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Många slags arbeten

• Spår/räls-byten

• Spårriktning

• Rälsslipning

• Kontaktledningsarbete

• Kapning/svetsning

• Ultraljudsprovning

• Mätning, inspektion

• …



1) Samplanera underhåll och trafik

Forskning finansierad av Trafikverket, via KAJT (Kapacitet i järnvägstrafiken)

I samarbete med många kollegor, experter och planerare inom branschen



Servicefönster

• Förplanerade tider i spår för basunderhåll

• Förutsättning för UH-kontrakt och tidtabellsplanering

• Säkra effektivt underhåll med god förutsägbarhet och rimlig 

trafikpåverkan

• Löpande (varje vecka) eller arbetsveckor

• Införs sedan 2015

• Nyttjandegraden varierar

• Grundfråga: Hur värdera gentemot trafiken?



Optimering

Schemalägg tåg, fönster

och underhållsresurser

Hanterar

• Nätverk, vägval

• Gångtider, uppehåll

• Fönsteralternativ

• Kapacitetsutnyttjande

• Arbetstidsregler

Saknar

• Tågomlopp

• Detaljerad konfliktregering

Grundmodell - Lidén and Joborn (2016), TRC, doi: 10.1016/j.trc.2016.11.016

Resurser - Lidén et al (2018), JRTPM, doi: 10.1016/j.jrtpm.2018.02.001

http://dx.doi.org/10.1016/j.trc.2016.11.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2018.02.001


Struktur

Länkar

Längd

Kapacitet (antal tåg/h)

Underhållsbehov

Tåg

Vägalternativ

Körtider

Tillåtna ramar

Beslutsvariabler

Tåg (väg och schema)

Underhåll (alternativ och schema)

Statusvariabler

Antal tåg per länk och tidperiod (upp/ner)

Fönsteralternativ

Antal x tid (t ex 1x5h, 2x3h)

Kostnad (dag, natt, etc)

Kapacitetsreduktion

UH-regioner

Antal arbetslag

Baser, nåbara länkar

Max arbetstid

Min vilotid

Resursvariabler

Använda arbetslag

Tilldelade fönster

Passens start/slut-tid



Variabler och villkor

Indices:

s – train service

r – route choice

l – link

t – time period

o – window option

k – resource

Route choice

Tåg Underhåll

Kapacitet
𝑧𝑠𝑟

𝑒𝑠𝑙
+ , 𝑒𝑠𝑙

−

𝑥𝑠𝑙𝑡
+ , 𝑥𝑠𝑙𝑡

−

Event times

𝑢𝑠𝑙𝑡

Link usage

𝑛𝑙𝑡
𝑑

Train counts

𝑣𝑙𝑜𝑡

Start times

𝑦𝑙𝑡

Work

𝑤𝑙𝑜

Window optionLink entry, exit

Reella och binära tal

Linjära olikheter, exempel:



Målfunktion

𝑧𝑠𝑟

𝑒𝑠𝑙
+ , 𝑒𝑠𝑙

−

𝑥𝑠𝑙𝑡
+ , 𝑥𝑠𝑙𝑡

−

𝑢𝑠𝑙𝑡 𝑛𝑙𝑡
𝑑

𝑣𝑙𝑜𝑡

𝑦𝑙𝑡 𝑤𝑙𝑜



𝑠∈𝑆

𝜎𝑠
𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑒𝑠

𝐷 − 𝑒𝑠
𝑂 + 𝜎𝑠

𝑑𝑒𝑣𝑓𝑠 + 

𝑟∈𝑅𝑠

𝜎𝑟𝑠
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑧𝑠𝑟 + 

𝑙∈𝐿𝑀



𝑡∈𝑇

𝜆𝑙𝑡
𝑡𝑖𝑚𝑒𝛿𝑡𝑦𝑙𝑡 + 

𝑜∈𝑊𝑙



𝑡∈𝑇

𝜆𝑙𝑜𝑡
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣𝑙𝑜𝑡

Restid Avvikelse fr

avgångstid

Vägval

(eller inställelse)

Arbetskostnad Uppställningskostnad



Fallstudier

• Olika geografi, trafik och fönstertyper

• Linjesträcka, enkelspår, löpande fönster

cyklisk dag, resurser (Norrland)

• Vävnätverk, enkelspår, arbetsvecka

blandad trafik (Bergslagen)

• Stjärnnätverk, dubbel- och fyrspår, 

tät pendeltrafik (Stockholm)



Studie nr 1

Norrrland, enkelspår

(en cyklisk dag, 80 tåg, löpande fönster)

Resultat

• Korta fönster (2h) går bra

Liten ökning av trafikkostnaden (0,5%)

• Liten kostnadskänslighet (samma lösning med 30% kostnadsökning)

• Resurshänsyn ger bättre lösningar, men svårare problem (tar längre tid)

• Samplanering sparar 11-17% för underhållet

Implementation: Python + Gurobi 7.5.2

Size: 13x16 – 22x28 nrows x ncols (10^3)

HW: Server, 12 CPU’s, 24 GB RAM, Ubuntu 16.04.3



Studie nr 2

• Vävnätverk, 12 länkar, enkelspår

• En vecka, 1500 tåg, 10 operatörer, blandad trafik

Tillåt omledning för godståg, inställellse av passagerartåg

• Banarbetsvecka med 4x4h fönster för varje länk

• Frågeställningar:

• Gruppering av länkar

• Låg vs hög uh-kostnad

• Helgreglernas inverkan

StorvikFalun
Borlänge

Ludvika
Ställdalen

Frövi

Sala

Mo Tu We Th Fr Sa Su



Resultat

• Korta lösningstider (5-10 minuter) -> kan användas interaktivt

• Går att hitta bra länkgrupperingar

• Olika lösningsstruktur för

låg- och högkostnadsunderhåll

• Nuvarande helgregler begränsar

Lösningsexempel, dela upp på 3 veckor

Vecka 2

Vecka 1

Vecka 3

Mo Tu We Th Fr

Implementation: Python + Gurobi 7.5.1

Size: 100x113 nrows x ncols (10^3)

HW: MacBook Pro, 2.6 GHz i5, 8 GB RAM, MacOS 10



Studie nr 3

• Stjärn-nätverk, 18 länkar, dubbel- och fyrspår

• En vecka, +1600 tåg (22-08),

11 operatörer, tät pendeltrafik

• 4x4h nattliga fönster för varje länk

• Endast partiella avstängingar

• Frågeställningar:

• Konfliktreglering förbi arbetsplats

• Högre tidsupplösning för fönster

• Gruppering / kontraktsuppdelning



Resultat

• Korta lösningstider (5-18 min)

• Högre tidsupplösning förbättrar resultaten

• Liten trafikpåverkan

• Fönster kan koordineras för hela området

• Flexiblare kontraktsgränser

• Samordningsfördelar för trafiken

• Verifierat med Trv’s tidtabells-verktyg

• Skulle kunna användas för hela 

tidtabellsperioden

• Längre fönster (5h) avsevärt svårare

Lösningsexempel, koordinerade fönster

Implementation: Python + Gurobi 7.5.1

Size: 150x110 – 250x180 nrows x ncols (10^3)

HW: MacBook Pro, 2.6 GHz i5, 8 GB RAM, MacOS 10



Slutsatser och erfarenheter

• Kvantifierade jämförelser

• Samplanering balanserar kostnader mellan underhåll & trafik

• Stora och praktiskt viktiga problem kan lösas

• Korta lösningstider (5-10 min). Kan användas interaktivt

• Många aspekter kan hanteras (olika nätverk / trafik / underhåll )

• Intressanta fortsättningar finns

• Annorlunda arbetssätt

• Modellen schemalägger

• Styra med kostnader och villkor

• Utvärdera på nyckeltal

Principiellt

Fallstudier

Kompetens

Arbetsmetod



2) Förenkla anläggningen

Förstudie STAPLA-F, 2019

Examensarbete, Sam Olsson, 2021



BAKGRUND

• Spårväxlar

• Enda mekaniskt rörliga komponenten

• Kritisk påverkan på trafik, tillgänglighet och underhåll

• Förseningsstatistik korrelerar med växeldensiteten

• 11 000 spårväxlar i Sverige, 6 000 på primära delar

• Stor andel trafikpåverkande fel från spårväxlar (jmf med spår, spårledningar och 

kontaktledningar), felfrekvens ~0,1 per växel och år, med snittförsening 3,6 h

• Underhållskostnad ~100 tkr per växel och år

• 10% minskning av spårväxlar motsvarar 70-80 Mkr i UH-besparing per år



Metodstöd behövs

• Avvägning mellan

• Enkelhet / rena flöden (japansk modell), och

• Redundans / flexibilitet (svensk modell)

• Strategiskt beslut

• Lång livslängd

• Övergripande trafikbeskrivning behövs

• Framtida tidtabeller är inte kända

• Svårt att överblicka kombinatoriska effekter

på medelstora och stora stationer

Exempel: Katrineholm



Verbal formulering

Givet

• En existerande spårutformning (spår, växlar, plattformar), och

• En uppsättning trafikrelationer och trafikeringskrav

Generera alla möjliga tågvägar för de önskade trafikrelationerna, och

Välj det billigaste urvalet av spår, växlar och tågvägar, så att

• Alla trafikrelationer täcks, och 

• Trafikeringskrav för möten, förbigångar, och samtidighet uppfylls



Principskiss – ruttbaserad opt.modell

Variables

𝑧𝑝, binary, = 1 if path 𝑝 ∈ 𝑃𝑟 is selected
𝑦𝑠, binary, = 1 if switch 𝑠 ∈ 𝑆 is used in its diverging direction

Minimize 

𝑠∈𝑆

𝑦𝑠 , subject to



𝑝∈𝑃𝑟

𝑧𝑝 ≥ 1, ∀𝑟 ∈ 𝑅

𝑦𝑠 ≥ 𝑧𝑝, ∀𝑠 ∈ 𝑆, 𝑝 ∈ 𝑃𝑠
𝑏

𝑦𝑠 ≤ 

𝑝∈𝑃𝑠
𝑏

𝑧𝑝 , ∀𝑠 ∈ 𝑆

Så få växlar som möjligt

Minst en tågväg per trafikrelation

Sidotågväg -> växeln behövs

Inga sidotågvägar -> växeln behövs inte

+ trafikkrav (möten, förbigång, etc)



Lösningsexempel

Katrineholm

Olika trafikeringskrav

Eventuellt redundanta växlar

Sam Olsson: Optimization model for selection of switches at railway stations

LiTH-MAT-EX--2021/06--SE

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1575402


Sammanfattning

Tillämpad matematik och optimeringsteknik kan lösa svåra och viktiga 

planeringsproblem

Exempel:

• Samplanering av konkurrerande aktiviteter

• Långsiktig anläggningsutformning

• Samordnat med önskad trafikering

Kombinerar analys, modellering, algoritmer, programmering, visualisering, etc



Tack för intresset!

Frågor och synpunkter?

Mingelrum 9 för fortsatt samtal

tomas.liden@[liu.se;vti.se]


