Synpunkter på Basprognos 2040 efter koll av 2 noder.
Hamnbanan
Obalans i flöden
Beträffande Hamnbanan verkar det som att växlingsrörelser inte är med. Enligt Stigfinnaren så
uppgår körd trafik 2017 till 55 per vmd, antalet övriga tåg (växlingsrörelser?) inklusive lokgångar och
antalet ”godståg” till 35 per vmd. Sammanlagt 80 rörelser. Bruttovikten anges till 2 mton respektive 8
mton och sammanlagt till 10 mton. Med 43 % fyllnadsgrad skulle detta bli 4,3 mnettoton.
I kalibreringsprognosen? 2017 anges antalet tåg till 37 och nettovikten till 4,3 mton så nettoton i
prognos och verklighet verkar stämma och då kan man väl utgå från att detta också gäller 2040.
Basprognosen har många olika användningsområden. Dels används den till att beräkna nytta och där
kanske det räcker med mnettoton, dels används den ibland till kapacitetsbedömningar t ex i
bristbeskrivningarna och också som underlag för bullerberäkningar. Skillnaden mellan antal tåg och
totala antalet rörelser är väl i huvudsak ett problem just vid analyser av hamnbanan och känner man
till detta ”lilla fel” så är det ju inget problem men det bör kanske anges under förutsättningar
någonstans
Vad det gäller kombitåg så anges det att det år 2017 går, på de 5 banorna in till Göteborg
sammanlagt 19 kombitåg per dygn. I Göteborg finns bara kombiterminaler ute i Göteborgs hamn
men på hamnbanan går det 14 tåg vilket betyder att 5 kombitåg bör vara genomgående. Frågan är i
vilken relation de går i?
Två tänkbara finns VKB-NVB och VKB-VSB dock går det enligt prognosen endast 1 kombitåg på VKB
vilket betyder att 4 tåg ”försvinner” i noden eller så går de möjligen som växlingsrörelse till GHAB och
redovisas därmed inte enligt ovan eller så går de i någon annan relation.
Samma förhållande gäller för 2040 med då är det 39 kombitåg på banorna och 30 på Hamnbanan och
2 tåg på VKB.

Värmland.
Fel flöden på ”Väster om Vänern”?
Trafiken på Kil-Ställdalen 2040 kan vara felaktig. I förändrad trafikstuktur …. Anges att 3 tåg flyttas
över från VSB till VoV. Ändå ökar inte trafiken med mer än 2 tåg från 4 till 6 Molkom. Rimlig trafik
2040 borde vara 8-10 tåg med tanke på den generella tillväxten av godstrafik på järnväg. 2040
redovisas 14 tåg norr om Nykroppa och 6 tåg i Molkom väst om Nykroppa och 5 tåg i Storfors vilket
innebär att det rimligen saknas i storleksordningen 3-4 tåg i Molkom eller i Storfors. Det senare
motsägs dock av ökningarna på Vdb.

