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Om KAJT 
Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken – KAJT – syftar till att förstärka järnvägssyste-
mets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet 
är att förbättra nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden 
med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsätt-
ningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, modeller, 
verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och 
flexibilitet.

Branschprogram KAJT har sju akademiska parter: Linköpings universitet (LiU) är värd för 
programmet och övriga akademiska parter är Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), RISE Research Institutes of Sweden (RISE), Uppsala universitet 
(UU), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Lunds universitet (LU). Trafik-
verket är programmets huvudfinansiär. Partnerföretag är SJ AB, LKAB, Green Cargo AB, 
MTR Nordic AB, Sweco Society AB och Transrail Sweden AB.

Vision och Programförklaring 
KAJT:s vision är ett framtida järnvägssystem med maximal kapacitet och punktlighet. 
KAJT:s bidrag till visionen är excellent forskning i samverkan.

Verksamheten bedrivs i enlighet med KAJT Programförklaring:

KAJT ska:
•  Bedriva forskning rörande järnvägskapacitet som håller hög internationell klass och som 

syns i de viktigaste tidskrifterna och konferenserna.
• Förse branschen med kompetens genom utbildning av personer med doktors- eller licentiat-

examina och medverka till att skapa en attraktiv miljö där dessa personer kan verka.
• Bidra med kunskap, koncept, metoder och verktyg som branschen kan vidareförädla och 

implementera.
• Vara en efterfrågad part i internationella och nationella projekt och ett nav för KAJT-relate-

rade frågeställningar i Sveriges järnvägsbransch.
• Vara en mötesplats för problemägare och forskare och ha en aktiv interaktion med FoI- 

beställare, FoI-utförare och övrig järnvägsbransch. 
• Arbeta med frågeställningar som är aktuella, väldefinierade och branschrelevanta med tydlig 

nytta för intressenterna.

Kontakter
Martin Joborn    
Programkoordinator  
Linköpings universitet  
Telefon: +46 (0) 70 570 99 92  
E-post: martin.joborn@kajt.org  

Magnus Wahlborg
Trafikverkets kontaktperson
Trafikverket
Telefon: +46 (0) 70 569 15 85
E-post: magnus.wahlborg@trafikverket.se  

Mer information om KAJT, projekt och rapporter kan hittas på hemsidan www.kajt.org 
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Forskningsområden
Forskningsprogrammet består av tre huvudkomponenter: Internationell samverkan och Shift-
2Rail, Kärnområden och Breddningsområden, vilket illustreras i figur nedan. Forskning sker i 
samverkan ofta med flera forskningsutförare, problemägare och intressenter.  

KAJT forskningsprogram

INTERNATIONELL
SAMVERKAN OCH 
SHIFT2RAIL

KÄRNOMRÅDEN
•  Strategisk  

kapacitetsplanering
•  Taktisk  

kapacitetsplanering
•  Operativ kapacitets-

planering

BREDDNINGSOMRÅDEN
•  Framtidens transportsystem 

och trafikefterfrågan
•  Järnvägens sidosystem 

och  koppling till järnvägs-
nätet

•  Planering av transport-
system, fordon och 
personal

•  Underhåll och trafik
•  Människan, digitalisering 

och auto mation 
•  Trafikinformation och 

störningshantering
•  Signal- och  

trafikstyrningssystem
•  Uppföljning och  

återkoppling

Kärnområden definierar branschprogrammets primära forskningsområde. Inom kärnområdet 
är parterna i KAJT Sveriges primära forskningsutövare. Deltagarna i branschprogrammet har 
tillsammans ledande kompetens för att bedriva forskning inom området. KAJT:s tre kärnområden 
är:
• Strategisk kapacitetsplanering 
• Taktisk kapacitetsplanering
• Operativ kapacitetsplanering

Inom kärnområdena ska branschprogrammet ta fram ny kunskap samt utveckla metoder och 
processer, tillämpliga på branschprogrammets intressenter. Forskningen inom kärnområdena 
beskrivs närmare av KAJT:s forskningsprogram, som fastställs av KAJT:s styrelse.
 
Breddningsområden definierar forskningsområden som KAJT utforskar i tillägg till kärnområ-
dena, som ett komplement. Breddningsområdena förändras mer dynamiskt än kärnområdena, 
som avses ligga fast. Breddningsområden kan tillkomma och försvinna då behov förändras. 
Vissa breddningsområden kan ha stor forskningsaktivitet, medan andra har mindre. Forsknings-
programmet innehåller följande breddningsområden: 
• Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan
• Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet
• Planering av transportnätverk, fordon och personal
• Underhåll och trafik
• Människan, digitalisering och automation
• Trafikinformation och störningshantering
• Signal- och trafikstyrningssystem 
• Uppföljning och återkoppling 

FORSKNINGSOMRÅDEN
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Internationell samverkan och Shift2Rail är en övergripande komponent i forskningsprogrammet 
för att synliggöra att KAJT är internationellt aktiva. Forskningen som bedrivs i de internationella 
projekten och Shift2Rail-projekten ansluter till forskningsprogrammets kärnområden eller 
breddningsområden.

KAJT:s Kärnområden och Breddningsområden beskrivs närmare nedan. Ett forskningsprojekt 
kan mycket väl spänna över flera områden inom forskningsprogrammet.

Strategisk kapacitetsplanering
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan infrastrukturens utformning och trafikering som 
påverkar kapacitet och punktlighet. När man bygger ut infrastrukturen måste man ta hänsyn till 
framtida marknadsförutsättningar med flexibilitet för olika trafikupplägg och när man utformar 
tidtabellerna måste man ta hänsyn till en given infrastruktur. Inte bara antalet tåg utan även 
blandningen av tåg med olika medelhastighet påverkar kapacitetsutnyttjandet och punktligheten. 
Tidsperspektivet på de studerade frågorna inom kärnområdet är ofta strategiskt, från nästa 
tidtabell till stora projekt fyrtio år framåt i tiden. I det långsiktiga perspektivet gäller det att ta 
fram modeller och metoder för att utforma en robust infrastruktur för flexibel tågföring och i 
det mer kortsiktiga perspektivet metoder för trafikplanering som medger både hög kapacitet 
och kvalitet. Inom kärnområdet studeras de trafikala aspekterna av infrastrukturen, snarare 
än de tekniska aspekterna. Viktiga frågeställningar är strategiska investeringsfrågor, drift 
och underhållsfrågor, analyser och samband, transportefterfrågan för person- och godstrafik, 
långsiktig investeringsplanering och trafiksystemet i samhället som helhet. Inom kärnområdet 
utvecklas metoder för att analysera samband mellan infrastruktur och trafikering och mellan 
tidtabellsutformning och kapacitet och punktlighet. Härvid används både analytiska metoder 
och simulering samt en kombination av systematisk simulering och matematisk utvärdering. 

Taktisk kapacitetsplanering
Kärnområdet Taktisk kapacitetsplanering berör främst planering av tåg och banarbeten. Tids-
perspektivet är från ungefär 1,5 år innan trafikdag fram till 24 timmar innan trafikering där den 
ettåriga tågplanen och ad hoc-processen är det primära forskningsområdet. Under den taktiska 
trafikplaneringen ska operatörernas (ibland motstridiga) önskemål och entreprenörernas önske-
mål om tågfria tider förenas med de infrastrukturella möjligheterna och utifrån detta ska en 
lämplig tågplan tas fram. Tågplanen ska underhållas och anpassas och till slut omsättas till en 
produktionsplan. Viktiga aspekter är att tågplanen bör vara konstruerad så att den är praktiskt 
lämplig för resenärer, godstransportörer och banarbetsentreprenörer, samtidigt som den ska 
vara robust. Dessutom ska den gå att genomföra på ett sådant sätt att det är möjligt att köra tåg 
till och från depåer, och det ska finnas tillräckligt med spår på driftsplatserna. Inom kärnområdet 
studeras sambanden mellan de komplexa krav som finns på tågplanen. Målet är att utveckla 
bättre processer och metoder för den taktiska trafikplaneringen, inkluderande metoder för att 
väga motstridiga krav mot varandra. Inom Taktisk kapacitetsplanering används många olika 
metoder såsom optimering, simulering, processmodellering och statistisk analys. Optimerings- 
och simuleringsmetoder, planeringsprocesser för tågplanen, samverkansprocesser, robusthets-
aspekter i tågplanen är exempel på områden som studeras.

Operativ kapacitetsplanering
Kärnområdet Operativ kapacitetsplanering studerar den operativa trafikeringen utifrån en dag-
lig tågplan. Frågor som studeras berör den operativa trafikledningen och metoder och verktyg 
för att järnvägen ska styras på ett effektivt sätt, både ur ett mänskligt, metodmässigt och algo-
ritmmässigt perspektiv. Den operativa trafikledningen ställer stora kognitiva krav på människor 
som arbetar med den, och deras verktyg måste vara utformade på sätt som stöder arbetet på rätt 
sätt. I det operativa skedet uppstår många avvikelser från planerna och man måste ha metoder 
och verktyg som kan hjälpa till att identifiera potentiella konflikter innan de uppstår, hantera 
de situationer, störningar och konflikter som uppstått och ge stöd för olika slags prioriteringar 
samt att på rätt sätt kommunicera den plan man planerar att verkställa. Många parter behöver 
samordnas för att den operativa processen ska vara effektiv: trafikledning, lokförare, järnvägs-
bolag/trafikoperatörer och entreprenörerna vid banarbeten. Speciellt intressant är lokförarens 
situation och hur man kan stödja hen för att göra tågkörningen effektiv ur både trafik och miljö-
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synvinkel. Behovet av information går i båda riktningarna, trafikledningen kan effektiviseras 
om lokförare har möjlighet att återkoppla och rapportera status till trafikledningen. Lokförar-
nas totala informationsmiljö måste också utformas så att den bildar en användbar integrerad 
helhet. De måste stödjas effektivt samtidigt som de kan ha fokus på det säkerhetskritiska i sitt 
arbete. En viktig fråga rör balansen mellan automatiska styrsystem och mänsklig styrning, där 
man måste hitta ett bra samspel som fungerar i praktiken i olika situationer. Metoder behöver 
utvecklas för uppföljning och för att analysera utfallet av trafikeringen i syfte att ge lämplig 
återkoppling. Kärnområdet täcker alla dessa aspekter av den operativa hanteringen av trafik-
styrningen, dess organisation, resurser, arbetsplatsutformning, geografiska placering, styr-
principer, informations- och beslutsstöd, MTO-aspekter, etc. Inom området används metoder 
från beteendevetenskap, kunskap om mänsklig styrning och automation, användbarhet, gräns-
snittsutformning, statistisk analys, optimering och simulering.

Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan
I det långsiktiga perspektivet – runt 20 till 40 år framåt i tiden – är grundläggande frågor som 
efterfrågan av transporter och trafiksystemens övergripande utformning och dimensionering 
centrala frågor. Trafikverket har etablerade system för långsiktiga analyser av denna typ. I 
breddningsområde Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan studeras och utvecklas 
bland annat dessa långsiktiga planeringssystem, och inte minst deras koppling till kapacitets-
planeringen. Inom området behandlas även andra långsiktiga frågeställningar, som ny utform-
ning av kapacitetstilldelning och strategisk kapacitetsanalys.

Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet
Järnvägens sidosystem är en viktig komponent för att huvuduppgiften – att utföra transporter 
– ska fungera. Sidosystemet består exempelvis av depåer, verkstäder, bangårdar, terminaler 
och uppställningsspår. I sidosystemet behöver olika aktörer samordnas och resursplanering är 
viktigt. Sidosystemet bör planeras och fungera i harmoni med huvudsystemet, så att de sam-
verkar och samordnas och att den ena inte orsakar resursproblem för den andra eller vice versa. 
Sidosystemet måste både dimensioneras rätt (strategisk nivå) och nyttjas på bästa möjliga sätt 
(taktisk/operativ nivå). 

Planering av transportnätverk, fordon och personal
Ur operatörernas synvinkel består resursplaneringen vid järnvägen av samordning mellan 
spårresurs, fordon och personal. I breddningsområdet Planering av transportnätverk, fordon 
och personal lyfts operatörernas frågeställningar fram, för att speciellt belysa de frågeställningar 
som är relevanta för operatörernas kapacitetsplanering, men som inte direkt är kopplade till 
infrastrukturhållarens planering. Metodmässigt kan dessa frågor ofta behandlas med likartade 
angreppssätt som t.ex. tidtabellsläggning, exempelvis är optimering och simulering traditionellt 
viktiga och relevanta metoder. Exempel på frågeställningar är samordning mellan fordons-
planering och tidtabellsplanering, tomvagnsdistribution och personalplanering vid störda 
situationer. 

Underhåll och trafik
Ett föråldrat järnvägssystem behöver en ansenlig mängd reinvesteringar och underhåll för att 
ge god funktion, tillgänglighet, driftsäkerhet och komfort. Dessa banarbeten och underhålls-
insatser är både tids- och kostnadskrävande och måste genomföras säkert och i koordination 
med normal trafik. Detta ställer krav på god planering av banarbeten och effektivare underhåll. 
Under den senaste tiden har allt mer fokus lagts på underhållets betydelse i järnvägsnätet. Det 
växande behovet av underhåll kombinerat med ett fortsatt högt nyttjande av infrastrukturen 
kommer att öka kraven på att underhåll utförs på ett sätt som är effektivt både gällande resurs-
utnyttjande och ur trafikeringssynvinkel. Inom område Underhåll och trafik studeras planering 
och styrning av underhåll och trafik och den påverkan de har på varandra. Underhållsplaneringen  
kan vara både strategisk (t.ex. vilket år man ska göra spårbyten), taktisk (t.ex. när på året 
underhåll ska utföras) och operativ (t.ex. planering och styrning av snöröjning, reparationer). 
Underhåll av infrastrukturen har stor inverkan på operatörerna och deras verksamhet. Banför-
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valtarens och operatörernas prioriteringar står ofta i strid med varandra, och kostnadsbilden för 
banförvaltare, operatör och samhälle kan vara helt olika. Metoder för att planera underhåll och 
ändå ha en effektiv trafikering utvecklas. Hantering av operatörernas konsekvenser av under-
håll studeras, liksom underhållsplanering ur ett samhällsperspektiv. Tidsperspektivet är huvud-
sakligen taktiskt och operativt, men kan också gälla de strategiska faserna. Underhållsåtgärder 
som beaktas kan vara både planerbara och händelsestyrda.

Människan, digitalisering och automation 
Digitalisering och automation blir allt viktigare komponenter i tågplaneprocessen och den 
operativa driften av järnvägen. Digitaliseringen av historiska data och realtidsdata gör att nya 
lärandeprocesser behöver utvecklas för att verksamheten inom järnvägen ska utvecklas på ett 
positivt sätt. Centrala frågeställningar inom detta forskningsområde handlar om interaktionen  
mellan digitaliserade och automatiserade processer, och människorna som verkar i dessa 
system och processer. I forskningsområdet är samverkan mellan människa-teknik-organisation 
(MTO) centralt. Det är viktigt att automatisera/digitalisera på ett sådant sätt att rätt beslut 
fattas. För att det ska vara möjligt behöver MTO-perspektivet in tidigt i alla processer som ska 
digitaliseras och man måste också beakta möjligheter till träning, utbildning och att införande-
processer är väl anpassade. Det är även av betydelse att ha kunskap om hur digitaliseringen 
inom den svenska järnvägen förhåller sig till motsvarande utveckling i omvärlden. Digitalisering 
och utveckling av processer kommer att pågå många år framöver, och det behövs både strate-
giska och långsiktiga satsningar och mer behovsstyrda kortsiktiga satsningar.

Trafikinformation och störningshantering
Inom trafikinformation och störningshantering behandlas framtagande och hantering av trafik-
information, relationen och kommunikationen med tågoperatörer, samt trafikmässig hantering 
av större och mindre störningar. Hos Trafikverket pågår ett införande av digital graf, vilket ger 
möjligheter till utvecklad trafikinformation genom att en gemensam lägesbild för järnvägens 
aktörer skapas. Det är ett förstadium till ett kommande nationellt tågledningsystem (NTL) som 
bygger på KAJT forskning och konceptet ”Styra genom att planera”. Svårigheter med trafikin-
formationens användning ställs på sin spets i samband med störningar, och detta har en mycket 
stor påverkan på passagerares/godsägares nöjdhet med systemets funktion. ”Större störningar” 
är störningar som trafikledningen måste hantera i samråd med andra aktörer, främst tågopera-
törer. I samband med större störningar frångås många normala rutiner för trafikinformation och 
operativ styrning. Mindre störningar är avvikelser som trafikledningen hanterar och beslutar 
om internt. Inom området studeras metoder för att operativt hantera trafiken i samband med 
både större och mindre störningar. Området har en stark koppling till kärnområdet Operativ 
kapacitetsplanering.

Signal- och trafikstyrningssystem
Signal- och trafikstyrningssystemen har stor inverkan på trafiken och den kapacitet som järn-
vägen i slutändan ”levererar”. I Sverige planeras stora förändringar inom både signalsystemet 
och trafikstyrningssystemet, vilka på sikt ska uppgraderas till nästa generation. Dessa uppgra-
deringar kommer att innebära radikala systemförändringar för både signalsystemet (ERTMS) 
och trafikstyrningen (NTL). Inom forskningsområde Signal- och trafikstyrningssystem studeras 
dels hur dessa system ska utformas och dels hur de påverkar personal och trafik. Fordonen går 
mot en ökad automation och införande av ATO studeras. Lokförarrollen ändras och koncept tas 
fram och demonstreras, både när lokföraren har operatörsrollen (Goa2) och med självkörande 
tåg (Goa4)1.

1 Goa1, Goa2, Goa3 och Goa4 är beteckningar på olika nivåer av automation för självkörande tåg.
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Uppföljning och återkoppling
Område Uppföljning och återkoppling hanterar analys av datakällor, identifiering av samband  
och återkoppling till olika stadier av planeringen. Huvudsyfte med uppföljning i detta perspektiv  
är just återkoppling för bättre planering. Data som uppföljning baseras på kommer främst från 
utfall av tågkörning, och återkoppling för kunskapsuppbyggnad kan ske till både det strategiska, 
taktiska och operativa planeringsskedet. Inom området samverkar KAJT med Tillsammans för 
tåg i tid, TTT.

Internationell samverkan, Shift2Rail och Europe Rail 
I ett internationellt perspektiv har KAJT som mål att programmet och dess parter ska vara en 
internationellt erkänd aktör som bjuds in till internationella samarbeten. Programmet ska vara 
internationellt aktivt, framför allt inom EU, synliggöra sin profil och verksamhet, och verka för 
hemtagning av både kunskap och finansiering från EU. KAJT ska stödja Trafikverket och delta 
i det nuvarande Shift2Rail-programmet och det nästkommande programmet Europe Rail. I ett 
internationellt perspektiv är svensk transportforskning liten, därför är samarbeten med andra in-
ternationellt erkända parter och hemtagning av kunskap extra viktigt. Samtidigt som program-
met agerar enligt internationella kvalitetskrav så är de svenska aspekterna av järnvägstrafiken 
i fokus. De internationella projekten spänner över många forskningsområden. En viktig del av 
det internationella arbetet är att ta fram morgondagens processer och att samverka med andra 
infrastrukturhållare, samt att bli kravställare gentemot järnvägsindustrin. 

KAJT-relaterade projekt
KAJT-relaterade projekt är projekt som bedrivs inom KAJT:s forskningsprogram men där 
finansiering formellt sett inte sker genom KAJT forskningsmedel. KAJT:s styrelse/programråd 
är normalt inte berörda i samband med initiering av dessa projekt. Då dessa projekt är av hög 
relevans för KAJT:s område, har de KAJT-relaterade projekten en speciellt viktig position för 
samverkan med KAJT-programmet.

Excellensområden
Under 2021 avser Trafikverket att starta tio stycken Excellensområden för järnvägsforskning. 
Syftet med Excellensområdena är att stärka järnvägsforskningen i Sverige, i första hand inom 
de teknikorienterade områdena, med målet att Sverige ska kunna bygga för en järnvägsforsk-
ning i världsklass.  Detta kräver stabil långsiktig och utökad finansiering samt förutsättningar 
för excellensområdena att kunna bygga kunskap med kvalificerade forskare och ett flöde med 
doktorander. Uppbyggnaden av Excellensområden förväntas också över tid kunna bidra till 
att flera aktörer kan gå in med finansiering och därmed öka det totala utbudet av kvalificerad 
forskning. 

KAJT ansvarar för två av dessa excellensområden. Område nummer 7, Trafikplanering och 
trafikstyrning, leds av LiU och har de medverkande parterna KTH, LU, BTH, UU, med Anders 
Peterson som excellensområdesledare. Området kan kortfattat beskrivas som: 
•  Processer och metoder för strategisk och taktisk kapacitetsfördelning och trafikplanering 

samt för operativ trafikstyrning.
•  Framtagande av beslutsstöd, digitalisering och automation, genomförande av demonstration.
• Ta fram beslutsstöd med delade data.
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Område nummer 9, Kapacitet och punktlighet, leds av LU, har de medverkande parterna LiU 
och KTH, med Carl-William Palmqvist som excellensområdesledare. Området kan kortfattat 
beskrivas som: 
• Beräkning, simulering, optimering, visualisering av kapacitet och punktlighet. 
• Framtagande av koncept för att förbättra kapaciteten och punktligheten. Utveckla framtidens 

järnvägssystem med ökad kapacitet, punktlighet och effektivitet. 
• Utveckla järnvägen på strategiskt, taktisk och operativ nivå. 
• Beskriva nuläge och ta fram lösningar på brister i samverkan med problemägare och järn-

vägens aktörer

Excellensområdena är under utformning och för mer information hänvisas till respektive  
excellensområdesledare.

Uppföljning och implementering av resultat 
Uppföljning av projektresultat sker årligen i KAJT Årsrapport.

Resultatspridning och samverkan sker genom publikation av forskningsrapporter, deltagande 
på konferenser, utveckling av demonstratorer och samverkan. På europeisk nivå sker samverkan i 
första hand inom Shift2Rail och svensk nivå i första hand genom Järnvägens Branschsamverkan 
(JBS) och genom Tillsammans för tåg i tid (TTT). 

I de olika forskningsområdena utvecklas metodik, beslutsstöd, simulatorer och demonstra-
torer. Demonstratorernas roll är att tydliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat så att kon-
cept och idéer kan studeras och utvärderas av både verksamhetsexperter och järnvägsbransch i 
allmänhet. Allt större fokus har lagts på att ta fram demonstratorer. Exempelvis tas demonstra-
torer fram för att samordna bangård och järnvägsnät, för planering av servicefönster samt för 
optimering av tågplanen. Inom Shift2Rail har KAJT parter tillsammans med DB utvecklat en 
makrosimulator Proton som håller på att införas i förvaltning hos Trafikverket. 

Inom ERTMS sker KAJT forskning med mikrosimulatorn Railsys och VTI tågsimulator. 
För Railsys håller Trafikverket i en användargrupp i Sverige, samt ett internationellt samarbete 
med Norge, Danmark och Nederländerna. För VTI tågsimulator finns ett samarbete med ett 
flertal tågföretag verksamma i Sverige, samarbetet benämns TUFFA gruppen. Dessa nätverk är 
viktiga för att få en närhet och kunskapsspridning mellan forskare, behovsägare, samt behovs-
ägarnas experter. 

Det blir allt viktigare att ta hänsyn till informationssäkerhetsfrågor i samband med forsk-
ning, digitalisering och automation. Detta har påverkan på demonstratorer och spridning av 
information.
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PROJEKTÖVERSIKT

PROJEKT AKRONYM OMRÅDE UTFÖRARE DOKTORAND2

Betydelsen av styva tidtabeller för anslutningstrafik 1 BASTA Strategisk kapacitetsplanering VTI, LiU Emanuel Broman, 
LiU

Tjänsteutbud och Transportkapacitetsförsörjning på järnväg 1 TOT Strategisk kapacitetsplanering RISE

Kapacitet i nätverk 2 KAIN2 Strategisk kapacitetsplanering KTH Ingrid Johansson, 
KTH

Robusta tidtabeller med kombinerad simulering och optimering FlexÅter2 Taktisk kapacitetsplanering KTH Johan Högdahl, 
KTH

Flexibilitet för ökad kapacitet på Malmbanan 1 Flexikap Taktisk kapacitetsplanering, Planering av transportsystem fordon och personal RISE, LKAB

Simulering med PROTON och RailSys (SIMPOR) 1 SIMPOR Taktisk kapacitetsplanering KTH

Detaljeringsnivåer i tidtabellsplanering: mikro och makro MIMA Taktisk kapacitetsplanering RISE

Konstruktionsregler för en robust tågplan * KRUT Taktisk kapacitetsplanering Trafikverket, LiU Emma Solinen, LiU

Indicator monitoring for a new railway paradigm in seamlessly integrated cross modal  
transport chains – Phase 2 Impact-2, WP7 Taktisk kapacitetsplanering RISE

SJ – Optimering och tidtabeller SJOT Taktisk kapacitetsplanering RISE

Stora Omplaneringar Sent 1 SOS Operativ kapacitetsplanering LiU TBD

Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidserieanalys (Delay à Demand) DeDe Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetsplanering KTH

Reservkapacitet i tågplaneprocessen - Huvudstudie RIT-H Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetsplanering RISE

Digitalization and Automation of Freight Rail Fr8Rail II WP3 Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Operativ 
kapacitetsplanering 

RISE, LiU, KTH, BTH, 
VTI, LU

Smart, data-based assets and efficient rail freight operation Fr8Rail III WP2 Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Underhåll och trafik, 
Operativ kapacitetsplanering RISE, LiU, KTH, VTI Niloofar Minbashi, 

KTH

PRediktion av AnkomstTider och Avgångar 1 PRATA Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet KTH Niloofar Minbashi, 
KTH

Nyttjandegrad för anläggningar som bangårdar och terminaler 1 NYTTA Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Uppföljning och 
återkoppling KTH

Decision support for railway crew planning DSRCP Planering av transportnätverk, fordon och personal LiU, SJ

Capacity Modeling and Shift Optimization for Train Dispatchers 1 CAPMO-Train Planering av transportnätverk, fordon och personal LiU (VTI) TBD

Banarbetsprocess och datatillgång BANDAT Underhåll och trafik LU Daria Ivina, LU

Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden, modellstudie SATT Underhåll och trafik, Strategisk kapacitetsplanering VTI, RISE

Följsam Automation * F-Auto Människan, digitalisering och automation, Operativ trafikledning
LiU, Linnéuniversitet, UU, 
Luftfartsverket, Sjöfarts-
verket, Trafikverket

Järnvägens hus * J-HUS Människan, digitalisering och automation, Trafikinformation och 
störningshantering, Signal- och trafikstyrningssystem VTI
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PROJEKT AKRONYM OMRÅDE UTFÖRARE DOKTORAND2

Människa-automation i framtida samverkan 1 HUMAN-AUTO Människan, digitalisering och automation UU

Traffic Management Services X2R-4 Människan, digitalisering och automation, Operativ Kapacitetsplanering VTI 

Simulatorbaserad utbildning och träning av tågförare Människan, digitalisering och automation VTI Niklas Olsson, VTI

Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem FTTS2 Trafikinformation och störningshantering, Operativ kapacitetsplanering UU Rebecca Cort, UU

Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder BLIXTEN II Trafikinformation och störningshantering, Operativ kapacitetsplanering BTH Sai Prashanth Josy-
ula, BTH

Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS TESTER Signal- och trafikstyrningssystem, Operativ kapacitetsplanering VTI Niklas Olsson, LTU

Tågsimulering och ERTMS Signal- och trafikstyrningssystem, taktisk kapacitetsplanering VTI Tomas Rosberg, 
KTH

Körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimulator * Körbar Signal- och trafikstyrningssystem, Strategisk kapacitetsplanering VTI Thiago Cavalcanti, 
LiU

Kapacitet, körbarhet och arbetsbelastning 1 KAKA Signal- och trafikstyrningssystem, Strategisk kapacitetsplanering, VTI

Headway -och signalpunktsplaceringar i ETCS 1 HESE Signal- och trafikstyrningssystem, Strategisk kapacitetsplanering KTH

Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2 MIST2 Uppföljning och återkoppling LU Tiong Kah Yong, LU

Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2 Nypunkt2.0 Uppföljning och återkoppling VTI

Störningars påverkan och samband med punktligheten STÅNDPUNKT Uppföljning och återkoppling RISE

* KAJT-relaterat projekt.  1 Projekt startar 2021. 2 Utförare indikerar vid vilket lärosäte doktoranden är inskriven.

PROJEKTÖVERSIKT, FORTS.
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PROJEKT AKRONYM OMRÅDE UTFÖRARE DOKTORAND2
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AVSLUTADE PROJEKT 2020

PROJEKT AKRONYM OMRÅDE UTFÖRARE DOKTORAND

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector PLASA 2 Strategisk kapacitetsplanering, Taktisk kapacitetsplanering KTH, LU, DB, Siemens, Hacon Jennifer Warg, KTH

Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått FlexÅter Strategisk kapacitetsplanering, Taktisk kapacitetsplanering KTH Johan Högdahl, KTH

Real time network management and simulation of increasing speed for freight trains Fr8Hub, WP3 Strategisk kapacitetsplanering, Taktisk kapacitetsplanering, 
Operativ kapacitetsplanering KTH, LiU

Tidtabellskvalitet TTK Taktisk kapacitetsplanering, Uppföljning och återkoppling LiU, RISE Sara Gestrelius, LiU

Digitalization and Automation of Freight Rail Fr8Rail II WP4 Operativ kapacitetsplanering RISE

Bankapacitet och kostnadselasticitet för reinvesteringar BANKER Underhåll och Trafik, Strategisk kapacitetsplanering VTI

Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer UHF Underhåll och Trafik, Taktisk kapacitetsplanering LiU

Tid för underhållsåtgärder i spåret Underhåll och Trafik VTI

Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning FelOp Människan, digitalisering och automation, Operativ kapacitetsplanering, VTI 
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Betydelsen av styva tidtabeller för anslutningstrafik (BASTA)
Mål
Vid tidtabellkonstruktion för järnvägen måste en avvägning göras mellan å ena sidan regional-
tågens behov av taktfasta tidtabeller och de möjligheter som uppstår till fler och bättre tåglägen 
för övrig tågtrafik vid avsteg från taktfasta tidtabeller. För att göra rätt avvägning krävs att 
skillnaden i nytta mellan olika tidtabellalternativ kan uppskattas. Uppskattningar går att göra 
för den långväga (kommersiella) trafiken, då resenärsnyttan går att härleda utifrån biljettpriser 
med ett jämförelsevis mindre mått av osäkerhet. Viss kunskap finns också om direkta effekter 
såsom skillnader i väntetid för regionaltågstrafikens egna passagerare, men mindre är känt om 
de andrahandseffekter som kommer av påverkan på anslutande kollektivtrafik. Argument har 
framförts för att de senare kan vara betydande.

I regioner som t.ex. Östergötland, där regionaltågstrafiken har stor betydelse, anpassas 
tid tabeller för bl.a. innerstadsbussar och spårvagnar för att korta bytestider med tåg. Stora 
resandeantal med dessa transportslag gör att tidtabellsförändringar, såsom avsteg från styva tid-
tabeller, potentiellt kan ha stor samhällsekonomisk påverkan. En större förståelse av storleken 
på sådana effekter är därför nödvändig för att kunna göra rätt avvägning mellan regionaltågen 
och långdistanstrafikens behov på stambanorna.

Projektet ska, baserat på samhällsekonomiska beräkningsmetoder, resultera i ett mått på 
värdet av taktfasta tidtabeller i regionaltågstrafiken, samt en jämförelse med värdet för andra 
trafiksegment av avsteg från taktfasta tidtabeller genom bl.a. kortade restider.

Huvudsakliga aktiviteter
En intervjustudie syftar till att samla in kunskap om planeringsförutsättningarna för anslutande 
kollektivtrafik. I första hand kommer planerare på en deltagande regional kollektivtrafikmyn-
dighet att ingå. Därefter produceras en samhällsekonomisk kalkyl för att värdera nyttan av 
olika tidtabellalternativ. Ett antal olika exempel formuleras på hur avvägningen mellan olika 
trafiksegments önskemål kan göras, och vilka resultat dessa får. Utifrån dessa resultat formule-
ras slutsatser om hur trafikplanerare bör förhålla sig till önskemål om taktfasta tidtabeller.

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget är ett mått på värdet av taktfasta tidtabeller i regionaltågstrafiken.

Nytta för beställare
Trafikverket får underlag för att göra en samhällsekonomiskt effektiv avvägning mellan fjärr- 
och regionaltågs behov i fråga om taktfasta tidtabeller. Regionaltågstrafiken får en analys över 
hur anslutande kollektivtrafik bäst kan anpassas till regionaltågens tidtabeller.

Rapporter
Projektet kommer att resultera i en delrapport bestående av en litteraturstudie och en intervju-
studie, samt av en slutrapport som dessutom innehåller en samhällsekonomisk kalkyl samt 
slutsatser om hur trafikplanerare bör förhålla sig till önskemål om taktfasta tidtabeller. Dessutom 
publiceras en konferensartikel och en journalartikel baserade på projektet.

Närmast relaterade KAJT-projekt
SamEff, TTK

Utförare VTI och LiU
Projektledare Emanuel Broman, emanuel.broman@vti.se
Övriga projektdeltagare Anders Peterson, LiU
Beställare Hans Dahlberg, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2023
Omfattning (total) 1,0 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Strategisk kapacitetsplanering
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Tjänsteutbud och Transportkapacitetsförsörjning på 
järnväg (TOT)
Mål
I den av RNE föreslagna nya kapacitetstilldelningsprocessen, framtagen i projektet TTR 
(Redesign of the international timetabling process) ingår flera för svensk kapacitets-tilldelning 
nya processteg och objekt före själva ansökan om kapacitet (X-60 – X-8): Segmentering, 
kapacitets strategi, kapacitetsmodell och kapacitetsutbud. För att uppnå en icke diskriminerande 
och konkurrensneutral kapacitetsfördelning undersöker TOT om nuvarande prioriteringskate-
gorier, eller en variant av dessa, kan användas för detta ändamål.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet bygger vidare på resultat från tidigare forskningsprojektet TT-JOB (transporttillgäng-
lighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll) och samverkar nära med det 
svenska TTR-projektet. TOT är uppdelat i tre etapper som studerar vilka transporttjänster kan 
förutses ansökas, värdera och segmentera dessa samt skapa kapacitetsmodell och -utbud. 

Forskningsbidrag
Ny kunskap, åtminstone för svenska förhållanden, utgör om ett kapacitetsutbud (”Capacity 
supply”) kan göras på ett sådant sätt att innehållet är icke-diskriminerande och konkurrens- 
neutralt gentemot aktörerna vilket utgör en viktig hörnsten i lagstiftningen för svensk kapaci-
tetstilldelning på järnväg. 

Nytta för beställare
Hitintills har tankar på ett av statlig myndighet definierat utbud inte ansetts kunna genomföras 
på ett icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt. Om prioriterings-kategorierna (eller 
en liknande schabloniserad kalkyl) kan användas i den av TTR definierade nya kapacitetstill-
delningsprocessen är förutsättningarna goda att ta fram en metod i linje med TTRs föreslagna 
process som är icke diskriminerande och konkurrensneutral.

Resultat 
Projektet startar under 2020, inga resultat gjorda.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
TT-JOB, SATT, RIT-H

Utförare RISE
Projektledare Martin Aronsson, RISE
Beställare Per-Åke Wärn, Trafikverket
Tidsperiod 2020–2022
Omfattning (total) 1,2 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Strategisk kapacitetsplanering 



PÅGÅENDE PROJEKT

21

Utförare KTH
Projektledare Markus Bohlin, KTH, mbohl@kth.se 
Övriga projektdeltagare Postdoktor som rekryteras, KTH, Ingrid Johansson, KTH, Emma Solinen, 

Fredrik Lundström och Magnus Wahlborg, Trafikverket 
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2023
Omfattning (total) 2,2 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Strategisk kapacitetsplanering

Kapacitet i nätverk 2 (KAIN 2)
Mål
KAIN 2 syftar till att förbättra metoderna som utvecklades i KAIN för beräkning av kapacitets-
utnyttjande för stationer, linjer och kombinationen av dem. Genom att utveckla en gradering av 
resultatet, och i en fallstudie beräkna kapacitetsutnyttjandet för hela järnvägsnätet, så ökar  
kunskapen om såväl kapacitetsutnyttjandet i aktuell tidtabell som den underliggande infra-
strukturens kapacitetsbegränsningar. I slutändan leder detta till att infrastrukturen kan utnyttjas 
bättre.

Huvudsakliga aktiviteter
Metoden från KAIN kommer att vidareutvecklas och förbättras genom implementering av 
alternativa spårval på stationer, koppling av vändande tåg och hantering av enkelspår. Metoden 
valideras därefter och en analys av befintligt kapacitetsutnyttjande av stationer och linjer utförs. 
Ett sätt att gradera det beräknade kapacitetsutnyttjandet ska tas fram och en visualisering av 
resultatet ska utföras. Två vetenskapliga publikationer planeras.

Forskningsbidrag
Projektet syftar direkt till att förbättra kapacitetsberäkningarna. Metoden kan användas för att 
analysera såväl den befintliga infrastrukturens kapacitetsutnyttjande – tidtabellsoberoende eller 
för den specifika tidtabellen – som för att undersöka vad en förändrad infrastruktur och/eller 
tidtabell skulle ge för effekt på kapacitetsutnyttjandet. Därmed kan metoden ge underlag till 
diskussioner om infrastrukturplanering och till planering av större förändringar av trafikeringen.

Nytta för beställare
Förbättrade kapacitetsberäkningar kan ge positiva effekter som bättre punktlighet och förutsäg-
barhet för Trafikverket, järnvägsföretagen och kunder (resenärer och godstransportköpare).

Mer konkret kan Trafikverket genom projektet få 
1. mer exakta uppskattningar av kapacitets utnyttjandet, 
2. ett fortsatt engagemang i metoder för kapacitetsberäkningar, samt 
3. koppling till utbildning vid KTH inom järnvägsanalys.

Resultat
Projektet förväntas starta juli 2021.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
KAIN, PLASA, PLASA 2.
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Robusta tidtabeller med kombinerad simulering och  
optimering (FlexÅter2)
Mål
Projektet är en direkt fortsättning på doktorandprojektet FlexÅter och syftar till att utveckla 
metodiken med att kombinera optimering och Railsys-baserad simulering för att skapa robusta 
tidtabeller. Fokus i detta projekt kommer vara fortsatt modell- och metodutveckling samt att 
utveckla metodikens generaliserbarhet samt tillämpbarhet.

Huvudsakliga aktiviteter
Modell- och metodutveckling inom områdena robust tidtabellsplanering och kapacitetsanalys. 
Arbetet baseras på tidigare utfört arbete inom FlexÅter och bygger på Flexåter-metoden som 
kombinerar simulering och optimering för att justera en given tidtabell så att ett samhälls-
ekonomiskt mått optimeras.

Forskningsbidrag
Modell- och metodutveckling inom områdena robust tidtabellsplanering och kapacitetsanalys.

Nytta för beställare
Beställaren kan genom projektet få 
1. bättre kontroll över tidtabellens och infrastrukturens påverkan på trafikens punktlighet och 

förutsägbarhet, 
2. metodutveckling inom området mikrosimulering och RailSys.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FlexÅter, FR8HUB, FR8RAIL3 

Utförare KTH
Projektledare Oskar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Johan Högdahl, KTH, Oskar Fröidh, KTH
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2022
Omfattning (total) 1,7 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering
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Utförare RISE
Projektledare Martin Joborn, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Sara Gestrelius
Beställare Fredrik Lundström, Trafikverket, Magnus Ragneberg, LKAB 
Tidsperiod 2021–2022
Omfattning (total) 0,5 MSEK
Projekttyp Förstudie
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering, Planering av transportsystem, fordon och personal

Flexibilitet för ökad kapacitet på Malmbanan (Flexikap)
Mål
LKAB har behov av att tåg ska kunna avgå mer flödesoptimerat och baserat på de dagliga för-
utsättningarna snarare än hårt kopplat till de alltför långt i förväg planerade tidtabellskanalerna. 
Dagens hårda koppling till ett fåtal tidtabellskanaler får till följd att tåg ibland helt måste ställas 
in – vilket ger tappad transportkapacitet som inte alltid kan hämtas ikapp. Projektets syfte är 
att undersöka möjligheter och förutsättningar att utöka produktiviteten på Malmbanan och dess 
aktörer genom att tågavgångar kan göras på ett mer flexibelt och behovsanpassat sätt för dem 
som kan ha nytta av det – utan att störa trafiken för övriga aktörer på banan. 

Projektet sker i samverkan RISE-LKAB-Trafikverket, där både Trafikverket och LKAB är 
finansiärer av förstudien.

Huvudsakliga aktiviteter
Huvudsakliga aktiviteter i projektet är 
• Intervjuer med personal på LKAB, Trafikverket och andra relevanta aktörer
• Analys av data gällande trafik på Malmbanan
• Beräkning av nytta med kvantitativa och kvalitativa mått
• Kapacitetsanalys av Malmbanan med hjälp av RISE forskningsplattform för tidtabellsläggning 

(kallad M2)
• Workshop med inblandade aktörer på Malmbanan

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget är analys av de svenska förutsättningarna för att kombinera trafik som går 
strikt efter lång i förväg tidtabellsplanerad trafik men trafik som avropas på ett mer flexibelt 
sätt, samt vidareutveckling av kvantitativt verktyg (forskningsplattformen M2) för kvantitativa 
studier kring detta. 

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt kan projektet ge viktig kunskap om frågeställningen om flexiblare malmtrafik är 
värd att fördjupa. 

På 5–10 års sikt kan Trafikverket och LKAB få processer för att hantera en kombination av 
tidtabellagd och behovsstyrd trafik i vissa geografiskt avgränsade områden. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
Tomte, Impact-2, Co2reopt 
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Simulering med PROTON och RailSys (SIMPOR)
Mål
Projektet avser att utveckla (ta fram) metodik för användning av PROTON med tyngdpunkt på 
tillämpningar i Sverige. Mer konkret handlar det om att studera för vilka tillämpningsområden 
PROTON kan och är lämplig att användas samt hur indata ska genereras och anpassas. Vidare 
studeras hur stor påverkan den förenklade beskrivningen av både infrastruktur och tågrörelser 
på makronivå har på ett simuleringsutfall jämfört mot exempelvis RailSys och/eller verkliga 
data och vilka möjligheter som finns för att kompensera för sådana skillnader. Ett mer över-
gripande mål är att metodiken och kunskapen kring PROTON ska uppnå en sådan nivå att 
verktyget i framtiden ska kunna användas av Trafikverket, framför allt i de tillämpningar där 
simulering på mikronivå skulle vara tidskrävande och praktiskt komplicerat att genomföra.
 
Huvudsakliga aktiviteter
Implementering av ny PROTON-version samt anpassningar och nyutveckling av moduler för 
att generera och/eller konvertera data till denna. Definition av mer generella frågeställningar 
samt fallstudier som ska användas i PROTON för att studera utfall och hur indata kan tas fram 
och vilka anpassningar som kan göras. Källkod kan eventuellt anpassas eller utökas för att 
exempelvis efterlikna specifika svenska förhållanden.

Forskningsbidrag
Metodutveckling inom simulering av järnvägsnät. Kombinera mikro- respektive makrosimule-
ringar med tyngdpunkt på att utveckla metodik kring användning av PROTON och studera för 
vilka typer av simuleringar (frågeställningar) verktyget är lämpligt för.

Nytta för beställare
Projektet förväntas bidra till utveckling när det gäller kapacitetsanalyser på nätnivå och framför 
allt att vissa typer av analyser bör kunna göras effektivare i framtiden. Detta bör vara värde-
fullt för en aktör som Trafikverket när det gäller framtida hantering av kapacitetstilldelning, 
bedömningar av hur planerade banarbeten påverkar exempelvis punktlighet. Projektet förväntas 
ge insikt om för vilka frågeställningar PROTON är lämpligt, vilka för- och nackdelar som finns 
samt utveckla en ett arbetssätt (metodik) kring användningen av PROTON i Sverige.

Resultat
Projekt under uppstart med start under 2021. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
PLASA 2, FR8Rail II WP3, FR8Rail III WP2 och KAIN

Utförare KTH
Projektledare Hans Sipilä, hans.sipila@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Mohammad Al-Mousa, Behzad Kordnejad, KTH

Pär Johansson, Emma Dyrssen, Trafikverket
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2022
Omfattning (total) 1,1 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering
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Utförare RISE 
Projektledare Sara Gestrelius, sara.gestrelius@ri.se
Övriga projektdeltagare Martin Aronsson och Jakob Rogstadius RISE, Magnus Backman och 

Emma Solinen, Trafikverket
Beställare Magnus Backman, Trafikverket 
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 0,6 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering

Detaljeringsnivåer i tidtabellsplanering: mikro och  
makro (MIMA)
Mål
I dagens kapacitetstilldelningsprocess konstrueras en tidtabell i TrainPlan baserat på en data-
modell som ligger på så kallad makro-nivå. Likaså är många av de optimeringsmetoder för tid-
tabellkonstruktion som tagits fram inom KAJT-projektbaserade på makro-modeller. Fram tidens 
planeringssystem, TPS, har däremot en mer detaljerad datamodell, en modell på så kallad 
mikro-nivå. På liknande sätt är simuleringsprogramvaran RailSys baserad på en mikro-modell 
av geografin, medan PRISM använder sig av en modell på makro-nivå. Båda detaljerings - 
niv åerna har styrkor och svagheter vid planering och simulering. 

Utmaningarna och vinsterna med att planera på olika detaljeringsnivåer är inte okända, och 
det finns ett fåtal vetenskapliga artiklar med metoder för att omvandla ett makro-nätverk till ett 
mikro-nätverk och vice versa. I MIMA är målet att studera den speciella situation som uppstår 
då den svenska tidtabellsprocessen byter detaljeringsnivå, och kartlägga de svårigheter som kan 
uppstå. Projektet ska även undersöka vilken detaljeringsnivå som efterfrågas i Sverige under 
olika delar av planeringsprocessen och i synnerhet vid drifttillfället.

Huvudsakliga aktiviteter
Kartläggningen kommer baseras på intervjuer och studier av forskningslitteratur och andra 
dokument. Tågklarerare kommer intervjuas för att få en förståelse för vilken detaljeringsnivå 
den slutgiltiga planen bör ha. För att förstå vilken detaljeringsnivå olika datorsystem hanterar 
kommer insatta personer intervjuas och/eller dokumentation läsas.

Det är speciellt viktigt att förstå mikro-modeller så som TPS och RailSys, samt vilka möjligheter 
som finns för att abstrahera en mer makro-lik modell som ändå är kompatibel med mikro-modellerna.

Projektet kommer även göra en genomgång av de optimeringsmodeller som används inom 
KAJT för att undersöka dessa modellers detaljeringsnivå och förmåga att hantera t.ex. dynamisk 
uträkning av gångtider.  

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget är ny kunskap om hur planeringsansatser på mikro- och makronivå kan 
samspela, och vilka problem som kan uppstå.

Nytta för beställare
1–5 års sikt: Projektet bidrar till ökad förståelse för de problem och vinster som planering på 
mikro- och makronivå innebär, samt vilka insatser som behövs för att realisera de olika vinsterna. 
5–10 års sikt: I det långa loppet bör kunskapen från MIMA bidra till bättre förståelse och 
kontroll vid utveckling och utrullning av planeringsfunktionaliteter, vilket har ett värde för hela 
järnvägsbranschen. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
TTK, FlexÅter, PLASA, DIALOG, UFTB
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Konstruktionsregler för en robust tågplan (KRUT)
Mål 
Projektet Konstruktionsregler för en Robust Tågplan (KRUT) har som mål att utveckla och 
utvärdera en metod för att förbättra robustheten i en tågtidtabell för enkelspår. Med en robust 
tidtabell menas en tidtabell där störningar inte sprider sig lätt mellan tåg och där tåg har en 
möjlighet till återhämtning efter en störning. Målet är att med hjälp av de teorier som analyseras 
och den modell som utvecklas i KRUT få en punktligare tågtrafik.  

Metoden ska kunna användas i ett tidigt skede, redan i kapacitetstilldelningen när tidtabellen 
skapas, för att se till att tidtabellen håller en viss kvalitet när det kommer till robusthet. Tidigare 
forskning visar att konceptet Kritiska Punkter och det tillhörande måttet Robustness in Critical 
Points, RCP, på ett tillfredsställande sätt kan användas för att öka robustheten i en hel tidtabell 
för dubbelspårstrafik. Syftet med KRUT är att analysera om och hur måttet kan användas på 
en enkelspårig bana och om det behöver kompletteras med ytterligare aspekter. I slutänden 
är målet att utveckla en metod där RCP kombineras med andra styrande aspekter i tidtabells-
konstruktionen för att ge ett trovärdigt och realistiskt stöd för konstruktörer. 
 
Huvudsakliga aktiviteter 
De huvudsakliga aktiviteterna i KRUT består bland annat av att analysera förseningsdata på  
enkelspår för att kunna dra slutsatser om samband mellan tidtabellskonstruktion och punkt-
lighet. En definition av robusthetsmått på enkelspår likt tidigare framtagna RCP-mått ska 
tas fram. Flera tidtabeller ska konstrueras för en enkelspårsbana utifrån olika strategier och 
konstruktionsregler samt utvärderas i form av vilka konsekvenser de olika strategierna får för 
trafikuppläggen. Tidtabellerna ska sedan simuleras i Railsys och utvärderas i form av punktlig-
het och förseningsutveckling. 
 
Forskningsbidrag 
KRUT bidrar till att öka kunskapen kring hur robusta tidtabeller kan skapas och hur tågen på-
verkas av olika konstruktioner, både i planeringsskedet och i operativt läge. Det redan befintliga 
måttet RCP byggs på med en ytterligare aspekt för enkelspår, så att teorierna som tagits fram i 
tidigare projekt tillsammans med KRUT kan ge en helhetsbild av robusta tidtabeller.  
 
Nytta för beställare 
Projektets huvudsyfte är att minska förseningarna på järnvägen vilket betyder att den främsta 
nyttan ligger hos resenärerna och transportköparna. Genom att föreningarna minskar kan  
branschen i stort gynnas och tågoperatörer kan leverera en mer robust tjänst till sina kunder. 
Nyttan för Trafikverket är kunskap kring samband mellan tågplanekonstruktion och förseningar 
samt verktyg för hur en tågplan ska kunna göras mer robust. Det stora värdet ligger i att Trafik-
verket kan leverera en tågplan av högre kvalitet. 
 
Rapporter 
Inga publicerade rapporter än. 
 
Närmast relaterade KAJT-projekt 
Robusta tidtabeller för järnväg

Utförare Trafikverket, Linköpings universitet
Projektledare Emma Solinen, emma.solinen@trafikverket.se
Övriga projektdeltagare Anders Peterson, LiU, Jan Lundgren, LiU
Beställare Åke Lundberg, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2022
Projekttyp KAJT-relaterat doktorandprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering
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Utförare RISE
Projektledare Martin Joborn, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Martin Kjellin, Sara Gestrelius
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket 
Tidsperiod 2017–2021
Omfattning (total) 1,25 MSEK
Projekttyp EU-projekt (Shift2Rail)
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering
Hemsida https://projects.shift2rail.org/s2r_ipcc_n.aspx?p=IMPACT-2

Indicator monitoring for a new railway paradigm  
in seamlessly integrated cross modal transport  
chains – Phase 2 (Impact-2, WP7)
Mål
Det övergripande målet med hela projektet Impact-2 är att studera samhällstrender, scenarier 
och kritiska framgångsfaktorer i ett utifrån och in-perspektiv på järnvägens roll i samhällsut-
vecklingen. I den del där KAJT medverkar är målet att utveckla prototyper för tågplanering och 
tågstyrning. RISE bidrar till målet genom att utifrån befintliga datorprogram skapa en forsk-
ningsplattform för tidtabellsplanering som ska kunna vara en bas för fortsatt KAJT-forskning 
inom taktisk kapacitetsplanering. 

Huvudsakliga aktiviteter
Specifikation och utveckling av system som kan utgöra en plattform för fortsatt KAJT-forskning 
och visualisering av forskning, baserat på den befintliga programvaran M2. Standardisering och 
dokumentation av API:er samt indata- och utdatagränssnitt.

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget i KAJT:s del av projektet ligger främst i att skapa möjligheter till samverkan 
inom KAJT för utveckling av prototyper och demonstratorer för taktisk kapacitetstilldelning.

Nytta för beställare
1–5 års sikt: Utvecklade möjligheter till utvärdering av nya koncept för taktisk kapacitetstill-
delning. 

Resultat
I jämförelse med den tidigare utvecklade programvaran är forskningsplattformen betydligt 
snabbare. Den är också mer användarvänlig, eftersom inställningar för optimering och modifie-
ring av tidtabeller kan göras i plattformens grafiska användargränssnitt. Dessutom har platt-
formens optimeringsmodell kompletterats så att den hanterar kopplingar mellan tåg och bättre 
hanterar regler för tidsseparation mellan tåg. Slutligen har plattformen fått möjlighet att utbyta 
tidtabellsdata i standardformatet RailML med fristående planeringsmoduler.

Rapporter
Ormesher-Hussein, C., et al. (2019). Requirements Specification for Freight related Topics  
integrated in Integration Layer, Deliverable D7.1.

Saeednia, M., et al. (2019). Use-Cases for advanced Freight operation, Deliverable D7.2.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FLTP, Fr8Rail II
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SJ – Optimering och Tidtabeller (SJOT)
Mål
Projektets mål är att undersöka på vilket sätt optimerande programvara för tidtabelläggning kan 
stötta SJ i processen att ta fram den årliga ansökan om tåglägen. Målet med fas två i SJOT är 
att fördjupa de resultat som uppnåddes under projektets första fas.

Huvudsakliga aktiviteter
I det av SJ finansierade KAJT-projektet ”SJ - Optimering och tidtabeller” (SJOT) kommer SJ 
och RISE samarbeta för att undersöka hur järnvägsföretag kan använda optimering i förbere-
delsearbete inför kapacitetsansökan. SJ är Sveriges ledande kommersiella järnvägsföretag för 
resandetåg, och projektet kommer fokusera på att identifiera och utveckla funktionalitet som är 
viktig ur SJ:s perspektiv. I projektet ingår även att undersöka hur optimering kan passa in i den 
nuvarande systemstrukturen och att processtiden för tidtabellsanalys kan kortas. 

Forskningsbidrag
De flesta tidtabelläggningsprojekt utgår från infrastrukturhållarens perspektiv. I detta projekt 
utgår frågeställningen istället från järnvägsföretagets perspektiv och dennes arbete med att ta 
fram bättre underlag för tåglägesansökan.

Nytta för beställare
Nyttan finns framför allt i två dimensioner, dels kvalitativt bättre ansökningar, dels på längre 
sikt kortare ledtider i arbetet med tåglägesansökan och därigenom större möjligheter att under-
söka fler alternativ. 

Resultat 
Under 2019 gjordes olika prov med optimerande tidtabelläggning på ett av SJ valt affärsområde. 
2020 var planerat att fördjupa dessa prov, men verksamheten har fått skjutas på framtiden  
beroende på den pågående Coronapandemin. Nuvarande plan är att återstarta projektet under 
2021.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
TTK, Impact-2

Utförare RISE
Projektledare Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se
Övriga projektdeltagare Sara Gestrelius, RISE
Beställare Johan Båging, SJ
Tidsperiod 2019–2021
Omfattning (total) 0,6 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering
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Stora Omplaneringar Sent (SOS)
Mål
I SOS-projektet ska möjligheterna för stora omplaneringar av kapacitetstilldelningen sent i 
processen undersökas. Arbetet ska bygga på ett ramverk där tåglägen kan tas ut och sättas in i 
en existerande tidtabell för att uppnå olika mål. Fokus kommer att vara på möjligheter att ändra 
tåglägen för flera tåg samtidigt och att byta hastighetsprofiler för tåg. Detta är typiska fråge-
ställningar som uppstår pga sena ändringar på rangerbangårdar och terminaler, sent inplanerade 
underhållsarbeten, eller stora/akuta infrastrukturrelaterade störningar. Projektet kompletterar 
och bygger vidare på TiMo (Timetable Modification), ett program för tidtabellförändringar som 
utvecklas inom Shift2Rail-projekten Fr8Rail II/WP3 och Fr8Rail III/WP2. 

Huvudsakliga aktiviteter
Inom ramen för detta projekt ska vi noga utvärdera: 
• hur olika varianter av regler för vilka tåglägen vi får flytta påverkar kvaliteten hos den slutliga 

tidtabellen, 
• hur vi kan använda en sådan strategi för att lägga till, eller planera om tåglägen för att bättre 

svara mot efterfrågan med kort varsel utifrån olika scenarier. 
• hur vi kan kombinera flytt av tåglägen med anpassningar av hastighetsprofiler (som kan  

vara påtvingat pga ändrad tågvikt eller -längd, eller som kan vara ett instrument för att 
homo genisera tågtrafiken, vilket tillåter högre flöde vid eventuella störningar).

Forskningsbidrag
Metoder för modifiering av tidtabeller. Hantering av stora akuta ändringar av tidtabellen i  
kortsiktigt perspektiv.

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt får Trafikverket ut mer nytta av pågående Shift2Rail-projekt genom att bättre 
kunna anpassa den demonstrator som utvecklas där för relevanta frågeställningar. 

På 5–10 års sikt kan projektet ge verktyg för förbättrad hantering av stora omplaneringar 
sent i ett automatiserat tidtabellsverktyg. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
Fr8Hub, Fr8Rail II, Fr8Rail III

Utförare LiU
Projektledare Anders Peterson, LiU anders.peterson@liu.se
Övriga projektdeltagare Carl Henrik Häll, LiU, Christiane Schmidt, LiU
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket 
Tidsperiod 2021-2023
Omfattning (total) 2,6 MSEK 
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Operativ kapacitetsplanering 
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Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en 
tidserieanalys (DeDe Delay     Demand)
Mål
Målet är att ta fram samband mellan förseningar och efterfrågan på tågresor på lång sikt. Hur 
mycket varierar tågresandet över tid med förseningarna? Lång sikt definieras här som kvar-
stående efterfrågeeffekter av förseningsnivåer och minsta tidsperiod i data är ett år.

Projektet syftar till att svara på frågan hur mycket resandet påverkas av förseningarna och 
därmed hur det påverkar intäkterna för operatörerna och de samhällsekonomiska kostnaderna 
för resenärerna och samhället.

Huvudsakliga aktiviteter
KTH har byggt upp ett antal unika databaser över utbud och priser på tågresor 1990–2020, 
förseningar 2001–2019 på olika linjer. Detta kan kombineras med uppgifter om efterfrågan på 
tågresor där också data från trafikhuvudmän och operatörer finns. 

I ett första steg har databaserna sammanställts, kompletteras och kontrolleras. Därefter har 
arbetet med tidsserieanalyser påbörjats. Syftet är att få fram hur mycket varje faktor bidrar till 
utvecklingen av efterfrågan på tågresor och att utvärdera effekten av förseningar på längre sikt. 
Därmed bör man kunna skilja på effekten av kortare restider, ökad turtäthet, ändrade priser och 
förseningar samt andra faktorer.

Forskningsbidrag
Tidigare forskning om förseningar har huvudsakligen bestått i att analysera hur förseningar 
uppstår och hur de kan minimeras genom bättre tidtabellsplanering. Relativt vanligt förekom-
mande är Stated Preferences-undersökningar som har genomförts i Sverige och internationellt 
där resenärernas värderingar av förseningar tagits fram. Tidserieanalyser är en relativt vanlig  
metod som används i olika sammanhang bl.a. för lokal kollektivtrafik. Någon analys på natio nell 
nivå och för tåg och linjer med effekter på efterfrågan har vi inte hittat. Vi tror att vårt projekt 
kan bidra med ny kunskap här. Att det kan göra detta beror inte minst på de databaser som vi 
har tillgång till och som byggts upp successivt under många år.

Resultat
En databas har byggts upp som består av statistik för ca 60 linjer eller aggregat av linjer i  
Sverige. Databasen omfattar förseningar (andel försenade tåg RT+5, medelförsening för förse-
nade tåg samt andel inställda tåg) 2001–2019, utbud (turtäthet, restider och priser) 1990–2020, 
efterfrågan (personkilometer eller antal resor) samt socioekonomiska variabler som befolk-
ningsutveckling, bilinnehav och privat konsumtion (1990–2019).

De första tidsserieanalyserna har genomförts med signifikanta resultat och arbetet med dessa 
analyser kommer att fortsätta under 2021. Databasen kommer också att utvidgas och kvalitets-
säkras successivt. Kontakt har också etablerats med andra forskare och organisationer som har 
databaser och analyser av viktiga variabler.

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt: Förbättra kunskapen om hur förseningarna påverkar efterfrågan av tågresor i 
förhållande till andra faktorer. Det kan också bidra till prioritering av åtgärder vid hantering av 
störningar.
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På 3–10 år sikt: Att implementera förseningarnas bidrag till efterfrågan i prognosmodeller, 
samt hur de påverkar efterfrågan i förhållande till restid, turtäthet och pris. Resultaten kan bidra 
till bättre underlag för beslut om banunderhållsnivåer och metoder genom att effektsamband 
mellan förseningsnivåer och resandeefterfrågan på längre sikt beräknas. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
KRUT, TTK, BLIXTEN, FTTS2 

Utförare KTH
Projektledare Per Näsman, per.nasman@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Bo-Lennart Nelldal, Josef Andersson, Han-Suck Song
Beställare Soli-Liu Viking, Trafikverket 
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 1,5 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt 
Forskningsområde Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetsplanering
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Reservkapacitet i tilldelningsprocessen – Huvudstudie (RIT-H)
Mål
Projektets mål är att ta fram metoder, format och regler för hur reservkapacitet (reserverad kapa-
citet) ska formuleras och hanteras genom tågplaneprocessen. Effektmålet är en trafik, inklusive 
attraktiva och tidseffektiva AdHoc-tåglägen, som är effektiv, har hög kvalitet (punktlig) och även 
hög volym vilket sammantaget leder till ett högt samhällsekonomiskt värde. Målet innefattar även 
att bistå Trafikverket med det pågående arbetet i det av RNE initierade projektet TTR (Redesign 
of the International Timetabling process) där reservering av kapacitet är en nyckel för framgång.

Huvudsakliga aktiviteter
Utifrån projektets grundläggande mål delas det upp i ett antal parallella aktiviteter. Grund-
läggande i RIT-H är representation av reservkapacitet, värdet av reserveringen (att ställas 
mot t.ex. kapacitet sökt i den ettåriga processen) samt när den reserverade kapaciteten blir 
tillgänglig att söka. Viktiga aktiviteter i projektet är att undersöka, genom analys av historiskt 
data, omfattningen av behovet av reserverad kapacitet i nuvarande process men även då TTR 
implementeras där tilldelad kapacitet kan göras upp till tre år i förväg. Andra aspekter från TTR 
såsom segmentering, kapacitetsstrategi mm utgör viktiga komponenter i TTR där reservering 
av kapacitet görs och dessa aspekter adresseras således i RIT-H.

Forskningsbidrag
De grundläggande frågeställningarna rör hur reservkapaciteten i tågplanen ska representeras 
samt värderas gentemot de i långtidsprocessen ansökta tåglägena och tjänsterna. Minst lika 
viktigt är bidraget inom metodutvecklingen för att hantera reservering av kapacitet i kapacitets-
tilldelningsprocessen, där det idag saknas vetenskapligt underbyggda metoder.

Nytta för beställare
I Sverige är trafiken heterogen, vilket leder till svårigheter att utnyttja infrastrukturen effektivt.  
Sverige har även förhållandevis mycket godstrafik som ofta har behov av flexibilitet och 
ett större behov att med kortare varsel ändra i tågplanen. Detta resulterar i att tågplanen blir 
fragmenterad och tillkommande/ändrad trafik får nöja sig med restkapaciteten från den årliga 
processen. Stora kostnader uppstår som en följd av kapacitetsbrist, s.k. skogstid, förseningar 
och väntan på till exempel rangering på bangården. 

Infrastrukturhållare har enligt lag en skyldighet att beakta behovet av s.k. reservkapacitet till 
ad hoc-processen1 och Trafikverket har därför en skyldighet att ta hänsyn till detta behoven.

Resultat 
Den nedan refererade rapporten sammanfattar dels de undersökningar och dataanalyser som 
hittills genomförts (fram till sommaren 2020), dels det utvecklade grundläggande konceptet som 
togs fram i den tidigare förstudien. Under hösten har dessa resultat förankrats med branschen, 
både Trafikverket och järnvägsföretag.

Rapporter
Aronsson, M. (2019). Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Förstudie, Teknisk rapport,  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-38524

Aronsson, M. (2020). RIT– Reservkapacitet i tilldelningsprocessen: Underlagsrapport 1. RISE  
rapport 2020:80. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1479238&dswid=7421

Närmast relaterade KAJT-projekt
SamEff, SATT, TT-JOB

Utförare RISE
Projektledare Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se
Övriga projektdeltagare Martin Kjellin, RISE, Zohreh Ranjbar, RISE
Beställare Stefan Persson, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2022
Omfattning (total) 3,9 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetsplanering
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Digitalization and Automation of Freight Rail (Fr8Rail II WP3)
Mål
Digitalization and Automation of Freight Rail (Fr8Rail II) är ett Shift2Rail-projekt, där ett fler-
tal av KAJT-parterna är aktiva i WP3 Real-time network management and improved methods 
for timetable planning. Mål för projektet är dels att ta fram en demonstrator för förbättrade 
planeringsmetoder vid tidtabellskonstruktion, och dels att ta fram en specifikation för en  
demonstrator inom området real time network management. Forskning bedrivs inom tid-
tabelläggningsmetoder, korttidssamordning mellan underhåll och trafik, optimeringsbaserad 
operativ tågplanering, punktlighet för godståg, förseningar vid MGB.

Huvudsakliga aktiviteter
Specifikation och utveckling av demonstrator för tidtabelläggning. Utveckling av metoder 
ökad robusthet av tidtabeller och för mindre modifiering av befintliga tidtabeller. Analys av 
hantering av servicefönster i korttidsperspektiv. Analys av möjligheter att använda makro-/
mesosimulering i demonstratorn för snabb estimering av operativa kriterier så som försenings-
utveckling vid störningar.

Beskrivning och analys av rangerbangårdars förutsättningar för utvecklad samordning med 
linjenätets planering och realtidsstyrning, med speciellt fokus på Södra stambanan och Malmö 
godsbangård. 

Inom projektet utreds även hur nya striktare regler informationssäkerhet ska hanteras och 
hur de påverkar forskningsaktörer och forskningsprojekt.

Green Cargo medverkar som svensk referens och bidrar också med data.

Forskningsbidrag
Metoder för modifiering av tidtabeller. Kartläggning av förseningar, kanalprecision, och ompla-
nering av godståg. Hantering av underhållsarbeten och hur dessa beaktas i tidtabellsplanering 
och operativ trafikering, specifikt bokning av spårtider och frisläppning av outnyttjade tider 
inom servicefönster.

Projektresultat
Godstågens avvikelser i förhållande till plan har studerats, och orsaker till avvikande avgångs-
tider för tåg från MGB har analyserats. Algoritmer för modifiering av befintliga tidtabeller 
(TiMo) har utvecklats och integrerats i forskningsplattformen för tidtabelläggning (M2). Kun-
skap har byggts upp kring simuleringssystemet Proton och sätt att simulera och analysera stör-
ningar i trafiken, inklusive påverkan av olika typer av banarbeten, har studerats och utvecklats. 
Ramverk för utvärdering av algoritmer avsedda för operativ omplanering av tåg har utvecklats 
och tillämpats i en fallstudie som genomförts i det relaterade projektet Blixten II. En vision för 
en simulator för real time network management har tagits fram, och hur en sådan skulle kunna 
samordnas med tränings- och utbildningsmiljöer för lokförare och trafikledare. Inom projektet 
har även frågor kring informationssäkerhet varit viktiga.

Projektet tar fram två demonstratorer, dels in integrerad miljö för tidtabellsplanering där LiU 
utvecklar en modul (TiMo) till RISE forskningsplattform M2. Dels utvecklar KTH en demon-
strator för makrosimulering av tidtabeller baserad på systemet Proton (som tagits fram inom ett 
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annat Shift2Rail-projekt.) Demonstratorerna kommer att slutföras under 2021, och Trafikverket 
ser god nytta av att fortsätta vidareutveckla dessa i efterföljande projekt.

Projektet har samverkat med Green Cargo och TTT kring avgångstidsavvikelse vid bangårdar 
och återrapporterat resultat till dessa.

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt erhålls en demonstrator för utvärdering av nya tidtabellsläggningsstrategier och 
metoder.

På 5–10 års sikt kan projektet ge verktyg för förbättrad hantering av servicefönster och bättre 
samordning mellan rangerbangårdar och linjenätet. 

Tidskriftsartiklar
Prashanth Josyula, S., Törnquist Krasemann, J., Lundberg, L., “An Evaluation Framework 
and Algorithms for Train Rescheduling”, Algorithms 2020, No. 13, pp. 332; https://doi.
org/10.3390/a13120332 

Shift2Rail och EU-rapporter 
Peterson. A., et al. (2019), Analysis of the gap between daily timetable and operational traffic. 
Deliverable D3.1. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1391876/FULLTEXT01.pdf 

Joborn. M., et al. (2020a), Demonstrator concept and first prototype for improved timetable 
planning. Milestone MS6 from project FR8RAIL II.

Joborn. M., et al. (2020b), Description of a decision support tool aimed at advanced Real 
Time Network Management and requirements for a demonstrator. Deliverable D3.2 from  
project FR8RAIL II. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-51010

Kordnejad. B., et al. (2020), Requirements for a Decision Support Tool. Deliverable D3.3 
from project FR8RAIL II.

Konferenspresentation
Joborn, M., Ranjbar, Z., Tidiga och sena godståg från MGB – orsak och verkan, KAJT Vår-
seminarium, 2020.

Joborn, M., Demonstrator för ”advanced real time network managment” – en vision, KAJT 
Höstseminarium, 2020.

Ivina, D., Palmqvist, C.-W., Olsson, O.E.N., Hiselius, L., The effect of maintenance activities 
on Swedish railways operational reliability. 48th Annual European Transport Conference, 2020.

Närmast relaterade KAJT-projekt
ARCC, Fr8Hub, Impact-2, Plasa-2, Blixten

Utförare RISE, LiU, KTH, BTH, VTI, LU
Projektledare Martin Joborn, RISE, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Johanna Törnquist Krasemann, BTH, Sai Prashanth Josyula, BTH, Anders 

Peterson, LiU, Christiane Schmidt, LiU, Carl-Henrik Häll, LiU, Markus Bohlin, 
KTH, Behzad Kordnejad, KTH, Jennifer Warg, KTH, Ingrid Johansson, KTH, 
Sara Gestrelius RISE, Zohreh Ranjbar, RISE, Martin Kjellin, RISE, Carl-William 
Palmquist, Daria Ivina, Lena Hiselius, Nils Olsson, LU, Tomas Lidén, VTI, Emil 
Berntsson, Trafikverket, Andreas Bååth, Trafikverket

Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket 
Tidsperiod 2018–2021
Omfattning (total) 8,4 MSEK
Projekttyp EU-projekt (Shift2Rail)
Forskningsområde Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Underhåll och tågtrafik, 

Operativ kapacitetsplanering, 
Hemsida https://projects.shift2rail.org/s2r_ip5_n.aspx?p=FR8RAIL%20ii 35
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Smart, data-based assets and efficient rail freight  
operation (Fr8Rail III WP2)
Mål
Smart, data-based assets and efficient rail freight operation (FR8RAIL III) är ett Shift2Rail- 
projektet är dels att ta fram en demonstrator för förbättrade planeringsmetoder vid tidtabells-
konstruktion och underhållsplanering, dels att ta fram en demonstrator för samordnad planering 
mellan linje och bangård, samt att utvidga kunskaper kring användning av simulering för 
tidtabellsanalys. 

I projektet samverkar de svenska parterna med systemleverantören Indra från Spanien.

Huvudsakliga aktiviteter
Specifikation och utveckling av demonstrator för samordnad planering av infartgrupp/utfart-
grupp vid rangerbangård, specifikt används Malmö godsbangård (MGB) som fallstudie i 
demonstrator och studier. Utveckling av metoder för operativ rangeringsplanering. Utveckling 
av metoder för tidtabellsplanering och samordning med servicefönster i ett korttidsperspektiv. 

Forskningsbidrag
Metoder för modifiering av tidtabeller och analysmetoder för tidtabellers kvalitet med hjälp 
av simulering. Hantering av underhållsarbeten och hur dessa kan samplaneras med tidtabell i 
kortsiktigt perspektiv.

Projektresultat
Under 2020 har en kravspecifikation för en demonstrator samordnad planering av infarts-/ut-
fartsgruppen vid MGB tagits fram, vilken kommer att implementeras av den spanska projekt-
partnern Indra. Demonstratorn benämns YCS (Yard Coordination System). Frågeställningar 
och hantering rörande informationssäkerhet har bearbetats inom projektet. 

Projektet har stor samverkan med andra parter rörande demonstratorn YCS. Trafikverket och 
Green Cargo har bidragit med utvecklingsbehov. Idéer och koncept har presenterats för TTT 
och Malmö DLC. 

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt erhålls en demonstrator för utvärdering plattform för samordnad planering av 
infarts/utfartsgrupp vid rangerbandgård. 

På 5–10 års sikt kan projektet ge verktyg för förbättrad hantering av servicefönster och dess 
samordning med trafikplanering. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
ARCC, Fr8Hub, Fr8Rail II, Impact-2, Plasa-2

Utförare RISE, LiU, KTH, VTI
Projektledare Martin Joborn, RISE, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Sara Gestrelius, Martin Kjellin, RISE; Behzad Kordnejad, Hans Sipilä,  

Mohammad Al-Mousa, Niloofar Minbashi, KTH; Anders Peterson, Carl-Henrik Häll, 
Christiane Schmidt, William Erlandson, LiU; Tomas Lidén, Abderrahman Ait Ali, 
VTI; Emma Solinen, Emma Dyrssén, Trafikverket

Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket 
Tidsperiod 2019–2022
Omfattning (total) 6,7 MSEK 
Projekttyp EU-projekt (Shift2Rail)
Forskningsområde Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Underhåll och trafik,  

Operativ kapacitetsplanering, 
Hemsida https://projects.shift2rail.org/s2r_ip5_n.aspx?p=FR8RAIL
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PRediktion av AnkomstTider och Avgångar (PRATA)
Mål
Projektet utgör en fortsättning på metodutveckling som startades i forskningsprojektet FR8HUB 
WP3 och syftar till att förbättra prediktion av ankomst- och avgångstider för godståg med hjälp 
av maskininlärning och statistiska metoder applicerat på stora datamängder med tillgängliga 
trafikdata. I projektet ingår också att visa på potentialen för nyttogörande av dessa resultat. Syftet 
är dels att kunna göra en snabb och exakt prediktion av avgångs- och ankomsttider baserat på 
tillgängliga data i ett tidsperspektiv som sträcker sig från taktiskt till operativt, och dels att ta 
fram mer kunskap om förseningsfördelningar baserat på data från fler bangårdar. 

Huvudsakliga aktiviteter
I projektet ingår följande aktiviteter:
• Dialog och samverkan med projektets mottagare hos Trafikverket och svensk järnväg.
• KTH har ett eget säkerhetsansvar för frågor kopplat till säkerhet t.ex. trafikdata. Trafikverket 

och KTH säkerställer tillsammans att säkerheten sköts på ett korrekt sätt. Aktiviteten är 
löpande och pågår under hela projektet.

• Vidareutveckla existerande metod för förseningsprediktion för avgångstider baserad på en 
analytisk metod

• Vidareutveckla statistisk metod för prediktion av ankomst- och avgångstider baserat på  
maskininlärning och korsvalidering för parameteroptimering

• Förbättra metodens tillämpbarhet genom att möjliggöra inläsning från fler dataformat och 
plattformar

• Undersöka tillämpbarheten för lös integrering med existerande simulerings- och optimerings-
metoder. Vi avser ta utgångspunkt i FlexÅter-modellen för kombinerad simulering och 
optimering, med avsikten att på sikt, om det bedöms vara lämpligt ur säkerhets- och tillämp-
barhetsperspektiv, också undersöka koppling mot RailSys och PRISM.

• Experimentell utvärdering av metoden genom testning på utvalda trafikdata. 

Forskningsbidrag
Nya metoder för analys och prediktion av avgångs- och ankomsttider för godstrafik baserad på 
stora datamängder.

Nytta för beställare
Godståg påverkar övrig trafik, och ny kunskap om prediktion av ankomst- och avgångstider för 
dessa är därmed en grundförutsättning för ökad punktlighet i järnvägstrafiken som helhet. Ny 
kunskap och metodik för kapacitetsanalys för järnvägsnätet kommer tas fram, och nyttoaspekter 
innefattar dels en direkt koppling till kapacitetsanalys, dels återutnyttjande av förseningsfördel-
ningar i t.ex. mikro- eller makrosimulering. Ytterligare en positiv sidoeffekt är ökad kunskap 
om kapacitet i noder och bangårdar. En demonstration av utvecklad metodik är tänkt att göras 
i slutet av projektet. Projektet bidrar också till en automatisering och ökad digitalisering av 
kapacitetsanalys.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FR8HUB WP3, FR8RAIL III WP2 

Utförare KTH
Projektledare Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Niloofar Minbashi, KTH
Beställare Magnus Wahlborg
Tidsperiod 2021–2023
Omfattning (total) 1,7 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet
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Nyttjandegrad för anläggningar som bangårdar och  
terminaler (NYTTA)
Mål
Projektets huvudsakliga syfte är fastställa kapacitetsberäkningsmodeller för olika typer av 
anläggningar för tjänst med avseende på godstransport samt att identifiera metoder för att med 
automatik mäta nyttjandegrader av dessa anläggningar.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet avser undersöka olika förutsättningar för att:
1. Fastställa kapacitetsberäkningsmodeller för olika typer av anläggningar för tjänst.
2. Med automatik mäta nyttjandegrader för olika typer av anläggningar för tjänst.
3. Värdera (monetärt) kapacitetsbrister för olika typer av anläggningar för tjänst.

Omfattningen kommer praktiskt beröra en delmängd av anläggningar för tjänst, de som berör 
godstransporter, men en uppfattning av nyttor och kostnader för en nationell implementering 
för alla anläggningar för tjänst är önskad. Syftet med kapacitetsmätning kan vara dels att avgöra 
var Trafikverket behöver mer anläggning och dels var trafikverket kan reducera sin anlägg-
ningsmassa för att spara underhållsmedel och resurser.

Forskningsbidrag
Huvudsakliga metoder:
1. Explorativ forskning – Fastställa kapacitetsberäkningsmodeller för olika typer av anlägg-

ningar för tjänst.
2. Explorativ forskning – Identifiera metoder för att med automatik mäta nyttjandegrader för 

olika typer av anläggningar för tjänst.
3. Deskriptiv forskning baserad på kostnadsmodeller – Värdera (monetärt) kapacitetsbrister för 

olika typer av anläggningar för tjänst.

Nytta för beställare
Projektet genererar kunskap om kapacitetsutnyttjande på anläggningar i anslutning till järn-
vägsnätet, vilket underlättar Trafikverkets roll som infrastrukturförvaltare och därmed bidrar 
till ett bättre tjänsteutbud till nyttjare av anläggningarna.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FR8HUB WP3, FR8RAIL3 WP2, ARCC

Utförare KTH
Projektledare Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Markus Bohlin, KTH, Mohammad Al Mousa, KTH, Ralf Grahn, Trafikverket
Beställare Ralf Grahn, Trafikverket
Tidsperiod 2021
Omfattning (total) 0,5 MSEK 
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Strategisk kapacitetsplanering
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Decision support for railway crew planning (DSRCP)
Mål
Denna förstudie har sin utgångspunkt i behovet av nya optimeringsbaserade beslutsstödsverk-
tyg för personalplanering hos SJ, med speciellt fokus på korttidsplanering. Ett långsiktigt mål, 
bortom ramen för denna förstudie, är att utveckla sådana verktyg och samtidigt bidra inom det 
aktuella forskningsområdet. För att uppnå det har vi initierat ett samarbete mellan akademi 
(LiU, TU Wien), en systemleverantör (IVU) och en användare (SJ). Syftet med förstudien är att 
förbereda för ett fullskaligt projekt som syftar till att uppfylla det långsiktiga målet. 

Huvudsakliga aktiviteter
I dialog mellan SJ, IVU och Linköpings universitet, enas om en problemformulering som är 
praktiskt relevant och lämplig för akademisk forskning. Säkerställa att vi har tillgång till rele-
vanta testfall och data för det fortsatta forskningsarbetet. 

Genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och TU Wien påbörja ett arbete med att 
utveckla en typ av optimeringsmetod som vi bedömer vara lämplig för korttidsuppdateringar av 
scheman för tågpersonal, men för en förenklad problemställning. Baserat på detta arbete kommer 
vi att föreslå en forskningsinriktning med avseende på vilken typ av optimeringsmetoder som 
behöver utvecklas inom ett fullskaligt projekt.

Litteraturstudier och ett arbete med att orientera vår problemställning till annan forskning 
inom området.

Forskningsbidrag
Projektet förväntas bidra till ökad kunskap om hur maskininlärningsmetoder kan integreras i 
metaheuristiker, publikationer av arbetet förväntas dock inte bli färdiga under förstudien. 

Nytta för beställare
I nuläget sker korttidsplaneringen av tågpersonal i huvudsak manuellt. Ett bättre systemstöd 
kan bidra till att SJ kan hantera förändringar i schemat snabbare och mer effektivt. Detta kan 
dels leda till lägre kostnader för vikarier och dead-heading, dels ge bättre scheman och färre 
förändringar för personalen att anpassa sig till.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
CAPMO-T

Utförare Linköpings universitet, SJ, IVU, TU Wien
Projektledare Elina Rönnberg, elina.ronnberg@liu.se 
Övriga projektdeltagare Åsa Svensson, Christian Blome, Günther Raidl, Anders Petersson 
Beställare Johan Holmgren, Director Crew Planning, SJ
Tidsperiod 2020
Omfattning (total) 0,35 MSEK
Projekttyp Förstudie
Forskningsområde Planering av transportnätverk, fordon och personal
Hemsida https://liu.se/forskning/optimeringsmetodik-for-schemalaggnings-och-resurs-

allokeringsproblem
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Capacity Modeling and Shift Optimization for  
Train Dispatchers (CAPMO-Train)
Mål
Övergripande mål med detta projekt är att göra det möjligt för Trafikverket att automatiskt hitta 
kostnadseffektiva och säkra tågklarerarskift och att operativt kunna omplanera dessa vid förut-
sebara men stokastiskt varierande händelser.

Huvudsakliga aktiviteter
Litteraturstudie, hitta mått för arbetsbelastningen för tågklarerare och tröskelvärdena avseende 
för hög och för låg arbetsbelastning, kartlägga operativa och juridiska restriktioner för tåg-
klarerares arbetsskift och möjliga mål för skiftplanering, design av ett optimeringsramverk som 
kommer ta hänsyn till alla operativa och juridiska restriktioner, studera effekterna av förut-
sebara men stokastiskt varierande händelser på tågklarerarens arbetsbelastning och integration 
av dessa effekter i optimeringsramverket.

Forskningsbidrag
Ett optimeringsramverk för arbetsskiften av tågklarerare som tar hänsyn till juridiska och  
operativa krav och tågklarerarens arbetsbelastning. 

Nytta för beställare
Projektet kommer att ge insikt i både tågklarerares arbetsbelastning och möjligheter till för-
bättrad skiftplanering jämfört med dagens skiftplaneringsprocess: i övre (och nedre) gränser 
för önskvärd arbetsbelastning (från BelOpt projektet) och deras användning i planering, i hur 
arbetsbelastningen automatiskt kan inkluderas i skiftplanering, i möjlig ineffektivitet av den 
nuvarande skiftplaneringen jämfört med den optimerade skiftplaneringen, i hur skiftplaner bör 
ändras med hänsyn till förutsebara men stokastiskt varierande händelser som t.ex. dåligt väder 
och i hur planeringen kan automatiseras.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FelOp, BelOpt, Decision support for railway crew planning

Utförare Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Projektledare Christiane Schmidt, christiane.schmidt@liu.se
Övriga projektdeltagare Tomas Lidén, Jan Andersson, Gunilla Björklund
Beställare Karolina Ervander, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2024
Omfattning (total) 3,4 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Planering av transportnätverk, fordon och personal
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Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)
Mål
En stor del av de underhålls- och utbyggnadsåtgärder som genomförs på järnvägsnätet kräver banarbete – 
det vill säga något slags avstängning av järnvägen för att lämna plats åt dem som ska arbeta. Planering av 
banarbetskapacitet sker i banarbetsprocessen – en process som främst är styrd av de krav på framförhåll-
ning i publiceringen av avstängningarna som finns för att trafiken ska kunna anpassas till dem, och som i 
sin tur manifesteras i de deadlines som gäller för ansökan om tåglägeskapacitet. 

Projektet syftar till att undersöka processen för planering av banarbeten, från det att behovet uppkommer 
till det att det genomförs, mot bakgrund av vilken data som finns att tillgå vid vilket tillfälle. Den under-
liggande frågan är huruvida banarbeten planeras vid rätt tidpunkt eller inte och hur banarbeten påverkar 
trafiken. 

Huvudsakliga aktiviteter
I detta projekt fokuserar vi på tre huvudaspekter relaterade till planering av banarbeten; data, planerings-
processen och hur banarbeten påverkar tågtrafikens punktlighet. Projektet syftar till att studera varje steg i 
planeringen för underhållsprocessen i syfte att undersöka möjliga förluster i processen. För att göra detta 
utför vi dataanalys, dokumentstudier och intervjuer med yrkesverksamma som är involverade i planerings-
processen. 

Projektet inkluderar även identifiering av data som skulle kunna användas, främst i banarbetsprocessen 
för att förbättra planeringsprocessen samt analyser av orsaksförhållanden, speciellt kombination av trafik/
punktlighetsdata och data om utförda banarbeten. Projektet syftar även till att analysera involverades tankar 
kring potentiella förbättringar av datautbytesprocessen. 

Forskningsbidrag
Projektet ska belysa beslut och information (nuvarande och möjlig) som rör såväl behov, planering och 
genomförande av åtgärder i anläggningen, som själva kapacitetstilldelningen för åtgärderna och de effekter 
på tågtrafiken som den har. Allt det ska förstås som en del av banarbetsprocessen. 

Nytta för beställare
En effektiviserad banarbetsplanering är inte bara av stort ekonomiskt värde för Trafikverket, utan också för 
dess entreprenörer (mindre omplanering kräver färre resurser). Och inte minst för de järnvägsföretag som 
trafikerar järnvägen (mindre och mer förutsägbar trafikpåverkan). Projektets resultat kommer att kunna 
användas som underlag för dialog mellan olika aktörer. På lång sikt är ambitionen att projektet ska leda till 
en ökad punktlighet och precision i tågtrafiken, en mer robust tågplan, och ett högre kapacitetsutnyttjande.

Resultat
Ivina, D., Olsson, O.E.N. (2020). Lean Construction Principles and Railway Maintenance Planning. In 
Proceedings of 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), Berkeley, 
California, USA, July 6-10th, pp. 577–588. https://doi.org/10.24928/2020/0025 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
Projektet har koppling till ett antal KAJT-projekt, främst inom området Underhåll och trafik så som Tid 
för underhållsåtgärder i spåret. Data från projektet Mindre störningar i tågtrafiken (MIST2) är tänkt att 
användas inom projektet för att analysera punktlighet med anknytning till banarbeten för uppföljning och 
återkoppling. Projektet kopplas till Shift2Rail-projektet PLASA genom att input lämnas till Railsys-analyser.

Utförare Lunds universitet
Projektledare Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se
Övriga projektdeltagare Nils Olsson, Daria Ivina, Lunds Universitet; Lars Brunsson, Trafikverket
Beställare Rose-Marie Renberg, Trafikverket Underhåll
Tidsperiod 2019–2021
Omfattning (total) 4,02 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Underhåll och trafik
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Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och  
trafikflöden, modellstudie (SATT)
Mål
Syftet med projektet är att studera investerings- och underhållsplaneringen utifrån framkom-
lighet för trafiken. Projektets mål är att ta fram en metod som schemalägger trafikpåverkande 
åtgärder över ett år så att trafikbortfall och projektgenomförande sammanvägs på ett optimalt 
sätt.

Huvudsakliga aktiviteter
Krav och behovsanalys, litteraturstudie (State-of-art), datainventering, modellutveckling och 
utvärdering. Framtagning av en demonstrator för beräkning av trafikpåverkan.

Forskningsbidrag
Projektet avser att leda till:
• Ny kunskap om planering av kapacitetsrestriktioner och trafikflöden.
• En metod som implementerats och utvärderats på representativa testdata.
• Redovisning av modeller, metoder och experiment i form av rapport och/eller vetenskaplig 

publikation.
• En prototyp till verktyg för att grovt uppskatta banarbetens trafikpåverkan på en viss tågplan.

Nytta för beställare
Metoder för förbättrad hantering av trafikflöden i den långsiktiga investerings- och underhålls-
planeringen. Bedömning av möjlighet för framtida metod- och verktygsstöd.

Resultat
Preliminära resultat indikerar att metoder för dynamisk trafiktilldelning av biltrafik kan anpassas 
och användas för att ta fram tågtrafikflöden i stora järnvägsnät. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
TT-JOB, EPLUS, UHF, BANDAT

Utförare Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE
Projektledare Tomas Lidén, tomas.liden@vti.se
Övriga projektdeltagare Chengxi Liu, VTI, Martin Aronsson, RISE, Eddie Olsson, RISE
Beställare Joel Sultan, Trafikverket
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 1,8 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Underhåll och trafik, Strategisk kapacitetsplanering 
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Följsam Automation (F-Auto)
Mål
Att undersöka hur algoritmer kan användas inom trafikledning och trafikövervakning för att 
identifiera arbetssituationer och trafiksituationer med hög kognitiv belastning. Med detta som 
underlag är målet att låta automationen stödja trafikledaren och föreslå förändringar i arbets-
belastningen.

Huvudsakliga aktiviteter
Fältstudier och datainsamling i simulator med analyser och tolkning utifrån ett Distribuerat 
kognitionsperspektiv, mätning av blickbeteende och fysiologiska variabler som underlag för 
utveckling av algoritmer, samt utveckling av olika typer av simulatorer (low-fi och hi-fi) där 
algoritmer och automation kan testas för att undersöka om automation kan stödja operatörer i 
deras arbeten.

Forskningsbidrag
Koncept och prototyper för stödd trafikledning för minst två kanske tre olika portföljer inom 
Trafikverket (tågtrafik, sjöfart och flygledning). AI-ramverk för transportsektorn. Teoretiska 
bidrag kring kontroll och automation.

Nytta för beställare
Kunskap om vad som är gemensamt för olika trafikövervakningsarbeten, samt hur automation 
kan användas för att identifiera risksituationer i detta arbete. Prototypsystem integrerat i simu-
lator för utvärderingar och test.

Rapporter
L1: Domänbeskrivningar i F-Auto-projektet
L2: Fysiologiska parametrar och mätmetoder för följsam automation 

Lundberg, J., Johansson, B.J.E. A framework for describing interaction between human 
operators and autonomous, automated, and manual control systems. Cogn Tech Work (2020). 
https://doi.org/10.1007/s10111-020-00637-w

Närmast relaterade KAJT-projekt
UFTB II

Utförare Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Trafikverket

Projektledare Magnus Bång, LiU, magnus.bang@liu.se
Övriga projektdeltagare Jonas Lundberg LiU, Magnus Nylin, LFV, Anders Arweström Jansson, UU, 

Gesa Praetorius, LnU, Billy Josefsson, LFV
Beställare Jörgen Frohm, Trafikverket
Tidsperiod 2018–2020 etapp I, 2021–2022 etapp II 
Projekttyp KAJT-relaterat projekt
Forskningsområde Människan, digitalisering och automation, Operativ trafikledning
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Järnvägens HUS
Mål
Syftet med den här förstudien är att undersöka förutsättningar, behov och nyttor då olika 
simulatormiljöer med koppling till järnvägstrafik integreras för att skapa en helhet. En avgräns-
ning görs till tågsimulator, Train Manager, STEG (digital graf) och Ebisim, samt Trafikverkets 
järnvägssimulator (BEST). Förstudien har fokus på olika utvecklingsmöjligheter och olika 
användningsområden som ger underlag för att dela upp framtida projekt i olika delar.
 
Huvudsakliga aktiviteter
Fokusgrupper med behovsägare för att definiera syfte, mål och avgränsningar.

Framtagning av detaljerade beskrivningar av systemens uppbyggnad för att utforma både 
tekniska och funktionella kravspecifikationer. 

Demonstrationsevent och publicering för att visa på möjligheter och nyttor med Järnvägens 
HUS. 

Formulering av fortsättningsprojekt och långsiktig finansieringsplan grundat på resultaten 
från förstudien.
 
Forskningsbidrag
Projektet, som bedrivs som en förstudie, ger en första sammanställning i form av en rapport 
som kartlägger möjligheterna med Järnvägens HUS. Därigenom skapas ny kunskap. En fort-
sättningsstudie planeras, beskrivs och formuleras i en projektansökan. Tillsammans utgör dessa 
aktiviteter det underlag som gör det möjligt att ta nästa steg.
 
Nytta för beställare
Mottagare och behovsägare är Trafikverket, projekterare tex. SWECO, entreprenörer, operatörer. 
Leveransen är en rapport som beskriver förutsättningar, behov och nyttor med Järnvägens HUS 
samt en ansökan om ett fortsättningsprojekt. Förstudien har fokus på olika utvecklingsmöjlig-
heter och olika användningsområden som ger underlag för att dela upp framtida projekt i olika 
delar.
 
Rapporter
Inga publicerade rapporter än.
 
Närmast relaterade KAJT-projekt
Tågsimulering och ERTMS, TESTER, Körbarhetsanalyser

Utförare VTI
Projektledare Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se
Övriga projektdeltagare Krister Gällman, VTI
Beställare Malin Andersson, Trafikverksskolan
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 1,1 MSEK
Projekttyp Förstudie
Forskningsområde Människan, digitalisering och automation 

Trafikinformation och störningshantering
Signal- och trafikstyrningssystem
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Människa-automation i framtida samverkan  
(Human-Auto)
Mål
Det övergripande målet är att ta fram nytt empiriskt material och med hjälp av det lägga grun-
den till ett vetenskapligt underlag som Trafikverket kan använda i framtida utvecklingsprojekt 
där människa-automationssamverkan är en central del. Den exakta formen för detta kan bli 
alltifrån en bok, flera interna rapporter eller ett informations-material, eller en kombination 
av dessa. Nedan benämns detta som ett utbildnings- och informationsmaterial för enkelhetens 
skull.

Huvudsakliga aktiviteter
Den huvudsakliga metoden är kognitiv etnografisk metod som framgångsrikt har använts i flera 
olika projekt. Aktiviteterna består av att analysera redan insamlat material, samt att utföra ytter-
ligare empiriska studier där fokus ligger på samarbetet mellan automation och människor.

Forskningsbidrag
Syftet är att tydliggöra och framhålla det mänskliga bidragets betydelse i alla former av 
automationsprojekt som kräver samarbete mellan människa och automation, inkluderat sådan 
automation som är baserad på maskin- och djupinlärning. Projektet kan närmast beskrivas som 
ett slags upplysningsresa – mitt i den intensiva jakten på AI-lösningar blir det alltmer uppenbart 
att kunskapen om den mänskliga komponenten i olika former av människa-automationssam-
verkan är både bristfällig och underskattad.

Den senaste utvecklingen inom så kallad Artificiell Intelligens (AI) medger att mönster i 
data kan användas som beslutsunderlag, medan den övergripande bedömningen behöver lämnas 
till människan av skäl som inte alltid är tydligt beskrivna och förklarade, annat än att människan 
fortfarande är överlägsen maskiner i olika former av holistiska beslut. Detta beror på att det 
saknas empiriskt underlag som mer exakt beskriver vad det är mänsklig expertis bidrar med i 
olika sammanhang. Detta behov är särskilt tydligt när det gäller komplexa beslutsproblem av 
det slag som olika aktörer i tågtrafiksystemet ställs inför.

I två tidigare och ett nu pågående KAJT-projekt (UFTB, DIALOG och FTTS2) och ett 
KAJT-relaterat projekt (F-AUTO) har vi identifierat viktiga pusselbitar i det systematiska 
arbetet att kartlägga den mänskliga expertisens betydelse för att högre nivåer av automation, 
inklusive den senaste utvecklingen inom AI, ska nå sin fulla potential. I UFTB-projektet 
användes en egenutvecklad metod, kollegial verbalisering genom användning av konspektiva 
protokoll (Jansson, Erlandsson & Axelsson, 2015), bland annat för att identifiera domän-
experters användning av mentala tidsfönster som spelar stor roll för att avgränsa besluts- och 
bedömningssituationer på ett sätt som passar de professionella användarnas kognitiva arbete 
i olika delar (Axelsson & Jansson, 2018). I DIALOG-projektet fann vi att trafikledarna och lok-
förarna utför inofficiella aktiviteter som utgör det sociotekniska systemets ”smörjolja” – utan 
dessa smidiga och situations-specifika handlingar som de använder för att på en övergripande 
nivå ”förhandla” systemfunktionerna skulle inte den operativa tågtrafikledningen och tågtrafik-
systemet fungera så bra som de gör (Andreasson, Jansson & Lindblom, 2019). I FTTS2-projektet 
ser vi trafikledarnas och lokförarnas gemensamma arbetssystem växa fram, de blir kollegor, 
trots att de både är organisatoriskt separerade och geografiskt distanserade från varandra på ett 
sätt som gör att det egentligen inte finns något gemensamt sociotekniskt system, officiellt och 
formellt sett (Cort, 2020). Men utan dess existens skulle ingen tågtrafik vara möjlig, hur många 
nivåer av automation man än kan tänka sig vilja införa. Och när vi i F-AUTO-projektet kart-
lägger operatörer inom tre olika domäner (sjöfart, flygtrafik- och tågtrafikledning) med hjälp 
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Utförare Uppsala universitet
Projektledare Anders Arweström Jansson anders.arwestrom.jansson@it.uu.se
Övriga projektdeltagare Rebecca Cort
Beställare Jörgen Frohm, Trafikverket
Tidsperiod 2021–2024
Omfattning (total) 2,8 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt (PostDoc)
Forskningsområde Människan, digitalisering och automation 
Hemsida https://www.htogroup.org  

av professionella användare som guidar oss genom videoinspelningar av verkliga scenarier, då 
framgår det tydligt att det enda vi kan fånga på film är beteenden som är enkelt mät- och kvan-
tifierbara. Det svåra handlar om att förstå hur professionella domänexperter har utvecklat sin 
kvalitativa expertis genom aggregering av erfarenheter i form av en stor mängd situationer som 
sammanfogas till holistiska bedömningar som de omsätter på ett närmast friktionsfritt sätt, och 
det utan nämnvärd kognitiv ansträngning. Utan deras handpåläggning i form av väl avvägda 
bedömningar skulle automationen stranda, spåra ur eller haverera. Mot bakgrund av ovan-
stående vill vi starta ett forskningsprojekt för att fortsätta kartlägga och identifiera den ”tysta 
kunskapen” som domänexperter besitter genom de olika metoder för kunskapselicitering vi ha 
utvecklat (Jansson, Erlandsson & Axelsson, 2015; Andreasson, Jansson & Lindblom, 2019).

Nytta för beställare
För Trafikverket och operatörer inom det svenska tågtrafiksystemet vill vi vara den naturliga 
excellensen inom människa-automationsområdet. Genom att vi delar med oss av den kunskap 
vi har och visar hur nära den ligger forskningsfronten inom området, kan vi genom det infor-
mations- och utbildningsmaterial vi här tar fram skapa helt nya förutsättningar för implemente-
ring och användning av ny teknik inom stora delar av Trafikverket.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
DIALOG och FTTS2
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Traffic Management Services X2R-4

Mål
När digital teknik utvecklas för att mer effektivt stödja den operativa uppgiften behöver man ta 
hänsyn till människans förmågor och begränsningar i samspelet mellan människa-teknik-orga-
nisation (human factors). Redan i utvecklingsskedet behöver det säkerställas att situationer som 
uppstår även kan hanteras i störda lägen och då tekniken fallerar. Inom X2R-4; WP 8.5 leder 
Trafikverket med hjälp av VTI uppgiften att ta fram mått och metoder för att mäta arbetsbelast-
ning och situationsmedvetande i mer digitaliserade och automatiserade operativa miljöer.

Målet är att bidra till mer behovs- och användaranpassad teknik genom att utgå ifrån Human 
factors metoder och systematiskt Human factors arbete i tidiga design- och utvecklingsfaser. 
Detta projekt syftar till att bidra till kunskapsutvecklingen och test av metoder och mått för 
utvärdering av arbetsbelastning och situationsmedvetande utifrån ett Human factors perspektiv.

Projektet är ett stöd till Trafikverket i uppgift T8.5. i arbetspaket 8 Traffic management services 
(WP8) inom X2R-4

Huvudsakliga aktiviteter
Kartläggning och utvärdering av metoder och mått för att bedöma situationsmedvetande och 
arbetsbelastning vid arbete med nya digitala stödverktyg.

Utvärderingarna planeras att göras som en serie experiment både i simulator och i operativ 
miljö, huvudsakligen i samverkan med pågående förändringsarbeten och projekt inom Trafik-
verket. VTI kommer att verka för att även andra S2R-parter testar metoderna för att utvärdera 
sina prototyper under utveckling.  Under 2020 har projektet påverkats i mycket stor utsträck-
ning av pandemin då verksamheten bygger på en när samverkan med operatörer. Endast en 
del planering och förberedelsearbete har genomförts. Avsikten är att verksamheten ska komma 
igång med full kraft i höst.

Forskningsbidrag
Projektet ska bidra till utvecklade metoder och mått för att utvärdera huruvida nya digitala  
lösningar stödjer det operativa arbetet i olika driftlägen, samt att infrastrukturhållare och 
tillverkare i Europa uppmärksammas på det systematiska human factors arbete som krävs i en 
utvecklingsprocess. Forskningsarbetet ska bidra till stöd i kravställning, utvärdering och test av 
prototyper och tidiga lösningar inom området.

Nytta för beställare
1–5 års sikt: Kartläggning och utvärdering av metoder och mått för att bedöma situationsmed-
vetande och arbetsbelastning. Avses bidra till metodstöd för pågående projekt. Utvärderings-
protokoll ska kunna användas för att testa nya TMS koncept och produkter.

10–20 års sikt: Mer användaranpassade TMS applikationer med en ökad samsyn kring 
utveckling av automatiska system. Ett bidrag till en automatiseringsfilosofi som utvecklas med 
hänsyn till olika operativa lägen och människans förutsättningar och begränsningar.

Rapporter
Horizon 2020 S2R, H2020-S2RJU-CFM-IP2-01-2017: D6.5 Standard Operator workstation.

Projektet X2Rail-4 WP8 leveranser är bl.a. en tillämpbar beskrivning av utvärderingsmetoder 
utifrån belastning och situationsmedvetande.
 
Närmast relaterade KAJT-projekt
Plasa 2 och FR8Rail III.

Utförare VTI
Projektledare Jan Andersson, jan.andersson@vti.se
Övriga projektdeltagare Gunilla Björklund, VTI
Beställare Anna-Maria Östlund, Trafikverket
Tidsperiod 2020–2022
Omfattning (total) 1,84 MSEK
Projekttyp Shift2Rail
Forskningsområde Människa, digitalisering och automation, Operativ kapacitetsplanering



PÅGÅENDE PROJEKT

49

Simulatorbaserad utbildning och träning av tågförare
Mål
Simulatorer har länge varit etablerade verktyg i förarutbildningar för flyg och sjöfart. Under 
de senaste åren har det även blivit allt vanligare med tågsimulatorer både för utbildning och 
fortbildning av förare. Ett KAJT-relaterat doktorandprojekt påbörjades under 2018 för att 
utreda effekterna av simulatorbaserad utbildning och träning av tågförare. Målet är att öka den 
nationella kunskapen om simulatorbaserad träning av tågförare.

Huvudsakliga aktiviteter
Doktorandprojektet har hittills genomförts inom ramen för en rad forskningsprojekt vilka samt-
liga har gemensamt att tågsimulatorer för utbildning utvecklas och utvärderas. En utvärdering 
av vad tågförarelever faktiskt har möjlighet samt inte möjlighet att träna på under den praktiska  
delen av utbildningen har genomförts på uppdrag av Transportstyrelsen. Trafikverket har 
finansierat en medåkningsövning för tågklarerare som tagits fram med hjälp av tågsimulator. 
Även utveckling av simulatorbaserad övning och utbildningsmaterial för att bedöma skicket på 
kontaktledningar har finansierats av Trafikverket. Det senaste projektet är det KAJT-finansierade 
TESTER som syftar till en effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS via teknisk såväl 
som pedagogisk utveckling.

Forskningsbidrag
Hittills har doktorandprojektet bidragit med insikt om gapet mellan faktisk och förväntad 
kunskap hos nyblivna tågförare. Metoder för specifik träning och utbildning har också tagits 
fram liksom ny kunskap om skillnaden mellan nyblivna respektive erfarna förare. Allt detta är 
ytterst användbart i verksamheter där simulatoranvändning blir allt viktigare, för att skapa en så 
effektiv och pedagogisk utbildningsmetod som möjligt.

Nytta för beställare
Nyttan för Trafikverket och andra behovsägare är generellt, men också specifikt inför över-
gången till ERTMS:
• Kunskap om effekter av simulatorträning
• Effektiv och pedagogisk digital utbildningsmetod gör förare och tågklarerare säkrare
• Mer effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS via teknisk såväl som pedagogisk 

utveckling

Rapporter
Olsson, N., Thorslund, B., Lidestam, B. (2020). The practical part of train driver education: 
Experiences, expectations, and possibilities. Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 
2020, April 27-30, 2020, Helsinki, Finland.

Olsson, N., Thorslund, B., Lidestam, B. (2019). Tågklarerares förståelse för förarens verk-
lighet påverkar effektivitet och trafiksäkerhet. Transportforum 2019. Linköping, Sverige,  
8–9 januari, 2020.

Olsson, N., Thorslund, B. (2019). Simulatorbaserad medåkningsövning för trafikledarutbild-
ningen: Ett kostnadseffektivt och flexibelt utbildningsverktyg. VTI PM 2019-06-20.

Närmast relaterade KAJT-projekt
Tågsimulering och ERTMS, TESTER, KÖRBAR, KAKA, Järnvägens HUS.

Utförare VTI
Projektledare Niklas Olsson, niklas.olsson@vti.se
Övriga projektdeltagare Birgitta Thorslund, VTI; Björn Lidestam, VTI
Beställare I huvudsak Trafikverket
Tidsperiod 2018–2024
Projekttyp KAJT-relaterat doktorandprojekt
Forskningsområde Människan digitalisering och automation
Hemsida www.vti.se
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Socioteknisk systemdesign av framtidens 
tågtrafiksystem (FTTS2)
Mål
Syftet med FTTS2 är att gå från analyser av befintliga verksamhetsstrukturer till en första 
version av socioteknisk systemdesign av tågtrafiksystemet. Ett första mål är att kartlägga 
informatörernas arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare gjorts med tågtrafikledare och 
lokförare. Ett andra mål är att genomföra en serie workshops där tågtrafikledare, lokförare och 
informatörer diskuterar avvikelser samt kommer med förslag på lösningar. Ett tredje mål är att 
genomföra motsvarande workshops med lednings- och managementnivåer.

Huvudsakliga aktiviteter
Fältstudier vid några olika trafikledningscentraler med fokus på informatörernas arbete. 
Workshops och fokusgrupper med olika operativa roller. Intervjuer och workshops med led-
ningsnivåerna.

Forskningsbidrag
Undersökning om hur distribuerad kognition kan användas som grund för socioteknisk system-
design på organisationsnivå.

Nytta för beställare
Projektet vill visa på styrkan med att tågtrafikssystemet ses som helhet, särskilt när det gäller 
informations- och kommunikationsstrukturer som flyter mellan de olika delarna.

RAPPORTER
Examensarbeten  
Knutsen, D. (2020). Tågförarbeteendets inverkan på Railsys-analyser vid simulering av 
ERTMS (The influence of train driver behavior on simulation of ERTMS). Examensarbete UP-
TEC STS 20 031, Uppsala universitet, ISSN: 1650-8319. https://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:1458941/FULLTEXT01.pdf

Waltersson, J. (2020). Uppdateringen av standarden EN 50129 och dess påverkan på 
ERTMS-programmets säkerhetsstyrning. En kartläggning av skillnader, påverkan samt åtgärder 
till följd av uppdateringen. (The effect of the update of the European standard EN 50129).  
Examensarbete UPTEC STS 20 018, Uppsala universitet, ISSN: 1650-8319. https://www.
diva-portal.org/smash/get/diva2:1441150/FULLTEXT01.pdf

Tidskriftsartiklar  
Cort, R., & Lindblom, J. (2020). Comparative analysis of DCog and AT from within the train 
traffic control room. Paper under review for a special issue for the Journal of Computer Sup-
ported Cooperative Work (CSCW).
 
Konferensartiklar  
Cort, R. (2020). ”We’re Doing This Together”: An in-Depth Analysis of the Teamwork between 
Train Traffic Controllers and Train Drivers. In: Proceedings of Computer-Human Interaction  
Research and Applications (CHIRA). A. Holzinger, H. Plácido Silva, M. Helfert, & L. 
Constantine (Eds.), pp. 96-103. DOI: 10.5220/0010058000960103
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Utförare Uppsala universitet
Projektledare Anders Arweström Jansson, anders.arwestrom.jansson@it.uu.se
Övriga projektdeltagare Rebecca Cort
Beställare Jörgen Frohm
Tidsperiod 2019–2021 
Omfattning (total) 2,4 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Trafikinformation och störningshantering, Operativ kapacitetsplanering

Konferenspresentationer (utan proceedings) 
Cort, R. (2020). “Vi gör det tillsammans” – Samarbetet mellan trafikledare och lokförare ur ett 
systemperspektiv. Presentation vid de digitala KAJT-dagarna i Borlänge 2020.

Cort. R. (2020). Behind the Scenes – Unintended Effects of Increased Technology use in 
Operational Train Traffic. Presentation at Swedish Transportation Research Conference 2020.

Jansson, A. A. (2019). Beslut under osäkerhet. Erfarenheter från studier i dynamiskt besluts-
fattande - Ett nytt sätt att förstå “den mänskliga faktorn”. Riskkollegiet, 2019. https://www.
youtube.com/watch?v=jwcWQ4xNtY0&list=PLwmD2e5gpw8awrZEzdwvpR8u2zhZ9V-
ch8&index=1

Närmast relaterade KAJT-projekt
UFTB, DIALOG
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Beslutstöd för trafikledare: approximativa och  
exakta optimerande metoder (BLIXTEN II)
Mål och huvudaktiviteter
Behoven av och potentialen i att införa en större omfattning av beräkningsfunktionalitet som 
stöd för proaktiv tågtrafikledning har blivit allt tydligare de senaste åren. Det finns ett fåtal 
system på marknaden som utlovar beräkningsfunktionalitet för att stödja optimerande, proaktiv 
styrning och planering i realtid vid olika typer av störningar. En sammanställning av aktuellt 
kunskapsläge visar dock dels att dessa system är utformade efter specifika kontexter, dels är 
erfarenheter av hur dessa fungerar i praktiken sällan publicerade. Forskningen visar också att 
många utmaningar återstår att hantera. Projektet har därför följande delmål:
• Att bevaka forskningsfronten inom angivet område och tillgängliggöra en sammanställning 

av aktuellt kunskapsläge.
• Att i samverkan med Trafikverket och projektet FR8Rail2 genomföra fallstudier som belyser 

mer praktiska aspekter kring framtida tillämpning av optimerande beräkningsstöd i den  
operativa driften av (svensk) tågtrafik. 

• Att vidareutveckla de beräkningsmetoder som utvecklats i TRANSFORM-projektet och 
systematiskt utvärdera dessa experimentellt, som en del av ovan nämnda fallstudier.

Forskningsbidrag
Fokus är på att vidareutveckla och utvärdera beräkningsmetoderna från TRANSFORM-projektet 
och fokusera på i huvudsak tre aspekter: 
• Kvalitetsmått på föreslagna omplaneringsåtgärder
• Beräkningseffektivitet
• Stabilitet

Med kvalitetsmått avser vi definierade indikatorer som gemensamt illustrerar och kortfattat 
beskriver en lösnings förutsättningar och förväntade effekter. Med beräkningseffektivitet avser 
vi algoritmens prestanda över tid och med stabilitet avser vi hur algoritmens prestanda varierar 
beroende på typ och omfattning av störning. 

Nytta för beställare
Förstudien bidrar till ny kunskap och förbättrade metoder kopplat till Trafikverkets målområde  
”Effektivare hantering av störningar” och har tydliga beröringspunkter med Trafikverkets 
utvecklingsprojekt NTL. 

Resultat
För att bättre förstå dels vilken typ av beslutstödjande funktionalitet och beräkningsmetoder 
som krävs för att hantera olika typer av störningsscenarier, dels hur olika metoder presterar, så 
har vi utvecklat ett ramverk för att klassificera, utvärdera och jämföra olika typer av algoritmer  
på ett systematiskt sätt. Detta ramverk består av två delar. Den första delen syftar till att klassi-
ficera och beskriva respektive algoritms egenskaper och funktionalitet på ett konceptuellt sätt, 
medan den andra delen syftar till att systematiskt analysera respektive algoritms prestanda uti-
från ett antal kriterier och mått. Detta ramverk har sedan tillämpats i projektets första fallstudie 
där vi utvärderar två alternativa beräkningsmetoder som utvecklats inom projektet. Den ena 
metoden utgörs av formell explicit matematisk optimeringsmodell som lösas med den kom-
mersiella optimeringsmjukvaran Gurobi medan den andra är en skräddarsydd algoritm av typen 
”girighetsalgoritm”. Girighetsalgoritmen arbetar enligt sökstrategin djupet-först (Depth-First 
Search, DFS). Detta innebär att först ska girighetsalgoritmen snabbt hitta en första bra tillåten 
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omplaneringslösning och om det sedan finns tid kvar så försöker den hitta förbättrade alternativ 
till denna första lösning genom att söka vidare i sökträdet. Ramverket, beräkningsmetoderna 
samt utvärderingsstudien återfinns i sin helhet i Josyula et al. (2020). 

Rapporter
Prashanth Josyula, S., Törnquist Krasemann, J., Lundberg, L., “An Evaluation Framework  
and Algorithms for Train Rescheduling”, Algorithms 2020, No. 13, pp. 332; https://doi.org/ 
10.3390/a13120332 

Närmast relaterade KAJT-projekt
FLOAT, TRANSFORM, F-Auto, FTTS2, FelOp, Fr8Rail2.

Utförare Blekinge Tekniska Högskola 
Projektledare Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se
Övriga projektdeltagare Sai Prashanth Josyula, BTH
Beställare Amelie Propst, Jörgen Frohm & Jerry Onmalm, Trafikverket 
Tidsperiod 2020–2022
Omfattning (total) 2,48 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Trafikinformation och störningshantering, Operativ kapacitetsplanering 
Hemsida www.bth.se/forskning/forskningsomraden/datalogi-och-datorsystemteknik/blixten-ii/
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Testplattform med simulatorer för effektiv och  
trafik säker driftsättning av ERTMS (TESTER)
Mål
Projektet syftar till en ökad kunskap om hur en praktisk utbildning i simulatormiljö kan 
utformas tekniskt och pedagogiskt för att skapa förutsättningar för en effektiv och trafiksäker 
driftsättning av ERTMS. Projektet är ett doktorandprojekt och doktoranden är Niklas Olsson.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet består av två faser där den inledande fasen består av att, i samarbete med operatörerna, 
utveckla simulatormiljön tekniskt liksom pedagogiskt för att simulatorn ska kunna användas 
för förarträning inom ERTMS. I den andra fasen genomförs studien tillsammans med förare 
från VY, Green Cargo och SJ. Under 2020 har projektet arbetat med den första fasen, utveckling 
av simulatormiljön

Nytta för beställare
• Effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS
• Medverkar till att hålla tidplanen för driftsättning av ERTMS
• Ökad förståelse för motpartens verklighet med färre trafikstörningar och därmed effektivare 

användning av järnvägens kapacitet
• Förbättrad interaktion mellan förare och trafikledning vid driftsättning av ERTMS
• Ökad kunskap om hur simulatorutbildning påverkar effektivitet och trafiksäkerhet för 

ERTMS

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
Körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimulator (Körbar)
ERTMS och tågsimulering

Utförare Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut
Projektledare Niklas Olsson, niklas.olsson@vti.se
Övriga projektdeltagare Krister Gällman, Mats Lidström, Birgitta Thorslund och Björn Lidestam, VTI.  

Jonny Eriksson, SJ, Mikael Koivisto, Green Cargo, Erik Rosenqvist, VY.
Beställare Helena Tilander, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2021
Omfattning (total) 1,6 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Signal- och trafikledningssystem, Operativ kapacitetsplanering
Hemsida VTI.se
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Tågsimulering och ERTMS
Mål
Projektets syfte är att utföra forskning inom området tågsimulering och ERTMS. VTI är FoI- 
utförare och arbetet sker på uppdrag av och i samverkan med Trafikverket. Projektet är ett 
doktorandprojekt och doktoranden är Tomas Rosberg. Det finns ett behov av ökad kunskap om 
ERTMS, samt metoder kopplat till ERTMS utifrån simulering, projektering och teknikutveck-
ling. Projektet är en fortsättning av en förstudie som genomförts under 2018. 

Huvudsakliga aktiviteter
Doktorandprojektet inriktas mot körsimulering och ERTMS och har målet att öka förståelsen 
för vad som påverkar kapacitet och punktlighet samt på vilket sätt. Effekter av signalsystem på 
kapacitet och förarbeteende kommer att undersökas med hjälp av både simulatorer för tågkör-
ning och för tidtabellsplanering. Utgångspunkter för dessa är VTI:s tågsimulator som modellerar 
tåg och lokförare, samt RailSys som modellerar tågtrafik.

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget och nyttan på kort sikt 3–5 år är utvecklad kunskap inom ERTMS-området  
samt en mer realistisk tidtabellsplanering, bättre punktlighet och ökad kapacitet i samband 
med övergången till ERTMS. Resultaten kommer kunna användas som input vid projektering, 
körbarhetsanalyser och signaloptimering. Forskningsbidraget och nyttan på längre sikt 6–10 år 
är förutom att de på kort sikt fortlöper, även bättre projekteringsunderlag till nybyggda banor 
för ytterligare optimering av punktlighet och kapacitet samt bättre underlag inför ytterligare 
utveckling mot automatiserad tågtrafik. Bättre insikt kommer att finnas om hur framtidens 
signalsystem för ERTMS bör utformas. 

Nytta för beställare
Nyttan för Trafikverket är:
• Ökad kunskap om verklig tågföring inkl lokförare utifrån ERTMS och pågående teknik-

utveckling
• Ökad kunskap om gångtider och tågföring
• Ökad kunskap om framtida tågplanering och trafikledning utifrån ERTMS
• Ökad kunskap om signalsystem – RailSys – lokförarsimulator
• Åtgärder kring projektering och teknikutveckling med koppling till ERTMS
• En plattform för dialog med järnvägsföretag och systemleverantörer och konsulter om 

ERTMS och teknikutveckling

Rapporter
Rosberg, T., Thorslund, B. (2018). Förstudie Tågsimulering och ERTSM. Projektrapport. 

Thorslund, B., Rosberg, T., & Lindström, A. (2019). User-centered development of a train 
driving simulator for education and training. Paper presented at Rail Norrköping, Norrköping.

Rosberg, T. (2020). Tågsimulering och ERTMS. Presented at Transportforum, Linköping. 
Rosberg, T., Thorslund, B., (2020). Simulated and real train driving in a lineside Automatic 

Train Protection (ATP) system environment. Journal of Rail Transport Planning & Manage-
ment 16.

Närmast relaterade KAJT-projekt
Förstudie Tågsimulering och ERTMS, TESTER, Körbarhetsanalyser med hjälp av Tågsimulator, 
Simulatorbaserad utbildning för Tågförare, KAKA.

Utförare VTI
Projektledare Tomas Rosberg, tomas.rosberg@vti.se
Övriga projektdeltagare Birgitta Thorslund, VTI; Markus Bohlin, KTH
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2022
Omfattning (total) 3,6 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Signal- och trafikledningssystem, Taktisk kapacitetsplanering 
Hemsida www.vti.se
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Körbarhetsanalyser i tågsimulator (KÖRBAR)
Mål
Projektets syfte är att utföra forskning inom området körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimu-
lator. VTI är FoI- utförare och arbetet sker på uppdrag av Infra Sweden och i samverkan med 
Trafikverket. Det finns ett behov hos bland annat projekterare av att kunna genomföra körbar-
hetsanalyser både på nya och ombyggda banor.  Projektet är en fortsättning av en förstudie som 
genomförts under 2018. 

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet inriktas mot körbarhetsanalyser och ERTMS. Syftet är att öka förståelsen för vad som 
påverkar körbarheten beroende på vilka mål som sätts upp. Det kan t.ex. handla om punktlighet, 
kapacitet, komfort eller energiförbrukning. Utgångspunkter för studierna är VTI:s tåg simulator 
som modellerar tåg och lokförare. Projektet är också ett samarbete med Österrikiska Virtual 
Vehicle (VV) och SWECO. VV som har stor erfarenhet inom området körbarhetsanalyser, dock 
inte för järnväg, samt är också delfinansiär till projektet. SWECO är i behov av metoder för 
körbarhetsanalyser. 

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget och nyttan på kort sikt, 3–5 år, är utvecklad kunskap om metoder för 
körbarhetsanalyser. Resultaten kommer kunna användas som input vid projektering, och signal-
optimering. Forskningsbidraget och nyttan på längre sikt, 6–10 år, är förutom att de på kort sikt 
fortlöper, även bättre projekteringsunderlag till nybyggda banor för ytterligare optimering av 
punktlighet och kapacitet, samt bättre underlag inför ytterligare utveckling mot automatiserad 
tågtrafik. Bättre insikt kommer att finnas om hur framtidens banor bör utformas. 

Nytta för beställare
Nyttan för Trafikverket är:
• Ökad kunskap om körbarhet faktorer som påverkar metoder för att mäta
• Ökad kunskap om gångtider och tågföring
• Ökad kunskap om framtida tågplanering och trafikledning utifrån ERTMS
• Åtgärder kring projektering och teknikutveckling med koppling till ERTMS
• En plattform för dialog med järnvägsföretag och konsulter om körbarhet

Rapporter
Slutrapport till Vinnova efter förstudien 2018.  

Rosberg, T., Cavalcanti, T, Thorslund, B., Prytz, E., Moertel, P. (2021). Driveability Analysis 
of the European Rail Transport Management System (ERTMS) - A Systematic Literature  
Review. Accepted for publication in JRTPM

Närmast relaterade KAJT-projekt
Tågsimulering och ERTMS, TESTER, Järnvägens HUS

Utförare VTI
Projektledare Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se
Övriga projektdeltagare Tomas Rosberg & Krister Gällman, VTI
Beställare Infra Sweden, Vinnova & Virtual Vehicle, Österrike
Tidsperiod 2019–2022
Omfattning (total) 3,6 MSEK
Projekttyp Internationellt samarbetsprojekt 
Forskningsområde Signal- och trafikledningssystem, Strategisk kapacitetshantering
Hemsida www.vti.se
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Kapacitet, körbarhet och arbetsbelastning (KAKA)
Mål
Syftet med projektet är att öka kunskapen om sambandet mellan kapacitet, körbarhet och  
arbetsbelastning. Ett ”körbarhetsfilter” kommer att implementeras vid projektering av hastig-
hetsprofilen för ERTMS, vilket kommer ge ökad kunskap om vad föraren tycker är en accepta-
bel hastighetsprofil, hur ofta förändringar i hastighet får ske osv. En jämförelse kommer också 
att göras mellan ERTMS och ATC när det gäller arbetsbelastning och uppmärksamhetskrav. 
Inom ramen för detta projekt kommer MiRA-teorin att anpassas till och tillämpas på järnvägs-
situationen.
 
Huvudsakliga aktiviteter
• Implementering av ett ”körbarhetsfilter” för ERTMS i tågsimulatorns mjukvara.
• Inomgruppsdesignad undersökning av effekter av de olika filtren på körbarheten: hastighets-

ändringar, bromsbeteende mm.
• Inomgruppsdesignad jämförelse mellan ERTMS och ATC när det gäller förarnas blick-

beteende. Ögonrörelsemätning och uppmärksamhetsteorin MiRA kommer användas för att 
kartlägga var föraren fokuserar blicken och vilka mönster som uppträder.

• Inomgruppsdesignad jämförelse mellan ERTMS och ATC när det gäller självskattad arbets-
belastning och fördefinierade uppmärksamhetskrav.

 
Forskningsbidrag
Projektet ger ny kunskap om hur kapacitet, körbarhet och arbetsbelastning påverkas av olika 
parametrar kopplade till föraren, fordonet eller projekteringen.
 
Nytta för beställare
Nya metoder som testas och utvärderas är hastighetsfilter för projektering samt uppmärksam-
hetsteorin MiRA. Dessa kan demonstreras med hjälp av tågsimulator vid en presentation av 
projektets resultat.

Implementerade banor kommer direkt användarna av simulatorn till nytta, vilka också är 
delaktiga i projektet (TUFFA).

Den stora nyttan med projektet är synergin som skapas när vi utökar en planerad studie för 
att samla in ytterligare information, vilken kommer till nytta för flera andra projekt inom KAJT 
och övriga Trafikverket.
 
Rapporter
Inga publicerade rapporter än.
 
Närmast relaterade KAJT-projekt
Tågsimulering och ERTMS, TESTER, Järnvägens HUS, Körbarhetsanalyser

Utförare VTI
Projektledare Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se
Övriga projektdeltagare Katja Kircher & Tomas Rosberg, VTI
Beställare Lisa Mannerhagen, Per Köhler, Trafikverket
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 0,5 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Signal- och trafikstyrningssystem, 

Människan, digitalisering och automation
Strategisk kapacitetsplanering
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Headway och signalpunktsplaceringar i ETCS (HESE)
Mål
Projektet avser att ta fram en modell för att beräkna signalteknisk headway mellan två efter-
följande tåg i ETCS nivå 2 system. Modellen ska utifrån angivna fordons- samt banparametrar 
beräkna körtider, nödvändiga förbokningar i signalsystemet samt därigenom signalteknisk 
headway. Parametrar ska på ett enkelt sätt kunna ändras och/eller varieras, framför allt när det 
gäller antalet signalpunkter och deras placeringar. En central del som modellen ska göra är att 
beräkna de olika bromskurvorna i ETCS nivå 2 mot restriktiva punkter.  Modellens huvudsak-
liga syfte är att underlätta och snabba upp kontrollen av exempelvis en föreslagen signalprojek-
tering ur ett kapacitetsperspektiv i form av headway-tider. Avsikten med modellen är att göra 
den moduluppbyggd för att underlätta implementation av eventuella framtida modifieringar 
eller utökningar.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet är tänkt som en förstudie och själva modellen är avses att implementeras i Python, 
med styrning av setup samt parametrar via Excel-fil eller motsvarande. I första steget görs en 
modul som beräknar körtider givet fordons- och banparametrar, men med en förenklad imple-
mentation av bromsning. I nästa steg implementeras beräkning av ETCS nivå 2 bromskurvor.

Forskningsbidrag
Projektet ska bidra med en metod/modell för att användas som stöd i ETCS-projekt för att 
bedöma skillnader i kapacitetshänseende mellan en mängd olika möjliga placeringar av signal-
informationspunkter och med hänsyn tagen till spåravsnittets statiska hastighetsprofil och 
vertikalprofil. Med kapacitetshänseende menas här framför allt olika typer av situationer där 
headway kan användas som ett mått på kapacitet. Modellen skulle i förlängningen eventuellt 
kunna utökas med en funktion som antingen räknar igenom många kombinationer eller någon 
typ av funktion för att, givet vissa gränsvärden, kunna hitta bra lösningar utan en omfattande 
genomräkning.

Nytta för beställare
Projektet förväntas bidra till underlag och input som efterfrågas inför projekterings- eller 
förprojekteringsskeden samt allmänt om samspelet mellan headway, bana, tågprestanda och 
signalpunktsplaceringar i ETCS nivå 2.
 
Resultat
Projekt under uppstart med start 2021. 

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
ERTMS och tågsimulering, Körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimulator (Körbar)

Utförare KTH
Projektledare Hans Sipilä, hans.sipila@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Emil Jansson, Anders Lindahl, Behzad Kordnejad, KTH Per Köhler, Trafikverket
Beställare Jörgen Frohm, Trafikverket
Tidsperiod 2021
Omfattning (total) 0,5 MSEK
Projekttyp Förstudie
Forskningsområde Signal- och trafikstyrningssystem, Strategisk kapacitetsplanering
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Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2 (MIST2)
Mål
Projektet syftar till att: (a) förbättra kunskapen om störningar i tågtrafiken med fokus på uppehållsförseningar 
och interaktioner mellan tåg, (b) förbättra metoderna för simulering av tågtrafiken med fokus på validering 
och kalibrering av modeller mot verkligheten och (c) utvärdera effekterna av nya konstruktionsregler och 
-processer. På sikt ska detta bidra till färre störningar i tågtrafiken, och till högre punktlighet. 

Huvudsakliga aktiviteter
Empirisk forskning kring uppehåll, tåginteraktioner och förseningar, samt metodutveckling av simulering i 
Railsys och PROTON. Arbetet för att utvärdera nya konstruktionsregler har påbörjats. Under 2020 har en ny 
doktorand rekryterats, och arbete pågått parallellt kring fyra artiklar som alla förväntas publiceras 2021. 

Forskningsbidrag
Störningarna är i särklass vanligast vid stationsuppehåll, och varierar beroende på tågtyp, tid och plats, samt 
en mängd förklaringsfaktorer såsom väder, resenärsmängd, tidtabellsstruktur, infrastrukturkomplexitet, med 
mera. För att tågtrafikens kapacitet och punktlighet ska öka måste kunskapen om dessa störningar förbättras 
avsevärt, innan verkligt effektiva åtgärder kan sättas in. En viktig trend är mot mer simulering och modelle-
ring av järnvägens kapacitet, både inom verksamheten och forskningen. Detta gör det angeläget att utveckla 
metoder för att simuleringarna blir både smidigare att genomföra, och mer realistiska. Det föreslagna projek-
tet befinner sig i skärningspunkten mellan detta behov för ökad kunskap om störningarna, och behovet för 
metodutveckling inom järnvägssimulering. 

Resultat
Ungefär 4% av observerade tågrörelser innehåller interaktioner mellan tåg, oftast i form av möten på enkel-
spår, men ibland i form av passager på enkel- eller dubbelspår. När detta inträffar mer än fördubblas sanno-
likheten för en uppehållsförsening, vilket förklarar ungefär 4% av alla uppehållsförseningar (som i sin tur 
utgöt merparten av alla förseningar för persontåg) och en ökad förseningsrisk med en procentenhet. De flesta 
interaktionerna är mellan passagerartåg, interaktioner med eller mellan godståg verkar ha en mer marginell 
betydelse. Vi ser också tecken på en aktiv trafikledning, med många ingrepp i hur tågen interagerar gentemot 
hur tidtabellen är konstruerad. Med tanke på att järnvägen är en mogen sektor under stor press på att leverera 
mer kapacitet och högre punktlighet bör potentialen att minska förseningarna med några procentenheter inte 
förringas eller förspillas, men den måste också kombineras med åtgärder inom andra områden. 

Nytta för beställare
Resultaten ska implementeras i både Kapacitetscenters simuleringsarbete och tidtabellplaneringens arbete 
med konstruktionsregler och årliga tågplaner, till stor del genom en tät dialog och nära samarbeten med 
berörda delar av Trafikverket. 
 
Publikationer
Palmqvist, C.W. (2019). Delays and Timetabling for Passenger Trains. Lund: Lund University Faculty of 
Engineering. ISBN 9789178953103. Doktorsavhandling https://lup.lub.lu.se/search/publication/47b7c636-
06a1-4e0e-a701-64375bb4055e

Palmqvist, C.W., Tomii, N. (2019) Overtakes and dwell time delays for Japanese commuter trains, World 
Conference on Transport Research - WCTR2019 in Mumbai, India.

Palmqvist, C.W., Tomii, N., Ochiai, Y. (2019) Dwell Time Delays for Commuter Trains in Stockholm 
and Tokyo, 8th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA) – 
RailNorrköping in Norrköping, Sweden. 
 
Närmast relaterade KAJT-projekt
KRUT, MIST, Nypunkt2.0

Utförare Lunds universitet
Projektledare Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se 
Övriga projektdeltagare Carl-William Palmqvist, Tiong Kah Yong, Ruben Kuipers, Nils Olsson, Kenneth 

Håkansson, Trafikverket
Beställare Hans Dahlberg, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2022
Omfattning (total) 3,3 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Uppföljning och återkoppling



PÅGÅENDE PROJEKT

60

Nyckeltal för punktlighet på järnväg del 2 (Nypunkt2.0)
Mål
Projektet Nypunkt2.0 syftar till att öka kunskapen om hur punktlighet för pendeltåg i storstad 
bäst kan påverkas och följas upp. Att endast sätta upp ett mål för punktligheten kan göra det 
svårt att veta vad som behöver göras för att nå målet. Inom detta projekt tas istället ett antal 
ledande indikatorer fram som, om de fås att klara en viss nivå, påverkar punktligheten positivt.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet har både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen handlar om att 
samla in intervjumaterial kring vilka indikatorer som används i dagsläget när det gäller punkt-
lighet i pendeltågstrafiken, samt vilka indikatorer som efterfrågas för framtiden. Den kvantita-
tiva delen handlar om att illustrera en handfull utvalda indikatorer, som vi inom projektet anser 
ha potential, med data från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och analysera 
indikatorernas relation till övergripande punktlighet. 

Forskningsbidrag
Genom att identifiera, illustrera och analysera ett antal ledande indikatorer för ökad punktlighet 
i pendeltågstrafiken påbörjas inom projektet ett arbete för att fylla den kunskapslucka som finns 
gällande punktlighet och ledande indikatorer. 

Nytta för beställare
På kort sikt ger Nypunkt2.0 ett ramverk för diskussioner kring punktlighetsindikatorer på olika 
nivåer. Tidigare punktlighetsarbete har ofta samtidigt tittat på uppföljning av förutsättningar 
så som förbättrat järnvägsunderhåll och uppföljning av punktlighetsmål på övergripande nivå. 
Detta forskningsprojekt ger ett mer strukturerat sätt att arbeta med punktlighetsuppföljning på 
olika nivåer. 

På lång sikt är ambitionen att forskningsprojektet ska resultera i användandet av nya ledande 
indikatorer som förbättrar punktligheten i pendeltågstrafiken. 

Resultat
Utifrån intervjuer och workshops har ett ramverk för punktlighetsindikatorer på olika nivåer 
tagits fram: nivå 1 - kundnöjdhet, nivå 2 – resenärer och tåg i tid, nivå 3 – faktorer för tåg i tid, 
samt nivå 4 – förutsättningar. Det har inom projektet identifierats att nivå3-indikatorer till stor 
del saknas i dagsläget. Preliminära resultat från projektet visar att nivå 3-indikatorerna ”För-
längda uppehållstider” och ”Förlängda gångtider” har stor potential att kunna användas som 
ledande indikatorer framöver. Analys av dessa indikatorer med data från storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö, visar på stora skillnader i resultat beroende på region.

Rapporter
Inga publicerade rapporter än.

Närmast relaterade KAJT-projekt
STÅNDPUNKT, MIST2

Utförare VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
Projektledare Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se
Övriga projektdeltagare Carl-William Palmqvist, LTH
Beställare Magnus Wahlborg och Soli Liu Viking, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2021
Omfattning (total) 0,9 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Uppföljning och återkoppling
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Störningars påverkan och samband med punktligheten 
(Ståndpunkt)
Mål
Projektet bygger vidare på de positiva resultaten från de tidigare KAJT-projekten SPRIDA och 
UTSPRIDD. Projektets mål är dels att verifiera att de föreslagna mätetalen Förseningsbidrag 
och Kritiska händelser kan vara verktyg i arbetet för att förbättra punktligheten i järnvägssystemet 
och dels att överföra erfarenheterna till angränsande områden, som godstrafik. 

Huvudsakliga aktiviteter
Arbetet i projektet kan delas upp i fyra huvudområden. Det första är att göra fallstudier kring 
förseningsbidrag och kritiska händelser för persontåg för att verifiera och beräkningsmetoder 
och resultat. Det andra är att närma sig potentiella användare, såsom personer verksamma med 
operativ styrning/tågledning, tidtabellsplanering och underhållsprioritering. Ett tredje område 
är att undersöka hur begreppen kan överföras till godstrafiken, och det fjärde är att utveckla 
effektsamband mellan störningstid och punktlighet. Projektet kommer också beröra andra 
användningsområden, som t.ex. om det är möjligt att använda förseningsbidrag kopplat till 
störningsspridning som grund för kvalitetsavgifter.

Forskningsbidrag
Den nya begreppen Förseningsbidrag och Kritiska händelser ger på ett nytt sätt möjlighet att 
identifiera samband mellan störningar och punktlighet, specifikt att hitta orsaker till att tåg  
opunktliga, och detta projekt ska verifiera tidigare positiva resultat och höja TRL-nivåer. Pro-
jektet bidrar med metodik för att beräkna effektsamband mellan störningstid och punktlighet. 

Projektresultat
De nya mätetalen har provats i stor skala för alla Sveriges tåg under 2019 och 2020. Verktyg har 
byggts upp för att visualisera punktlighetsproblematik och spridning av förseningar. Mätetalen 
har anpassats för att kunna mäta punktligheten i varje station vilket är relevant för pendeltågs-
trafik. Resultaten visar att de föreslagna mätetalen på ett högst relevant sätt kompletterar de 
traditionellt använda sätten att analysera störningar och punktlighetsproblematik. Beräkningar 
av dem har god potential att standardiseras och automatiseras.

Järnvägsbranschen har visat stort intresse för resultat som framkommit i projektet. Projektet 
har under 2020 samverkat nära med TTT och har medverkat vid möten, arbetsmöten och del-
givit resultat, både med TTT, SJ, MTR och SLL. Projektet har också direkt bidragit till TTT:s 
analyser. 

Nytta för beställare
På 1-3 års sikt kan projektet ge viktig kunskap till TTT:s arbete för att öka punktligheten i järn-
vägssystemet samt analysverktyg för ökad kunskap om samband mellan störning och punktlighet. 

På 5-10 års sikt kan Trafikverket få verktyg för operativ prioritering, återkoppling tid tid-
tabelläggning och prioritering av underhållsåtgärder, allt i syfte att öka punktligheten. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
UTSPRIDD, SPRIDA, MIST, MIST 2, Nypunkt, Nypunkt 2.0

Utförare RISE
Projektledare Martin Joborn, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Zohreh Ranjbar
Beställare Soli Liu-Viking, Trafikverket 
Tidsperiod 2020–2021
Omfattning (total) 2,4 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Uppföljning och återkoppling 
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AVSLUTADE PROJEKT UNDER 2020

Smart Planning and Safety for a safer and more robust 
European railway sector (PLASA 2)
Mål
Projektet har utvecklat metodik för simulering av tågtrafik. Trafikverkets syfte med deltagande 
i projektet är att göra analyser av tidtabeller och punktlighet för att uppnå:
• Ökad korrekthet
• Snabbare analyser
• Större modeller

Trafikverket genomför mikrosimuleringar med simuleringsverktyget RailSys och håller en 
nationell RailSys-modell aktuell och uppdaterad. I projektet utvecklas en kompletterande meto-
dik för makrosimulering baserad på simuleringsverktyget Proton (fram till hösten 2020 kallad 
Prism), utvecklad av DB. Nyttan med makrosimulering är att göra enklare, snabbare och mer 
översiktliga analyser.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet bedrevs som S2R-CFM-CCA-01-2018 ”Virtual certification & smart planning”  
(Plasa 2) under tiden september 2018 - november 2020. Projektet leddes av Deutsche Bahn 
(DB). Trafikverket är den svenska parten med utförarna Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
och Lunds tekniska högskola (LTH) som länkade tredje parter.

I Plasa 2 har vidareutveckling skett av Proton-modellen från föregående projekt Plasa (1), 
med vidareutveckling av metodiken, samt att tillämpningsområden särskilt för svenska för-
hållanden har studeras med jämförande simuleringsstudier. Arbetet har bedrivits i projektform 
i nära samarbete mellan Trafikverket, KTH och LTH.

Forskningsbidrag
Projektet utvärderar en ny makrosimuleringsmodell Proton i jämförelse med RailSys som är en 
mikrosimuleringsmodell.

Nytta för beställare
Bidrag till metodutveckling i kapacitetsanalys, särskilt på nätverksnivå.
En förbättrad metodik för simulering och analyser av tågplaner ger positiva effekter för Trafik-
verket och svensk järnväg. Kombinationen av mikrosimulering med RailSys och makrosimule-
ring med PRISM ger möjlighet att göra snabbare, större och mer korrekta åtgärdsanalyser och 
prognoser av punktligheten.

Trafikverket kan genom projektet erhålla:
• Bättre kontroll över tidtabellens och infrastrukturens påverkan på trafikens punktlighet
• Förbättrad metodik och beslutsstöd för tågplanering och trafikledning, vilket bidrar till ökad 

punktlighet
• Förbättrade simuleringsverktyg gör att gapet minskar mellan tidtabell (tågplan) och trafik-

ledning (operativ trafikering).

Projektet har koppling till pågående utveckling av beräkningsstöd för tågplaner och beslutsstöd 
för trafikledning. Modellen kopplar dels till mikrosimulering och dels till analys av verkliga 
data om tågföring, störningar och punktlighet. Projektet har viss koppling mot NTL och MPK 
dels utifrån tillämpningsområdet, dels utifrån att Siemens och Hacon deltar i projektet.
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Utförare KTH, Lunds universitet (LTH), Trafikverket, DB (projektledning), Siemens, Hacon
Projektledare Oskar Fröidh, KTH
Övriga projektdeltagare Ingrid Johansson, KTH, Jennifer Warg, KTH, Hans Sipilä, KTH, Carl-William  

Palmqvist, LTH, Pär Johansson, Trafikverket, Emma Dyrssen, Trafikverket
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2018–2020
Omfattning (total) 3,2 MSEK
Projekttyp EU-projekt (Shift2Rail)
Forskningsområde Strategisk kapacitetsplanering, Taktisk kapacitetsplanering

Resultat
Simulering med RailSys och Proton har jämförts och utvärderats gentemot empirisk punkt-
lighetsdata genom en fallstudie av tågtrafiken på sträckan Hallsberg−Malmö. Fokus var att 
undersöka vilken effekt godstågsavgångar före den planerade tidtabellen har på punktligheten. 
Jämförelsen visar att både RailSys och Proton ger punktlighetsresultat närmare de empiriska 
när tidiga godstågsavgångar inkluderas i simuleringen. Det är främst godstågspunktligheten 
som förbättras medan persontågspunktligheten inte ändras signifikant i simuleringsresultaten.
Resultaten från Proton ligger något närmare empiriska data än vad resultaten från RailSys gör. 
Detta ska dock inte tolkas som att Proton är ett bättre simuleringsverktyg än RailSys. För att 
kunna dra sådana slutsatser behövs ytterligare studier och jämförelser. Det behövs till exempel 
fortsatt arbete med den svenska installationen av Proton, bland annat med hur uppehållsförse-
ningar läggs på i simuleringen, för att jämförbarheten ska förbättras.

Sammantaget ser vi Proton som ett lovande komplement till RailSys. Den korta simulerings-
cykeltiden (för vår fallstudie ca 2-3 min jämfört med ca 12 h för RailSys på en server med 
mycket högre prestanda) och behovet av mindre detaljerad indata möjliggör simuleringsanalyser i 
många fall där det skulle ta för mycket arbete och tid att analysera med RailSys. Ett exempel på 
framtida arbete som kräver upprepade simuleringar är att bestämma andelen primärförseningar 
i den empiriska förseningsdatan. Det skulle ge möjlighet att skapa mer realistiska försenings-
fördelningar att använda vid simulering.

Rapporter
Shift2Rail och EU-rapporter 

Johansson, I. (red.) Deliverable D2.2. Smart planning – summary of methods dealing with 
incomplete data. Slutrapport. KTH, Stockholm, 2019

Johansson, I. (red.) Deliverable D3.3 – Smart Planning: Approaches for simulation with 
incomplete data. Slutrapport. KTH, Stockholm, 2020 (konfidentiell)

Närmast relaterade KAJT-projekt
PLASA, FR8RAIL2, FR8HUB
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Flexibilitet och återställningsförmåga som  
tidtabellsmått (FlexÅter)

Mål
Projektet syftar till att utveckla framtidens metoder inom området tågplanering, trafiksimulering 
och optimering, huvudfokus är taktisk planering. Mer specifikt ska projektet ta fram nya simu-
leringsbaserade algoritmer och metoder för att mäta robusthet, flexibilitet och återställningsför-
måga i tidtabeller, automatiskt anpassa parametrarna i en högnivå-modell efter resultaten, samt 
ta fram en demonstrator som visar på möjligheterna. På längre sikt är effektmålet att bättre 
kunna mäta kapacitet och förhållandet mellan kapacitets-relaterade parametrar som tidtabellens 
robusthet mot störningar och infrastrukturens flexibilitet att hantera förändringar, utnyttjad 
kapacitet, och resulterande förseningar. 

Huvudsakliga aktiviteter
Att ta fram metoder och analysmått för storskalig analys av järnvägsnät baserat på tillgängliga 
data och en kombination av simulering och optimering. Under 2020 har projektet presenterat 
resultat på Transportforum och arbetat med ytterligare modell- och metodutveckling samt  
genomfört en simuleringsstudie. Resultaten dokumenteras för publicering i vetenskaplig tid-
skrift. Vidare har de utvecklade metoderna har också använts för en demonstration i samverkan 
med projektet FR8HUB.

Forskningsbidrag
Projektet syftar till att tidtabeller ska kunna simuleras i stor skala och därigenom utvärderas med 
avseende på flera kvalitetsaspekter och frågeställning. Huvuddelen i arbetet är att metodiken 
utvecklas genom att kombinera simulering och optimering. Projektet kommer resultera i nya 
adaptiva metoder för storskalig analys av tidtabeller. 

Nytta för beställare
1–5 års sikt: Kunskap om förutsättningar, möjligheter och problem med kvalitetsmått för flexi-
bilitet, robusthet och återställningsförmåga i tidtabeller.

5–10 års sikt: Metoden bör kunna introduceras successivt och då ge robustare tidtabeller vid 
ett visst kapacitetsutnyttjande.

Resultat 
I projektet har KTH arbetat med metod- och modellutveckling för att justera en given tidtabell 
baserat på utfall från mikrosimulering med Railsys för att optimera förväntad samhällsnytta. 
Metoden har i simuleringsstudier visat sig vara framgångsrik och har potential att integreras i 
kapacitetsanalys.

Projektet påbörjades den 1 april 2016 och avslutades den 30 november 2020.  Under den  
senaste perioden (dvs 2020-01-01 – 2020-11-30) har FlexÅter-metoden vidareutvecklats 
genom att begränsningar i val av tågordningar har tagits bort. Den framtagna metoden har 
utvärderats i en simuleringsstudie på Västra stambanan. Resultaten dokumenteras i en veten-
skaplig artikel (Högdahl and Bohlin, 2020). Parallellt med FlexÅter används projektresultaten 
som teknisk kärna i S2R-projektet FR8HUB WP3.
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Rapporter
Högdahl, J., Bohlin, M. (2021). A Train-Order Independent Delay Prediction Model for Combi-
ned Simulation-Optimization to Improve the Robustness of Railway Timetables. In preparation.

Högdahl, J., Bohlin, M., Fröidh, O. (2019). A Combined Simulation-Optimization Approach 
for Minimizing Travel Time and Delays in Railway Timetables. Transportation Research Part 
B: Methodological, 126, 192-212. https://doi.org/10.1016/j.trb.2019.04.003

Högdahl, J. (2019a). Delay Prediction with Flexible Train Order in a MILP Simulation-Opti-
mization Approach for Railway Timetabling. Paper presented to ICROMA RailNorrköping2019, 
Norrköping, 17-20 June 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-262874

Högdahl, J. (2019b). A Simulation-Optimization Approach for Improved Robustness of 
Railway Timetables (Licentiate dissertation). Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-263761

Högdahl, J., Bohlin, M., Fröidh, O. (2017) Combining optimization and simulation to 
improve railway timetable robustness. Paper presented to ICROMA RailLille2017, Lille, 4-7 
April 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-262872

Närmast relaterade KAJT-projekt
FlexÅter2, FR8HUB, FR8RAIL III WP2

Utförare KTH
Projektledare Markus Bohlin, markus.bohlin@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Johan Högdahl, KTH, Oskar Fröidh, KTH, Pär Johansson, Trafikverket
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2016–2020
Omfattning (total) 3,3 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Strategisk kapacitetsplanering, Taktisk kapacitetsplanering
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Real time network management and simulation of  
increasing speed for freight trains (Fr8Hub, WP3)
Mål
Projektet består av två delar. Den ena delen handlar om att planera järnvägsnätets användning 
med kort tidshorisont/i realtid, och den andra delen handlar om att simulera effekterna av  
hastighetshöjningar för godståg. Projektet har tagit fram en demonstrator som kan användas  
för att visa 1) förbättrad trafikplanering och styrning genom bättre interaktion mellan bangård/ 
terminal och linje, samt 2) ökad hastighet på godståg och dess övergripande effekter på kapacitet, 
punktlighet och restidsreduktion för både person- och godstrafik. Som testscenario har två  
viktiga delsträckor på järnvägskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet (the Scandinavian–
Mediterranean Corridor) använts, nämligen Malmö–Hallsberg, och Hamburg–Hannover. 

Utöver Trafikverket, samt forskningsutövarna Kungliga tekniska högskolan och Linköpings 
universitet, har även det tyska forskningsinstitutet DLR samt det spanska mjukvaruföretaget 
Indra medverkat i projektet.

Projektet avslutades i augusti 2020. 

Huvudsakliga aktiviteter
Nulägesbeskrivning av innovationer och praktisk tillämpning inom områden, samt att specificera  
vilka förbättringar som kan åstadkommas inom projektet och hur de kan demonstreras. En 
viktig del är användandet av s.k. IVG (Intelligent Video Gate).

Definiera scenarier för simuleringar och demonstrationer, analysera åtgärder för att 
kunna öka medelhastigheten för godståg, samt göra ett urval över viktiga flaskhalsar för 
godstågstrafik korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet.

Design av funktionalitet och (högnivå-) metoder för trafikplanering och -styrning, samt 
definition av matematiska grundmodeller som kan användas för tidtabellsplanering (LiU) och 
integrerad planering linje–bangård/terminal (KTH).

(Högnivå-) Systemarkitektur och hantering av IVG-information. Denna aktivitet fokuserar 
på hur mjukvaruarkitektur och dataformat ska se ut.

Simulering av utvalda scenarier. Simuleringar ska utföras enligt de modeller och metoder 
som valts ut enligt ovan. En del handlar om att på en övergripande nivå studera hur olika termi-
naler/bangårdar påverkar varandra genom järnvägsnätet.

Utveckling av en konceptuell demonstrator. Demonstratorn kommer att använda stata från 
en given tidtabell samt beskrivning av tillgänglig infrastruktur för att underlätta planering och 
styrning av blandad trafik (gods- och persontåg). Demonstratorn kommer att utvärderas genom 
användning av mikrosimulering.

Utvärdering av utvalda scenarier för snabbare godståg. En ekonomisk utvärdering av de 
studerade scenariernas kostnader och nyttor både för tågoperatörer och infrastrukturhållare. 

Forskningsbidrag
Forskningsbidragen i projektet är:
• Utvärdering av nytta och kostnad för snabbare godståg på banor med blandad trafik via 

mikrosimulering
• Bättre simuleringsbaserade metoder för taktisk kapacitetsplanering baserat på interaktionen 

bana-nod.
• Bättre metoder för att göra enstaka förändringar (lägga till/ställa in/flytta) enstaka tåg i ett 

sent planeringsskede eller operativt. 
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Nytta för beställare
1–5 års sikt: Projektet bidrar till bättre förståelse för godstrafikens behov i hela tidtabellspro-
cessen. Projektet har stor koppling till arbetet med NTL och processen för tåglägesansökningar.

5–10 års sikt: De metoder som tas fram i projektet bör kunna tillämpas inom automatiskt 
tidtabelläggning, och integreras i planeringsverktyg som används både på taktiskt och operativ 
nivå. 

RAPPORTER
Avhandlingar och examensarbeten  
Minbashi, N. (2020), Applying Data Analytics to Freight Train Delays in Shunting Yards, 
ISBN: 978-91-7873-690-4, Licentiatavhandling. http://kth.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2%3A1485378%22&dswid=-6200
 
Tidskriftsartiklar  
Licciardello, R., Adamko, N., Deleplanque, S., Hosteins, P., Liu, R., Pellegrini, P., Peterson, A., 
Wahlborg, M., Zatko, M. (2020). Integrating yards, network and optimisation models towards 
real-time rail freight yard operations. Ingegneria Ferroviaria 6/2020, pp 417 – 440. https://
www.researchgate.net/profile/Samuel_Deleplanque/publication/344436217_Integrating_yard_
network_and_optimisation_models_towards_real-time_optimisation_of_rail_freight_yard_ope-
rations/links/5f886eaa458515b7cf84c2e2/Integrating-yard-network-and-optimisation-mo-
dels-towards-real-time-optimisation-of-rail-freight-yard-operations.pdf

Ljunggren, F., Persson, K., Peterson, A., Schmidt, C. (2020). Railway timetabling: a maxi-
mum bottleneck path algorithm for finding an additional train path. Public Transport, published 
27/09/2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s12469-020-00253-x

Minbashi, N., Palmqvist, C. W., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2021), Statistical analysis of 
departure deviations from shunting yards:  evidence from Swedish railways, Journal of Rail 
Transport Planning & Management  (ej publicerad än) 

Konferensartiklar  
Minbashi, N., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2020, april), A Departure Delay Estimation Model 
for Freight Trains. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland.

Minbashi, N., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2021, april), Analysis of railyard congestion  and  
departure  delays  relationship:   a  case  study  from  Swedish Railways,  hEART  2021:  9th  
Symposium  of  the  European  Association  for Research in Transportation, Lyon, France.

Peterson, A., Polishchuk, V. and C. Schmidt (2019a) “Applying geometric thick paths 
to compute the maximum number of additional train paths in a railway timetable”, in: 8th 
International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailNorrköping 2019, 
Norrköping, Sweden, June 17–20, 2019. (Also published in: Linköping Electronic Conference 
Proceedings 69 (2019), pp 964–977.http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=069&artic-
le=062&volume=)

Minbashi, N., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2019, juni). A Delay Estimation Model for Depar-
ting Trains in Swedish Shunting Yards. RailNorrköping 2019, Norrköping, Sweden.
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Shift2Rail och EU-rapporter  
Deliverable 3.1 “State-of-the-art and specification of innovations, demonstrations and simu-
lations” (2018 juli), FR8HUB WP3: Real-time information applications and energy efficient 
solutions for rail freight, Contract No. H2020-777402.

Deliverable 3.2 “Demonstration of FR8HUB network management concept”, (2019 juni), 
FR8HUB WP3: Real-time information applications and energy efficient solutions for rail 
freight, Contract No. H2020-777402.

Deliverable 3.3 “Deliverable 3.3 Results of traffic simulation of defined scenarios and evalu-
ation”, (2020, augusti), FR8HUB WP3: Real-time information applications and energy efficient 
solutions for rail freight, Contract No. H2020-777402.

Konferenspresentationer (utan proceedings) 
Minbashi, N., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2020, juni), Delay analysis of departing trains from 
shunting yards: a case study. 8th International Symposium on Transport Network Reliability, 
Stockholm, Sweden.

Minbashi, N., Bohlin, M., Kordnejad, B. (2019, oktober), A Delay Prediction Model for 
Freight Trains in Swedish Yards. Swedish transportation research conference, Linköping, 
Sweden.

Närmast relaterade KAJT-projekt
FlexÅter, ARCC, FR8RAIL2.

Utförare KTH, Linköpings Universitet
Projektledare Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se
Övriga projektdeltagare Markus Bohlin, KTH, Johan Högdahl, KTH, Niloofar Minbashi, KTH,  

Anders Peterson, LiU, Christiane Schmidt, LiU, Fredrik Lundström, Trafikverket
Beställare Magnus Wahlborg, Trafikverket
Tidsperiod 2017–2020
Omfattning (total) 6,4 MSEK 
Projekttyp Doktorandprojekt, EU-projekt
Forskningsområde Strategisk/taktisk/operativ kapacitetsplanering
Hemsida https://projects.shift2rail.org/s2r_ip5_n.aspx?p=FR8HUB
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Tidtabellskvalitet (TTK)
Mål
Projektet Tidtabellskvalitet, TTK, har som mål att utveckla ett ramverk med flermålsoptimering som kan användas 
för att kontrollera och påverka en tidtabells kvalitet utifrån flera mått. Ramverket ska även kunna användas för 
att skapa en gemensam bild av vad som ska uppnås under kapacitetstilldelningen, och är ett steg mot automatisk 
ärendehantering. Ramverket som utvecklas i TTK ska inkludera flera olika kvalitetsmått och TTK kommer även ta 
fram en flermålsoptimeringsmodell som kan användas för att generera och analysera tidtabeller som på olika sätt är 
optimala i förhållande till de specificerade kvalitetsmåtten. Vidare ska ramverket kunna användas för att väga olika 
tidtabellsegenskaper mot varandra, och för att förstå vilka möjligheter och svagheter som finns givet en infrastruk-
tur och ett specificerat kapacitetsbehov och/eller fastställda leveransåtagande.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet består av tre huvuddelar:
1. Projektet inleds med en omfattande sammanställning av kvalitetsmått som presenterats i litteraturen eller av  

branschen. I samband med detta bestäms ett antal testscenarier.
2. Därefter ska ett matematiskt ramverk som kan användas för att generera och/eller utvärdera tidtabeller utifrån 

flera samtidiga kvalitetsmått tas fram. Modellen ska programmeras upp, samt testas och verifieras.
3. I en avslutande del ska det utvecklade ramverket appliceras på ett antal testscenarier. I denna del ingår viss  

datainsamling. 

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget är att utveckla en metod som kan användas för att väga olika kvalitetsmått mot varandra i tid-
tabellsläggningen.

Nytta för beställare
1–5 års sikt: Projektet kan bidra till att få en bättre förståelse för, och kunna värdera hur, olika kvalitetsmått för-
håller sig till varandra. Metoder som utvecklas kan användas för att analysera en tågplan och dess svagheter och 
styrkor.

5–10 års sikt: De metoder som tas fram i projektet bör kunna tillämpas systematiskt vid tidtabellskonstruktion. 
De kommer även kunna användas för att undersöka hur förändringar (infrastruktur, planeringsregler, process) på-
verkar tidtabellens kvalitet och i förlängningen till att följa upp hur väl Trafikverket levererar sin tjänst till samhället.
 
Rapporter
Gestrelius, S., Aronsson, M., Peterson A. (2017) “A MILP-based heuristic for a commercial train timetabling pro-
blem”, in: EWGT 2017: 20th Euro Working Group on Transportation Meeting, Budapest, Hungary, September 4–6, 
2017. (Publicerad som Transportation Research Procedia 27, 2017, 569–576.) Artikeln finns tillgänglig här: goo.gl/
ff8GSt.

Gestrelius, S., Peterson, A., Aronsson, M.  (2019) “Timetable quality from the perspective of an infrastructure 
manager in a deregulated market: a case study of Sweden”, presented at RailNorrköping 2019: 8th International 
Conference on Railway Operations Modelling and Analysis, Norrköping, Sweden, June 17-20, 2019.  

Gestrelius, S., Peterson, A., Aronsson, M. (2020). Timetable quality from the perspective of an infrastructure 
manager in a deregulated market: an interview study with Swedish practitioners. Journal of Rail Transport Planning 
& Management 15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970619300939

Gestrelius, S., Peterson, A., Aronsson, M. (2020). Tidtabellskvalitet (TTK): teknisk slutrapport. 

Närmast relaterade KAJT-projekt
Mindre störningar i tågtrafiken (MIST, MIST2), Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet 
(SAMEFF, SAMEFF2), samt EU-projekten Shift2Rail/Fr8Hub och Shift2Rail/Fr8RAil II–III.

Utförare Linköpings universitet, RISE
Projektledare Anders Peterson, anders.peterson@liu.se
Övriga projektdeltagare Sara Gestrelius, RISE, Martin Aronsson, RISE
Beställare Hans Dahlberg, Trafikverket 
Tidsperiod 2017–2020
Omfattning (total) 4,5 MSEK
Projekttyp Doktorandprojekt
Forskningsområde Taktisk kapacitetsplanering, Uppföljning och återkoppling



AVSLUTADE PROJEKT UNDER 2020

72

Digitalization and Automation of Freight Rail 
(Fr8Rail II WP4)
Mål
Fr8Rail II WP4 fokuserar på Connected Driver Advisory Systems (C-DAS). De flesta befintliga 
DAS-system har energi- och hastighetsoptimering av enskilda tåg som mål, men med C-DAS 
ges möjlighet att fånga upp värden för järnvägssystemet, såsom effektoptimering, kapacitets-
maximering, punktlighetsstyrning, och energioptimering på systemnivå. De främsta målen 
med det svenska arbetet i projektet är dels att utvärdera svenska erfarenheter av C-DAS-system 
samt att bevaka och utveckla infrastrukturägarens nytta av C-DAS och fånga upp dessa nämnda 
systemeffekter.

Övriga internationella parter i WP4 är Ansaldo STS, DB Cargo, Knorr Bremse och Bombardier. 
Viktiga mål för delprojektet som helhet (WP4) ta fram specifikation för C-DAS-system och att 
implementera och utvärdera en prototyp av C-DAS i DB Cargos tåg.

Huvudsakliga aktiviteter
Utvärdering av svenska erfarenheter av C-DAS, främst på Malmbanan. Analys av infrastruktur-
ägares nyttor av C-DAS, inklusive state-of-the-art och state-of-practice och gap-analys. 

Forskningsbidrag
Forskningsbidrag i projektet är dels att samla upp erfarenheter kring implementerade C-DAS 
system samt gap-analys för järnvägssystemaspekter av C-DAS.

Projektresultat
En slutsats från analysen av svenska C-DAS erfarenheter är att det är ett komplext system att 
införa, främst för att den berör många olika parter från olika organisationer som kan ha olika 
intressen av införandet. Analys av infrastrukturhållares (Trafikverkets) intressen av C-DAS 
visar också att det kan ge stora nyttor och rent av vara en förutsättning för en modern trafikled-
ning.

Nytta för beställare
På 1–3 års sikt ge kunskap inför eventuellt framtida införande av C-DAS i Sverige. 

På 5–10 års sikt kan projektet ge verktyg för att uppnå systemnyttor av C-DAS. 

Rapporter
Gotelli, G., et al. (2020a), Requirements & concept of C-DAS functions (Intermediate report). 
Deliverable D4.1 from project FR8RAIL II. 

Gotelli, G., et al. (2020b), Requirements & concept of C-DAS functions. Deliverable D4.2 
from project FR8RAIL II. 

Konferenspresentationer
Joborn, M., Ghaviha, N., C-DAS - Some current research, Forum för nordiskt järnvägssamar-
bete, 2019.

Joborn, M., Ghaviha, N., Uppkopplade förarstöd för lokförare (C-DAS): Erfarenheter och 
lärdomar, Transportforum, 2020.

Närmast relaterade KAJT-projekt
PUMPS, On-Time

Utförare RISE
Projektledare Martin Joborn, martin.joborn@ri.se
Övriga projektdeltagare Nima Ghaviha, Martin Kjellin
Beställare Anders Ekmark, Trafikverket 
Tidsperiod 2018–2020
Omfattning (total) 0,8 MSEK
Projekttyp EU-projekt (Shift2Rail)
Forskningsområde Operativ kapacitetsplanering
Hemsida https://projects.shift2rail.org/s2r_ip5_n.aspx?p=FR8RAIL%20ii
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Bankapacitet och kostnadselasticitet för reinvesteringar 
(BANKER)
Mål
Projektets mål är att skatta kostnadselasticiteter och marginalkostnader som tar hänsyn till både 
antal tåg som trafikerar banan och tillgänglig bankapacitet.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet testar om och hur kostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar varierar med 
avseende på kapacitetsutnyttjandet. Detta innefattar en beräkning av kortsiktiga marginalkost-
nader för olika järnvägsanläggningar (Bana, El, Signal, Tele och Övriga).

Forskningsbidrag
Studien tar fram samband för hur kapacitetsutnyttjandet – utöver effekter på nedbrytning – 
påverkar reinvesteringskostnader. Sambanden består dels av sannolikheten för reinvesteringar, 
dels kostnaden för reinvesteringsprojekt. Projektet har också genomfört en mindre intervju- och 
litteraturstudie för att undersöka planeringsprocess och kostnadsdrivare för reinvesteringsprojekt.

Nytta för beställare
Fördjupad kunskap om effektsamband mellan trafikering och reinvesteringar. Slutresultatet kan 
ge underlag för en spåravgift som tar hänsyn till bankapacitetens effekter på reinvesteringskost-
nader. En sådan prissättning kan i slutändan bidra till ett effektivare utnyttjande av infrastruktu-
ren, vilket skapar ett värde för Trafikverket och samhället i stort.

Resultat
Resultaten visar att kapacitetsutnyttjandet påverkar kostnader för reinvesteringar i framförallt 
Bana och Elanläggningar både vad gäller reinvesteringstakt och projektgenomförande. Det 
finns indikationer på att kapacitetsutnyttjandet också påverkar sannolikheten för reinvesteringar 
i Signalanläggningar, samt Tele och Övriga anläggningar. Därutöver har viktiga kostnadsdrivare 
för reinvesteringar och underhåll sammanställts.

Rapporter
En forskningsrapport (VTI working paper) kommer att publiceras under februari 2021.

Närmast relaterade KAJT-projekt
Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll, SATT

Utförare Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Projektledare Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se
Övriga projektdeltagare Tomas Lidén, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Beställare Pär-Erik Westin, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2020
Omfattning (total) 0,45 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Underhåll och trafik, Strategisk kapacitetstilldelning
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Utformning av servicefönster för varierande trafik- och under-
hållssituationer (UHF)
Mål
Projektet har syftat till att skapa praktisk nytta av den optimeringsmodell för servicefönster som togs fram 
inom projektet Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster (EPLUS), genom att studera ett 
antal typfall av nätverk, trafik och underhållssituationer.

Projektets mål har varit att utvärdera användbarheten av ett sådant verktyg och att öka kunskapen om 
utformning av servicefönster, inklusive arbetssätt och metoder.
Stor vikt har lagts på involvering av berörda enheter inom Trafikverket, entreprenörer och trafikansvariga, 
samt att få god samstämmighet mellan modell och verklighet.

Huvudsakliga aktiviteter
Genomförande av två stora fallstudier med olika typer av nätverk, trafik och underhåll (Bergslagstrafiken 
och Stockholmsområdet).

Vidareutveckling av optimeringsmodell, arbetssätt och parametersättningar.
Gemensamma arbetsmöten för involvering, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, samt förankring 

via referensgrupper.

Forskningsbidrag
Metodutveckling, kalibrering och applicering på två olika planeringsfall. Nya optimeringsfunktioner 
för tågseparation, konfliktreglering och finare tidsupplösning för schemaläggningen av servicefönstren. 
Utveckling av ett verktyg för inläsning, filtrering och konvertering av trafikdata från Trainplan. Validering 
och verklighetsförankrade resultat. 

Nytta för beställare
På kort sikt: Underlag för prioritering och värdering av servicefönster kontra trafik. Validering av metoder 
och resultat. Underlag för beslut om IT-verktygsutveckling. 

På 5 års sikt: Analys- och planeringsverktyg för servicefönster i Trafikverkets kapacitetsplanering. 
På 10 års sikt: Effektivare anläggningsunderhåll.

Resultat
Optimeringsmodellen klarar av att lösa stora veckoproblem med över 1 500 tåg för komplexa nätverk med 
enkel-, dubbel- och flerspår, samt kombinationer av dessa. Optimala lösningar kan produceras med korta 
lösningstider som möjliggör ett interaktivt arbetssätt. Låga eller mycket låga trafikanpassningskostnader 
har erhållits och olika förutsättningar för underhållet har studerats. Förutom de konkreta resultaten har en 
arbetsmetod för dylika fallstudier utarbetats och följts, vilken också är ett kunskapsbidrag från studien.

Trafikverket bedömer att modellen har mycket stor potential att – utvecklad i ett användarvänligt verk-
tyg – vara ett stort stöd framför allt i den årliga tågplaneprocessen.

Resultaten av Bergslagsstudien har presenterats på KAJT Höstseminarium 2019 och Transportforum 
2020. Modellutvecklingen och resultaten av Stockholmsstudien har presenterats på KAJT Höstseminarium 
2020 och Transportforum 2021.

Rapporter
Lidén, T., Brunsson, L., Lundström, F. (2020). Utformning av servicefönster för varierande trafik- och 
underhållssituationer. Forsknings- och resultatrapport. Linköpings universitet. https://liu.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=diva2%3A1505584

Närmast relaterade KAJT-projekt
EPLUS, SamEff, TT-JOB.

Utförare Linköpings universitet
Projektledare Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se
Övriga projektdeltagare Arbetsgrupp på Trafikverket, utökad med personer från MTR och Strukton
Beställare Lars Brunsson, Trafikverket 
Tidsperiod 2019–2020
Omfattning (total) 1,8 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Underhåll och trafik, Taktisk kapacitetsplanering
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Tider för underhållsåtgärder i spår
Mål
Målet på kort sikt är att ta fram relevant underlag med avseende på tidsbehovet i spåret för ge-
nomförandet av underhållsåtgärder. Möjligheten att skapa nödvändigt utrymme för underhåll-
såtgärder kräver förståelse för kopplingen mellan bland annat tidsbehovet för olika underhålls-
åtgärder, underhållskvalitet, arbetsmiljö och tidtabellsplanering. Detta kan sedan ligga till grund 
för gemensamma diskussioner mellan beställare, tågoperatörer och underhållsentreprenörer om 
hur en process och/eller affärsmodell som är gynnsam för alla parter kan utvecklas.

Huvudsakliga aktiviteter
Projektet analyserar behovet av tider i spåret med avseende på de fyra åtgärdskategorierna: 
spårbyte, växelbyte, kontaktledningsbyte samt rälsbyte. I projektet har banarbetsplanerna 
gällande tågplan T18 och T19 studerats med avseende på vilka tider under åren 2018 och 2019 
som varit inbokade för objekt inom de fyra åtgärdskategorierna som projektet fokuserat på.  
För olika objekt inom respektive åtgärdskategori har beräkningar gjorts med avseende på anmält 
behov av disptid och hur många spårmeter räls eller kontaktledning som bytts respektive samt 
antalet timmar för ett växelbyte.

Forskningsbidrag
Kunskap om hur lång tid åtgärder i spåranläggningen tar är en angelägen fråga för att kunna 
planera ut de arbeten, både i tid och rum, som krävs för att upprätthålla en så störningsfri infra-
struktur som möjligt.

Nytta för beställare
Kartläggning av tidsåtgången för olika typer av underhållsåtgärder bör ge bättre planeringsun-
derlag för prioritering mellan underhållsåtgärder och strategi för hur tid i spåret ska allokeras 
för underhåll.  

Bättre förutsättningar för planering av förbyggande underhåll.     
Ökad möjlighet till planering och samordning av underhållsåtgärder kopplad både till olika 

typer av underhållsåtgärder och till vilken trafikpåverkan som kan förväntas uppstå.  
Bättre underlag för såväl ekonomisk planering som för planering av resurser. 

Resultat (behövs ej för nystartade projekt)
Resultatet av denna studie visar att det, inom samma åtgärdskategori, förekommer stora varia-
tioner av den disptid som ansöks om i Banarbetsplanerna (BAP). Varje enskilt spårbyte eller 
spårväxelbyte har olika förutsättningar vilket är en förklaring till förekommande variationer. 
Detta innebär också att produktionskapaciteten (t.ex. antalet spårmeter räls eller kontaktledning 
som byts per timme, antal timmar som åtgår för ett växelbyte) uppvisar stor spridning mellan 
olika objekt. Varje enskilt objekt, oavsett vilken åtgärdskategori det tillhör, har olika förut-
sättningar vilket förklarar förekommande variationer. En annan aspekt är att informationen i 
BAP-materialet inte alltid tydliggör vilka delaktiviteter som disptid söks för.

Rapporter
Hedström, R. (2020). Tider i spår för underhållsarbeten. VTI rapport 1043. http://vti.diva-portal.
org/smash/get/diva2:1431259/FULLTEXT02.pdf

Utförare VTI
Projektledare Ragnar Hedström, ragnar.hedstrom@vti.se
Övriga projektdeltagare Peter Torstensson, VTI
Beställare Joel Sultan, Trafikverket
Tidsperiod 2019–2020
Omfattning (total) 0,84 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Underhåll och Trafik
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Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ 
tågtrafikledning (FelOp)
Mål 
Projektets mål är att öka kunskapen kring och förståelsen för grundorsaker till mänskliga fel-
handlingar vid operativ tågtrafikledning samt ge underlag till förbättringar av stödsystem, rutiner 
och arbetssätt för insamling, analys och återföring av erfarenheter från händelser. Eftersom 
detta är ett pilotprojekt avgränsas projektet till att fokusera främst på tågklarerarens arbete.  

Huvudsakliga aktiviteter 
1. Inledande kunskapsöversikt av både nationell och internationell forskning inom insamling, 

analys och erfarenhetsåterföring från händelser i säkerhetsrelaterade verksamheter (i första 
hand tågtrafikledning) samt klassificering av grundorsaker relaterade till MTO.  

2. Kartlägga och utvärdera befintliga stödsystem och rutiner för rapportering och erfarenhets-
återföring av händelser/felhandlingar. 

3. Analysera händelserapporter och uppgiftsanalyser, i kombination med observationer och 
intervjuer, med syfte att:  
a. Identifiera och klassificera felhandlingar (samt orsaker till dessa) kopplat till tågklarerares 

uppgifter, inklusive att se över de klassificeringar som finns idag. 
b. Identifiera vilka processer och beslutstillfällen som behöver stöttas.  
c. Identifiera eventuella fördjupade kunskaps- och forskningsbehov. 

Forskningsbidrag 
Att, baserat på mänskliga förutsättningar och begränsningar, ge ökad kunskap kring och för-
ståelse för grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning. 

Nytta för beställare 
Projektet förväntas ge förslag till:  
• Mer systematiskt arbetssätt för återkoppling av erfarenheter från inträffade händelser. 
• Förbättringar i rutiner, metoder och verktyg för inhämtning av information och erfarenhets-

återföring från bakomliggande orsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikled-
ning. 

• Mer användbara analyser av bakomliggande orsaker genom t.ex. kategorisering av mänskliga 
felhandlingar utifrån ett MTO-perspektiv. 

• Bättre prioriteringsunderlag till förbättringsåtgärder inom Trafikverket Trafikledning.  

Resultat
Det övergripande resultatet från projektet är att grundorsaker kan sammanfattas i två övergri-
pande problemkategorier: Kommunikation och Kompetens. Kommunikations-problematiken 
kan i sin tur delas in i 
1. Intern kommunikation och 
2. Extern kommunikation. 

Kompetensproblematiken kan å sin sida delas in i 
1. Sakkunskap (vad som gäller), och 
2. Arbetsprocesskunskap (i vilken ordning ska saker göras). 

Förutom dessa två övergripande orsakskategorier spelar även upplevd Arbetsbelastning en stor 
roll, vilket är en helt annan dimension. Dessa kategorier/dimensioner kan sammanfattas i en 
matris; KKA-matrisen.
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Utförare Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Projektledare Gunilla Björklund, gunilla.bjorklund@vti.se
Övriga projektdeltagare Jan Andersson, VTI
Beställare Anna Maria Östlund, Trafikverket
Tidsperiod 2018–2020
Omfattning (total) 0,81 MSEK
Projekttyp Forskningsprojekt
Forskningsområde Människan, digitalisering och automation, Operativ kapacitetsplanering, 

Rapporter 
Andersson, J., Björklund, G. (2018). Felhandlingar vid operativ tågtrafikledning. En kunskaps-
översikt. VTI PM 2018-12-28. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Närmast relaterade KAJT-projekt 
UFTB, UFTB II, DIALOG
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TIDIGARE AVSLUTADE PROJEKT

PROJEKT PERIOD UTFÖRARE KONTAKTPERSONER Se KAJT  
Projektkatalog 

Kapacitet i nätverk (KAIN) 2017-2019 KTH Jennifer Warg, jennifer.warg@abe.kth.se  
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik (STAPLA) 2019 Linköpings Universitet Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se  
Per Köhler, per.kohler@trafikverket.se 2020-03-31

Grafiska prognostidtabeller (GraPro) 2018-2019 RISE Sara Gestrelius, sara.gestrelius@ri.se  
Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se 2020-03-31

DIALOG 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB) 2017-2019 RISE Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se   
Lars Brunsson, lars.brunsson@trafikverket.se 2020-03-31

Automatic Rail Cargo Consortium, WP 2-3 Swe (ARCC) 2016-2019 RISE, Linköpings 
Universitet, KTH

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se   
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande (UFTB samt UFTB II) 2014-2017 samt 2017-2018 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

GridRail 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Automatiserad tågtrafikledning - förstudie 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Förstudie: Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder (BLIXTEN) 2018-2019 Blekinge Tekniska 
Högskola

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 
Göran Erskérs, goran.erskers@trafikverket.se 2020-03-31

TRANS-FORM: Det svenska delprojektet 2016-2019
Blekinge Tekniska 
Högskola, 
Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 2020-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken (MIST) 2016-2019 Lunds Universitet  Len Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se  
Kenneth Håkansson, kenneth.hakansson@trafikverket.se 2020-03-31

Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet (UTSPRIDD) 2018-2019 RISE Martin Joborn, martin.joborn@ri.se  
Mats Gummesson, mats.gummesson@trafikverket.se 2020-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt) 2018-2019 VTI Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se   
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik – förstudie (STAPLA-F) 2018 Linköping Universitet Tomas Liden, tomas.liden@liu.se  
Pär Köhler, par.kohler@trafikverket.se 2019-03-31 

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet (SamEff) 2015-2018 RISE Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se 
Hans Dahlberg, hans.dahlberg@trafikverket.se 2019-03-31 

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector (Plasa) 2016-2018 KTH Oscar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2019-03-31 

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller (RELÄET) 2016-2018 Linköping Universitet Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 
Kristina Eriksson, kristina.eriksson@trafikverket.se  2019-03-31 

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll 2017-2018 VTI Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se 
Pär-Erik Westin, par-erik.westin@trafikverket.se  2019-03-31
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PROJEKT PERIOD UTFÖRARE KONTAKTPERSONER Se KAJT  
Projektkatalog 

Kapacitet i nätverk (KAIN) 2017-2019 KTH Jennifer Warg, jennifer.warg@abe.kth.se  
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik (STAPLA) 2019 Linköpings Universitet Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se  
Per Köhler, per.kohler@trafikverket.se 2020-03-31

Grafiska prognostidtabeller (GraPro) 2018-2019 RISE Sara Gestrelius, sara.gestrelius@ri.se  
Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se 2020-03-31

DIALOG 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB) 2017-2019 RISE Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se   
Lars Brunsson, lars.brunsson@trafikverket.se 2020-03-31

Automatic Rail Cargo Consortium, WP 2-3 Swe (ARCC) 2016-2019 RISE, Linköpings 
Universitet, KTH

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se   
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande (UFTB samt UFTB II) 2014-2017 samt 2017-2018 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

GridRail 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Automatiserad tågtrafikledning - förstudie 2018-2019 Uppsala Universitet Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 
Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se 2020-03-31

Förstudie: Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder (BLIXTEN) 2018-2019 Blekinge Tekniska 
Högskola

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 
Göran Erskérs, goran.erskers@trafikverket.se 2020-03-31

TRANS-FORM: Det svenska delprojektet 2016-2019
Blekinge Tekniska 
Högskola, 
Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 2020-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken (MIST) 2016-2019 Lunds Universitet  Len Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se  
Kenneth Håkansson, kenneth.hakansson@trafikverket.se 2020-03-31

Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet (UTSPRIDD) 2018-2019 RISE Martin Joborn, martin.joborn@ri.se  
Mats Gummesson, mats.gummesson@trafikverket.se 2020-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt) 2018-2019 VTI Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se   
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik – förstudie (STAPLA-F) 2018 Linköping Universitet Tomas Liden, tomas.liden@liu.se  
Pär Köhler, par.kohler@trafikverket.se 2019-03-31 

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet (SamEff) 2015-2018 RISE Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se 
Hans Dahlberg, hans.dahlberg@trafikverket.se 2019-03-31 

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector (Plasa) 2016-2018 KTH Oscar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se
Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 2019-03-31 

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller (RELÄET) 2016-2018 Linköping Universitet Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 
Kristina Eriksson, kristina.eriksson@trafikverket.se  2019-03-31 

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll 2017-2018 VTI Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se 
Pär-Erik Westin, par-erik.westin@trafikverket.se  2019-03-31
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PROJEKT PERIOD UTFÖRARE KONTAKTPERSONER Se KAJT  
Projektkatalog 

Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster (EPLUS) 2013-2018 Linköping Universitet Martin Joborn, martin.joborn@liu.se 
Lars Brunsson, lars.brunsson@trafikverket.se 2019-03-31

Banarbeten – processer och datatillgång (Bada-f) 2018 Lunds Universitet Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se 
Rose-Marie Renberg, rose-marie.renberg@trafikverket.se  2019-03-31

Avvikande hastighet på godståg 2016-2018 VTI Ragnar Hedström, ragnar.hedstrom@vti.se 
Elisabet Spross, elisabet.spross@trafikverket.se 2019-03-31

Coordination of core European supply chains using Optimization (CO2REOPT) 2016-2018 RISE Markus Bohlin, markus.bohlin@ri.se 
Fredrik Lundström, fredrik.lundstrom@trafikverket.se  2019-03-31

In2Rail, Intelligent Mobility Management (WP7-WP9) 2015-2018 RISE Martin Joborn, martin.joborn@ri.se  
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