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Agenda

• Vem är jag?

• Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Hur kan man skapa en robust tågplan?

• Hur har forskningsresultaten implementerats i 

Trafikverkets konstruktionsregler?
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Vem är jag?

• Emma Solinen

• Gammal Norrköpingsbo

• NS på De Geergymnasiet

• Kommunikations- och Transportsystem 

på LiU

• Har sedan 2008 arbetat med 

kapacitetsfrågor på järnväg 
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Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Grundproblemet: Dålig punktlighet på järnvägen

– Ökad efterfrågan och kapacitetsbrist

– Störningar uppstår och skapar förseningar som sprider sig

– Tidskrävande och kostsamt att bygga ut infrastrukturen 

• Lösning:

– Förhindra att störningar uppstår

– Skapa en tillräckligt robust tidtabell (tågplan). En tidtabell där tågen 

kan återhämta sig från förseningar och där förseningar inte sprider 

sig 
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Vad är en robust tågplan och varför behövs den?
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Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Mått på hur robust en tidtabell är

– För att identifiera svagheter innan tidtabellen sätts i drift

– För att utveckla en metod att konstruera robusta 

tidtabeller

 Omfattande studie kring hur förseningsmönstret ser 

ut och hur tidtabellen påverkar förseningarna
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Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Grafisk tidtabell
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Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Case: Södra stambanan

• Hög efterfrågan, flera 

operatörer och olika 

trafikupplägg –

störningskänslig bana med 

dålig punktlighet

• Trafikverkets mål är att 

tillgodose allas önskemål –

svårt att kombinera all trafik 

på ett kvalitetssäkrat sätt



9

Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

• Observerade kritiska punkter

– Störningskänsliga platser där tåg ofta 

hamnar i konflikt med varandra

– Försenade tåg lätt blir merförsenade 

och kan i sin tur försena andra tåg 

längre fram
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Tåg 1 prioriteras framför tåg 2 Tåg 2 prioriteras framför tåg 1

Vad är en robust tågplan och varför behövs den?
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I Jn ligger 2401 6 min efter 519 

I Lu ligger 1711 2 min efter 519

Exempel snabbtåg tåg 519 Stockholm – Malmö 

MN LuAvNr LpCst Hm

10 min a

b
c

d e

I Av ligger 1041 9 min efter 519

I N ligger 17605 3 min efter 519

I Nr ligger 8811 4 min efter 519 

Vad är en robust tågplan och varför behövs den?

Jn
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𝑅𝐶𝑃𝑝 = 𝐿𝑝 + 𝐹𝑝 +𝐻𝑝
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08 10 20 30 40 50

Fp

Lp

Hp

Lp – Körtidsmarginal för tåg 1 
mellan station A och B

Fp – Körtidsmarginal för tåg 2 
mellan station B och C 

Hp – Headwaymarginal mellan 
tågen vid avgång från station B 

Vad är en robust tågplan och varför behövs den?
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Hur kan man skapa en mer robust tidtabell?

• Genom att öka någon av de tre delarna i RCP borde 

robustheten öka 

– Kan öka tågens gångtider

– Kan leda till kedjereaktioner i tidtabellen

• Vi behöver en metod som kan hantera alla tåg på en 

gång för att hitta den bästa övergripande lösningen

– Med optimering kan vi söka igenom alla möjliga 

tidtabellsvarianter och hitta den bästa
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Hur kan man skapa en mer robust tidtabell?

• En optimeringsmodell består av en målfunktion och massor av 

tvingande villkor

• En lösningsalgoritm går igenom alla möjligt lösningar och hittar den 

med bäst målfunktionsvärde givet att alla villkor är uppfyllda

• Exempelvis:

– Vi vill maximera RCP-värdet för alla punkter givet att tidtabellen 

fortfarande är tillåten (RCP i målfunktionen) 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 

𝑝∈𝑃

𝑅𝐶𝑃𝑝

– Vi vill minimera skillnaden mot den ursprungliga tidtabellen men samtidigt 

tvinga alla RCP-värden att vara tillräckligt stora (RCP i villkoren)

𝑅𝐶𝑃𝑝 ≥ 𝑅𝐶𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝑝 ∈ 𝑃
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Hur kan man skapa en mer robust tidtabell?

• Vi skapade en modell där först alla kritiska punkter i en given 

tidtabell identifieras och deras respektive RCP-värden beräknas

• Villkor som tvingar RCP att vara minst x sekunder i alla punkter

– Samma tågordning och ej ökad gångtid

• Lösaren ger oss en ny, optimal, tidtabell utifrån målfunktionen 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 |𝑇 − 𝑇0|

• Den nya tidtabellen utvärderas med hjälp av simulering – vi 

låtsas att vi kör tågen enligt tidtabell, tillsätter störningar och 

mäter utfallet 
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Hur kan man 

skapa en mer 

robust tidtabell?
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Testcase:

Malmö – Alvesta

8 september 2011             

05:45 – 07:15 
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Hur kan man 

skapa en mer 

robust tidtabell?
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Kritiska punkter

ID Lp Fp Hp RCPp

A 0 0 0 0

B 72 96 637 805

C 120 0 178 298

D 6 3 316 325

E 0 0 0 0

F 61 0 0 61

G 0 29 510 539

H 0 22 45 67

I 113 60 210 383

J 0 1 90 91

K 23 60 150 233

L 71 29 91 191

(sekunder)
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Hur kan man skapa en mer robust tidtabell?

• Resultat efter optimering och simulering:

Robustness Initial 𝑹𝑪𝑷𝒎𝒊𝒏 =

measure timetable 30 60 90 120 150

Total delay for all trains at end station 
(min):

29.1 28.0 26.2 24.2 22.1 21.2

Number of arrivals with a delay 
greater than 5 min at end station:

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Total delay for all trains at all stations 

with stop (min):
113.0 109.2 105.6 100.8 90.9 89.8

Number of arrivals with a delay 
greater than 5 min at commercial 
stop:

3.1 3.0 2.4 2.1 1.7 1.7
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Implementering hos Trafikverket
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Implementering hos Trafikverket

• Dålig punktlighet på bl.a. Södra stambanan

• Branschen har enats om 95% punktlighet till 

2020

• På kort sikt ändra reglerna för hur en tidtabell 

får konstrueras för att öka robustheten  

– Bättre stöd för tidtabellskonstruktörerna

– Alla måste bidra med sin del



21

Implementering hos Trafikverket

Befintliga konstruktionsregler:

• Minsta avstånd mellan tåg (headway)

– Aggregerat inkl. viss buffert

• Gångtidstillägg för återhämtning av förseningar 

– Gångtidstillägg för olika tågkategorier mellan 

utpekade noder (Stockholm, Mjölby, Alvesta, 

Malmö)

– Kan fördelas fritt av konstruktören
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1) Nya regler för att öka tillåtenheten, exempelvis:

• Tidstillägg måste läggas till manuellt för tåg som planeras använda ett 

sidospår på stationen och passera genom långsammare växlar:

• Inte tillåtet att avrunda tider så att inte minsta gångtid, marginaltid, etc. hålls 

Station 

ID 

Main track 

nr 

Direction of the 

side track 

Time supplement 

for freight trains (s) 

Time supplement for 

passenger trains (s) 

Av 2 North 30 60 

Vs 2 North 0 30 

 

Implementering hos Trafikverket
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2) Nya regler för att öka robustheten 

• Baseras på teorin om kritiska 

punkter

𝑅𝐶𝑃𝑝 = 𝐿𝑝 + 𝐹𝑝 + 𝐻𝑝

• Modifieras för att kunna hanteras 

manuellt

Implementering hos Trafikverket
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2) Nya regler för att öka robustheten 

Endast de mest kritiska punkterna väljs ut för att ingå i måttet, baserat på 

hur trafiken fungerar i verkligheten och tidigare erfarenheter. Punkter där:

• Det är en stor gångtidsskillnad mellan tågen

• Tågen interagerar under en längre tid

• Det finns få förbigångsmöjligheter i närheten

• Mönstret upprepar sig flera gånger per dag

• Något av de inblandade tågen är godståg

Implementering hos Trafikverket
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Implementering hos Trafikverket

2) Nya regler för att öka robustheten

• Ökning av headwaymarginalen 𝐻𝑝 till 3-4 min

• Gäller då Tåg 1 är ett långväga persontåg 

och Tåg 2 är ett regionaltåg eller pendeltåg

• Gäller då Tåg 1 är ett regionaltåg och Tåg 2 

är ett pendeltåg eller regionaltåg med fler 

uppehåll
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Minst 6 minuter

Kritiska punkter för södergående tåg:
• Norrköping
• Nässjö
• Alvesta
• Hässleholm

Kritiska punkter för norrgående tåg:
• Hässleholm
• Alvesta
• Nässjö
• Mjölby (alt. Tranås beroende på var 

Östgötapendeln vänder)
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2) Nya regler för att öka robustheten 

• Mer detaljerad utplacering av gångtidstillägg 

för långväga tåg för att öka 𝐿𝑝

• Operativ prioriteringsregler som innebär att 

det långsammare tåget ska försenas upp till 

3 minuter för att låta ett snabbare tåg gå 

före vid konflikt, resulterar i 𝐹𝑝= 3 minuter

 Totalt 𝑅𝐶𝑃𝑝 ≈ 3 + 2 + 3 minuter

Sträcka Gångtidstillägg (min)

K – Nr 2

Nr – Tns 1

Tns – N 1

N –Av 2

Av – Hm 2

Hm – Lu 1

Lu – M 1

Implementering hos Trafikverket
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• Konsekvenser av de nya reglerna

– Inte alla tåg kan få exakt de tåglägen de sökt

– Vissa tåg får längre gångtid och vissa tåg får kortare gångtid (beror 

mestadels på att det behövs extra tid för att passa ihop alla tåg med 

varandra)

– Svårt att konstruera en periodisk tidtabell för extra insatståg i högtrafik

– Vissa mindre avsteg från regler var nödvändiga för att få plats med alla tåg 

på ett rimligt sätt

Implementering hos Trafikverket
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• Preliminärt punktlighetsresultat (exkl. tåg med stora förseningar)

– Punktligheten för södergående snabbtåg har ökat från 74 % till 90 %

– Punktligheten för norrgående snabbtåg har ökat från 87 % till 93 %

– Punktligheten för regionaltåg är relativt oförändrad

– Punktligheten för pendeltåg i Östergötland har ökat från 95 % till 97 %

2018 2019

Implementering hos Trafikverket
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Sammanfattande punkter

• Det är möjligt att öka punktligheten på järnvägen med hjälp 

av relativt små insatser i tidtabellskonstruktionen 

– Positiva resultat både i forskning och i verklig drift

• Det är tidskrävande och svårt för en konstruktör att få 

helhetsgrepp över en tidtabell och alla beroenden som 

finns, därför vore en optimeringsmodell att föredra

– Dock mycket svårt att få in all kunskap och alla ”om och men” 

i en optimeringsmodell!

– Man måste kunna avvika något från reglerna ibland för att 

inte hamna i orimliga lösningar!

• Vi vet att RCP kan användas manuellt på ett förenklat sätt 

idag och planen är att bygga in ännu mer stöd åt 

konstruktörerna framöver

– Avvägning om och hur optimering ska användas på bästa sätt
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Tack för mig!


