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Vad är reservkapacitet?
•

Restkapacitet: Kapacitet som blir över vid kapacitetstilldelning

•

Reservkapacitet: Kapacitet som aktivt avsätts för framtida
behov i korttidsprocessen
–

Järnvägslagen

–

Kräver reservation av kapacitet för ett syfte

–

Reservationen behöver motiveras

• Järnvägslagen:
”En infrastrukturförvaltare ska bedöma behovet av
att organisera tåglägen för olika typer av
transporter, inklusive behovet av reservkapacitet.
Om ansökningarna om infrastrukturkapacitet inte
kan samordnas, ska förvaltaren tilldela kapacitet
med hjälp av avgifter eller i enlighet med
prioriteringskriterier som medför ett
samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av
infrastrukturen.”

Neka/försämra för någon i årlig kapacitetstilldelning till förmån för tilldelning i korttiden

Behov av reservkapacitet finns i trångsektorsområden

•

Där det inte är trångt finns det ju tillräckligt med restkapacitet

Reservering av kapacitet viktigt i TTR

•
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–

Rolling planning

–

Slots

–

Capacity bands

–

TPÅ / Banarbeten

• Direktivet:
”Infrastructure managers shall, where necessary,
undertake an evaluation of the need for reserve
capacity to be kept available within the final
scheduled working timetable to enable them to
respond rapidly to foreseeable ad hoc requests for
capacity. This shall also apply in cases of congested
infrastructure”.

Var finns efterfrågan på reservkapacitet?
Önskad trafik & banarbeten

”Synlig”

•

– Hur mycket kapacitet tilldelad i korttidsprocessen
•

Som andel av totalt uppbokad kapacitet

”Osynlig”

•

Tilldelad
kapacitet
Tilldelad trafik & arbeten

Ansökan om
kapacitet
Sökt LT

Sökt KT

Ej sett förutsättning att
söka

– Översökning av kapacitet
•

Söker för att säkerställa plats, återlämna ej behövd kapacitet

•

Vågar inte vänta till AdHoc, eftersom ingen princip finns för
att spara kapacitet

Ej utförd trafik & arbeten

•

Detta har vi bättre förutsättningar att reda ut
–

– ”Söker inte vad vi vill ha utan vad vi tror vi kan få”
•

Detta har vi lite svårare att reda ut
–

Reservkapacitet principiellt svår fråga

•

– Reservering av kapacitet för ännu okänt behov
– Inte unikt – varje företag utför marknadsprognoser mm
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•

Finns spår i t.ex. TrainPlan och LUPP

Svårt att få reda på avslagna tåglägen samt ”tdttekniskt motiv” till detta

Svårt att veta det som aldrig söks

Princip för reservering
av reservkapacitet
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Princip för reservering av kapacitet

§ Nyckel: Värdering av tåglägen

Reservkapacitet

§ T.ex. prioriteringskategorier

Kapacitet

§ Sista tåget som får kapacitet i LT
sätter gränsvärde

Använd restkapacitet
Kvarvarande
reservkapacitet

100 %

Restkapacitet

§ Tåg åberopande reservkapacitet
måste ha ett högre värde än
gränsvärdet

Använd reservkapacitet

Reservkapacitet
Tilldelad
kapacitet
årlig process

Tilldelad kapacitet
årlig process

s
Fa

Värde

§ Princip med gränsvärde

Kvarvarande
restkapacitet

§

TXX

Ettårig process

Orsaken till att kapacitet sparas

§

Tid

lld
tä
ts

Kan ses som fördröjd tilldelning från LT

§

Värde

Korttid

Åberopande
reservkapacitet
Restkapacitet

Cut off

§ Ren restkapacitet tilldelas enligt
köprincipen
§

Som idag

§

Då ingen reservkapacitet tas i anspråk
spelar värderingen ingen roll
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Strukna p.g.a.
kapacitetsbrist
Kapacitetstak
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§

Fastställda
tåglägen

2

4 fall

3

4

Tåg med högre värde i KT

Tågläget skulle inte ha konkurrerat med
LT-tilldelad tåglägen som ”tog sin plats”
med värderingen som motiv,
därför behöver inte tåget jämföras mot
gränsvärdet

§ Mostvarande princip för förskjutning
av tågläge i LT

Ansats
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§ Två viktiga komponenter
§ Värdering av kapacitet
§ Identifiera tillkommande trafik

Värde för tåg som passerar BN
2018-07-02
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Ansökan om
kapacitet

”Kapacitetsuttag” Karsjö – Simeå

Tilldelad trafik &
arbeten

Önskad trafik &
banarbeten

Sökt LT

Sökt KT
Ej sett förutsättning att
söka

Ej tilldelad
trafik & arbeten
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Ansökan om
kapacitet

ScanMed RFC, marknadsundersökning

Tilldelad trafik &
arbeten

Önskad trafik &
banarbeten

Sökt LT

Sökt KT
Ej sett förutsättning att
söka

Ej tilldelad
trafik & arbeten
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En möjlig metod

Identifiering av ”rum och tid” för reservkapacitet

Ettårig process
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Värde
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Gränsvärde
” Cut off”

Fastställda
tåglägen

Strukna p.g.a.
kapacitetsbris
t
Kapacitetstak

1. Lägg in långtidssökt trafik
§ Skapa tidsfönster
§ Skapa kumulativ graf för fönster

2. Lägg till prognos korttidssökt trafik
§ Skapa tidsfönster
§ Lägg till kumulativ graf
A

3. Där den sammansatta kumulativa
grafen överskrider ”fullt” OCH där
korttidssökt trafik är sannolik
à introducera reservkapacitet

B
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Tack!
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