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Förord
Följande rapport utgör slutredovisningen för forskningsprojektet ”Grafiska
Prognostidtabeller” (GRAPRO) utfört vid RISE Research Institutes of Sweden under
åren 2018–2019. GRAPRO ingår i det av Trafikverket finansierade branschprogrammet
KAJT, Kapacitet i järnvägstrafiken. Forskningen har finansierats med medel från
Trafikverkets FOI-verksamhet under avtal TRV 2017/110869.
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Sammanfattning
Rapporten beskriver det arbete som utfördes i projektet Grafiska Prognostidtabeller
(GRAPRO). Projektets mål var att undersöka om optimering kan vara ett stöd för
kapacitetsanalytiker när en tidtabell ska konstrueras utifrån prognostiserade trafikdata.
Rapporten inleds med en genomgång av analysmetoder som Trafikverket använder för
att bedöma vilken trafik en viss infrastrukturutveckling kan hantera, och beskriver hur
optimering passar in bland dessa metoder. Sedan presenteras den metodutveckling
som gjorts inom projektet, och databehov och tillgång diskuteras. Metoden testas på ett
exempelfall med infrastrukturförändringar i Skåne, och de resulterande tidtabellerna
analyseras. Under projektet gång, och under arbetet med exempelfallet, identifierades
ett flertal områden där ytterligare utveckling behövs för att den presenterade metoden
ska kunna användas av en kapacitetsanalytiker, och rapporten avslutas med att dessa
utvecklingsbehov diskuteras.
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1

Bakgrund

När framtidens infrastruktur planeras är det viktigt att analysera hur de tänkta
infrastrukturförändringarna kan komma att påverka trafiken. Trafikverket använder
tre olika metoder för att undersöka trafikpåverkan: matematisk kapacitetsberäkning,
tidtabellsanalys och mikro-simulering (Trafikverket, 2019). Den matematiska
kapacitetsberäkningen är baserad på UIC 406 och går snabbast att genomföra.
Beräkningen är dock baserad på ett antal förenklingar som gör att effekten av vissa
investeringar inte kan fångas. Därför behöver Trafikverket ibland komplettera
kapacitetsberäkningen med andra analyser för att skaffa sig en rättvisande bild av
infrastrukturförändringens trafikpåverkan. Tidtabellsanalyser går ut på att en tidtabell
läggs för den nya investeringen. Tidtabellsanalyser är mer detaljerade, men också mer
tidskrävande, än kapacitetsberäkningar. För simuleringsanalyser använder
Trafikverket i dagsläget RailSys, ett system för mikro-simulering. I mikro-simulering är
infrastrukturmodellen mer detaljerad än den som normalt används vid
tidtabellsläggning. Deterministisk mikro-simulering kan därför användas för att göra
en noggrannare kontroll av en tidtabells giltighet, och stokastisk simulering kan
användas för att undersöka tidtabellens/infrastrukturens kvalitet i en simulerad
verklighet med de variationer och störningar som uppstår under normal trafikering.
Simulering kräver att någon slags tidtabell ges som indata och resultaten är således
kopplad till denna tidtabell. Förutom metoderna som i dagsläget används på
Trafikverket finns även t.ex. TVEM och makro-simulering. TVEM, Timetable Variant
Evaluation Model, kan användas för att analysera hur en utbyggnad på ett dubbelspår
påverkar trafiken för en stor mängd olika tågordningar/tidtabeller (Lindfeldt, 2010).
Det är en slags deterministisk simulering som givet en trafikblandning definierad av
mönster och en prioriteringsordning systematisk genererar olika tidtabeller för att
täcka utfallsrummet. Ett mönster består av start- och slutstation, trafikintervall, tågtyp,
stoppmönster och möjligtvis vilka spår som det är lämpligt för tåget att stanna på
(Lindfeldt, 2010). Makro-simulering, t.ex. PRISM (PLASA 2, 2019), är simulering på en
lägre detaljeringsnivå än RailSys. Makro-simulering kan likt mikro-simulering
undersöka tidtabellens giltighet samt olika kvaliteter i tidtabellen/infrastrukturen vad
gäller hur störningar sprids. Den lägre detaljeringsnivån innebär att fler avrundningar
görs, men också att en simuleringscykel tar mindre tid, vilket innebär att man kan
simulera större områden och/eller fler cykler.
Den här rapporten fokuserar på tidtabellsanalyser och mer specifik på om optimering
är ett lämpligt verktyg att använda vid tidtabellsanalyser. Tidtabellsanalys är en viktig
metod dels eftersom den kan synliggöra effekter som inte syns i
kapacitetsberäkningarna, dels eftersom tidtabellen som konstrueras sedan kan
simuleras. En av utmaningarna med tidtabellsanalys är det är svårt och tidsödande att
konstruera tidtabeller, i synnerhet för stora områden och heterogen trafik. Därför är
det intressant att hitta verktyg som kan stödja kapacitetsanalytikern under
tidtabellskonstruktionen. Matematisk optimering kan användas för att hitta den
“bästa” lösningen på ett problem, t.ex. på ett tidtabellsproblem, och borde således
kunna vara ett bra stöd vid tidtabellskonstruktion. För att kunna använda sig av
matematisk optimering behövs dels regler som specificerar giltiga lösningar (bivillkor),
och dels en funktion som specificerar vad som är en bra lösning (en målfunktion). En
svårighet med matematisk optimering är att lösningstiderna kan bli extremt långa och
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det är således också viktigt att hitta metoder som returnerar tillräckligt bra tidtabeller
tillräckligt snabbt för att en kapacitetsanalytiker ska tycka att stödet från optimeringen
är användbart.
För tidtabellsproblemet kan reglerna för en giltig lösning t.ex. vara de finns i
dokumentet ”Konstruktion av körplaner för tåg” (Broberg, 2016), och definitionen av
en bra lösning kan vara att tåglägena ligger så nära ansökningarna som möjligt. I
forskningskoden M2 har RISE implementerat flera av de tidtabellsregler som används i
Trafikverkets tidtabellsprocessen och ett flertal målfunktioner. RISE har dessutom
testat olika heuristiker för att generera en tidtabell för ett större geografiskt område
(Gestrelius & Aronsson, 2017).
Vid projektets början utgick M2s optimeringar alltid från data exporterad från
TrainPlan. Denna data specificerade geografin, gångtidsmallarna och även önskade
och/eller fastställda tåglägen. Vidare fanns ett Exceldokument för samtidig infart som
M2 läser in, samt en fil som specificerar krysstationer. I GRAPRO har målet varit att se
om M2 kan utvecklas för att stödja prognosverksamheten. För att M2 ska vara
användbar för prognosverksamheten behöver den t.ex. hantera prognosdata som
indata och generera tidtabeller som är relevanta för prognosverksamhet vad gäller t.ex.
kvalitet och detaljrikedom. Till exempel måste M2 utökas med funktionalitet och
målfunktioner för styva tidtabeller, och det är det viktigt att stationer modelleras
tillräckligt detaljerat för att infrastrukturförändringar på stationer ska kunna fångas av
analysen. Vi kallar den version av M2 som är speciellt utökad för att kunna hantera
prognosverksamhetens behov för M2-P.
Rapporten är upplagd som följer. I kapitel 2 diskuteras och beskrivs hur vi utvecklat
M2 för att kunna använda prognosverksamhetens trafikdata som indata. I kapitel 3
introduceras den heuristik som användes för att generera en tidtabell och i kapitel 4
beskrivs en matematisk modell för stationer som kan hantera olika detaljeringsnivåer. I
kapitel 5 presenteras två exempelfall, och i kapitel 6 identifierade utvecklingsbehov.
Rapporten avslutas med kapitel 7 där slutsatserna sammanfattas.

2

Från prognosdata till tåglägen

I tidtabellsprocessen skickar auktoriserade sökande in ansökningar som specificerar
önskade tåglägen. I prognosverksamheten finns inga ansökningar, utan istället måste
en tidtabell läggas utifrån de trafikprognoser som tagits fram. Det här kapitlet beskriver
hur prognosdata och optimering kan användas för att ge “ansökningar” att lägga en
tidtabell ifrån.

2.1

Persontrafik

2.1.1

Prognosdata

Prognosen för persontrafik baserar sig på önskade linjer med högtrafiks- och
lågtrafiksfrekvenser, samt beroenden mellan olika linjer. Ett exempel är t.ex. linje
10401, 10402 och 10403. 10401 är en lågtrafikslinje som går Kristianstad - Malmö Ystad. Under högtrafik ersätts 10401 men 10402 som är utökad och går hela vägen till
Simrishamn (så Kristianstad - Malmö - Ystad – Simrishamn). 10403 går mellan
© RISE Research Institutes of Sweden
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Förslöv-Ystad både under lågtrafik och högtrafik, och ska tillsammans med 10401 eller
10402 (beroende på trafikperiod) bilda halvtimmes trafik mellan Ystad och Eslöv. Det
finns således ett beroende mellan 10401/10402 och 10403.
Linjerna, frekvenserna och de olika linjernas högtrafikperioder är beskrivna i
prognosverksamhetens Excel-dokument, vilket vi framöver i rapporten kallar
TDTmodell BAS2040. TDTmodell BAS2040 beskriver dock inte beroenden mellan
olika linjer, utan beroenden behövde läggas in i ytterligare kolumner. Vi kallar denna
utökade version av TDTmodell BAS2040 ”utökade basprognostabeller”.
Utöver trafikdata finns även de viktigaste fordonsdata med i basprognostabellerna,
nämligen vilken gångtidsmall och tåglängd som ska användas för de olika linjerna.
Dessvärre fanns inte alla dessa gångtidsmallar inlagda i TrainPlan, utan några mallar
behövde tas fram under projektets gång (se kapitel 2.4).

2.1.2

Utveckling av M2 koden

2.1.2.1

Inläsning av data

I GRAPRO utvecklades M2 så att csv-versionen av de utökade basprognostabellerna
kunde läsas in och ligga till grund för tidtabellen. Kod för att läsa in extra
gångtidsmallar implementerades också. Dataformatsexempel finns i Appendix 1.
För att kunna hantera högtrafikperioder på ett enkelt sätt ökades alla högtrafikperiod
så att de sträckte sig över minst två timmar (vilket är den period som linje-frekvensen
är definierad för).
2.1.2.1.1 Tågets färd genom geografin
I M2-P måste ett tågs färd genom geografin vara specificerad. Dvs. vi måste i förväg
veta vilken väg ett tåg ska ta om det finns flera att välja på. I basprognostabellerna är
alla stationer med stopp angivna. Mellan dessa stopp-stationer kommer M2-P välja den
väg som har minst antal geografiobjekt. Med geografiobjekt menas punkter och länkar i
TrainPlan data. Om vägen med minst antal geografi-objekt inte är den väg man vill att
tåget ska ta måste man lägga till ”pseudo-stop” på en eller flera stationer längst den
rätta vägen den utökade basprognostabellen. Pseudo-stop har negativ uppehållstid för
att markera att de inte är ett riktigt stopp utan bara vägvisningar. Ytterligare ett
problem uppstår om det finns fler än en kortaste väg. Då måste ett pseudo-stopp också
läggas till för att säkerställa att rätt väg väljs. Ett notabelt exempel är tåg som kör
mellan Lund och Arlöv: antalet geografiobjekt mellan Lund och Arlöv är lika många
oavsett om man kör via Kävlinge eller längst södra stambanan. Man måste således
alltid lägga till ett pseudo-stopp för att visa vilket håll tåget ska köra. I exempelfilen i
Appendix A är detta pseudo-stopp Hjärup om man vill att tåget ska köra på södra
stambanan.
Figur 1a) visar ett nätverk där den kortaste vägen i antal geografiobjekt mellan A och D
ritats ut med en streckad linje. Notera att detta inte är den fysiskt kortaste vägen, och
om det är meningen att tåget ska gå den fysiskt kortaste vägen (markerad med en
prickad linje) måste ett pseudo-stopp läggas till, t.ex. på B.
I Figur 1b) visas vägen från A till C via E, och vägen från A till C via B. Båda vägarna har
lika många geografiobjekt. Den ”kortaste-väg” algoritm som M2-P använder är inte
© RISE Research Institutes of Sweden
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deterministisk vad gäller vilken av vägarna som returneras i de fall då det finns fler än
en kortaste väg. Därför kan tåg tilldelas olika vägar mellan A och C under olika
körningar av M2-P så länge inte en av vägarna specificeras i förväg med ett pseudostopp.

E

E

F

F

A

A

B

B

D
D
C
a)

b)

C

Figur 1: Vägar genom geografin.

2.1.2.2

Tåglinjer

Tåglinjer antas ha ett fast trafikintervall varje högtrafik- alternativt lågtrafik-period. Så
om frekvensen för en 2-timmars trafikperiod är 2, finns ett bivillkor i den matematiska
modellen som tvingar linjen att avgå med exakt en timmes mellanrum från alla
stationer med passagerarutbyten. Vilka klockslag avgångarna ska ske lämnas dock till
optimeringen att avgöra. Figur 2 visar ett exempel med tre olika lösningar som är
tillåtna i optimeringen (det finns oändligt många fler, enda kravet är att linjen ska avgå
med exakt en timmes mellanrum).
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Figur 2: Tre olika giltiga lösningar (heldragen linje, prickad linje och streckad linje) för en 1-timmes
linje. Kravet att tågen ska avgå en gång i timmen är uppfyllt för alla tre lösningar, men tågens
avgångstider är olika i de olika lösningarna.

2.1.2.3

Beroenden

Även beroenden mellan linjer har ett specificerat tidsintervall. Vi kallar trafikintervallet
mellan två linjer beroendeintervall. I den matematiska modellen är kraven på
beroendeintervall mindre strikta än kraven på linjeintervall och de är modellerade som
mjuka bivillkor. Vi kan därför antingen minimera skillnaden mellan det önskade och
det faktiska intervallet, eller på olika sätt begränsa detsamma. Figur 3 visar ett exempel
på hur beroenden modellerades.

Figur 3: Kravet på 1-timmes trafik inom den ljusblå och den röda linjen är hårt, men kravet på att
de tillsammans ska bilda 30-minuters trafiken mellan A och D är mjukt.
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2.1.3

Målfunktioner

I GRAPRO beaktades två huvudmål: (1) korta linjekörtider och (2) brott mot
beroendeintervall. Linjekörtid definierades som den längsta körtiden för något av
linjetåglägena oavsett riktning. Om en linjes körtid är längre i södergående riktning än i
norrgående är det således körtiden för södergående tåg som räknas. För att tåg med ett
högre samhällsekonomiskt värde ska prioriteras viktades körtiden med
transporttidsvärdet från Trafikverkets prioriteringskriterier (Trafikverket, 2018).
En annan målfunktion som används är att minimera summan av körtider för alla tåg.
Att minimera summan av körtider är praktiskt eftersom det dels ger förhållandevis bra
tidtabeller, dels ofta leder till att giltiga tidtabeller hittas snabbt (antagligen eftersom
målfunktionen premierar lösningar där alla tåg “hänger ihop” tidsmässigt). I GRAPRO
användes minimering av körtid för att generera startlösningar som sedan optimerades
utifrån de andra målfunktionerna.
Ytterligare målfunktioner som användes i slutet av tidtabellsgenereringen är att
minimera antalet onödiga stopp, minimera skillnaden mellan olika linjetåglägen och
jämna ut ett tågs hastighet så att det inte accelererar och bromsar utan anledning.
Detta ger inte nödvändigtvis ett bättre samhällsekonomiskt värde på trafiken, men det
”tvättar” tidtabellen så att den har ett mer realistiskt körbeteende och gör den mer lik
de tidtabeller som mänskliga planerare konstruerar. Denna ”tvättning” är viktigt för att
analytikern lättare ska kunna avgöra om tidtabellen är adekvat eller inte.

2.1.3.1 Målfunktionernas användning för optimering av
linjetrafiken
Sex olika målfunktioner användes i optimeringen är (för matematisk definition, se
Appendix 2.):
(1) Minimering av summan av körtider
(2) Minimering av värdet av beroendebrott och linjekörtid, där beroendebrott har
en viktning på 10000 och linjekörtiden har viktning i enlighet med
prioriteringskriterierna.
(3) Minimera summan av linjekörtider
(4) Minimera antalet stopp
(5) Minimera skillnaden mellan olika linjetåglägen
(6) Minimera skillnader i tågs hastighet för på varandra följande länkar
För att få en lösning där både beroendebrott och linjekörtider beaktas användes
följande kombination av optimeringar:
1. När nya tåg lades in i tidtabellen minimerades summan av körtid (1) för att hitta
en initial giltig lösning.
2. Så fort en initial lösning hittats övergick optimeringen till att minimera den
viktade summan av beroendebrott och linjekörtid (2). Den viktade summan av
beroendebrott och linjekörtid optimerades i 10 minuter eller tills den optimala
tidtabellen hittats.
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3. Ett bivillkor som hindrade summan av beroendebrott att öka från sitt
nuvarande värde lades till och summan av linjekörtider minimerades (3) i 10
minuter eller tills den optimala tidtabellen hittats.
När alla tåg lagts in i en giltig tidtabell ”tvättas” den som följer:
Uppstart
1. Alla tåglägen ges en fixeringsdomän på ±5 minuter, dvs. alla
tåglägesförändringar som inte ändrar någon ankomst/avgångstid mer än ±5
minuter tillåts.
2. Målfunktion (2) minimeras i 5 minuter.
3. Bivillkor som förbjuder beroendeintervallbrott att öka med mer än 20% av
beroendeintervallet läggs till.
Se till att inga ”konstigheter” finns i tidtabellen vad gäller t.ex. hastighet och stopp
4. Alla tåglägen ges en fixeringsdomän på ±10 minuter.
5. Målfunktion (2) minimeras i fyra minuter.
6. Alla tider på stopp med kommersiell verksamhet får en fixeringsdomän på ±2
sekunder.
7. Målfunktion (4), dvs. antalet stopp, minimeras i 5 minuter.
8. Målfunktion (5), dvs. skillnaden mellan tåglägen, minimeras i 5 minuter.
9. Målfunktion (6), dvs. skillnaden i tågs hastighet på två på varandra följande
länkar, minimeras i 5 minuter.

2.1.4

Geografier

Geografin från T18 användes som grund i M2-P men modifierades för att
överensstämma med geografin för Prognos2040. Kod för att ta bort, lägga till, kopiera,
och, kopiera och vända geografier implementerades så att T18s geografin lätt kunde
ändras för att testa olika infrastrukturlösningar. Hade Prognos2040 geografin funnits i
TrainPlan hade den kunnat läsas in direkt i M2-P.

2.1.4.1

Spårval

Det finns ingen funktionalitet för att välja spår i M2-P, utan alla tåg kör på vänsterspår
så länge inget annat specificeras. På fyrspårssträckor finns det två ”vänsterspår” och
vilket av dessa två spår som en linje ska använda måste specificeras i förväg. T.ex. så ses
det framtida fyrspåret mellan Lund och Malmö som två skilda dubbelspår (innerspår
och ytterspår), och vilka tåg som ska köra på ytterspåren respektive innerspår
specificeras i en inställningsfil.

2.2

Godstrafik

Till skillnad från persontrafikprognosen bygger godstrafikprognosen för år 2040 inte
på tåglinjer. Därför behövde vi använda en annan metod för att skapa “ansökningar”
för godstrafiken från en given tidtabell, nedan kallad TX, och godsprognosdata. Denna
metod beskrivs nedan.
I godsprognosen är varje bana indelad i en eller flera linjedelar. Från godsprognosen
hämtades antalet godståg (enkelturer) per linjedel och dygn. För att så nära som
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möjligt följa prognosen och samtidigt få en verklighetstrogen trafik att utgå från
sammanställs en uppsättning tåg bestående av alla godståg som går en standarddag i
TX samt ett antal kopior av godståg från samma dag. Med “kopia” avses ett tåg med
samma gångtider och uppehållsmönster som det ursprungliga, men förskjutet att gå vid
en annan tidpunkt.
För att identifiera vilka godståg som borde kopieras används optimering. Först
fastställs hur många extra godståg som behövs för varje linjedel för att få samma antal
som i godsprognosen. För de få linjedelar där trafiken beräknas minska mellan TX och
år 2040 sätts antalet önskade kopior till noll, och för övriga linjedelar sätts antalet
önskade kopior till skillnaden mellan antalet tåg på linjedelen under standarddagen
och det prognosticerade antalet tåg under ett dygn år 2040. När antalet tåg per linjedel
räknas i standarddagen inkluderas bara de tåg som går längs hela eller så gott som hela
linjedelen.
Därefter avgörs vilka tåg som ska kopieras och hur många kopior av varje tåg som ska
göras genom att ställa upp och lösa ett optimeringsproblem med målet att minimera
summan av absolutbeloppet av avvikelsen från det önskade antalet kopior för varje
linjedel. För att få ungefär lika många tåg i ena körriktningen som i den andra satte vi,
för varje linjedel, det önskade antalet kopior för varje körriktning till hälften (avrundat
uppåt till hela tåg) av det totala önskade antalet.
Genom att kombinera de godståg som ursprungligen finns i tidtabellen med kopior av
de tåg som identifierats i optimeringen kan vi få indata för en lämplig mängd godståg.
Notera att de kopierade tågen med fördel sprids ut under typiska godstågstider så att
kopian inte är identisk i önskade tider med dess ursprungliga godståg.

2.3 Sammanslagning av persontrafik och
godstrafik
När både godståg och persontåg finns specificerade på ett vis som liknar ansökningar
kan de normala funktionerna i M2 användas för att lägga en tidtabell. För att få rimliga
exekveringstider kan man behöva använda restriktiva domäner för tågen. Dock behöver
inte alla tåg ha samma domäner. Det är också möjligt att använda olika målfunktioner
för godstrafik och persontrafik (t.ex. att minimera körtiden för godståg och
beroendebrott för passagerartåg).

2.4

Gångtidsmallar

För att generera data för de saknade gångtidsmallarna används RailSys. Tåg av de
sorter som saknas simuleras med tidtabeller där de (1) stannar överallt, (2) aldrig
stannar, (3) stannar på varannan station. I det tredje fallet används två kompletterande
tidtabeller (dvs. de stopp som tåget gör i den första tidtabellen gör det inte i den andra).
Detta ger ett utfall av körtider för alla kombinationer av stoppmönster som finns
representerade i gångtidsmallarna: ”stopp”-”stopp”, ”stopp”-”full fart”, ”full fart””stopp”, och ”full fart”-”full fart”. Gångtiderna från RailSys sammanställdes i ett
Exceldokument som läses in av M2-P.
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3

Stora områden

För att minska lösningstiden för stora områden användes en heuristik där linjetågen
lades till allt eftersom. Heuristiken baserar sig på den iterativa fixeringsheuristik som
beskrivs i FLTPs slutrapport (Gestrelius & Aronsson, 2017) och en vetenskaplig artikel
(Gestrelius, Aronsson, & Peterson, 2017).

3.1

FLTP Heuristiken

Heuristiken baserar sig på att tåg läggs till i tidtabellen i “batcher” vilket begränsar
antalet variabler i varje lösningssteg. I GRAPRO var batcherna linjer samt i vissa fall
även beroende-linjer. Ordningen som linjerna läggs till kan specificeras i M2-Ps
inställningsfil.
Vilken fixering som är lämplig att använda sig av i heuristiken beror på problemet man
försöker lösa. När man väljer fixeringsstrategi måste man väga lösningskvalitet mot
lösningstid. Ju mindre tågen fixeras desto större är sannolikheten att tidtabellen får en
bra kvalitet men också att lösningstiden blir lång. I GRAPRO användes två olika
fixeringsstrategier: (1) den domän som tågen fick röra sig inom minskades och (2)
interaktionsplatser fixerades. Under projektets gång testades olika versioner av dessa
två strategier, men för slut-testerna som presenteras i kapitel 5 valde vi att fixera
mötes- och omkörningsplatser på enkelspårsträckor och minska domänerna till +/- 1
minut på alla dubbelspårspunkter utom den första och sista. Anledningen till att de
första och sista dubbelspårspunkterna inte ingick i fixeringen är att tåg ibland
avslutar/startar sin färd på en dubbelspårsstation direkt följd av en enkelspårsträcka,
och om avgångs/ankomsttiden på dubbelspårsstationen fixeras blir begränsningen på
antalet giltiga lösningar på enkelspårsträckan stor.
I de fall som tidigare fixeringar leder till att det inte finns någon giltig lösning när
ytterligare en batch tåg läggs till så släpps fixeringen för vissa tåg. Detta ger ett mindre
begränsat problem som förhoppningsvis har någon giltig lösning, annars släpps ännu
fler fixeringar etc. För att hitta vilka tåg som ska släppas lösa tillåts konflikter mellan
tåg och antalet linjer med konflikter minimeras som primärt mål, och tågens
sammanlagda körtid som sekundärt mål. Alla tåg som vid körningens slut fortfarande
har en konflikt (oftast stoppas körningen av att en exekveringstidsgräns har nåtts)
släpps i nästa optimeringsloop.

3.2

“Bra tåglägen”

Flera olika kvalitetsaspekter identifierades under projektet, så som kort körtid, bra
beroendetider, lika långa körtider åt båda håll för en linje samt bra associationer för
omlopp och passagerarbyte. I GRAPRO har vi implementerat målfunktioner för kort
körtid, bra beroendetider och lika långa körtider åt båda håll (se kapitel 2.1.3).
En annan aspekt som påverkar tåglägenas kvalitet är ordningen som linjerna läggs in i
tidtabellen. Tåg som läggs in tidigt får oftast bättre kvalitet än tåg som läggs till sent.
Det är således viktigt att tåg som har ett stort värde läggs till tidigt. Värdet på ett tåg
speglas även i målfunktionen för körtider i och med att vi använder transporttidsvärdet
från prioriteringskriterierna för att vikta målfunktionerna.
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12

4

Stationer

I M2 ses stationer som punktobjekt med en viss kapacitet. Kapaciteten fås genom att
antalet ”platform”-objekt i TrainPlan räknas. M2 modellerar således Hässleholm som
en station där 60 tåg kan finnas samtidigt. Utöver kapacitetsbegränsningen på
stationer är regler för samtidig infart implementerade och möten tillåts inte på
krysstationer. Dock är excelfilen som specificerar vilka stationer som har samtidig
infart fler år gammal, och informationen om vilka stationer som är krysstationer är
handjagad och kan således innehålla felaktigheter.
Om M2-P ska kunna användas i prognosverksamheten behöver modelleringen av
stationer utvecklas. Det måste vara möjligt att säkerställa att tåg kan tilldelas lämpliga
stationsspår vad gäller t.ex. längd, perrong och nåbarhet från olika banor, och även att
tidsintervallen mellan tågs ankomster och avgångar respekterar de begränsningar som
infrastrukturen ger i form av t.ex. korsande tågvägar.

4.1

Spårgrupper

Även om stationsmodellen behöver vara mer detaljerad än den nuvarande punktförenklingen är det ändå av värde att hålla nere antalet variabler i optimeringsmodellen
(och således också antalet val som behöver göras för att få en giltig tidtabell). I
GRAPRO har ansatsen varit att använda spårgrupper som kan göras mer eller mindre
detaljerade beroende på behov. Inför en tidtabellsanalys delas spåren på stationerna
upp i spårgrupper baserat på längd, perrong, nåbarhet, och andra egenskaper som är
viktiga för det specifika fallet. Ett spår ingår i endast en spårgrupp och antalet spår i en
spårgrupp är dess kapacitet. Spårgrupper som tåg kan köra direkt mellan (dvs. utan att
köra över någon annan spårgrupp på vägen) anses vara kopplade (markerat med
heldragna bågar i Figur 5). Bågens riktning specificerar vilket håll man kan köra på. De
olika spårgrupperna är även kopplade till stationens närliggande länkar (streckade
bågar).
För varje tåg specificeras en riktad acyklisk delgraf som ger de vägar tåget kan ta genom
stationen. Notera att kravet på att delgrafen inte har någon cykel innebär vissa tåg (t.ex.
vändande) kan behöva specialhanteras genom att t.ex. dela upp tåget i två – ett som
anländer till stationen och ett som avgår. Spårgrupper som är lämpliga för tågets
planerade aktivitet (t.ex. passagerarutbyte) måste också specificeras för att den
matematiska modellen ska kunna garantera att tåget stannar på ett spår som är
lämpligt för aktiviteten.

4.1.1

Matematisk modell

Låt 𝑆 vara mängden spårgrupper, och 𝑠 ∈ 𝑆 en spårgrupp. Låt 𝑅 vara mängden av alla
tåg, och 𝑟 ∈ 𝑅 ett tåg. Låt 𝐺 = (𝑆, 𝐾) vara stationsgrafen, och 𝐺𝑟 = (𝑆𝑟 , 𝐾𝑟 ) vara
delgrafen för ett tåg 𝑟 ∈ 𝑅. Vidare använder vi 𝛿 + (𝑠) för att notera alla utgående bågar
från en spårgruppsnod 𝑠 och 𝛿 − (𝑠) för att notera alla ingående bågar till en
spårgruppsnod 𝑠 i stationsgrafen. Samma notation används för tågens
delgrafer: 𝛿𝑟+ (𝑠) och 𝛿𝑟− (𝑠) , 𝑟 ∈ 𝑅.
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För att modellera tågs beläggning av spårgrupper används binära variabler 𝑥𝑟𝑠 , 𝑟 ∈
𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟 . Binären 𝑥𝑟𝑠 , antar värde 1 om tåg 𝑟 allokeras på spårgrupp 𝑠 ∈ 𝑆𝑟 . Liknande så
är 𝛾𝑟𝑠 en binär som antar värde 1 om tåg 𝑟 stannar på spårgrupp 𝑠 ∈ 𝑆𝑟 för att utföra sin
aktivitet. Låt 𝑆𝑟1 ⊆ 𝑆𝑟 vara de spårgrupper där det är lämpligt att tåg 𝑟 stannar för
aktivitet, och 𝑆𝑟𝑜 ⊆ 𝑆𝑟 vara spårgrupper där tåg 𝑟 inte får stanna alls. Notera att ifall tåg
𝑟 inte har någon aktivitet är 𝑆𝑟1 = Ø. Låt 𝑡𝑟𝑠 vara den tidpunkt som tåg 𝑟 börjar belägga
spårgrupp 𝑠, och låt ∆𝑟𝑠 var tiden som 𝑟 belägger spårgrupp 𝑠. Låt ∆𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑠 vara den minsta
tid som tåg som 𝑟 måste belägga spårgrupp 𝑠 om 𝑟 tilldelas 𝑠, och låt ∆𝑚𝑎𝑥
vara ett
𝑟𝑠
tillräckligt stort nummer för att allt vara större än tåg 𝑟s uppehåll på stationen som 𝑠
tillhör.
En annan viktig aspekt att modellera är spårkapaciteten i spårgrupperna. Den modell
som i dagsläget används för att inte överbelägga stationer kan även användas för
spårgrupper. Denna metod är närmare beskriven i Aronsson, Bohlin och Kreuger
(2009). För att använda metoden behövs binära variabler för tåg som överlappar på en
𝑟 𝑟
𝑟 𝑟
spårgrupp. Låt 𝑜𝑠2 1 vara denna binär; 𝑜𝑠2 1 antar värde 1 om tåg 𝑟1 och 𝑟𝑠 belägger spår
i spårgrupp 𝑠 samtidigt. Förutom att båda tågen måste vara allokerade på 𝑠 krävs även
att de överlappar i tid för att belägga resursen samtidigt. För att modellera detta
𝑟 𝑟
kontrollerar vi för när tåg 𝑟2 ankommer 𝑠 innan tåg 𝑟1 lämnat 𝑠 (𝑝𝑠1 2 = 1), och vice
𝑟 𝑟
𝑟 𝑟
versa (𝑝𝑠2 1 = 1), där 𝑝𝑠1 2 återigen är en binär variabel.
Vi kan nu definiera en modell för stationer som följer:

∑ 𝑥𝑟𝑠𝑖 =

𝑠𝑖 ∈𝛿𝑟− (𝑠)

∑

∑

𝑥𝑟𝑠𝑜

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟

𝑠𝑜 ∈𝛿𝑟+ (𝑠)

Alla ankommande tåg måste
allokeras till minst en
spårgrupp kopplad till
ankomstpunkten.

𝑥𝑟𝑠𝑖 ≥ 1

𝑠𝑖 ∈𝛿𝑟+ (𝑠𝑎 )

∑

Om ett tåg 𝑟 kör in på
spårgrupp 𝑠 måste det också
lämna spårgrupp 𝑠

Alla ankommande tåg måste
allokeras till minst en
spårgrupp kopplad till
avgångspunkten.

𝑥𝑟𝑠𝑜 ≥ 1

𝑠𝑜 ∈𝛿𝑟+ (𝑠𝑎 )

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟 \𝑆𝑟𝑜

Tåg kan bara stanna för
aktivitet på spårgrupper som
de blivit allokerade.

𝑟 ∈ {𝑟 ∈ 𝑅| 𝑆𝑟1 ≠ Ø}

Tåg med aktivitet måste
stanna för aktivitet på minst
en lämplig spårgrupp.

𝛾𝑟𝑠 ∆𝑤
𝑟 ≤ ∆𝑟𝑠

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟1

Om ett tåg har stannat för
aktivitet på en viss spårgrupp
måste det stå still så länge
som aktiviteten kräver.

∆𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑠 𝑥𝑟𝑠 ≤ ∆𝑟𝑠

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟

Om ett tåg allokeras till en
spårgrupp är den på

𝛾𝑟𝑠 ≤ 𝑥𝑟𝑠

∑ 𝛾𝑟𝑠 ≥ 1
𝑠 ∈𝑆𝑟1
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spårgruppen minst ∆𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑠 tid.

∆𝑟𝑠 ≤ ∆𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑥𝑟𝑠 ) + ∆𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑠

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟0

Om ett tåg tilldelas en
spårgrupp där det inte får
stanna måste det köra
igenom på minsta möjliga tid.

𝑡𝑟𝑠 + ∆𝑟𝑠 = 𝑡𝑟𝑠+

𝑟 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟 ,
𝑠 + ∈ 𝛿𝑟+ (𝑠)

Villkor för tidskontinuitet.

𝑟1 , 𝑟2 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟1 ∩ 𝑆𝑟2

Om 𝑝𝑠 1 2 = 1 ankommer tåg
𝑟2 innan tåg 𝑟1 lämnat 𝑠.

𝑟 𝑟2

𝑡𝑟1 𝑠 + ∆𝑟1 𝑠 − 𝑡𝑟2 𝑠 ≤ 𝑀𝑝𝑠1

𝑟 𝑟

𝑡𝑟2 𝑠 − 𝑡𝑟1 𝑠 − ∆𝑟1 𝑠 ≤ 𝑀(1 − 𝑝𝑠1 2 )
𝑟 𝑟

𝑟 𝑟

𝑝𝑠1 2 + 𝑝𝑠2 1 + 𝑥𝑟1 𝑠 + 𝑥𝑟2 𝑠
𝑟 𝑟

𝑟1 , 𝑟2 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟1 ∩ 𝑆𝑟2
𝑟1 , 𝑟2 ∈ 𝑅, 𝑠 ∈ 𝑆𝑟1 ∩ 𝑆𝑟2

≤ 𝑜𝑠2 1 + 3

4.2

𝑟𝑟

För att sätta
𝑟 𝑟
överlappsvariablerna 𝑜𝑠 2 1

Data som behövs

Spårgrupper och tågens delgrafer måste specificeras innan optimeringen körs. Ofta
kommer en grupp av tåg att ha samma delgraf snarare än att alla tåg har sin egen
individuella delgraf (t.ex. kanske alla tåg som kör genom en station utan att stanna har
en delgraf, medan tåg som ska stanna har en annan). Spårgrupper, kopplingar och
tågdelgrafer kan antingen genereras automatiskt baserat på regler och data så som
spårlängd, perronglängd, nåbarhet, korsande tågvägar och samtidighet, eller så kan
spårgrupperna och/eller kopplingarna och tidskrav specificeras i förväg av experter.

4.3

Exempel: Stehag

Figur 4 är en spårbild av Stehag station. Om man bara räknar spår har Stehag 4 spår,
men som synes i Figur 4 finns det egentligen bara tre parallella spår för genomgående
tåg och bara två av spåren har perronger. En spårgruppsgraf för Stehag visas i Figur 5
a). Om man inte vill att tåg ska köra på högerspår genom Stehag kan delgraferna i Figur
5 b) och c) användas för tåg från Höör till Eslöv respektive Eslöv till Höör.
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Figur 4: Stehag

a)

b)

c)

Figur 5:
a) Spårgruppsgraf för Stehag. Notera att eftersom man inte kan nå spår 3 om man kommer från
Eslöv på vänsterspår skulle den kopplingen kunna tas bort om man inte vill tillåta
högerspårskörning.
b) En riktad delgrafen för tåg som kör från Höör mot Eslöv (högerspårskörning inte tillåtet).
c) En riktade delgrafen för tåg som kör från Eslöv till Höör (högerspårskörning inte tillåtet).

5

Exempelfall

5.1

Skåne

Skåne användes som exempelfall eftersom Skåne är tillräckligt stort för att vara
relevant, och har intressanta utmaningar i form av t.ex. komplexa stationer och
potentiella nätverkseffekter. Området som hanterades visas i Figur 6. T18 och
TDTmodell BAS2040 användes som utgångspunkt, och sedan gjordes förändringarna
som beskrivits i tidigare kapitel vad gäller t.ex. utökning av TDTmodell BAS2040,
spårval och prioritering.
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Figur 6: Den streckade linjen visar hur Skåne klipptes ut.

5.1.1

Geografiändringar från T18

Följande geografiändringar gjordes:
(1) Nya mötesstationer på Godsstråket genom Skåne:
a. BIH_303 och BIH_305 togs bort.
b. Ny mötesstation Svalöv à 750m.
c. Kågeröd gjordes till mötesstationen med två spår à 750m.
(2) Knäred gjordes till en mötesstation med två spår à 750m.
(3) Fyrspår mellan Lund och Arlöv:
a. Ny station Klostergården mellan Lund och Flackarp.
b. Två nya spår (till existerande dubbelspår) mellan Lund och Arlöv.
(4) Malmö med omnejd:
a. Malmö central (M) delades upp i två stationer: Malmö central (M) och
Malmö central 2 (PM2).
b. Ny station Rosengård (2 spår à 750m).
c. PM2 kopplas till Östervärn med ett enkelspår.
d. Östervärn kopplas till nya stationen Rosengård med ett dubbelspår.
e. Rosengård kopplas till Malmö Persborg med ett dubbelspår.
(5) Kallinge är en ny mötesstation mellan Bräkne Hoby och Ronneby.
a. RB_L3 togs bort.
(6) Ändringar på Ystadbanan:
a. Köpingebro ändrades från driftsplats till hållplats (dvs. tillåter inte
längre omkörning).
b. Gärsnäs gjordes till mötesstation (2 spår à 166m).
(7) Lommabanan:
a. Flädie gjordes till mötesstation med 2 spår à 750m.
b. Nya stationer Furulund (1 spår à 750m) , Stävie (2 spår à 750m), Lomma
(1 spår à 750m) och Alnarp (2 spår à 750m).
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c. Nya enkelspår Kävlinge- Furulund – Stävie – Flädie – Lomma - Alnarp
– Arlöv.
(8) Förlängt mötesspår i Klippan.
a. Modelleras som en dubbelspårssträcka mellan Klippan och nya
geografin Klippan 1.
b. HYL_L3 tas bort.
c. Enkelspår från Klippan 1 till Hyllstofta.
(9) Höghastighetsbana Hässleholm – Lund.
a. Ny station Hässleholm knytpunkt som kopplas till Hässleholm
(dubbelspår), Mellby (dubbelspår) och Lund (höghastighetsdubbelspår)
(10) Platsbyte på Bromölla och Bromölla 1 eftersom ordningen verkar vara i fel
ordning i TrainPlan.
(11) Dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm.
a. Vegeholm togs bort.
b. Nytt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.
c. Ödåkra, Kattarp och Maria gjordes till stationer med två spår.
d. Vekerum görs om från driftsplats till hållplats (dvs. man kan inte köra
om där).

5.1.2

Linjedata

Linjerna som inkluderades togs från TDTmodell BAS2040. Värdet för de olika
linjernas transporttid anges i Tabell 1. Värdet är taget från JNB 2020 Appendix 4B
(Trafikverket, 2018).
Tabell 1: Prioriteringskategorier för de olika linjerna.

Linjer

Kategori Värde

6003, 8001, 8002, 8003, 8004, 8602, 10001

FX

816

9001, 9002, 9003, 9101, 9102, 9201, 9202, 9203,
RX
9301, 10003

546

10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10502, 10502,
10601, 10701, 10801, 10802, 10803, 10901, 10902, RS
10903, 10904,

261

Linjerna som antas gå på innerspår mellan Malmö och Lund är: 6003, 8001, 8002,
8003, 8004, 9002, 9003, 10001, 10003, 9202, 9201, och 10802.
Tågen som antas gå på det nya snabbspåret mellan Lund och Hässleholm är: 6003,
8001, 8002, 8003, 8004, 9001, 9002, 9003, 9202, 10405, 10802, 10001 och 10003.
Dessutom antas linje 10803 gå via Persborg (och således inte i Triangeln-tunneln).
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5.2 Mötesstationer mellan Ystad och
Simrishamn
Det är intressant att se om M2-P kan fånga effekterna av att bygga fler mötesstationer
på en enkelspårsträcka. Därför genererades tidtabeller för två olika
investeringsscenarier på Ystadbanan. I Fall 1 är Gärsnäs den enda nya mötesstationen
på Ystadbanan (detta ska de facto byggas) medan i Fall 2 är Köpingebro, Lunnarp,
Smedstorp och Gärsnäs nya mötesstationer. Alla nya mötesstationer antogs ha två spår
med samma maxlängd som den existerande.

a)

b)

Figur 7: I Fall 1 byggs Gärsnäs ut till en mötesstation (a), och i Fall 2 byggs Köpingebro, Lunnarp,
Smedstorp och Gärsnäs ut till mötesstationer (b).

5.2.1

Resultat

De tidtabeller som M2-P genererar för de två fallen har olika mötesmönster på
Ystadbanan (se Appendix 3). Stapeldiagrammet i Figur 8 visar linjekörtiden för de två
olika fallen. Vad gäller linjerna som går på Ystadbanan (markerade med en streckad
fyrkant) får linje 10403 fått en mycket längre gångtid i Fall 1. Dessutom får 9001, 9002
och 9003 markant längre gångtider i en riktning i Fall 1.
För att kontrollera om M2-P har lyckats generera tidtabeller med bra körtider
analyserades den relativa körtiden. Med relativ körtid menar vi den faktiskt planerade
körtiden delat med den minsta möjliga körtiden. Resultatet visas för Fall 1 i Figur 9. En
stapel med värde 1 innebär att linjen har minsta möjliga körtid.
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Fall två

Figur 8: Linjekörtiden för de två olika fallen.

Planerad restid delat med minsta
möjliga restid

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

100012
10003
10402
10403
10404
10405
10501
10502
10601
10701
10801
10802
10803
10901
10902
10903
10904
6003
8001
9001
9002
9003
9101
9201
9202
9203
9601
8002

0

Figur 9: Relativ gångtid för linjetåg för Fall 1. Svart stapel är ena riktningen, och grå den andra.

När man ska göra en samhällsekonomisk analys är det att föredra om det endast finns
en restid per OD-par. Detta är inte något som optimerats specifikt i GRAPRO, och
eftersom de olika linjerna har olika stoppmönster och fysiska förutsättningar så får de
också olika OD-körtider (se Figur 10 och Figur 11). I stapeldiagrammet syns även att en
och samma linje kan ha olika körtid beroende på riktning. Detta kan dels bero på att de
olika riktningarna har olika geografiska förutsättningar (t.ex. kan lutningen vara olika i
de olika riktningarna), men också på att även om vi minimerat linjekörtiden har vi inte
minimerat skillnaden i restid mellan de olika riktningarna. När linjekörtiden
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minimerades (målfunktion (3)) ”trycktes” den största av de två ”riktnings-körtiderna”
ner, men det fanns inget i målfunktionen som ökade körtiden i den andra riktningen.
Hade målfunktionen istället minimerat skillnaden i restid mellan de två riktningarna
hade skillnaden antagligen minskat.

Malmö-Lund

Lund-Malmö

Restid
(minuter)

40
30
20
10

100012

10802

10801

10405

10403

10402

10003

9202

9201

9101

9003

9002

9001

8002

8001

6003

0

Figur 10: Restid mellan Malmö och Lund för olika linjer. Svart stapel är ena riktningen, och grå den
andra.

Malmö-Hässleholm

Hässleholm-Malmö

Restid
(minuter)

80
60
40
20
0
8001

9001

9002

9003

9201

9202

10402

8002

Figur 11: Restid mellan Malmö och Hässleholm för olika linjer. Svart stapel är ena riktningen, och
grå den andra.
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5.3

Hässleholm

Figur 12 är en spårbild av Hässleholm station. Hässleholm har 60 spår inom sitt
område, men består är egentligen fyra bangårdar: två för uppställning/växling/depå, en
godsbangård och en ”vanlig” passagerarstation med perronger (markerad i rött). Det är

Figur 12: Hässleholm

bara personbangården som är relevant att använda när spårgrupperna för
genomgående persontåg i Hässleholm designas. Figur 12 visar en spårgruppsgraf för
Hässleholm
som
inkluderar
passagerarstationen
och
några
uppställningsspår/omkörningsspår på bangården närmast södra stambanan.

Figur 13: Spårgruppsgraf för Hässleholm.
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Tåg som ankommer från Skånebanan (Fin) och ska avgå mot Kristianstad (Cr) kan
representeras med delgrafen i Figur 14.

Figur 14: Delgraf för tåg som ankommer från Skånebanan (Fin) och ska avgå mot Kristianstad (Cr).

Tåg som går på Södra Stambanan kan köra många vägar genom Hässleholm (Figur
15a), det är dock möjligt att inte tillåta alla vägar genom att definiera en annan delgraf
(t.ex. den i Figur 15b).

a)

b)

Figur 15: Delgraf för tåg som kör norrut på södra stambanan. a) är alla körvägar,
medan b) är ett urval (t.ex. för långa tåg som ska stanna för passagerarutbyte.

6

Identifierade utvecklingsbehov

6.1

Indatabehov

Tidtabellsspecifikationen i TDTmodell BAS2040 innehåller inte all data som behövs för
att lägga en prognostidtabell. Mer specifikt saknas dessa data:
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1. Beroenden
2. Högtid- och lågtidsperioder
3. Vägval genom geografin i de fall som det finns flera, inklusive vilket spår ett tåg
ska gå på i de fall det finns fler än två spår.
4. Prioritering mellan tåg (t.ex. vilken prioriteringskategori tåget har).
5. Associationer och tågvändningar.
I GRAPRO hanterades punkt 1-3 Genom att TDTmodell BAS2040 tabellerna utökades,
medan prioriteringskategorierna skrevs in direkt i M2-P. Eftersom M2-P inte beaktar
tågvändringar hanterades inte punkt 5 i projektet.

6.1.1

Geografi och gångtidsmallar

Om den infrastruktur (och tågtyper) som ska analyseras inte är uppbyggd i TrainPlan
och inlagd i TIGRIS behöver data för nya infrastrukturobjekt och/eller tågtyper kodas
eller läsas in separat. I GRAPRO utvecklades funktionalitet i M2-P för att ändra en
given infrastruktur, men detta kräver att man hårdkodar vad som ska ändras. Vad
gäller gångtidsmallar togs dessa fram genom RailSyskörningar, och lästes in via en
separat inläsningsrutin. Det vore dock att föredra om gångtidsmallarna kunde
genereras i TIGRIS, och om prognosgeografin t.ex. fanns uppbyggd i Tigris. Notera att
när TPS införs kan TIGRIS komma att försvinna, vilket vore olyckligt så länge inget
nytt verktyg för att generera gångtidsmallar introduceras. Om M2 ska användas för att
ändra geografin behöver M2s användargränssnitt utvecklas.

6.1.2

Stationsinformation

För att kunna modellera stationer på ett mer detaljerat sätt behövs data för allt från
spårlängd till nåbarhet och korsande tågvägar till ”lämpliga” vägar genom stationen. I
dataexporten från TrainPlan kan man se spårlängder samt om ett spår har en perrong
eller inte. Men övrig data har specificerats manuellt i projektet. Utöver data så bör
spårgrupperna designas på ett för analysen lämpligt vis, vilket innebär att en analytiker
antagligen alltid kommer behöva fatta beslut om vilka aspekter som ska beaktas i
spårgruppsdesignen. Generellt är stationsmodelleringen och arbetssättet med stationer
ett område som är underutvecklat.

6.1.3

Godstågsprognos på tågnivå

När GRAPRO genomfördes fanns inte godstågsprognosen på tågnivå. Under hösten
2019 har Trafikverket inom ramen för BANSEK2 påbörjat ett arbete som gör att
godstågen kommer att finnas tillgängliga i ett likande dataformat som persontågen.
Detta kommer att underlätta arbetet i stor omfattning då stora delar av det beskrivna
arbetet i kapitel 2.2 uteblir.

6.2

Användarvänlighet

Det finns i dagsläget ett flertal inställningar som görs direkt i M2-P koden. T.ex. finns
det kod som bestämmer vilka tåg som ska gå på vilket fyrspår, vilka
geografiförändringar som ska göras, hur tåg ska prioriteras, i vilken ordning linjerna
ska läggas in när tidtabellen byggs upp och en massa andra parameterinställningar. Det
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finns även ett flertal inställningar som styr hur optimeringen fortskrider, t.ex. hur pass
länge optimeringen ska försöka hitta en optimal lösning för varje ny tågbatch, och om
stationsvillkor får brytas eller inte när olösbara konflikter identifieras i heuristiken.
Många av dessa parametrar påverkar dessutom lösningstiden markant, och olika
parametersättningar kan vara bra för olika problem. För att bli användbar för en
kapacitetsanalytiker behöver M2-Ps användargränssnitt alltså förbättras.

6.2.1

Interaktion mellan analytikern och algoritmen

Kapacitetsanalytiker besitter kunskap om vad som gör en tidtabell bra, och har ofta
insikt i vissa val som borde göras under tidtabellsgenereringen. T.ex. kan analytikern
vilja specificera vilken station ett visst möte ska ske på, eller en viss ordning mellan två
tåg. Detta är variabler som lätt kan ansättas till det värde som analytikern önskar innan
optimeringen sätts igång, och det vore intressant att undersöka om och hur
lösningstiden och kvaliteten på tidtabellen påverkas av att låta kapacitetsanalytikern
styra optimeringen. Detta skulle dock återigen kräva att M2-P har ett mer utvecklat
användargränssnitt.

6.3

Utveckling av M2-P

6.3.1

Associationer (inklusive tågvändningar)

Tågvändningar är en viktig aspekt för tidtabellsanalyser i prognosverksamheten, men
har inte implementerats i M2-P. Under slutet av 2019 påbörjades arbetet med att lägga
in associationer i M2, vilket skulle kunna återanvändas i M2-P, dock krävs indata som
specificerar mellan vilka tåg som associationerna ska vara.

6.3.2

Kommersiellt gångbara tåglägen

Trots att mycket arbete i GRAPRO gått ut på att utveckla optimeringen så att tåglägena
som genereras ska bli kommersiellt gångbara, så finns det fortfarande svagheter i de
genererade tidtabellerna som behöver hanteras. Potentiella lösningar för detta är att
antingen utveckla algoritmen vidare, sätta längre lösningstider, eller utveckla metoder
för att låta analytikern påverka algoritmen. Att tåglägena är kommersiell gångbara är
en mycket viktig då det i stor grad påverkar omvärldens förtroende för resultatet som
genereras. Även enstaka ”kommersiellt ointressanta” tåglägen kommer att användas för
att förklara att modellen inte är tillräckligt bra.

6.4

Metodutveckling

6.4.1

Olika tidtabeller som är nästan lika bra

En frågeställning som kommit upp under projektets gång är huruvida det är möjligt att
generera flera olika tidtabeller av ungefär samma kvalitet. För att få tidtabeller av olika
strukturer skulle man tillexempel kunna sätta en begränsning på hur pass mycket
sämre en tidtabell får vara än den ursprungliga, och sedan maximera avståndet mellan
de två tidtabellerna i något mått (t.ex. maximera antalet binärvariabler som antagit
olika värden i de båda lösningarna, dvs. maximera Hammingavståndet).
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6.4.2

Känslighetsanalys

För att veta hur resultatet av tidtabellsanalysen påverkas av förändringar i t.ex. den
tänkta trafiken eller de tänkta tågtyperna kan man göra en känslighetsanalys. En
känslighetsanalys kan dels baseras på optimeringsmetoder likt de som presenterats i
den här rapporten, men den kan också innehålla inslag av t.ex. TVEM.

6.5 Hur långt är det kvar tills det bli
användbart?
GRAPRO har visat att det inte är omöjligt att använda optimering för att stötta
kapacitetsanalytiker när de ska konstruera en tidtabell, men att mer utveckling behövs
innan M2-P eller en mjukvara liknande M2-P kan vara en del av den dagliga
verksamheten.
Vad gäller indatabehov finns två olika områden där utveckling behövs: dels vad gäller
data som inte är digitaliserad på ett lättillgängligt sätt i dagsläget, dels vad gäller data
som kanske inte finns lättillgänglig i framtiden. Kapitel 6.1 listar data som inte är
lättillgängligt i dagsläget och som behöver digitaliseras för att optimering likt den vi
beskrivit i denna rapport ska kunna användas. Vissa delar av de data som var
svårtillgänglig när projektet startade har under projekttiden dock blivit mer
lättillgänglig. Vad gäller framtida datatillgång finns en risk att införandet av TPS leder
till att de TrainPlan-exporter som M2-P läser in inte längre kommer finns att tillgå. TPS
har dessutom en mer detaljerad infrastrukturmodell och räknar ut tågens körtider
dynamiskt istället för att använda gångtidsmallar, vilket är två aspekter som båda
tenderar att leda till mycket längre lösningstider. För att kunna optimera på ett
liknande sätt som görs i M2/M2-P idag krävs således att det går att omvandla TPS
infrastrukturmodell till grövre modell, samt att t.ex. TIGRIS finns kvar så att det
fortfarande är möjligt att generera nya gångtidsmallar. Behovet av en makrobaserad
infrastukturmodell för Trafikverkets prognosår har kommit upp i flera andra
sammanhang under projekttiden inom Trafikverket. Inom vägtrafiken så finns en
sådan modell över vägnätet. Att en sådan modell skapas får dock anses vara en
förutsättning för vidare utveckling av GRAPRO då de metoder som använts under
projektet inte är realiserbara för ett rikstäckande nät.
Ett annat viktigt område där utveckling behövs för att M2-P ska bli användbart är
verktygets stabilitet och användarvänlighet. I GRAPRO har vi tagit några steg mot att
generera en tidtabell som är av acceptabel kvalitet, men som beskrivits i delkapitlen
ovan finns det områden där vi inte nått ända fram. Dels finns det områden där ny
funktionalitet behöver implementeras och testas (t.ex. fordonsassociationer och
stationsmodellen som vi föreslår i kapitel 4), och dels återstår att undersöka hur
analytikern vill och behöver kunna styra algoritmen och beslutsstödet. Det är också
tveksamt om det kommer vara gångbart för analytikern att jobba i koden utan det
behövs antagligen någon slags editor som analytikern kan jobba i.
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7

Avslutande ord

GRAPRO har visat att optimering kan vara ett verktyg som är användbart för
prognosanalytiker i framtiden, men att ytterligare utveckling krävs. Tidsvinsten med
optimering är så pass stor att det är värdefullt att fortsätta jobba med området och även
att se till att de data som behövs för att kunna automatiskt generera tidtabeller är
digitaliserade och tillgängliga. Dock krävs det att den färdiga produkten är så pass
stabil att det inte krävs flera körningar med förändrade parametrar för att generera en
tillräckligt bra tidtabell. Tidsvinsterna kan snabbt ätas upp om ett flertal
omgenereringar måste göras för att få en acceptabel tidtabell.
En ann viktig insikt som kommit under projektets gång är värdet av samarbete mellan
optimeringsspecialister och tidtabellsspecialister under optimeringsmodellers och
algoritmers utvecklande. Förutom att tidtabellsspecialisten kan informera om aspekter
som är viktiga för att grafen ska bli användbar (så som t.ex. att grafen blir mer
lättanalyserad om tågen går med jämn hastighet), kan analytikern också identifiera
svagheter och fel i grafen som gör att optimeringsalgoritmen kan utvecklas snabbare än
vad som annars hade varit fallet. Det är också värdefullt för tidtabellspecialisten att få
insikt i varför optimeringen agerar på olika sätt när parametrar förändras. Om inte
denna kunskap finns hos tidtabellspecialisten blir det svårt för denne att använda
optimeringen då förändringar i parametrarna kan generera till synes slumpmässiga
resultat.

8
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9
Appendix 1: Dataformat för
utökade basprognostabeller
1.1 Excelfilen

Figur 16: Det utökade Excelbladet.
© RISE Research Institutes of Sweden

29

1.2 Csv-format
Nedan återfinns samma data som i Figur 16 i fast i csv-format.
Linjenr,veh.type,Linjesträckning,Stn med uppehåll,Nodnr,Km emma
,Gångtid,kap.tillägg,tdt.tillägg,Länktid,Upph-tid,,,,,,,,,,
,,,,,emma,minuter,minuter,minuter,minuter,minuter,dbt./d,ht,HT -linje,HT morgon (h),HT
Kväll (h),Beroendetid,Sträcka,Beroendetåg,Beroende annan linje,Anm
10403,15,Förslöv-Simrishamn,Lunnarp,3925,6,4.25,0.62,0.18,5.05,0,18,2,,,,30,HbFör,10404,30 min trafik Hb - För 10404 ,
10403,15,Förslöv-Simrishamn,Smedstorp,3927,5,3.27,0.52,0.15,3.93,1,18,2,,,,30,HbFör,10404,30 min trafik Hb - För 10404 ,
10403,15,Förslöv-Simrishamn,Gärsnäs,3909,4,3.17,0.44,0.13,3.73,0,18,2,,,,30,HbFör,10404,30 min trafik Hb - För 10404 ,
10403,15,Förslöv-Simrishamn,Simrishamn,3901,11,7.3,1.17,0.34,8.8,0,18,2,,,,30,HbFör,10404,30 min trafik Hb - För 10404 ,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Förslöv,3604,0,0,0,0,0,0,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Barkåkra,3603,7,4.6,0,0.21,4.81,1,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Ängelholm,3600,6,3.67,0,0.17,3.84,1,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Vegeholm,9551,6,3.53,0.34,0.17,4.05,1,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Kattarp,3732,7,3.95,0.44,0.22,4.61,1,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Ödåkra,3709,5,2.98,0.3,0.15,3.43,1,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Maria,3699,4,3.15,0.23,0.12,3.5,0,8,2,,06-10,15-19,,,,,
10404,15,Förslöv-Helsingborg,Helsingborgs central,3700,5,4.5,0.29,0.15,4.94,0,8,2,,0610,15-19,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Höör,4001,0,0,0,0,0,0,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Stehag,4008,11,5.1,0.51,0.32,5.92,1,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Eslöv,4000,9,5,0.45,0.28,5.73,1,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Örtofta,4018,8,4.5,0.38,0.24,5.12,0,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Stångby,3829,4,3,0.21,0.13,3.34,0,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Lund c,3801,5,3.67,0.24,0.15,4.05,2,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Hjärup,,,,,,,-2,18,2,,,,,,,,
10405,15,Höör-Malmö,Malmö central,3800,17,16.3,0.09,0.5,16.89,0,18,2,,,,,,,,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Åstorp,3703,0,0,0,0,0,0,18,2,,,,30,M-Kg,10502,30 min
trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Billesholm,3711,9,6.08,1,0.27,7.35,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Kågeröd,3722,10,5.37,1.16,0.31,6.84,0,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Svalöv,3708,9,5.67,1.03,0.27,6.97,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Teckomatorp,3721,6,4.62,0.7,0.19,5.5,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Kävlinge,3810,9,5.75,0.76,0.28,6.79,2,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Furulund,3818,3,2.48,0.36,0.08,2.92,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Lomma,3806,12,5.95,1.57,0.35,7.87,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Malmö central,3800,10,6.2,0.62,0.3,7.12,2,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Triangeln,9037,2,2.32,0.49,0.07,2.88,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Hyllie,9038,4,3.05,0.76,0.12,3.92,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Svågertorp,3807,5,3.2,0,0.14,3.34,1,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Malmö Persborg,3863,6,3.33,0.01,0.17,3.51,0,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Rosengård,3864,1,1.13,0,0.03,1.17,0,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Östervärn,3861,2,2.28,0.01,0.06,2.36,0,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,
10501,15,Åstorp-Lomma-Malmö C,Malmö central 2,-3800,2,2.88,0,0.07,2.95,0,18,2,,,,30,MKg,10502,30 min trafik M-Kg 10502,Malmö C 2 = banhallen spår 5-10
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10 Appendix 2: Matematisk
formulering av målfunktioner.
Målfunktionerna som använts i GRAPRO är:
(1) Minimering av summan av körtider: min ∑𝑟∈𝑅 𝑡𝑟∞ − 𝑡𝑟0
(2) Minimering av värdet av beroendebrott och linjekörtid: min ∑𝑑∈𝐷,𝑠∈𝑆(𝑑) 𝑐𝑑 ∆𝑑𝑠 +
∑𝑙∈𝐿 𝑐𝑙 𝑡𝑙̅
(3) Minimera linjekörtid: min ∑𝑙∈𝐿 𝑐𝑙 𝑡̅
(4) Minimera antalet stopp: min ∑𝑟∈𝑅,𝑠∈𝑆(𝑟) 𝛾𝑟𝑠
(5) Minimera skillnaden mellan olika linjetåglägen: min ∑𝑟∈𝑅,𝑠∈𝑆(𝑟) ∆𝑟𝑠
(6) Minimera skillnader i hastighet mellan på varandra följande länkar:
min ∑𝑟∈𝑅,𝑘∈𝐾(𝑟)∖{𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑙ä𝑛𝑘𝑒𝑛} ∆𝑟𝑠
där 𝑟𝜖𝑅 är alla tåg och 𝑡𝑟0 är avgångstiden från startstation för tåg 𝑟 och 𝑡𝑟∞
ankomsttiden till slutstation för tåg 𝑟. Vidare är 𝑙𝜖𝐿 linjer och 𝑑𝜖𝐷 beroenden mellan
linjer. 𝑇𝑙 används för att notera linjeintervallet och 𝑇𝑏 är det önskade
beroendeintervallet. Likaså är 𝑆(𝑟) alla punkter som tåg 𝑟 passerar och 𝐾(𝑟) alla länkar.
Låt 𝑆(𝑑) vara alla punkter som ingår i ett beroende 𝑑. Låt 𝛾𝑟𝑠 vara en binärvariabel som
tar värdet 1 om tåg 𝑟 har ett planlagt stopp på den geografiska punkten 𝑠. Avsteget från
det önskade beroendeintervallet på en punkt 𝑠 noteras ∆𝑑𝑠 , och linjekörtiden för linje 𝑙
noteras 𝑡𝑙̅ . Värdet för en minuts försämring av Δ𝑑 eller 𝑡𝑙̅ ges av 𝑐𝑑 respektive 𝑐𝑙 . För
linjerna är 𝑐𝑙 transporttidskostnaden från Trafikverkets prioriteringskriterier, och för
beroenden är kostnaden satt till 10000. För att mäta skillnaden mellan olika
linjetåglägen används skillnaden mellan den tid då tåg 𝑟 ”borde” ha anlänt till punkt 𝑠
och den tid då det faktiskt är planerat att anlända, ∆𝑟𝑠 . Vi antar att ett tåg 𝑟 som är det
𝑛:te tåget i linje 𝑙 ”borde” köra 𝑛 ∗ 𝑇𝑙 minuter efter det första tåget i linje 𝑙 (så för det
första tåget på linjen kommer ∆𝑟𝑠 alltid vara 0 eftersom det, per definition, är ”i takt”
med sig själv). Notera att ∆𝑟𝑠 = 0 är ett krav för alla stationer med kommersiell aktivitet,
men alltså inte för övriga punkter. Sist men inte minst minimerar vi skillnaden mellan
hastigheten på olika länkar. Låt ∆𝑘𝑟 vara skillnaden i hasighet för tåg 𝑟 på länk 𝑘 och den
länk tåg 𝑟 kör på efter 𝑘. Likaså, låt 𝐾(𝑟) vara alla länkar som ett tåg kör på.
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Appendix 3: Tidtabeller

Figur 17: Tidtabellen för Ystabanan för Fall 1.

Figur 18: Tidtabellen för Blekinge kustbana för Fall 1.
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Figur 19: Tidtabellen för Ystabanan för Fall 2.

Figur 20: Tidtabellen för Blekinge kustbana för Fall 2.
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