 
(h:min) 

Basscenario Rc4 14 1 600 ton      
1 200 ton 

16 800 ton 3:41 

Utvecklings-
scenario 1 

BR185 10 2 000 ton      
1 600 ton 

16 000 ton 3:53 

Utvecklings-
scenario 2 

2 Rc-lok     
2 Duo-lok 

7 3 000 ton      
2 600 ton 

18 200 ton 3:45 

Figur: Analyserade godståg i de kombinerade scenarierna. 

Det finns två möjligheter att utnyttja tyngre tåg: Antingen kör man hälften så många tåg 
vilket ökar punktligheten och genomsnitthastigheten i och med att tågmöten bortfaller, 
eller så kan man fördubbla den totala transportkapaciteten genom att köra dubbelt så långa 
tåg. Genom att köra färre men längre godståg kan man också öka kapaciteten för andra tåg. 
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Följande slutsatser kan dras från ovan genomförda simuleringar. 

• Merförseningar uppstår för samtliga tåg oberoende av trafikupplägg för 
godstrafiken, men de är relativt små. 

• Tyngre tåg kan köras med starkare eller flera lok. 

• Om tågen är längre än 750 meter är det möjligt att ha ett sådant trafikupplägg med 
en assymetrisk trafik huvudsakligen under natten om antalet möten minimeras och 
de övriga tågen får gå åt sidan. Ett sådant trafikupplägg är relativt sårbart. 

• Det finns goda möjligheter att öka kapaciteten genom att i första hand öka tågens 
vikt och i andra hand öka tågens längd och vikt. 

De tyngsta tågen är så långa så att de inte kan gå in på sidotågväg på mötesstationerna. 
Detta gör att dessa godståg behöver prioritet över samtliga andra tåg och de skall således 
inte heller behöva stanna någonstans enligt planerad tidtabell. För att inte få allt för stora 
konflikter med övriga tåg körs dessa tåg under en så kort tidsperiod som möjligt nattetid 
för att minimera mötena med övriga tåg. 

 

 

Gångtider Umeå-Sundsvall för olika lok och tågvikter
Sth 100 km/h med ett lok
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Figur: Samband mellan tågvikt och gångtid på Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå. 
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6.3  Ökad kapacitet i persontåg 

Regionaltrafik 
Av tabell framgår några olika typer av fordon för snabb regionaltrafik. Ett vanligt tåg i 
Sverige har varit loktåget. Numera finns ett fåtal kvar i regionaltrafik. Ett kort loktåg är inte 
så effektivt. Ett fyravagnarståg har ca 230 sittplatser eller 1,85 platser per tågmeter. 

Nästa tåg är det nya svenska Regina-tåget som är ett motorvagnståg men det är bredare än 
normalt vilket gör att man kan sitta 2+3 i stället för 2+2 med bibehållen komfort. Det 
innebär en ökad kapacitet med 25% jämfört med ett normalbrett tåg. Ett trevagnarståg har 
ca 300 sittplatser i 2klass eller knappt 4 plaster per tågmeter. Ett fyravagnarståg skulle få 
drygt 400 platser med 2klass. Jämfört med loktåget är det 70% mer. Det är anpassat för 
trafik på nya banor med en topphastighet på 180-200 km/h. 

Det Japanska tåget är ett tvåvånings motorvagnståg som också är ett bredare tåg (alla de 
japanska höghastighetstågen är breda) med både 3+3 och 2+3-sittning. Det består av 4 
motoriserade vagnar och 4 löpvagnar och fler tåg kan multipelkopplas. Kapaciteten är 817 
plaster per tågsätt. 

En jämförelse mellan tågen ger vid handen att vikten per sittplats ligger på 0,7 ton för 
loktåget och 0,5 ton både för Regina-tåget och det Japanska tvåvåningståget. Antalet 
sittplatser per längdmeter är knappt 2 för loktåget och ca 4 både för Regina-tåget och E4-
tåget. Det synes som ett brett envåningståg i dessa avseenden är nästan lika effektivt som 
ett brett tvåvåningståg. Det beror bla på att en del av utrymmet i tvåvåningståget går åt till 
trappor och apparatskåp med utrustning som inte får plats under golvet. 

Loktåg med tvåvåningsvagnar är däremot mycket effektiva eftersom allt utrymme i 
vagnarna kan användas för passagerarna. Det kan bli det allra kapacitetstarkaste tåget med 
4,4 platser per tågmeter eller totalt 960 sittplatser med 8 vagnar på 220m plattformslängd. I 
detta fall med ett starkt lok men man kan också ha två lok och få bättre adhesion och 
acceleration. 

Snabbtåg och höghastighetståg 
Av tabellerna på nästa sida framgår några olika typer av fordon för snabb persontrafik, dels 
det svenska X2000-tåget som är byggt för höga hastigheter på gamla banor och är 20 år 
gammalt, dels de senaste versionerna av franska och japanska tåg för trafik på 
höghastighetsbanor. Det svenska tåget är således inte direkt jämförbart med de franska och 
japanska men finns med som en referens. 

Det franska tåget är ett tvåvåningståg med ett lok i varje ände och 8 vagnar som vilar på 
Jakobsboggier (gemensamma boggier mellan vagnarna). Det är effektivare än de vanliga 
envånings TGV-tågen och kanske det effektivaste tåget i Europa när det gäller effekt, vikt 
och antalet sittplatser. Det har en effekt på 23 kW/ton jämfört med 9 KW/ton för X2000 
och en vikt på 0,70 ton/sittplats jämfört med 1,15 ton/sittplats för X2000. 

Det japanska tåget är i vissa avseenden ännu effektivare, det har en vikt på endast 0,53 
ton/sittplats och en extremt låg axellast på 11,3 ton medan effekten 18,6 KW/ton är något 
lägre än i det franska tåget. Det beror dels på att det är ett motorvagnståg, dels på att det 
har en extra bred korg så att man kan sitta 2+3 i bredd med bibehållen komfort. Dessa 
prestanda är således möjliga att åstadkomma med dagens teknik. Kommande tåg och 
prototyper som redan nu finns på spåren konstrueras för ännu bättre prestanda, högre 
hastighet upp till 350 km/h, lägre energiförbrukning och buller. 

Ett envåningståg har den fördelen jämfört med ett tvåvåningståg att det går att förse med 
korglutning så att man även kan köra fortare på gamla banor. Fördelen med korta tåg är att 
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de medger en hög turtäthet även när trafikunderlaget är mindre som i Sverige. Nackdelen är 
att de kräver mer personal och energi per vagn än ett motsvarande längre tåg. I högtrafik 
kan man multipelkoppla tågen och på så sätt få en hög kapacitet. 
 

 

Figur: Exempel på olika typer av fordon för snabba regionaltåg 
 Sverige: 

Tåg för gamla 
banor 

Sverige: 
Tåg för nya och 
gamla banor 

Tyskland: 
Tåg för gamla 
banor 

Japan: 
Tåg för 
höghastighets-
banor 

Typ Rc+L80 Regina BR185+DD Serie E4 
I trafik år 1980 2000 1990 1997 
Koncept Loktåg med 

4 vagnar 
Motorvagnståg 
3 breda vagnar 

Loktåg med 8 
tvåvånings-
vagnarr 

Motorvagnståg 
8 breda 
tvåvåningsv. 

Maxhastighet km/h 160 200 160 240 
Antal sittplatser 230 304 960 817 
Max axellast ton 19,5 18,5 22,0 11,3 
Effekt KW/ton 13,7 11,2 13,0 16 
Vikt ton/sittplats 0,72 0,52 0,50 0,52 
Sittplatser/meter tåg 
Max antal sittplatser per 
220 m plattformslängd 

1,85 
640 

3,95 
840 

4,40 
960 

4,06 
817 

 

 

Figur: Exempel på olika typer av fordon för snabb fjärrtrafik 
 Sverige: 

Tåg med 
korglutning 
för gamla banor 

Frankrike: 
Tåg för 
höghastighets-
banor 

Frankrike: 
Tåg för 
höghastighets-
banor 

Japan: 
Tåg för 
höghastighets-
banor 

Typ X2000 TGV Duplex AGV Serie 700 
I trafik år 1990 1995 2010 1999 
Koncept Loktåg 

1 lok 
6 vagnar 

Loktåg 
2 lok 
8 tvåvåningsv. 

Motorvagnståg 
11 korta vagnar 

Motorvagnståg 
16 vagnar 

Maxhastighet km/h 200 300 360 285 
Antal sittplatser 310 545 425 1323 
Stolavstånd 2kl mm 1000 864 900 1025 
Max axellast ton 18,3 17,0 17,0 11,3 
Effekt KW/ton 9 23 25 18,6 
Vikt ton/sittplats 1,15 0,70 0,87 0,53 
Sittplatser/meter tåg 1,8 2,7 2,1 3,3 
Max antal sittplatser per 
220 m plattformslängd 

450 545 545 662 
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7 Kapacitet och punktlighet 
7.1  Kapacitet på enkelspår beroende på förseningar 
Turtätheten får aldrig vara så hög att tågen går tätare än det minsta tidsavstånd som ger 
maximal kapacitet. Genom inverkan av ankomstförseningar kan dock tågen, i den faktiska 
driften, komma närmare varandra än det minsta tillåtna avståndet, trots att tidtabellens 
turtäthet uppfyller tidskravet.  

Trängsel är därför oundvikligt i den faktiska driften. Genom att minska turtätheten kan 
dock antalet trängselsituationer minskas. För att göra detta krävs kunskap om tågens 
ankomstförseningar. Tidsavståndet mellan två på varandra följande tåg i samma körriktning 
beror av fördelningen för deras inbördes förseningsskillnad.  

I figuren nedan visas hur kapaciteten i antal tåg per timme beror på den förväntade 
ankomstförseningen. Vid 0 sekunder då det inte är några förseningar är kapaciteten 
maximal och den sjunker sedan ner mot ett tåg per timme och riktning vid 6 minuters (350 
sek) försening. Kapaciteten är högst vid kort stationsavstånd och utan uppehåll på linjen, 
den gröna kurvan. Den är lägst vid långt stationsavstånd och med uppehåll på linjen, den 
röda kurvan. Härav följer också att det är lämpligt att tågen kan mötas på en station där 
man ändå ska göra uppehåll för resandeutbyte. 
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Figur: Röd kurva: 15 km stationsavstånd, X2-tåg med uppehåll; blå kurva: 15 km 
stationsavstånd, X50-tåg, utan uppehåll; grön kurva: 7.5 km stationsavstånd, X50-tåg utan 
uppehåll. Respektive kurvas värde vid fullständig punktlighet (inga ankomstförseningar) 
motsvarar banans teoretiska kapacitet.  
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7.2  Punktlighet på dubbelspår: X2000 Stockholm-Göteborg 
Under 2006 kom ca 75 % av X2000-tågen inom 5 minuter från rätt tid och under 2008 har 
situationen försämrats ytterligare. SJ och Banverket arbetar med ett antal olika åtgärder för 
att förbättra punktligheten. För att få fram effekten av de olika åtgärderna har KTH 
analyserat förseningarna med hjälp av simulering. 

Ankomstförseningarna kan förbättras med ca 7 % (%=procentenheter) genom en 
halvering av operatörsfelen och ca 6 % genom en halvering av fordonsfelen. En minskning 
av infrastrukturfelen med en fjärdedel innebär att punktligheten ökar med 6 %-enheter. En 
minskning av avgångsförseningarna ger en motsvarande förbättring av 
ankomstpunktligheten till slutstationen. Om alla dessa förbättringar sker samtidigt kan 
punktligheten förbättras från ca 75 % i rätt tid inom 5 minuter till ca 88 % i rätt tid. Det 
innebär att ett antal operativa åtgärder måste genomföras inom SJ och av Banverket för att 
förseningarna skall kunna minskas till en nivå på 90 %. 

En omfördelning av tilläggen mot mer tillägg i noderna och bättre prioritet för X2000-
tågen i trafikledningen har positiv effekt om förseningarna inte är för stora i utgångsläget. 
Den sista delen av förbättringen ger inte lika bra effekt som den första. Åtgärder på andra 
tåg måste till också.  

En viktig slutsats är att Västra stambanan i dag är så belastad att det inte går att lösa 
kvalitets- och kapacitetsproblemen med enskilda mindre åtgärder utan det krävs snarare 
systemförändringar i trafik och infrastruktur i kombination med ett konsekvent arbete att 
minska orsakerna till primärförseningarna hos operatörer och Banverket. 

Av figurerna på nästa sida framgår att det är två markanta nedgångar i rättidigheten mellan 
Stockholm-Göteborg och de är dessutom lika i båda riktningarna. Det är dels när man 
närmar sig Gnesta där Gnestapendeln vid ett sidospår måste korsa huvudtågvägen för att 
komma ut på stambanan. Samma fenomen uppträder i närheten av Alingsås där dessutom 
Alingsåspendeln stannar vid många stationer och har en väsentligt lägre medelhastighet än 
andra tåg.  
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Figur: Effekt av olika åtgärder för att minska förseningarna för X2000 mellan Stockholm och 
Göteborg. 
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7.3  Ändrade marginaler mellan tågen Stockholm-Göteborg 
En särskild analys har genomförts vid KTH av betydelsen av ändrade tidspålägg och 
tidsavstånd mellan X2000-tågen och andra tåg på västra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg. Följande fall har testats med hjälp av simulering: 

• Minskade tidstillägg med 4 minuter 

• Ökade tidstillägg med 4 minuter 

• Minsta tidsavstånd mellan X2000 och andra tåg 5 minuter 

Det normala tidspålägget är 8 minuter längs hela sträckan, se kap 1.3. Punktligheten 
redovisas som andelen tåg som kommer i rätt tid inom 5 minuters marginal (RT+5 min), 
vilket är det vanligaste måttet som brukar användas. I utgångsläget, för simulerad trafik 
under T09, kommer 73% av X2000-tågen inom RT+5min till Stockholm C och 79% till 
Göteborg C. Det stämmer också med de faktiska utfallet under T06, den tidtabell som vi 
hämtat förseningsfördelningarna från. 

Resultaten, och den verkliga statistiken, visar således att punktligheten är sämre mot 
Stockholm än mot Göteborg. Om man minskar tidstilläggen med 4 minuter så minskar 
punktligheten till Stockholm till 65% och till Göteborg till 70% d.v.s. med ungefär lika 
mycket. Om man ökar tidstilläggen med 4 minuter så ökar punktligheten till Stockholm till 
82% och likaså till Göteborg till 82%. Förbättringen blir således större mot Stockholm, 
bl.a. beroende på att när utgångsläget är sämre är det lättare att åstadkomma en större 
förbättring. 

Om man ökar tidsavståndet mellan X2000 och de andra tågen så ökar punktligheten till 
Stockholm till 83% och till Göteborg till 81%. Det är således det alternativ som totalt sett 
ger bäst effekt. Effekten av ökade tillägg ger nästan samma effekt men man får då tänka på 
att man samtidigt förlänger restiden med 4 minuter för alla resenärer vilket är negativt. Att 
se till att det finns tillräckliga marginaler mellan tågen är således grundläggande för att 
åstadkomma en hög punktlighet. 

Med utgångspunkt från simuleringsresultaten har också vissa konflikter mellan olika 
tågsystem specialstuderats. När det gäller X2000 mellan Stockholm och Göteborg så finns 
det, som framgått av kapitel 7.2 ovan, konflikter bl.a. med pendeltågen som vänder i 
Alingsås och Gnesta och som i båda fallen har korsande tågvägar med huvudspåren.  

Det visade sig att för små marginaler mellan norrgående X2000 och den avgående pendeln 
i Gnesta var en bidragande orsak till den sämre punktligheten mot Stockholm. 
Motsvarande problem fanns inte söderut eftersom marginalerna där var tillräckligt stora. 

Betydelsen av tillräckliga marginaler kan inte underskattas när det gäller att åstadkomma en 
hög punktlighet, särskilt i sådana punkter där en försening riskerar att innebära att ett 
snabbare tåg hamnar bakom ett långsammare och därmed försenas ytterligare. Dock finns 
det också en motsättning mellan stora marginaler och kapacitet. Ju mindre marginaler man 
har mellan tågen ju fler tåg kan man lägga in i tidtabellen. Det måste således ofta i slutändan 
ske en avvägning mellan kapacitet och punktlighet. 
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Figur: Effekt på punktligheten av ändrade tidstillägg för X2000-tågen mellan Stockholm och 
Göteborg. Röd kurva avser minskning med -4 minuter, grön kurva avser ökning med 4 minuter 
jämfört med svart kurva som är nuvarande tidstillägg på 8 minuter. Överst i riktning mot 
Stockholm, underst i riktning mot Göteborg. Resultat av simulering med Railsys med 
utgångspunkt från T09. 

 

 

 
Figur: Effekt på punktlighet av ökade tidsavstånd mellan X2000-tågen och andra tåg mellan 
Stockholm och Göteborg. Röd kurva avser minimum 5 minuters marginal jämfört med svart 
kurva som är nuvarande tidtabell. Överst i riktning mot Stockholm, underst i riktning mot 
Göteborg. Resultat av simulering med Railsys med utgångspunkt från T09. 
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8 Best practice 
8.1  Persontrafik 
Japan är det land som har längst erfarenhet av höghastighetståg – den första banan byggdes 
mellan Tokyo och Osaka till olympiaden 1964. Under de 46 år som banan varit i drift har 
hittills ingen urspårning eller kollision inträffat och ingen människa har skadats eller dödats 
i en tågolycka. I detta fall har således nollvisionen uppnåtts för järnvägstrafiken. 

Varje dag går 285 tåg per riktning mellan Tokyo och Osaka – i högtrafik 12 tåg per timme 
eller ett tåg var 5:e minut, en blandning av direkttåg och tåg som stannar på alla stationer. 
Den genomsnittliga förseningen var 42 sekunder år 2005. Varje år görs drygt 130 miljoner 
resor med dessa tåg – det är lika många resor som görs i hela Sverige med alla tåg inklusive 
pendeltågen. 

 

 

Tokyo 

 

 

 

 

Shizouki

 

 

 

 

Nagoya 

 

 

 

Kyoto 

Osaka 

Figur: Utdrag ur den grafiska tidtabellen Tokyo–Osaka. Tidtabellen visar trafiken mellan klockan 
8 och 11 på den 515 km långa sträckan.  

 
Höghastighetstrafik är således både säker och tillförlitlig. Det beror dels på att det är en helt 
separerad bana, dels på att det finns ett modernt signalsystem med automatiskt tågstopp 
och hastighetsövervakning samt att den tekniska standarden och underhållsrutinerna i 
allmänhet håller en hög nivå. Det faktum att man arbetar på ett modernt transportmedel 
bidrar säkert härtill. Personalens motivation och disciplin har också stor betydelse. 
Förseningar mer än 20 sekunder måste rapporteras.  
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Frankrike är det land i Europa som var först med höghastighetstrafik och som också kan 
betraktas som ledande i Europa. Den första banan mellan Paris och Lyon invigdes 1981 
och därefter har nätet byggts ut i snabb takt.  

Frankrike innehar också hastighetsrekordet för höghastighetståg med 575 km/h. Den 
kommersiella hastigheten är 320 km/h vilket är det snabbaste som fanns i trafik år 2008. 
Flera projekt för utveckling av tåg med högre hastigheter på 350-380 km/h: I Spanien har 
man byggt Madrid-Barcelona för 350 km/h och i Kina planerar man nu att köra 380 km/h. 

Vilken som är den högsta möjliga hastigheten i kommersiell trafik är snarare en ekonomisk 
fråga än en teknisk men ny teknik kan skapa möjligheter till högre hastigheter utan att 
kostnaderna blir för höga. 

I Sverige finns ännu inte några renodlade höghastighetsjärnvägar. Vi har i första hand satsat 
på att uppgradera det befintliga nätet för kombinerad person- och godstrafik och vissa 
strategiska nya länkar och banor. De konventionella banorna har i stor utsträckning 
uppgraderats till 200 km/h för tåg med korglutning som kan köra fortare i kurvorna. De 
nya banorna byggs oftast för en hastighet på 250 km/h. Det finns dock inte så långa 
sammanhängande stråk för 250 km/h och det kan också bli kapacitetskonflikter i blandad 
trafik mellan olika tåg när man höjer hastigheten. 

 
Figur:  Exempel på trafik med höghastighetståg och snabbtåg i Sverige som jämförelse 

Sträcka Stockholm-
Göteborg 

Paris-Lyon Tokyo-Osaka 

Tågtyp X2000 TGV Shinkansen 
Tokaido 

Avstånd 456 428 515 

Restid 3:03 2:04 2:30 

Medelhastighet km/h 150 207 206 

Antal dubbelturer/vardag 16 83 143 

 

Av tabellen ovan framgår att frekvensen är mycket hög på den japanska 
höghastighetsbanan med i genomsnitt ca 9 tåg per timme medan den franska har ca 5 tåg 
per timme, dock har trafiken ökat sedan tabellen gjordes. Det beror på att den japanska 
banan trafikeras både av fjärrtåg och snabba regionaltåg medan den franska trafikeras 
uteslutande av fjärrtåg eftersom det inte finns någon regionaltågsmarknad längs denna linje. 
Den svenska linjen trafikeras av ca 1 tåg per timme men detta avser endast 
ändpunktsmarknaden och det förekommer väsentligt fler tåg längs linjen och dessutom 
godstrafik. Totalt går det 85 tåg per dygn på hela sträckan Hallsberg-Göteborg och 230 tåg 
inklusive delsträckor. 
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8.2  Godstrafik 
USA har kanske de mest effektiva godstransporterna på järnväg i ett internationellt 
perspektiv. USA skiljer sig från Europa genom att de har en stor gemensam marknad utan 
nationsgränser och järnvägarna är inte nationella eller delstatliga. Alla godsjärnvägar är 
privata och drivs på företagsekonomiska villkor med normala lönsamhetskrav. Järnvägarna 
äger och underhåller själva sin infrastruktur som också definierar deras marknad. 
Lastbilarna i USA är ofta mindre än i Sverige, samtidigt som järnvägarna har väsentligt 
större och tyngre vagnar och tåg än i Europa 

I USA är järnvägarna privata och lönsamma och mycket affärsmässiga. De kombinerar 
storskalighet med småskalighet och har tekniska prestanda som ligger långt över Europa. 
Samtidigt är vagnslasttrafiken stark och har en vitt förgrenad infrastruktur med t.ex. 
industrispår som närmast motsvarar en utbredning som vi hade på 1960-talet i Sverige. 

 
Figur: Godstrafikens förutsättningar i Sverige, Tyskland och USA 1996. Källa: Statistik från SJ 
inkl malmbanan, DB och AAR 
 Sverige Tyskland USA 

Medeltåglastvikt (nettoton) 490 332 2624 
Medeltransportavstånd(km) 343 235 1355 
Medelintäkt(kr/tonkm) 0,19 0,42 0,13 
Max axellast (ton) 22,5 22,5 35 
Max bruttovikt lastbil(ton) 60 40 36 

 
Järnvägarna i Sverige har rationaliserats kraftigt och är Europas effektivaste, men ligger 
prestandamässigt långt efter USA när det gäller axellast och volym. I förhållande till övriga 
Europa är de mycket kundorienterade och affärsmässiga, men ligger ännu steget efter de 
bästa järnvägarna i USA . 

En sammanställning av några nyckeltal för godstransporter i Sverige, Tyskland och USA 
framgår av tabellen ovan. För ett godståg i Sverige var medellasten ca 500 ton, i Tyskland 
drygt 300 ton och i USA mer än 2500 ton. Medeltransportlängden var 135 mil i USA, 35 
mil i Sverige och 25 mil i Tyskland. Detta är en sanning med modifikation, eftersom 
utrikestransporterna i Europa räknas som en transport i varje land. USA däremot, har en 
stor gemensam marknad med mycket stora transportflöden på långa avstånd. Med den 
gemensamma marknaden kommer kanske Europa att gå åt samma håll. 

Medelintäkten per tonkilometer var 19 öre i Sverige, 42 öre i Tyskland och 13 öre i USA. 
Flera faktorer ligger bakom detta såsom volymer, transportavstånd och 
konkurrenssituationen. Ändå är järnvägarna i USA mycket lönsamma. Slutligen framgår 
bruttovikten för lastbilarna. I USA är den ofta 36 ton, i Tyskland 40 ton och i Sverige 60 
ton. Den maximala axellasten på järnvägarna är i USA 35,7 ton, medan den i Europa är 
22,5 ton. Det innebär att det i USA går ungefär en lastbil på en godsvagnsaxel, medan det i 
Tyskland går nästan två axlar och i Sverige nästan tre axlar på en lastbil. 

Det finns dock en viktig skillnad mellan Europa och USA: I Europa finns en omfattande 
persontrafik på järnväg, men i USA är det endast ett fragment kvar i form av 
pendeltågstrafik omkring storstäderna och enstaka fjärrtåg. Så sent som i början av 1950-
talet fanns en mycket omfattande persontrafik på järnväg i USA både på långa avstånd, på 
landsbygden och omkring storstäderna. En stor del av järnvägens infrastruktur för 
persontrafik är nu borta och ersatt av motorvägar. När man nu åter börjar inse järnvägens 
möjligheter för persontrafik är utgångsläget inte det bästa och det krävs mycket stora 
investeringar för att implementera nya system. 
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Ett annat exempel på effektiva godståg är Rio Tinto Railway i Australien. Man kör 
provdrift med förarlösa tåg och hela trafiken på 130 mil banor planerar man att köra 
förarlöst. Tågen är 2,4 km långa och har 240 vagnar med axellasten 31 ton. De har en 
bruttovikt på 30 000 ton och en nyttolast på 25 000 ton vilket motsvarar 1000 st fullastade 
EU-lastbilar. 

Världsrekordet i långa tåg har också satts i Australien med ett 7,3 km långt tåg med nästan 
700 vagnar med en bruttovikt på 70 000 ton. Skulle man kombinera det med 40 tons 
axellast som är det högsta som förekommer i dag så skulle man komma över 100 000 ton. 
Det är extrema siffror men det visar vilken potential som finns. 
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9 Möjligheter att öka kapaciteten 
9.1  Trafikplanering och operativa åtgärder 
Ska kapaciteten ökas på kort sikt utan stora investeringar måste man se järnvägen som ett 
system där inte bara antalet tåg per sträcka har betydelse utan också tidtabellens utformning 
och tågens kapacitet och utnyttjandegrad har stor betydelse. Exempel på åtgärder som kan 
genomföras på kort och medellång sikt, 3-5 år är: 

• Förbättrat underhåll av infrastruktur och fordon 

• Smärre investeringar i infrastruktur: signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår 

• Trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen 

• Bättre kapacitetsutnyttjande i tågen och tåg med högre kapacitet 

• Stimulera effektivare utnyttjande genom differentierade banavgifter 

På kort sikt kan framförallt kapaciteten förbättras genom ökad punktlighet och 
samordnade trafikupplägg. Planeringen kan också förbättras genom tidtabellsplanering med 
hjälp av simulering. Bättre underhåll är viktigt för att öka punktligheten. 

På medellång sikt kan kapaciteten öka genom kapacitetsstarkare fordon samt att ännu 
högre axellaster tillåts för fordon med låga spårkrafter. Långa tåg kan vara intressant i vissa 
stråk där trafiken kan enkelriktas på två enkelspår så att de bildar ett tekniskt dubbelspår. 
Smärre investeringar kan genomföras i signalsystem, mötesstationer och förbigångsspår på 
kritiska ställen. Tågtrafikledning med datorstöd såsom i STEG. 

9.2  Investeringar i infrastruktur 
På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. På 
enkelspår kan i första steget fler mötesstationer byggas. Därefter kan enkelspåren byggas ut 
till dubbelspår där efterfrågan är störst. Linjer med både omfattande person- och godstrafik 
bör på sikt byggas ut till dubbelspår i sin helhet. Kapaciteten är aldrig högre än den svagaste 
länken och därför bör flaskhalsar byggas bort. Ofta kan stationer och terminaler utgöra 
flaskhalsar, och det gäller att se till att hela systemet har tillräcklig kapacitet. 

Vid mycket hög efterfrågan och stora hastighetsskillnader, som runt storstäderna, bör man 
bygga fyrspår så att de långsamma tågen separeras från de snabba. Om det gäller på längre 
sträckor bör man bygga särskilda höghastighetsbanor för snabb persontrafik över 300 
km/h. Fördelen med att bygga ut två helt nya spår är att de kan ges en mycket rakare 
sträckning och därmed medge högre hastighet än om man bygger fyrspår längs befintlig 
bana. Då snabbtågen lyfts bort från de konventionella banorna ökar kapaciteten för 
godståg och regionaltåg som har ungefär samma medelhastighet.  

9.3  Förbättrade signalsystem ETCS/ERTMS 
Signalsystemet kan förbättras dels genom att förbättra nuvarande signalsystem ATC 2 och 
införa olika stödsystem dels genom att på sikt införa det gemensamma Europeiska 
signalsystemet ETCS (European Train Control System) och ERTMS (European Rail 
Traffic Management System).  ETCS är ett radiobaserat signalsystem som successivt ska 
införas som standard i Europa. Syftet är dels att skapa interoperabilitet med ett gemensamt 
system som alla tåg i gränsöverskridande trafik kan använda, dels att standardisera 
signalsystemet och genom ökad konkurrens få lägre kostnader. 

ETCS är ett radiobaserat signalsystem och finns utvecklat i tre olika nivåer. ETCS nivå 1 
liknar mycket dagens moderna signalsystem. ETCS nivå 2 är det som oftast används när 
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systemet nu implementeras på många nya banor i Europa. Det är ett system där det inte 
finns några fasta signaler utmed banan utan endast i förarhytten på tågen och där 
signalbeskeden överförs med radiosignaler, dock finns fortfarande blocksträckor. Den mest 
avancerade versionen nivå 3 finns ännu inte i drift men har också flytande blocksträckor så 
att tågen i princip kan köra på bromssträckan. ERTMS är tänkt att vara ett 
trafikledningssystem som kan kopplas ihop med ETCS. 

Det har dock visat sig att ETCS i många fall inte ger några kapacitetsvinster jämfört med 
avancerade signalsystem som redan finns i Sverige (ATC 2) och Tyskland (Indusi). 
Tvärtom kan, om inte systemet anpassas, kapaciteten t.o.m. bli lägre än med nuvarande 
moderna system. Det beror på de s.k. bromskurvorna som bestämmer när signalsystemet 
ska ta över och bromsa om inte lokföraren gör det. Dessa är konstruerade så att de 
bromsar tidigare än nuvarande system vilket innebär att kapaciteten sjunker. 

De situationer där ETCS ger bäst effekt är vid kolonnkörning på dubbelspår med flera tåg 
efter varandra med samma hastighet och uppehållsmönster. När det gäller utfarten söderut 
på Centralen, ”Getingmidjan”, är blocksträckorna mycket korta och signalsystemet redan 
nu så förfinat att ett införande av ETCS inte skulle ha någon större effekt här men däremot 
längre ut på västra stambanan. 

Fördelarna med ETCS är således inte med nuvarande utformning kapaciteten utan 
framförallt interoperabiliteten när systemet är genomfört i europeiska sammanhängande 
korridorer. Vid byggande av nya järnvägar ger systemet också lägre investeringskostnader 
och det faktum att det inte har några fasta ljussignaler (i nivå 2) och inte heller några fasta 
blocksträckor isolerskarvar (i nivå 3) minskar underhållskostnaderna och ökar flexibiliteten. 
Det kan därför löna sig att införa ETCS när man bygger nya järnvägar och när de gamla 
signalsystemen är mogna för utbyte. 

Det kan således ibland bli ett problem att man kräver en så hög säkerhet av järnvägen – 
liksom när det gäller ETCS ovan – att kapaciteten sjunker – och i värsta fall trafikanterna 
tvingas ut i den mindre säkra vägtrafiken.  

9.4  Automatisk tågdrift 
Automatisk tågdrift har visat sig både kunna förbättra tidtabellshållningen och därmed öka 
kapaciteten och minska energiförbrukningen. En tunnelbanelinje i London där man infört 
automatisk tågkörning och automatisk tågvändning har man uppnått kapaciteten 34 tåg/h 
och riktning. Automatisk tågdrift är enklast att genomföra i ensartad trafik där alla tåg 
stannar på alla stationer och har samma prestanda. Redan 1964 fanns det en autopilot i 
Stockholms tunnelbanan som testades på T-bana 2 (den röda linjen).  

Det finns i dag ett antal tunnelbanelinjer i värden som har automatisk tågrdrift. Ofta har 
man då slutna system där det finns en vägg med dörrar mot tåget på plattformen som 
öppnas endast när tåget står inne. Om inte så är fallet brukar en förare ändå åka med som 
övervakare. Att automatisk tågdrift ännu inte kommit till praktisk användning i större 
utsträckning beror nog mer på psykologiska faktorer än tekniska. Det faktum att man inte 
sparar så mycket pengar om man ändå måste ha en förare med inverkar också men det är 
ändå ett effektivt sätt att öka både kapaciteten, punktligheten och minska 
energiförbrukningen. 

Förutom automatisk tågdrift där varje tåg tolkar signalerna och kör själv utvecklas också 
mer och mer avancerade stödsystem för trafikledningen. S.k. ställverksautomater är en 
enklare form som finns redan i dag som t.ex. ställer tågvägar efter tågnummer men man 
kan också tänka sig att simuleringsverktyg utvecklas så att de används för att styra tågen. I 
första hand utvecklas nu stödsystem för trafikledarna t.ex. det s.k. STEG-systemet där man 



 
 

62
 

med hjälp av simulering kan prognostisera tidtabellerna med försenade tåg några timmar 
framåt och på så sätt förutse vilka åtgärder som bör vidtas. 



 
 

63
 

10 Diskussion och slutsatser 
10.1  Den praktiska kapaciteten är lägre än den teoretiska 
I denna rapport har många exempel redovisats som avser den teoretiska kapaciteten med 
god teknisk utformning och i övrigt ideala förhållanden. Den teoretiska kapaciteten gäller 
oftast på en enskild länk och är svår att uppnå i praktiken i ett större system. Det beror på 
att människan kommer in i form av lokförare och tågledare samt övrig tågpersonal och 
passagerare. Dessutom kan väderförhållandena påverka förutsättningarna. Slutligen uppstår 
fel på infrastruktur och fordon.  

Allt detta tillsammans ger störningar i systemet som sedan sprider sig mellan tågen, särskilt 
om marginalerna är små, vilket gör att den praktiska kapaciteten sjunker. Kapaciteten på ett 
enkelspår halveras om förseningen när tåget kommer in på enkelspåret i genomsnitt är 3 
minuter i stället för att det är i rätt tid. Med korta avstånd mellan mötesstationerna på 7,5 
km innebär det att kapaciteten minskar från 6 till 3 tåg per timme och riktning. 

Av avsnitt 3 om dubbelspår framgår att den teoretiska kapaciteten för ett dubbelspår med 
bra signalsystem och högpresterande tåg ligger omkring ett tåg per minut. Flera olika 
studier har genomförts vid KTH, bearbetning av ställverksloggar vid Karlbergs station, 
beräkning av teoretisk headway och simulering med förseningsfördelningar. I de flesta fall 
hamnar på en teoretisk headway omkring en minut men en praktisk kapacitet omkring ett 
tåg varannan minut även om störningarna är måttliga. Det innebär att den praktiska 
kapaciteten hamnar omkring 30 tåg per timme i järnvägsdrift. 

Det finns två sätt att uppnå högt kapacitetsutnyttjande. Det ena är automatisk tågdrift så att 
man tar bort den mänskliga faktorn. Tågen körs då automatiskt och reagerar alltid 
omedelbart på alla signaler och körs optimalt. Detta tillämpas t ex vid en tunnelbanelinje i 
London. Den har både automatisk tågkörning, automatisk dörrstängning och automatisk 
tågvändning. Tågens framförande kan dessutom optimeras i förhållande till varandra 
eftersom datorn kan överblicka alla tåg på ett bättre sätt än människan. I detta system kan 
man köra 34 tåg per timme och dessutom med högre punktlighet och lägre 
energiförbrukning än med manuell drift. 

Det andra sättet att uppnå högt kapacitetsutnyttjande är att köa upp tågen framför en 
trångsektion. Om man tänker sig att man ställer upp 60 tåg i en lång rad framför 
Getingmidjan så går det säkert att trycka igenom 60 tåg på en timme. Men då måste 
passagerarna gå på någon annanstans kanske en timme innan. Hade man 60 parallela spår 
vid plattformar skulle det tillkomma tid för att lägga om växlarna. Dessutom är frågan var 
tågen skulle ta vägen sedan, det måste finnas kapacitet att ta emot dem där också. 

Det är ungefär så som biltrafik fungerar. Om man sätter sig i sin bil och åker till arbetet i 
rusningstid så kommer man alltid fram, men man kan få sitta i bilkö i en timme. Dessutom 
är inte vägsystemet när man kör på siktsträckan utan något signalsäkerhetssystem inte 
säkert utan kräver ett stort antal dödsoffer varje år. Vitsen med tåg är att de går efter 
tidtabell och att restiden är förutsägbar. Dessutom garanterar signalsystemet fullständig 
säkerhet visserligen till priset av lägre kapacitet. Å andra sidan har ett tåg mycket hög 
kapacitet – en dubbelspårig järnväg motsvarar en 26-filig motorväg. 
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10.2  Jämförelse mellan kapaciteten på väg och järnväg 
En väg och en järnväg är två helt olika sätt att transportera människor och gods. Det finns 
både likheter och skillnader. En del som har observerat trafiken över Getingmidjan i 
Stockholm har noterat att det är minuter mellan tågen medan det endast är sekunder mellan 
bilarna. Den sexfiliga centralbron ser ut att ha mycket högre kapacitet än den dubbelspåriga 
järnvägen och man frågar sig om det inte skulle gå att köra fler tåg. 

På ett enkelspår kan tågen bara köra i en riktning i taget och måste mötas vid stationerna. 
Ett enkelspår kan jämföras med en grusväg med mötesplatser. Eftersom tågen inte kan 
bromsa på siktsträckan eller backa tillbaks måste alla tågmöten vara förplanerade. 
Flexibiliteten är mindre än på vägen – å andra sidan kan hastigheten vara högre. 

En dubbelspårig linje har mycket högre kapacitet eftersom tågen kan köra efter varandra i 
båda riktningarna. På järnvägen är det dock inte möjligt för ett snabbare tåg att köra om ett 
långsammare om inte det långsammare tåget kan köra in på ett sidospår. Det motsvarar 
således en tvåfältsväg med en mittbarriär. På ett dubbelspår har därför blandningen av tåg i 
olika hastigheter stor betydelse. En bana med homogen trafik – där alla tåg går lika fort, har 
högst kapacitet. 

Om blandningen av tåg i olika hastigheter är stor kan det behövas fyra spår. Detta kan 
jämföras med en motorväg där det finns en fil i varje riktning för de långsammare tågen 
och en fil för de snabbare tågen, men man kan inte byta fil hursomhelst. Ett specialfall är 
särskilda höghastighetsbanor där de snabbaste tågen har egna spår som är rakare så att man 
kan köra fortare medan de långsammare godstågen och regionaltågen, som ofta har ungefär 
samma medelhastighet, går på den gamla banan. 

På en väg brukar man räkna med att den maximala kapaciteten är ca 1800 personbilar per 
timme och riktning. Det motsvarar en bil varannan sekund. Om det i genomsnitt är 2 
personer per bil blir kapaciteten 3600 personer per timme, fil och riktning. 

På en dubbelspårig järnväg kan man köra 30 tåg per timme och riktning eller ett tåg 
varannan minut. Om tåget har en kapacitet på 1000 sittplatser per tåg blir kapaciteten 
30 000 personer per timme och riktning eller 8 gånger så mycket som en fil. Det finns tåg 
med upp till 1600 sittplatser. Kapaciteten blir då 13 gånger så stor som på en vägfil. 

Om man på en dubbelspårig linje kör ett godståg var 5:e minut så kan man köra 12 godståg 
per timme. Med en längd på 750 meter, en axellast på 25 ton och en genomsnittlig 
lastfaktor på 56% (tomvagnsandel och utnyttjandegrad) ger det en nyttolast på 923 ton per 
tåg. Det innebär en transportkapacitet på drygt 11 000 ton per spår och riktning. Det 
motsvarar 385 lastbilar med en längd på 24m och en genomsnittlig lastvikt på 30 ton.  

Ökar man tåglängden till 1500 meter så fördubblas järnvägens transportkapacitet och ökar 
man axellasten till 30 ton så kan man öka transportkapaciteten med ytterligare 20 %. Det 
innebär en kapacitet på 28 000 ton per spår och riktning motsvarande nästan 1000 lastbilar. 

En annan skillnad är att tåget kan hålla en hastighet på 300km/h med en nästan fullständig 
säkerhet medan den maximala kapaciteten på vägen uppnås vid ca 70 km/h och att 
säkerheten är förhållandevis låg. Särskilt problematiskt blir det när man blandar tunga och 
lätta fordon som lastbilar och personbilar. 

Den slutsats man kan dra av detta är att järnvägens säkerhetssystem inte tillåter att man kör 
tågen särskilt tätt men att man ändå kan uppnå både en hög transportkapacitet, en hög 
reshastighet och en hög säkerhet i ett järnvägssystem i jämförelse med ett vägsystem. 
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10.3  Vad bestämmer kapaciteten? 
Kapacitet är inget entydigt begrepp utan den kapacitet som kan utnyttjas beror på flera 
faktorer: Banan, signalsystemet, trafikstrukturen, tidtabellerna, tågen, beläggningsgraden 
och förseningarna för att nämna några av de viktigaste. Inom dessa finns i sin tur flera 
komponenter av betydelse. 

Den viktigaste faktorn är om infrastrukturen är byggd som enkelspår, dubbelspår eller 
fysrpår. Lägst kapacitet har enkelspåret eftersom tågen bara kan köra i en riktning i taget 
mellan mötesstationerna. En dubbelspårig linje har mycket högre kapacitet eftersom tågen 
kan köra efter varandra i båda riktningarna. Eftersom tågen inte kan köra om varandra 
varsomhelst har blandningen av tåg i olika hastigheter stor betydelse. Om blandningen av 
tåg i olika hastigheter är stor kan det behövas fyra spår. Ett specialfall är särskilda 
höghastighetsbanor där de snabbaste tågen har egna spår som är rakare så att man kan köra 
fortare medan de långsammare godstågen och regionaltågen, som ofta har ungefär samma 
medelhastighet, går på den gamla banan. 

Den högsta kapaciteten uppnås om tågen går ungefär lika fort och stannar på samma 
stationer. Det beror på att flödet bromsas upp vid stationerna som ofta ligger på 
huvudspåret där andra tåg inte kan köra om. Därför får man högst kapacitet om alla tåg 
stannar på alla stationer och om det är samma avstånd mellan alla stationer som i ett 
tunnelbanesystem eller ett pendeltågssystem. Hög kapacitet uppnås också på 
höghastighetsbanor där tågen inte stannar alls på långa sträckor. 

Den teoretiska kapaciteten i antalet tåg som kan framföras per tidsenhet i en riktning på ett 
spår bestäms av infrastrukturen och signalsystemet å ena sidan och tågens prestanda å 
andra sidan.  

Den praktiska kapaciteten i antalet tåg bestäms också av att det måste finnas marginaler för 
olika förarbeteende, väder och vind samt också för att kunna parera mindre förseningar, 
efterfrågan, banarbeten och andra oplanerade störningar. T ex kan antalet godsvagnar i ett 
godståg variera olika dagar, liksom antalet passagerare som stiger på och av på stationerna, 
vilket medför att det kan ta olika lång tid att köra ett tåg olika dagar. 

Principen att tåg inte kan bromsa på siktsträckan innebär att det finns ett utvecklat 
säkerhetssystem som ser till att två tåg inte kan köra mot varandra på ett enkelspår och att 
tågen befinner sig på minst bromsavstånd från varandra på ett dubbelspår. Banan är 
uppdelad i blocksträckor där det bara får finnas ett tåg.  

Signalsystemet håller reda på om nästa blocksträcka är fri och även om blocksträckan 
därefter är fri. Om inte nästa blocksträcka är fri måste tåget stanna innan blocksträckan 
börjar och om inte föraren gör det stoppas tåget automatiskt. Om blocksträckan därefter 
inte är fri kontrolleras hastigheten så att tåget garanterat hinner bromsa i tid. Hastigheten 
kontrolleras också hela tiden så att tåget inte kan köra för fort. 

Blocksträckorna brukar vara en till tre kilometer långa. Den normala bromsträckan för ett 
tåg i 100 km/h är 700 meter och i 200 km/h 2800 meter med marginal. Med nödbroms 
kan kortare bromssträckor uppnås. Blocksträckorna och bromssträckorna sätter i praktiken 
gränserna för den teoretiska kapaciteten. Härtill kommer den tid det tar för ställverket att 
behandla all information och ställa om signaler och växlar. 

Den teoretiska kapaciteten för ett dubbelspår ligger omkring 60 tåg per timme och riktning 
eller ett tåg per minut. Det gäller om man kan köra ut alla tåg precis efter varandra och köra 
i exakt samma hastighet på linjen. Den praktiska kapaciteten är ungefär hälften, ca 30 tåg 
per timme, eller ett tåg varannan minut eftersom det måste finnas marginaler mellan tågen 
och att man ska kunna parera variationer i trafiken och mindre förseningar. 
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Ett exempel på skillnaden i teoretisk och praktisk kapacitet är Getingmidjan i Stockholm. 
Det skulle vara möjligt att köra på 60 tåg per timme söderut på Getingmidjan om man 
ställde upp alla tågen efter varandra och väntade på körsignal. Det skulle då kräva en 
sträcka på 60 km vid en blocksträcka på en kilometer, vilket innebär att alla passagerare 
som ska söderut från Stockholm skulle gå ombord i Uppsala en timme innan. Vitsen med 
att tåget är snabbt och går efter tidtabell skulle då försvinna. 

Nu är ju tågen uppställda bredvid varandra på Stockholms Central vilket gör att de är 
beroende av varandra. Om inte ett tåg kommer iväg i tid så tar det en viss tid att bedöma 
om man ska vänta eller släppa ut nästa tåg som ofta har avgångstid efter 2 minuter. 
Dessutom tar det en viss tid att ställa om växlar och signaler. Därför uppgår kapaciteten på 
Centralen till 28 tåglägen per timme och riktning. För närvarande utnyttjas 24 tåglägen för 
att kunna parera de förhållandevis stora förseningarna som beror på för hög felfrekvens i 
bana och fordon. 

Genom att bygga Citybanan får man i princip två centralstationer med i princip 30 tåglägen 
per timme och riktning vardera d v s fördubblad kapacitet. Det innebär också att de två 
systemen – pendeltågsystemet och fjärrtrafiksystemet – blir oberoende av varandra, vilket 
också ökar kapacitet och punktlighet. Fjärrtågsystemet har lite lägre kapacitet eftersom 
tågen kan vara olika långa och har sämre acceleration och det tar längre tid att stiga av och 
på. Även godståg måste kunna gå på fjärrtågspåren och ett långt godståg kan ta flera 
tåglägen.  

Ofta är det uppehållen vid stationerna som bestämmer kapaciteten. I praktiken blir därför 
kapaciteten i fjärrtrafiksystemet lägre, ner mot 20 tåg per timme, medan den kan bli högre i 
pendeltågsystemet med över 30 tåg per timme under ideala förhållanden. Detta stämmer 
också väl med den maximala linjekapaciteten i fjärrtrafiksystem och i ett pendeltågsystem.  

Kapaciteten kan aldrig större än i den svagaste länken. Ofta blir stationer eller knutpunkter 
dimensionerande när tågen ska stanna eller bromsa in för att byta spår. Särskilt 
problematiskt blir det på ett dubbelspår om tågen måste korsa det andra spåret i plan för 
att t ex köra in på en annan bana eller ett sidospår och vända. Man måste ju då köra mot 
körriktningen över det andra spåret vilket med det säkerhetssystem som finns gör att man 
blockerar det spåret en ganska lång tid så att man kan förlora flera tåglägen. Dessutom blir 
tågen beroende av varandra. 

Kapaciteten på ett enkelspår är starkt beroende av avståndet mellan mötesstationerna och 
hastigheten. Ju kortare det är mellan mötesstationerna ju högre blir kapaciteten och ju 
högre hastighet som tågen har desto fortare hinner de fram till mötesstationerna. Dock 
finns det en gräns eftersom tågen inte hinner upp i hastighet vid korta stationsavstånd.  

I praktiken kan man på ett enkelspår köra högst ett tåg var 10:e minut per riktning vid ett 
stationsavstånd på 5 km och en hastighet på 100 km/h. För att kunna utnyttja tåg som går i 
200 km/h så krävs att de inte möts på 10 km och kapaciteten blir då ett tåg var 15 minut. 
Det kan dock behövas tätare stationsavstånd för att möjliggöra olika tidtabellsupplägg, 
blandad trafik och för att parera förseningar. 

10.4  Exempel från verkligheten 
Det finns exempel på best practice från de bästa järnvägsystemen i världen som visar vad 
som är möjligt att nå med nuvarande teknik och operationella förutsättningar. Den högsta 
kapaciteten uppnår tunnelbanesystem som körs automatiskt t ex i London med 34 tåg per 
timme. Detta system har också bättre punktlighet och lägre energiförbrukning än manuellt 
körda system. 
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För höghastighetståg utgör de Japanska Shin-Kansen-tågen en bra förebild. Kapaciteten är 
16 tåg per timme och riktning mellan Tokyo och Osaka, men då ingår också att vissa av 
tågen går direkt och kör förbi andra tåg längs vägen. I detta fall är också punktligheten 
mycket hög vilket beror på bra underhåll och hög disciplin i den operativa driften. I det 
Franska TGV-systemet kan man tidtabellslägga 20 tåg per timme och riktning mellan Paris 
och Lyon när det inte stannar på några mellanstationer. 

När det gäller godståg är det inte primärt antalet tåg som är dimensionerande utan snarare 
transporförmågan i ton. Generellt är godstågen i USA långa och tunga, de kan vara 2-3 km 
långa och ha över 100 vagnar med en axellast på 35 ton och väga 10 000 ton. Detta kan 
jämföras med normala godståg i Europa som är 750 m långa och har en bruttovikt på 
1500-2000 ton med en axellast på 22,5 ton. Ska tåget konkurrera med lastbilen så krävs 
emellertid fler mindre, snabbare och punktligare tåg för att täcka in olika kundkrav i fler 
relationer. 

Sammanfattningsvis kan kapaciteten i ett järnvägsystem uppnå följande värden: 

• 60 tåg per/h, Köbildning, utan tidtabell, korta blocksträckor 

• 34 tåg/h: Tunnelbana i London med automatisk tågdrift 

• 30 tåg/h: Getingmidjan under ideala förhållanden 

• 30 tåg/h: Tunnelbanan i Stockholm 

• 20 tåg/h: Stockholm-Uppsala på ytterspåren utan uppehåll 

• 16 tåg/h: Höghastighetståg i Japan med uppehåll och förbigång 

• 8 tåg/h: Västra stambanan med blandad trafik 

•   4 tåg/h: Enkelspår med mötesstationer var 10:km 

Transportförmågan i mängden gods eller personer som kan transporteras beror också på 
tågens kapacitet. Den beror i sin tur på hur många vagnar som finns i tågen och vilken 
kapacitet varje vagn har. Kapaciteten i vagnarna begränsas av lastprofilen när det gäller 
längd, bredd och höjd och av den största tillåtna axellasten och vikten per tågmeter när det 
gäller mängden gods. Tåglängden kan också begränsas av lokens dragkraft och av längden 
på spåren vid stationer och terminaler.  

10.5  Möjligheter att öka kapaciteten på kort och lång sikt 
Ska kapaciteten ökas på kort sikt utan stora investeringar måste man se järnvägen som ett 
system där inte bara antalet tåg per sträcka har betydelse utan också tidtabellens utformning 
och tågens kapacitet och utnyttjandegrad har stor betydelse. Exempel på åtgärder som kan 
genomföras på kort och medellång sikt, 3-5 år är: 

• Förbättrat underhåll av infrastruktur och fordon 

• Smärre investeringar i signalsystem, mötesplatser och förbigångsspår 

• Trafikplaneringsåtgärder för bättre utnyttjande av tåglägen 

• Bättre kapacitetsutnyttjande i tågen och tåg med högre kapacitet 

• Stimulera effektivare utnyttjande genom differentierade banavgifter 

På lång sikt är investeringar i nya spår och järnvägar det bästa sättet att öka kapaciteten. På 
enkelspår kan i första steget fler mötesstationer byggas. Därefter kan enkelspåren byggas ut 
till dubbelspår där efterfrågan är störst. Linjer med både omfattande person- och godstrafik 
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bör på sikt byggas ut till dubbelspår i sin helhet. Kapaciteten är aldrig högre än den svagaste 
länken och därför bör flaskhalsar byggas bort. Ofta kan stationer och terminaler utgöra 
flaskhalsar, och det gäller att se till att hela systemet har tillräcklig kapacitet. 

Vid mycket hög efterfrågan och stora hastighetsskillnader, som runt storstäderna, bör man 
bygga fyrspår så att de långsamma tågen separeras från de snabba. Om det gäller på längre 
sträckor bör man bygga särskilda höghastighetsbanor för snabb persontrafik över 300 
km/h. Fördelen med att bygga ut två helt nya spår är att de kan ges en mycket rakare 
sträckning och därmed medge högre hastighet än om man bygger fyrspår längs befintlig 
bana. Då snabbtågen lyfts bort från de konventionella banorna ökar kapaciteten för 
godståg och regionaltåg som har ungefär samma medelhastighet.  
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