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Förord
Denna förstudie utförs på uppdrag av Banverket och genomförs på VTI i regi av

Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur, CDU.

En styr- och referensgrupp har på ett förtjänstfullt sätt bidragit med en mängd

goda idéer till denna rapport. De brister som trots allt återstår kan ingen annan än

författaren lastas för. I styr- och referensgruppen har Hans Cedermark, CDU,

Göran Dahl, SJ, Ragnar Hedström, VTI, Erik Lindberg, Linköping universitet,

Lars-Göran Mattsson, KTH, Hans Ring, Banverket, Torbjörn Thedéen, KTH, och

Lars Tiberg, ÖCB, ingått.
Alla banverkare runt om i landet som ställt upp på intervjuer och utan detta

välvilliga stöd hade det inte gått att slutföra denna rapport. De jag tackar är

Arnold Wonkavaara, Erik Karlsson, Håkan Sjöström, Per Lingvall, Rikard

Ekström, Erland Köhl, Björn Wahlström, Per Joelsson, Reyno Flöisbon, Ulric

Gunnarsson, Nils-Åke Paulsson, Paul Eriksson, Jan Hedin, Stefan Kratz, Terje

Jonsson, Mats Wallén, Lasse Broström, Tommy Dahlgren, Bengteric Lundberg

och många fler.

Linköping mars 1999

Mats Wiklund
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1 Sammanfattning
Sårbarhetsproblemen har under senare år blivit alltmer aktuella. En orsak är för-

modligen att t.ex. vägtransportsystemet får allt större betydelse för samhällets

funktion och bygger på att komplexa tekniska system fungerar.

Effektiva tekniska system ger stor nytta till låg kostnad. Varje sätt att utforma

ett tekniskt system ger viss nytta till viss kostnad. En svårighet är att väga in ef-

fekten av störningar.

Sårbarheten yttrar sig i form av störningar, men alla störningar är inte uttryck

för sårbarhet. Sammanfattningsvis kan sårbarhet definieras som händelser av

oförutsedd karaktär, även små, som ger omfattande konsekvenser för jämvägs-

systemets funktion.

Syftet med denna förstudie är att kartlägga vilka sårbarhetsskador som drabbar

järnvägstransportsystemet och föreslå hur ett doktorandprojekt kan drivas inom

området.

Slutsatsen är att det finns skäl att systematiskt analysera järnvägssystemets sår-

barhet. Det finns behov av kostnadsnyttoanalyser för åtgärder för minskade stör-

ningar. Förutsättningarna är goda för sådana analyser då det finns bra data som
beskriver hur järnvägssystemet fungerar.
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2 Bakgrund
Sårbarhetsproblemen har under senare år blivit alltmer uppmärksammade. Under

de forskardagar som ÖCB anordnade i mars 1999 togs frågan upp ur flera aspek-

ter. En orsak är förmodligen att vägtransportsystemet får allt större betydelse för

samhällets funktion och bygger på att komplexa tekniska system fungerar.

Ett projekt om vägtransportsystemets sårbarhet har pågått i några år och resul-

terat i två rapporter, se Abrahamsson (1997) och Berdica (1998).

Ett tekniskt system som är mer komplext och kanske även mer sårbart än väg-

transportsystemet är jämvägstransportsystemet, speciellt i takt med att dess IT-

beroende ökar.

Denna studie är ett första steg i att försöka analysera järnvägstransportsyste-
mets sårbarhet.

2.1 Problembild

Effektiva tekniska system ger stor nytta till låg kostnad. Varje sätt att utforma ett

tekniskt system ger viss nytta till viss kostnad. Optimal lösning kan vara den som

har maximal kvot eller skillnad mellan nytta och kostnad. Ett alternativ är att mi-

nimera kostnaden för given nytta eller maximera nyttan för given kostnad.

För att finna optimal lösning är det alltså nödvändigt att bestämma kostnader

och nytta för olika utformningar av ett tekniskt system. Delvis kan problemet lö-

sas med teoretiska beräkningar i kombination med empiriska data. En svårighet är

att väga in effekten av störningar. Orsaken till störningar kan vara omvärldsfakto-

rer, som t.ex. Vädrets inverkan eller sabotage, men det kan också vara brister hos

det tekniska systemet. Störningar innebär att systemet helt eller delvis är ur funk-

tion och att den förväntade nyttan uteblir. För att kunna väga in effekten av stör-

ningar är det dels nödvändigt att känna till frekvensen för alla de händelser som

leder fram till störningar och dels att kunna kvantifiera stömingarna, t.ex. i form

av förlorad nytta.

Om inte hänsyn tas till alla störningar och deras orsaker vid sökandet efter op-

timal lösning, kommer man att ägna sig åt suboptimering. Det betyder att optime-

ring sker under antagandet att vissa störningar aldrig inträffar. I själva verket kan

det mycket väl vara så att den suboptimala lösningen drabbas oftare än andra av

just dessa störningar. Det skulle bero på att den är suboptimal eftersom den inte

belastas med kostnader för att stå emot stömingama och därmed blir känslig för
dem.

När utformning av ett system väljs finns det alltid vissa typer av störningar som

inte förutses. Känsligheten för sådana störningar som drabbar systemets funktion
visar på dess sårbarhet.

2.2 Järnvägens sårbarhet
Järnvägstransportsystemet är utsatt för många typer av störningar. Det är ett tek-

niskt komplext system som drabbas på många olika vis, vilket gör att det är svårt

att ta hänsyn till alla typer av störningar för att bestämma optimal utformning.

Utmärkande för jämvägssystemet är dess låga parallellitet. Det finns få länkar

och få noder. Jämför med flyget som också har få noder, men i princip oändligt

med länkar eller med vägsystemet som har många noder och många länkar. Bort-

fall av enstaka länkar eller noder kan därför leda till stora konsekvenser för järn-
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vägen medan det blir mer begränsat i vägsystemet. Hos flyget gäller att vid bort-

fall av en nod, flygplats, är andra noder tillgängliga.

En fördel för järnvägen och för flygetär att aktörerna är kontrollerade genom

trafikledningar. Jämför med vägsystemet, där det är svårt att styra aktörernas bete-

ende.

Ett speciellt problem är dock att flera olika aktörer är iblandade i jämvägstrafi-

ken, som kan ha lite olika syn på hur nyttan mäts, men framförallt belastas dessa

med helt olika kostnader. Järnvägsoperatören svarar för bl.a. fordonskostnader

och kan antas sträva mot att minimera dessa, medan Banverket har hand om infra-

strukturen och därför strävar mot att minimera t.ex. kostnader för drift och under-

håll av spår och bana. Det kan vara svårt för Banverket att ta hänsyn till de indi-

rekta störningar som blir följden av att bristande drift och underhåll av spår och

bana åstadkommer skador på trafikerande fordon. Omvänt bör operatören ta hän-

syn till kostnader för störningar som uppstår pga. att dåligt underhållna fordon

skadar spår och bana.

Många händelser som leder till störningar är mycket frekventa, men leder till

förhållandevis begränsade störningar. Det finns god kunskap om frekvens och

storlek för sådana störningar, eftersom det finns nästan heltäckande trafikstatistik

som beskriver när tåg passerar givna punkter samt en tidtabell som talar om när de

borde ha passerat.

Det finns också händelser som är mycket ovanliga, som leder till mycket om-

fattande störningar i tid och rum. Exempel på sådana som hänt är när en tågtra-

fikledningscentral slås ut genom datorhaveri eller allvarliga olyckor och då speci-

ellt om stora mängder farligt gods finns med i bilden.

2.3 Definition och avgränsningar

2.3.1 Vad är sårbarhet?

Trots att många kanske uppfattar sårbarhetsom ett absolut begrepp används det

här som ett kvantitativt. Ett teknisk system kan alltså vara mer eller mindre sår-

bart.

Sårbarheten yttrar sig i form av störningar. Ett tekniskt system som aldrig

drabbas av störningar oavsett vad som händer inne i systemet eller ute i omvärl-

den är då osårbart.

Vad är en störning? En störning uppstår då systemets funktion försämras så

kraftigt att det inte längre kan tillgodose den efterfrågan eller lösa de uppgifter

som det är avsett för. Om det Lex. finns en alternativ spårväxel, som kan användas

vid tågmöte, när den ordinarie är ur kontroll, uppstår ingen störning i trafiken.

Sårbarhet kan alltså minskas genom att överdimensionera systemet eller ut-

forma systemet redundant.

Det är emellertid diskutabelt om alla störningar kan betraktas som ett uttryck

för sårbarhet. De flesta tekniska system är utformade så att vissa störningar är

förväntade. Deras långsiktiga inverkan på systemets funktion bedöms som liten

och ytterligare åtgärder för att minska dem kostar mer än värdet av den störnings-

reduktion de ger. Sådana störningar som är förväntade och på sitt sätt accepterade

bör inte ses som en följd av sårbarhet, eftersom systemet utformats så att de är en

del i dess normala funktion.

Det finns också ovanliga händelser som orsakar extremt stora störningar i sy-

stemet och i vissa fall slår ut det permanent. Dessa kan i och för sig vara kända för

dem som bygger systemet, men sannolikheten för att en sådan händelse kan ändå
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betraktas som acceptabelt låg. Kraftverksdammar som brister till följd av extremt

höga vattenflöden är ett exempel. Trots att dessa händelser på sitt sätt är förvän-

tade och accepterade måste de ändå ses som ett uttryck för sårbarhet.

Vidare uppstår störningar som orsakas av händelser som systemets utformare

inte tagit hänsyn till. Det kan bero på att man saknar kunskap kring händelserna

eller kostnaderna för stömingseffektema drabbar någon annan. Störningar från

sådana händelser bör ses som ett uttryck för sårbarhet. Detta trots att de inte alltid

är speciellt stora.

Sammanfattningsvis kan sårbarhet definieras som händelser av oförutsedd

karaktär, även små, som ger omfattande konsekvenser för järnvägssystemets

funktion.

2.3.2 Avgränsningar

I denna studie görs en kartläggning av vilka störningar som förkommer i det

svenska järnvägstransportsystemet och vilka orsaker de har. Inriktningen i denna

förstudie kommer att vara mot ofta förekommande händelser som orsakar stör-

ningar. Som påpekats i föregående avsnitt kan inte alla dessa ses som en följd av

systemets sårbarhet.

Arbetet i förstudien är inriktat mot att främst beskriva hur drift och underhåll

av infrastrukturen, spår och bana, signalsystem, elkraftförsörjning samt telesys-

tem, påverkar mängden störningar.

Det är också viktigt att belysa vilken inverkan organisation av personal hos

både operatörer och ledningscentraler har på systemens sårbarhet.
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3 Denna förstudie

3.1 Syfte och metod

Förstudiens syfte är dels att översiktligt beskriva problemområdet och kartlägga

järnvägens sårbarhet och dels att ge ett underlag för ett doktorandprojekt inom

området jämvägstransportsystemets sårbarhet.

Sårbarheten kartläggs genom att ställa samman statistik, göra intervjuer med

berörd personal och studera relevant litteratur.

Två viktiga förutsättningar måste gälla för ett doktorandprojekt. Den första är

att problemet är relevant i någon mening. Aktörema i samhället, Banverket, SJ,

ÖCB, trafikanterna och transportköpare m.fl. efterfrågar minskad sårbarhet. Den

andra förutsättningen är att området bedöms som forskningsbart. Då avses att det

måste finnas vissa empiriska data och åtminstone någon kvalitativt formulerad

erfarenhet som grund för att formulera modeller och teorier.

3.2 Intervjuer

Bäst överblick av jämvägstrafikens störningar bör finnas hos tågtrafikledningen

som har åtta tågtrafikledningscentraler runt om i landet. Det finns minst en i var
och en av Banverkets fem regioner.

Uppgiften för tågtrafikledningscentralema är att släppa fram tåg enligt tidta-

bell. Vid händelser som orsakar störningar ska de givetvis försöka minimera följ-

derna av dessa. Personalen vid de här centralema har därför relevant kunskap om

var, när, hur ofta och mängden störningar som inträffar. Fyra tågtrafiklednings-

centraler har besökts i denna förstudie.

I var och en av Banverketsfem regioner finns det en bandriftledning som har

till uppgift att hålla infrastrukturen tillgänglig för all trafik enligt tidtabell. Ban-

driftledningama har samlokaliserat bandriftcentralerna med tågtrafikledningscen-

tralema. Dessa samlar in uppgifter och rapporter om infrastrukturens tillstånd

inom respektive tågtrafikledningsområde och fattar beslut om nödvändiga åtgär-

der för undvika störningar i tågtrafiken. Exempel på åtgärder är att sända ut en

reparatör för att byta lampa i en signal eller skicka iväg någon för att ta bort is i en

växel. Det betyder att personalen på bandriftcentralerna har kunskap om på vilket

sätt och i vilken utsträckning driften av infrastrukturen ger upphov till störningar.

3.3 Litteraturgenomgång
En begränsad sökning har gjorts. Författaren har inte kunnat finna något som di-

rekt berör jämvägstransportsystemets sårbarhet. Några av rapporterna är dock

relevanta i sammanhanget och beskrivs kortfattat.

3.4 Databaser

Stora mängder av empiriska data från jämvägssystemet samlas regelbundet in och

det har pågått på olika sätt under många år. För den här förstudien finns det två

relevanta former för att samla in data.

Det ena formen är de data som tågtrafikledningama samlar in. I ställverken re-

gistreras tågpassager och tidpunkter för dessa jämförs med när tågen borde passe-

rat enligt tidtabell. Dessa data förädlas i flera steg och kompletteras bl.a. med
uppgifter om orsak till större förseningar.

Bandriftcentralema börjar i andra änden och registrerar de fel i infrastrukturen

som rapporteras in. Många av felen leder förmodligen till störning i någon form.
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För de inrapporterade felen registreras vilken åtgärd som ska vidtas, när den ska

genomföras och till sist när felet är avhjälpt. Bandriftcentralemas databassystem

genomgår f.n. stora förändringar för att i framtiden bli mer enhetliga mellan regi-
onerna.

Båda formerna av databaser belyser problemet med sårbarhet. Om de dessutom

har god kvalitet är de en viktig förutsättning för fortsatt forskning.

3.5 Ett doktorandprojekt

En doktorand bör försöka förstå vilka typer av händelser som ger upphov till stör-

ningar och deras storlek. Det måste också vara viktigt att studera frekvenserna för

de olika typerna av händelser. Någon form av modell bör kunna byggas som bl.a.

beskriver effekten av olika beslut och åtgärder.

Projektet bör också omfatta metoder att formulera scenarier för möjliga men ej

inträffade händelser med omfattande störningar och andra typer av skador. Det är

viktigt att i förväg kunna bestämma orsaker till den typen av händelser så att de

förblir ej inträffade.

Doktorandprojektet preciseras i kapitel 7.
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4 Litteraturgenomgång
Ingen litteratur har påträffats som exklusivt hanterar järnvägstransportsystemets

sårbarhet. Däremot har projektet om vägtransportsystemets sårbarhet genererat två

rapporter hittills. Det finns också rapporter om riskvärdering inom järnvägsområ-

det som har relevans även för sårbarheten.

Abrahamsson (1997) redogör för en förstudie om vägtransportsystemets sår-

barhet. I ett avsnitt beskriver han olika strategier att möta sårbarhet. De kan delas

in i passiva och aktiva strategier.

Exempel på passiv strategi är att ha personal i beredskap. Den är passiv inför

en kommande osäker strategi. Åtgärder är så att säga vidtagna i förväg.

Med aktiva strategier reagerar man när den osäkra händelsen inträffar. Det kan

ske proaktivt enligt i förväg uppgjorda handlingsplaner eller reaktivt då man rea-

gerar på inträffade händelser.

Abrahamsson föreslår att man genomför en fallstudie kring vägtransportsyste-

mets känslighet för bortfall av kritiska länkar. I en sådan studie kan modeller för

efterfrågan och ruttval användas. I dessa modeller görs antaganden om trafikan-

ternas beteenden. Under förutsättning att modellerna är tillräckligt väl specifice-

rade kan man studera insvängningsförloppen mot stationära tillstånd där en länk

slagits ut. När det gäller jämvägstransportsystemet är det möjligt och nödvändigt

att styra hur trafiken ska flyta då en länk blockeras. Motsvarande fallstudie kan

alltså göras, men med syftet att jämföra flera strategier för att leda om trafiken.

Berdica (1998) redogör för avstängningar i det svenska statliga vägnätet, deras

varaktighet och orsaker. För vägtransportsystemet är det till skillnad från järn-

vägstransportsystemet stora problem med datafångsten.

Bäckman (1999) redovisar metoder för att analysera effekter av säkerhetsåtgär-

der i järnvägstrafiken. Han påpekar att säkerhetsbestämmelser förutom nytta i

form av reducerad olycksrisk medför kostnader för förseningar när tåg stoppas

eller endast får framföras med reducerad hastighet.

Bäckman gör kostnadsnyttoanalys för att ersätta ett system där tågklareringen

sker från bemannade stationer med ett automatiskt system med sk. radioblock,

som är anpassat till lågtrafikerade länsj ämvägar. Han beräknar kostnader för inve-

steringar samt för drift och underhåll. Vidare bestämmer han nyttoeffekter i form

av minskade kostnader för tågklarering och möjligheter att köra efter en bättre

anpassad tidtabell. Kvoten mellan nytta och kostnad var positiv för två scenarios,

ett med låg trafik och ett med hög trafik. Utöver detta visar Bäckman att införan-

det av radioblocksystemet medför positiva nyttoeffekter i form av kortare restider

och större flexibilitet bl.a. när det gäller möjligheten att sätta in extratåg. Dessa ef-

fekter kvantifieras dock inte. Detta gäller även säkerhetseffekten. Bäckman visar

med ett statistiskt hypotestest att olycksrisken minskar signifikant när radioblock-

systemet införs. Däremot drar han inga slutsatser om olyckomas konsekvenser,

men för ett resonemang kring personskador och konstaterar att jämförelser är

svåra. Detta eftersom de tåg som trafikerar banor med manuell tågklarering för-

modligen har ett litet antal passagerare som kan drabbas vid en olycka. Ur ett sår-

barhetsperspektiv är det kanske mest olyckomas konsekvens för annan tågtrafik

och även annan verksamhet som är intressant, men det har Bäckman inte berört.

Det finns en hel del litteratur kring riskanalys. En mer översiktlig är Grimvall

et al. (1998) som innehåller en översiktlig genomgång av risker i tekniska system

med lite fördjupningar och en hel del historiska tillbakablickar. Dock konstateras

redan i introduktionen att såbarhetsaspekten inte berörs.
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Lindberg et al. (1993) redogör för förutsättningarna att arbeta med riskanalys

inom järnvägsområdet. Bl.a. beskriver de fel- och händelseträdsanalys som kan

vara lämpliga verktyg för att studera scenarior om ovanliga sårbarhetsskador med

mycket svåra konsekvenser.

Ytterligare rapporter kring riskanalys är Eklund och Lepic (1990), Näsman

(1993) samt Evans & Horbory (1997). Fredén (1994) studerar risken för olyckor

med farligt gods.

Ett sätt att påverka sårbarheten är att studera rutinerna för besiktning av bansy-

stemet. I Banverket (1997) redogörs för rutiner kring besiktning av fasta anlägg-

ningar. Normalt sker underhållsbesiktningar en gång om året. Tätare besiktningar

innebär givetvis ytterligare kostnader, men de kan möjligen täckas av mindre

störningar orsakade av de fasta anläggningarna.
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5 Databaser

Konsekvenser och dess orsaker dokumenteras i flera databassystem i Banverket.

Det mesta tyder på att kvaliteten är mycket bra.

5.1 Konsekvenser

Tågtrafikledningen förfogar över ett omfattande datasystem för tågföringsuppfölj-

n1ng.

Grunden för detta system är tågplanebanken, TIPS. Denna innehåller en full-

ständig tidtabell för tåg och övriga fordon som trafikerar bansystemet. För alla

stationer finns uppgift om ankomst- och avgångstidpunkter. Det gäller även statio-

ner där inga uppehåll görs, Lex. rena mötesstationer.

TIPS producerar dagliga grafiska tidtabeller som personalen på tågtrafikled-

ningen använder som stöd, underlag och för uppföljning.

Daglig tidtabell rapporteras från TIPS till ett regionalt informationssystem,

RIFS. Ställverken rapporterar automatiskt till RIFS vid vilken tidpunkt respektive

tåg verkligen passerar relaterat till fastställd tidtabell. Viss rapportering sker ma-
nuellt av tågtrafikledningens personal.

RIFS rapporterar till TFÖR (Tågföringsrapporteringssystem). TFÖR gör sam-

manställningar över tågens punktlighet. Orsaker till merförseningar som översti-

ger 5 minuter rapporteras manuellt. Med merförsening menas skillnaden i förse-

ning mellan två på varandra följande stationer längs tågets färd. Orsakerna har

koder som indikerar ansvarig part. Banverket, ej tågtrafikledningen, är ansvarigt

för de orsaker som har koden infrastruktur. Vidare finns det trafikledningskoder,

operatörskoder och fordonskoder. Det finns också en övrig kategori samt kod för

merförseningar där ansvar inte är fastställt.

Uppgifter förs vidare från TFÖR till systemet orsaksuppföljningssystemet,

ORUP, som härleder sekundära tågförseningar som överstiger 5 minuter. Exempel

på sekundära tågförseningar är anslutande tåg som inväntar ett försenat tåg eller

försenade möten p.gå. att ett av tågen är försenat. En kedja av sekundära merför-

seningar bryts när de inte överstiger 5 minuter. Det betyder givetvis att det kan

finnas merförseningar med större varaktighet längre fram i orsakskedj an.
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Figur 1 Fördelning av merförsening under 1997. Staplarna är summan i
minuter av merförseningar som Överstiger 5 minuter. (Källa: egna bearbetningar
av datafrån TFOR).

       

 

 

 

 

   

Merförsening för

 

 

   

_godståg

_resandetåg

Trafikledn Operatör Fordon Infrastruktur Övriga Ej-rapp

Figur2 Fördelning av metförsening under 1997. Staplarna är summan i
minuter av merförseningar som Överstiger 5 minuter. (Källa: egna bearbetningar
av datafrån TFOR).

Av figur 1 framgår hurmerförseningama var fördelade under 1997. Observera

att det verkar som om merförseningarna under vintern kan vara något mindre än

under resten av året, vilket kanske strider mot det som man väntat sig.

Orsakerna anges med koder i flera nivåer. I figur 2 visas merförseningarnas

fördelning över ansvarig part och om det avser gods- eller resandetåg. Det framgår
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av ñguren att när det gäller godståg är det operatören som är den som orsakar klart

flest merförseningsminuter, medan infrastrukturen, dvs. signaler, spår, banor och

elförsörjning, orsakar något mer än Övriga för resandetåg.

         

 

 

 

Infrastruktur ÖVriga

Ei-Tapp

Fordon

Trafikledning

Operatör

Personal O
Avgång/Uppehåll

Sammansättning

VäxlingNagntjänst

Leverans

Figur 3 Det Övre cirkeldiagrammet visar hur summan av merförseningar
under 1997 överstigande 5 minuter ärfördelade Över huvudgrupperna av orsaker,
medan det nedre visar fördelningen Över delgrupper i "den utdragna tårtbiten
Operatör (Källa: egna bearbetningar av datafrån TFOR).

Det finns möjlighet att göra en ñnare indelning av merförseningarnas orsaker. I

figur 3 anges hur de merförseningar som orsakats av operatören kan delas in i

undergrupper.
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Figur 4 Fördelning av meiförseningsminuter, större än 5 minuter, under
1997. (Källa: egna bearbetningar av datafrån TFOR).

Figur 4 Visar hur de merförseningar som de fyra huvudgrupperna orsakat är

fördelade över året. Observera att den högsta månadsnoteringen för infrastruktu-

ren Var under augusti. Det är märkligt eftersom de merförseningar som orsakas av

snö, is eller lövhalka hänförs till infrastrukturen och då borde ju andra månader

vara i topp för infrastrukturen.
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Operatör

            

Trafikledning

Övriga

Fordon

Infrastruktur

SpådBana h.rrm.orsl

EI

Signal Tele/Radio

Banarbeten

Figur 5 Det övre cirkeldiagrammet visar hur summan av merförseningar
under treaj'e tertialet 1998 överstigande 5 minuter är fördelade över
huvudgrupperna av orsaker, medan det nedre visarfördelningen över delgrupper
i den utdragna tårtbiten Infrastruktur (Källa: egna bearbetningar av datafån
TFOR).

Eftersom drift och underhåll är inriktat mot de problem som drabbar infra-

strukturen är det viktigt att noggrannare studera de merförseningar som den orsa-

kar. I figur 5 visas hur merförseningarna tredje tertialet 1998 fördelades Över hu-

vudgruppema och hur gruppen infrastruktur kan delas upp i undergrupper. Notera

att banarbete orsakar endast en liten del av merförseningarna, vilket kan bero på

att trafiken till och från banarbetsplatser samt arbetstiden normalt läggs in i tidta-

bell. I Övrigt framgår av figuren att de felorsaker som man i egenskap av tågrese-

när upplever som ofta förekommande också svarar för betydande delar av defel

som infrastrukturen orsakar. Det gäller signaler, elförsörjning samt spår och bana.
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Tele/Radio
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ATC-Felkod

Signalfel

 

Manöversystem TLC

 

Utebliven tagVag Signal visar stopp

   

Figur 6 Det nedre cirkeldiagrammet visar fördelningen av merförseningar
tredje tertz'alet 1998 Över delgrupper 1' den utdragna tårtbiten Signal (Källa:
egna bearbetningar av datafrån TFOR).

I ñgurema 6-9 delas infrastrukturkoderna in i underorsaker. AV figur 6 framgår

t.ex. att en tredjedel av de förseningar som hänförs till signalerna orsakas av att

signalen Visar stopp. I allmänhet är det inget fel i sig utan ett symptom på något

annat fel, som t.ex. att en spårväer är ur kontroll och tågtrañkledningen inte får
information om dess läge.
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Tele/Radio Banarbeten

       

    

EI

Signal

Spår/Bana

Spånel

SnÖAs

Spårledning

Brofel

Spårväxelfel

Figur 7 Det nedre cirkeldiagrammet visar fördelningen av merförseningar
tredje tertz'alet 1998 över delgrupper i den utdragna tårtbiten Spår/Bana
(Källa: egna bearbetningar av datafrån TFOR).

5.2 Felhändelser

Vid bandriftcentralerna registreras alla händelser som rapporteras in i någon form

av feljournal. Det sker f.n. på något olika sätt vid olika bandriftcentraler.

I Boden görs det på ett kalkylblad enligt ñgur 10. Det är inte nödvändigt att

ställa stora krav på formatet vid inmatning av uppgifter, vilket ger bra förutsätt-
ningar för att alla fel verkligen registreras. Vidare finns en flexibilitet som ger

goda möjligheter att skriva en mycket fri text. Detta betyder dels att registreringen

är enkel och dels att det finns möjlighet med att göra en detaljerad felbeskrivning

när det är nödvändigt. Av figur 12 framgår hur felen enligt figur 10 är fördelade

över olika grupper under olika dagar.
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Spän.lös kontaktledn

 

Låg spän. kont.|edn.

 

Fel stlv-manöver el

 

Kontaktledningsfel

  

Figur 8 Det nedre cirkeldiagrammet visarfördelningen av merförseningar
tredje tertz'alet 1998 Över delgrapper i den utdragna tårtbiten El (Källa: egna
bearbetningar av datafrån TFOR).

Ett sådant system är mycket väl lämpat för att följa upp enskilda fel. Det kan

däremot ställa till problem för den som vill göra systematiska statistiska analyser,

eftersom uppgifter av samma typ kan vara lagrade med olika format och en del

uppgifter finns i fri text. Å andra sidan har den som ska göra sådana analyser

normalt tillgång till kompetens som förhållandevis enkelt kan överbrygga proble-

men. Om man istället väljer att ställa höga krav på format och likformighet vid

registreringen är det risk att den som matar in uppgifter uppfattar att nyttan med

systemet är liten och att det är krångligt. Det innebär en uppenbar risk för stora
bortfall.
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Spår/Bana

         

Signal

EI

Banarbeten

Tele/Radio

Talkommunikation

Detektorlarm

Figur 9 Det nedre cirkeldiagrammet visar fördelningen av merförseningar
treaje tertialet 1998 Över delgrupper i den utdragna tårtbiten Tele/Radio
(Källa: egna bearbetningar av datafrån TFOR).

Felen rapporteras sedan till Banverkets felrapporteringssystem. Det finns fyra

sådana, vilka är SIFE för signalfel, BAFE för fel på spår och bana, ELFE för fel

på elsystemet samt TELFE för telefel. I systemen förs in var, när och hur felen

åtgärdas. Täckningsgraden torde vara gOd, eftersom ersättning för felavhjälpning

sker enligt felrapporteringssystemen. Dessa system kommer emellertid att ersättas

av ett nytt under Våren 1999.
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-B FeljournaI-98

NORRA REGlONEN   

                                                        

               

1129 10:30 thkl Kra Kra 33 thkl har slut på lampor till spårplan RÖ >< Kra

_ . Frånskiljare M 21 gick ej att sluta i

1129 09'05 P Bmdm Le Le E12 f'|ärr.Mvcket svår att sluta även i hand. RÖ X Bdn
_ .. .. - Snögubbarna _ .

1129 08.20 Tkl Kra Kra BS Skadad ren Myggtorpet T 9982 RÖ >< Kra Fällborg 29 08.25 29 15.45

1129 07:19 Bdc Le Bg Le E1 Spänningslös ktl. Se noteringar Le. RÖ >< Bdn APKârrfscllgn 29 07:35 29 09:05 29 09:30

1128 22:55 Brnl Le Bg Le E1 Spänningslös Ktl. Se noteringar Le. EW >< Bdn K'Å H:;::?n I P 28 23:00 29 04:00

1128 20:35 Tkl Kra C Kra E14 Tågvärmeposter utan spänning. EW >< Kra B Hüäâgfow I K 28 20:40 28 22:00

1128 16:45 thkl Brg-Dbn Le B4 Död älg Brg L4 . T 4004 RÖ >< Bdn Polisen 28 16:50

1128 11:05 Te'? LE LE T2 T'aSigt k°n för dataförbindelsel Km EW >< Bdn Kari Peteri 28 11.15 28 14:40
CentGavIe. '

1128 07:55 Tkl HP KRI LE 89 Bommarna nere. EW >< Bdn S'Ahrm/ 28 08:00 28 12:00
U.Pa|ovaara.

. . 3 älgar på spåret, 1 död 1 skadad ? . T Grönlund A Nil- 21:45 .
1127 21.45 thkl Nyf-Klbg Le 84 T 9256 Km 4+300 Ro >< Bdn SSG" polisen 27 23:55 27 23.55

1127 17:25 Täta; Fjá-Har Kra E2 DRO/ TOR Fungerar ej mellan GV-FJÅ. EW >< Kra Robert Byström. 27 17:30 27 22:50

1127 14:15 Tkl Bdn Bdn B8 Plattformsbommar går ej pga snö ochis. ML Bdn |.Taaveniku 27 14:17

1127 09:00 thkl Rsn Kra S7 Ur kontroll vx 2 SL Kra Näsholm 27 09:00

1127 08:20 R Ylitalo Rut Kra E12 Fel 2.3 . Livsfarlig . noteringar Kra. RÖ Kra H Karlsson 27 08:50

1127 03:30 Tkl Bodträsk Le BS Skadade renar DB >< Bdn U 27 03:45 27 06:30
SandbergGsandberq

1126 2155 thkl Vns Uå T1 Larmar fel DB >< Vns G Vikström 26 22:00 26 22:30

_ . _ Påkörd T5089 100 norr block ligger K-O Granström , _
1126 21.34 thkl Hls Vdn Uå 84 mellan Sn16_117 ,.LEvåR.. DB >< Vns si vardsson 26 21.35 26 24.00

1126 21 :25 thkl Bdn Le T30 Tâgorderradion störningar RÖ >< Bdn

_ _ 1 älg påkörd och kastats mot st 115 av T -- T Engström.Polisen , _
1126 18.10 T 982 Bdn Hfs Le E1 4016. :h _Viaduktenl ' KO" av trådläqe' RO >< Bdn A Karlsson 26 18.15 26 19.05

_ . _ Vid viadukten till Hp-spåret,tror T 4016 »- _ .
1126 17.05 thkl Bdn Hfs Le 830 att han körde á nån. 982 kollar. RO >< T 982 26 17.10 26 18.10

1126 11:30 thkl Åst-Luä Uå 52 Felakt'ga'nd'kei'nga'glmde h'a'pk'a" BL,DB Bdn J Westerlund 26 11:55 26 13:10
spaningslos tv

1126 02:16 Brnl Bst omr Le E6 Brytarfelskydd utlöst ML Bdn

1126 15:05 thkl Vns Uå T1 Bandspelaren stannat RÖ Uå F From 26 15:10

1126 14:18 Vx Le Le E14 Freja fel tågvärme RÖ Bdn T Engström 26 14:20 26 16:00

1126 13:01 thkl Rsn Kra S3 Indk fel manöver DB Kra Acki 26 13:10

1126 13:00 thkl Stä-Grs Kra 830 Vägövergång hög kant bilister klagar DB Bdn T Engström 26 13:01

1126 10:15 thkl Kra Kra T1 Bandspelaren larmar SL Kra Bjuhr 26 10:15 26 10:40

1126 08:45 thkl Lså Kra B4 No inf T983 död SL Bdn O Sjöström 26 09:15

1126 07:43 thkl Thm Le SQ Vägskyddsanl. Lyser ej alla vita för bilar SL Bdn C Lindhal 26 07:45

1126 09:03 thkl Sbk Kra SS Tastaturkoder krånglar DB Kra M Fredriksson 26 09:05

1126 07:20 thkl Lab-Fjå Kra B4 Sö om Kaitium DB Kra Jönsson/thkl 26 07:22

1125 13:11 thkl Skl Le 330 T'"b d T7°84 "ä'a kö'a picykl'stmm SL Bdn I Hedquist 25 13:14 25 14:10
rundade fungerande vagskydd

1125 21 :58 thkl Ntv Kra B12 Kolla spår läge mellan fsi och inf i norr ML X

1125 20:10 thkl Rsn Kra ss lndikenngsstörningarStations-manöver. RÖ X Kra

Kolla med F|tk|.

0 I 0 o 0 0 a

Figur 10 Feljournal fran Bodens bandrtftcentral fran Sista veckan 1
november 1998. Felsta'lle anger vid vilken eller mellan vilka stationer felet
inträffat. Kod klassifzcerar felet enligt kodlista i figur 11.

Akronymen för det nya systemet är Ofelia och står för 0 fel i anläggningar. När

ett felsymptom Visas skapar bandriftledningen en felrapport. Denna kompletteras

sedan i flera steg ända till det orsakande felet är åtgärdat och sedan stängs den.

Under den tid felrapporten är Öppen ska eventuella störningar på tågtrafiken som

felet orsakar, enligt TFÖR, föras in. Därför använder Ofelia samma orsakskoder

som TFÖR. Det är infrastrukturkoder och andra koder som är Banverkets ansvar

som kommer att föras in i Ofelia.
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Ljussignaler. Ett vanligt problem är att en glödlampa går sönder. I Gävle

framhölls detta problem och man påpekade att en enkel motåtgärd är att installera

en extra lampa eller sätta in lysdioder.

I Boden nämns Också att växelfel skapar mycket problem. Det är viktigt att

växeltungorna ansluter på rätt sätt till rälsen, eftersom tågledningscentralen annars

kan få en indikation om att växeln är ur kontroll. I de fallen ska passerande tåg

stanna och föraren gå av och se till att växeln ligger rätt innan tåget tillåts passera.

Dåligt smorda växlar. I Stockholm och Göteborg påpekas att en orsak till

växelfel kan vara att de är dåligt smorda. I Göteborg har man uppfattningen att det

beror på att Banverket gått över till ett mer miljövänligt smörjfett som kan kräva

mer frekventa insatser.

Datorfel. I Stockholm stoppade huvuddatorn för tågtrafikledningscentralen

1997. Visserligen finns ersättningsdator, men huvuddatorn lämnade inte över som

den skulle. Orsaken är ännu (hösten 1998) inte helt klarlagd. Kommunikationen

bröts mellan trafikledning å ena sidan och signaler och bana å andra. Signalsyste-

met fungerade dock så olycksrisken påverkades inte. Trafikledningen fick så små-

ningom hj älpligt skötas genom att en del stationer återbemannades.

Hjälpkraften (10 kV). Hjälpkraftsystemet förser ställverk och andra installa-

tioner längs banan med el. Systemet är gammalt och dimensionerat för behov som

fanns längre tillbaka i tiden. Senare har behoven ökat så den nuvarande belast-

ningen är så hög att säkringar ofta löser ut med elavbrott som följd. Det har fram-

hållits som ett problem på flera håll.

Kontaktledningsbrott. En sliten kontaktledning kan lätt gå av. Ledning nöts

varje gång strömavtagaren på ett tåg passerar. Det gäller speciellt om strömavta-

garen har felaktigt tryck mot ledningen, vilket kan vara både för högt och för lågt.

Precis som med rälsen ökar risken för brott vid tilltagande kyla. Problemet finns

dock i hela landet.

Avbrända skyddssektioner. Elkraft matas in i kontakledningsnätet i flera

punkter. Mellan varje inmatningspunkt måste det finnas en skyddssektion som

isolerar inmatningarna från varandra. Ibland blir det överslag i dessa skyddssek-

tioner. Ofta är det tåg som orsakar detta. Det ställs krav på hur en lokförare ska

föra fram tåget i en skyddssektion. Problemet påpekades speciellt i Boden.

Spårledningsfel. Den ena rälsen för tillbaka ström medan den andra används
för signalsystemet. Det betyder att den andra rälsen är uppdelad i blocksträckor

som är isolerade från varandra med sk. isolerskarvar. När det finns tåg på banan

kortsluter det de bägge rälsarna på en blocksträcka och hindrar genom signalsy-

stemet andra tåg från att komma in på samma sträcka. Ibland blir det korslutning

vid en isolerskarv och då blockerar ett närvarande tåg två eller fler blocksträckor.

Banans kapacitet minskar och störningar kan uppstå. En orsak kan vara att tågens

hjul plöjer fram på rälsen och skjuter fram rälsens stål så att det så småningom

ligger över isoleringen.

6.1.1.2 Väder

Is och snö. Normalt röjer tågen själva snö från banan, men vid kraftiga snöfall

eller på banor med gles trafik kan mängden snö bli så stor att speciella snöröj-

ningsfordon används. På väskusten och Sydsverige kan hård vindskapa fram-

komlighetsproblem även vid måttliga snöfall, då stora snödrev bildas. Det vanli-

gaste felet som snö och is orsakar är växlar ur kontroll. Is eller snö tränger in vid

växelns tunga och tågtrafikledningen får då ingen indikation om växelns läge. Det
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finns värme i växlarna för att smälta snön. Värmeaggregaten är i allmänhet termo-

statstyrda, vilket medför en risk att värmen inte sätts på när is faller av från pas-

serande tåg. Det finns ingen indikation hos tågtrafikledningen om när värmeag-

gregatet är påslaget.

Bandriftledningen i Malmö påpekar problemet med solkurvor, men det bör

finnas i Övriga landet också. Även helsvetsad räls kan drabbas av solkurvor. Inte

så att spårvidden ändras, men kurvor kan skapas eller förändras. Det är därför

viktigt att det råder rätt temperatur när rälsen läggs och att den spänns in på rätt

sätt.

Lövhalka. Löv som faller på spåren sänker kraftigt den redan låga friktionen.

Det kan då bli svårt för framförallt tunga godståg att ta sig upp för backar. Max-

lasten kan ibland sänkas närdet finns risk för lövhalka. Hastighetsmätaren i ett tåg

som slirar visar felaktigt hög hastighet. Tåget kan då komma att stoppas av ATC.

Ett slirande tåg kan också orsaka deformationer av rälsen.

Kyla. Vid sträng kyla blir både räls och kontaktledning skörare och risken för

brott ökar. Även lokens många metallkomponenter blir skörare. Det finns också

en risk att tåg som står stilla fryser fast på spåret.

Saltsänk. På väskustbanan uppstår ibland problem med saltstänk på kontakt-

ledningarna som leder till elektriska överslag och strömavbrott som följd.

Till exempel Viskadalsbanan går nära ett vattendrag med stor risk för över-

svämning.

Vissa banor är dragna där det finns stora risker för ras och skred. Detta nämn-

des speciellt i Göteborg.

6.1.1.3 Redundans

Järnvägssystemet norr om Långsele består av norra stambanan och malmbanan

samt några tvärbanor. Det finns inga möjligheter att leda om jämvägstrafik.

Malmtågen och de sk. ståltågen mellan Luleå och Borlänge får vänta vid avbrott

till banan är funktion. Det finns reguljära godståg med färskvaror från Norge som

trafikerar malmbanan och norra stambanan. Deras last förs över till lastbil vid

längre avbrott. Buss ersätter de få resandetågen dagtid. Nattågen drabbas av förse-

ningar när banan inte fungerar.

I Stockholm finns det välkända problemet med den sk. getingmidj an söder om

centralstationen. Vid avbrott ersätts pendeltågstrafiken med bussar. Fjärrtåg kan i

viss utsträckning ledas om, men i övrigt ersätts de med buss. Omledningsmöjlig-

heterna i Stockholms trafikledningsområde är begränsade. Den nya enkelspåriga

Svealandsbanan uppfattas som en kritisk länk, vilket bl.a. beror på att den är

byggd för en tidtabell som nästan redan från start inte förmådde svara mot efter-

frågan.

I Göteborg kan trafik i viss utsträckning ledas om. Trafiken kan tex. ledas

förbi Göteborg på Viskadalsbanan och Älvsborgbanan över Borås, men kapacite-

ten på dessa banor är låg. Många bansträckor utnyttjas nära sin kapacitetsgräns.

Dit hör sträckan mellan Göteborg och Alingsås, som visserligen är dubbelspårig,

men trafikeras av såväl fjärrtåg som pendeltåg och godståg.

Det finns mycket goda omledningsmöjligheter i Malmö, men precis som i Gö-

teborg samsas gods-, pendel- och fjärrtåg på samma dubbelspår. Det innebär att

marginalerna är små i tidtabellen och relativt små förseningar får långvariga
effekter för systemet.
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Även i Gävle finns det goda möjligheter att leda om trafik, men banorna är hårt

belastade, så det kan vara svårt att tränga in mer trafik. Söder om Gävle är ost-

kustbanan dubbelspårig, men det finns en kort sträcka utanför Skutskär som både

enkelspårig och kurvig, vilket gör den till en kritisk länk.

6.1.14 Olyckor

Större olyckor eller olyckor med personskador är ovanliga i jämvägstrafiken, om

man undantar kollisioner med bilar vid plankorsningar.

Det finns också det mycket svåra problemet med självmord genom att männi-

skor ställer sig framför ett tåg. I grunden finns det naturligtvis ett stort lidande

som driver människor till sådana handlingar, men dessvärre förs detta lidande

över till många fler. Lokföraren hamnar i en fruktansvärd situation när denne inser

vad som ska ske men inte har en möjlighet att förhindra det. Räddningspersonal

ska ta hand om den påkörde. I det perspektivet spelar naturligtvis konsekvensen

för tågtrafiken mindre roll. Dock, lokföraren kan och ska givetvis inte köra tåget

vidare, utan ny förare måste kallas in, med den försening det innebär för inte en-

bart aktuellt tåg utan även för andra tåg.

Den höga säkerheten för tåg jämfört med vägtrafik gör att man försöker trans-

portera farligt gods på järnväg. Det har skett flera olyckor med farligt gods med

tidsödande röjningsarbete och stora störningar för jämvägstrafiken.

Tillbud på olyckor som kan leda till olyckor med personskador eller stora

egendomsskador ska rapporteras till järnvägsinspektionen.

6.1.1.5 Fordonsfel

Ett generellt problem är de ovan nämnda hjulplattorna, dvs. att ett hjul har en plan

yta som är längre än 60 mm. När en hjulplatta upptäcks sänks högsta tillåtna

hastighet på den eller de banor som hjulet trafikerat, vilket gäller till besiktning av

banorna genomförts. I takt med att Banverkets personal utefter banorna har mins-

kat har det blivit svårare att upptäcka tåg med hjulplattor. Det hörs nämligen

ganska bra när ett sådant tåg passerar. Nu finns det några få anläggningar runt om

i landet för att automatisk detektera hjulplattor.

En orsak till hjulplatta kan vara att bromsen ligger an på något hjul. Det leder

också till hög värme som kan orsaka bränder utefter banan. Numera finns ett

ganska tätt nät av detektorer för att upptäcka vagnar med bromsen tillslagen. Det

är emellertid inte så tätt att man säkert hinner stoppa tåget innan skador uppstår.

I Stockholm påpekades att pendeltågen ofta drabbas av dörrfel, vilket gör att de

blir stående och hindrar annan trafik.

6.1.1.6 Hot och sabotage

Bombhot förekommer, men det uppfattas inte som ett stort problem. Däremot för-

kommer en skadegörelse på anläggningarna. Banorna är inte inhägnade och sig-

naler och ledningar till dessa är då lätta att komma åt. Dessutom finns det en hel

del datorutrustningar utefter banan, som en del tror att de kan utnyttja i andra

sammanhang.
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6.1.2 Dokumenteras inträffade sårbarhetshändelser?

Sker det systematiskt?
Sammanställs statistik?

Vilken tillgänglighet har dokumentationen?

Svaret på de tre första frågorna är ja, även om de kan finnas behov av ytterligare

statistiksammanställningar. Tillgängligheten är hygglig. Den är bra när det gäller

tågföringsstatistiken, men sämre när det gäller feljournaler och felrapporteringar,

eftersom det finns flera olika system.

6.1.3 Vägverket har annan organisation av väghållningen vid icke-

normala förhållanden (snöväder, ras- och översvämnings-

olyckor, olyckor med farligt gods, kärnkraftolyckor, skogs-

bränder, stormerlorkaner, hotbilder etc.)

Sker motsvarande inom Banverket?

Hur hanteras en händelse som påverkar flera regioner och tåg-

trafikledningsområden?
Finns det en förberedd strategi?

Nej, det finns ingen förberedd organisation som träder in vid extrema förhållan-

den.

Problem som berör flera trafikledningsområden, t.ex. omledning av tåg löser

man enligt någon informella rutiner som vuxit fram. Det förutsätter att erfaren

personal, som känner dessa rutiner, finns på inblandade ledningscentraler annars

är risken för missförstånd stor.

Det verkar inte finnas någon förberedd strategi för hur man ska agera i svåra

situationer.

6.1.4 Hur hanteras sårbarhetshändelser? Vilka strategier finns?

Vid vilka händelser och vilken utsträckning är strategin

- Beredskap (passiv strategi)

- Åtgärdsplan (proaktiv strategi)

- Åtgärd bestäms efter situationen (reaktiv strategi)

Det är ovanligt att ha personal i beredskap. Normalt finns det på bandriftcentra-

lerna en lista över personer som kan genomföra olika typer av åtgärder. När något

inträffar som kräver åtgärd ringer man runt för att finna någon som kan rycka in.

Det kan naturligtvis vara svårt ibland, speciellt under helgnätter. Personalen på

listan finns i stor utsträckning på Banverkets produktionsdivision. Personal vid

planerade banarbeten kan ibland även utföra akuta åtgärder.

I takt med att mer avancerad informationsteknologi införs krävs det allt oftare

specialistkompetens för att genomföra akuta åtgärder. I Boden var man bekymrad

över vad som skulle hända med specialisttillgången under semesterperioden.

I Stockholm finns personal i beredskap för snöröjning. I Gävle och Borlänge

finns signaljour för att kunna åtgärda fel i signal inom tre timmar, t.ex. byta ut

trasiga glödlampor.

Vid olyckor finns det handlingsplaner eller checklistor som beskriver vilka åt-

gärder som vidtas när.

Omledning av trafik görs reaktivt baserat på tidigare liknande erfarenheter. Det

förutsätter att trafikledningscentralen alltid är bemannad med någon eller några

personer som har lång erfarenhet.

28 VTI notat 34-1999



6.2 Förbättringar

De som intervjuades framförde förslag på åtgärder som kan leda till minskad sår-

barhet.

Det finns behov av förbättrat och mer frekvent underhåll. Det antyddes att ka-

pitalet i form av infrastrukturanläggningar försämras.

På bandrifts- och trafikledningscentralerna finns det behov av ett beslutstödsy-

stem som kan hjälpa till när det uppstår svåra situationer. Eftersom ledningen av

järnvägstrafiken är starkt centraliserad betyder det att de beslut som fattas på led-

ningscentralema får stora effekter på trafiken.

I Gävle och på andra håll påpekades att tidtabellen många gånger är väldigt

tajt. Det finns nästan inga utrymmen för extratåg eller att ta igen förseningar. Spe-

ciellt uttrycktes behovet av en vintertidtabell.

Gränssnittet i tågtrafikledningssystemet mot tågklareraren är inte speciellt an-

vändarvänligt och det tog man upp som ett problem i Göteborg. Användarvänlig-

heten är givetvis mycket viktig för att undvika mänskliga misstag.

I Göteborg efterlyste man också ett formellt och tydligt språk mellan tågklare-

rare och tågförare ungefär som man har i flyget.

Olyckstillbud ska rapporteras till jämvägsinspektionen. Mörkertalet här har

minskat de senaste åren, men det behöver förmodligen bli bättre. En viktig del är

att förändra kulturen på ledningscentralerna så att tillbudsrapporteringen inte an-

vänds för att finna syndabockar utan för att förbättra regler och rutiner.

6.3 Slutsatser av intervjuerna

Det finns en mängd felhändelser som uppstår i bansystemet och som kan vara

relevanta i ett sårbarhetsperspektiv. Gemensamt för dessa händelser är att de är

länkar i kedjor av orsakssamband. Bandrift- och trafikledningar gör idag analys av

den statistik som samlas in och vidtar också lämpliga åtgärder. Det verkar dock

finnas ytterligare behov av en mer strukturerad beskrivning av hurett fel leder

fram genom kedjor av samband till konsekvens i form av störningar. Speciellt

viktigt är det att kartlägga vilka fel som först i samverkan ger negativa konse-

kvenser. Det finns gott om relevanta data tillgängliga försådana analyser.

Planeringsprocessen bör också studeras ur ett sårbarhetsperspektiv. Speciellt

bör processen för att ta fram ny tidtabell synas noga. Det har även påpekats att

budgetprocessen leder till alltför kortsiktig planering.

Agerandet på ledningscentralerna har uppenbart stora konsekvenser. Det bety-

der att all relevant information måste finnas tillgänglig, men eftersom besluten

ofta fattas med kort varsel, räcker inte det. Ett beslutsstödsystem som sorterar

fram relevant information för varje situation är en viktig komponent.

På trafikledningscentralerna gavs intrycket att de inte är väl förberedda på en

situation där många operatörer trafikerar samma banor. Det finns behov av att

utvecklar strategier och riktlinjer för hur trafiken ska prioriteras i en sådan situa-

tion. Idag när det i stort sett bara finns en operatör, SJ, kan frågor om vilka tåg

som ska prioriteras överlåtas till denne. Inom några år ser det nu ut som tre ope-

ratörer, SJ, Citypendeln och A-train kommer att trafikera samma bana norr om

Stockholm.
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7 Slutsatser och fortsatt forskning

7.1 Slutsatser av förstudien

I tidigare avsnitt finns en rad exempel på händelser som uppträder i järnvägssy-

stemet, vilka många gånger leder fram till störningar i trafiken. Det framgår också

att det är kedjor av orsakssamband som leder fram till stömingen.

Ofta kan flera bakomliggande faktorer i samverkan leda fram till störningar. Ett

exempel på det är när ett lok med sliten strömavtagare river ner en dåligt under-

hållen kontaktledning vid sträng kyla. Om en av dessa tre faktorer inte gällt skulle

förmodligen inte stömingen inträffat. Det finns således flera faktorer som kan

påverkas för att minska störningar i form av nedrivna kontaktledningar. Möjligen

kan det vara svårt att påverka det många gånger bistra vinterklimatet.

För att minska sårbarheten är det Viktigt att beskriva strukturen i de orsakssam-

band som leder fram till störningar i trafiken. Det går att göra med dataanalytiska

metoder där data från felrapporteringar och orsakskodade störningar anpassas till

statistiska modeller.

Personalen på trafiklednings- och bandriftcentralerna har behov av beslutstöd-

system och handlingsstrategier för att hantera icke-normala situationer. För det

behöver man inventera vilken information som är relevant i vilka situationer. Se-

dan utvecklas system som tillhandahåller denna information på ett sätt och en

form att det är ett stöd för den som ska fatta beslut. Det är också Viktigt att for-

mulera strategier för hur personalen ska agera. Sådana strategier kan prövas mot

varandra i stokastiska eller kanske tom. deterministiska simuleringsmodeller.

J ämvägssystemet är åtminstone i förhållande till vägsystemet deterministiskt när

det gäller trafikstyming.

Järnvägssystemet drabbas då och då av mycket omfattande olyckor, ofta är far-

ligt gods inblandat, som orsakar kraftiga och långvariga störningar i tågtrafiken.

Orsaker och konsekvens för sådana kan inte beskrivas med tillgänglig statistik,

eftersom datamängden är för liten. Istället bör det utvecklas metoder för att for-

mulera scenarios för sådana händelser. Orsaker och konsekvenser kan sedan be-

skrivas m.h.a. händelse- och felträdsanalyser.

7.2 Förslag till doktorandprojekt

Det krävs fördjupning inom området. Litteraturstudier är givetvis viktigt. En

doktorand behöver också den tekniska baskunskap som ges av att under en längre

period följa arbetet på ledningscentraler. Dessutom finns det stora fördelar med att

försöka studera hur jämvägstrafiken leds i andra europeiska länder.

Med stöd av databaser kan doktoranden bestämma statistiska modeller som be-

skriver de kedjor av orsakssamband som leder fram till olika störningar. Detta är

underlag för att identifiera komponenter eller delar i jämvägssystemet som bidrar

kraftigt till känslighet för störningar. Det kan också vara möjligt att pröva om åt-

gärder är kostnadseffektiva med modeller för att värdera störningar.

Modeller för värdering av störningar kan studeras. Värdet kan betraktas som en

funktion av förseningsminuter för tåg. En mer utvecklad modell bör ta hänsyn till

mängden drabbade passagerare och tidsvärdet för dessa eller alternativt kan förse-

ning för olika typer av god värderas olika.

Doktoranden kan också arbeta med beslutstödsystem och simulering av olika

handlingsstrategier för ledningscentralerna.
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Parallellt kan scenariotekniken för händelser med mycket svåra konsekvenser

utvecklas och tillämpas.

Projektet bör innehålla följ ande moment:

1. Inventering av verktyg för orsak- och konsekvensanalys, t.ex. felträdsanalys

för analys av orsaker, händelseträdsanalys eller simuleringsmodeller för ana-

lys av konsekvenser.

2. Kartläggning och inventering av tillgängliga data och statistik.

3. Värdering, överföring och implementering av lämpliga analys- och modell-

verktyg.

4. Kontinuerlig uppbyggnad av teknisk baskunskap och återkommande praktik-

perioder på trafiklednings- och bandriftcentraler.

5. Sårbarhetsanalys I a:
Studier av alla tågförseningar i ett begränsat område under avgränsad tid och

identifiering av kedjorna av orsakande händelser i olika databaser för att finna

primära förseningsorsaker.

Sårbarhetsanalys I b:

Samma som I a, men studier endast av händelser med mycket stora förse-

ningar och då under en lång tidsperiod i hela järnvägssystemet.

Sårbarhetsanalys I c:

Formulering av scenarior för händelser med mycket svåra sårbarhetskonse-

kvenser och använd felträdsanalys för att bestämma bakomliggande orsakande

händelser.

6. Licentiatexamen.

7. Sårbarhetsanalys II, alternativ A.

Med utgångspunkt från olika typer av händelser och empiriska studier i data-

baser, bestäms med vilka strategier händelserna hanterats och vilka konse-

kvenser de fått.

Formulering av scenarior för händelser som potentiellt kan leda till stora sår-

barhetsskador. Användning av händelseträdsanalyser för att bestämma konse-

kvenser.

Alternativ B.

Implementering och anpassning av en existerande eller utveckling av en ny

simuleringsmodell för konsekvensanalyser och beslutsstöd. Olika strategier

och organisationsformer kan jämföras.

8. Förslag till åtgärder för minskad sårbarhet. Kostnadsnyttoanalyser.

9. Doktorsexamen.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

Frågeformulär

Sårbarhet

Sårbarhet avser plötsliga, oförutsedda händelser som leder till icke försumbara negativa

konsekvenser för delav jämvägstransportsystemets funktion

 

Ej ekonomisk sårbarhet (företags ekonomiska ställning)

Ej miljöns sårbarhet

  

1. Vilka typer av sårbarhetsskador inträffar?

Hur ofta?

Vad blir konsekvenserna?

 

T Frekvens Konsekvens

Brister i tekniska

system

Redundans

Olyckor

Fordonsfel

Hot och sabotage
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

  

2. Dokumenteras inträffade sårbarhetshändelser?

Sker det systematiskt?

Sammanställs statistik?

Vilken tillgänglighet har dokumentationen?

   

93. Vägverket har annan organisation av väghållningen vid icke-normala förhållanden

(snöväder, ras- och Översvämningsolyckor, olyckor med farligt gods, kärnkraft-

olyckor, skogsbränder, stormer/orkaner, hotbilder etc.)

Sker motsvarande inom Banverket?

Hur hanteras en händelse som påverkar flera regioner och tågtrafikledningsområ-

den?

Finns det en förberedd strategi?

   

4. Hur hanteras sårbarhetshänelser? Vilka strategier finns?

Vid vilka händelser och vilken utsträckning är strategin

- Beredskap (passiv strategi)

- Åtgärdsplan (proaktiv strategi)

- Åtgärd bestäms efter situationen (reaktiv strategi)
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Bilaga 2

Sid 1 (l)

Genomförda intervjuer

Ort

Boden

Stockholm

Göteborg

Malmö

Gävle

Stockholm

Datum

98-1 1-30

98-12-04

98-12-17

98-12-22

99-01-29

99-02-04
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Kodista Banfel Kodlista Elfel KodTista Signai'iei Kodista Telefel
B1 Slagihjul besiktning E1 Fel16KV S1 *Balisfel T1 Bandspelare

Bz Annan besiktning E2 Fel 1OKV 82 Beläggningar T2 Data

BS Ren E3 Lågspänning 220/380V SS Fjärrfel/Fel ställverk T3 Detektor

B4 Älg E4 Reservkraft S4 Fel Ställverk 85 T4 Fel Larmutrustning

BS Hund E5 Omformarstationer 85 Jordfel T5 Brandlarm

86 Tamboskap E6 Omriktarstationer 86 Signaler T6 Inbrottslarm

87 Andra djur E7 Transformatorststioner S7 Växlar T7 Sabotagelarm

88 Snö/is E8 Kopplingscentraler S8 Spärrar T8 Driftlarm

Bg Isolskarv E9 KS-brytare SQ Vägskyddsanläggning T9 Provlarm

B10 Rälsbrott E10 AT-systemet T10 Telefoner

B11 Urspåming E11 Spider T11 Driftradio

B12 Spårlägesfel E12 Manöverdon/Frånskiljare T12 Transmisionsfel

E13 Växelvärme T13 Kabelfel

E14 Tågvärme/Lokvärme T14 Riis

E15 Tlc nya

E16 Bangårdsbelysning

830 Diverse E30 Diverse 830 Diverse T30 Diverse

Figur 11 Kodlzsta for klasszfzcermg av fel 1 Jarnvagstransportsystemets
infrastruktur. Denna lista används vid Bodens bandriftcentral.

    

40

30 -

20 -

Felgrupp

-Telefel

10 .
.Signalfel

(D
C

m Elielg -

i 0 _ -Banfel
31.10.98 07.11.98 15.11.98 22.11.98 29.11.98

Datum

Figur 12 Dagliga frekvenser enligt Bodensfeljournalfördelade på grupper.

De felorsaker som TFÖR registrerar och de fel som anmäls till bandriftled-

ningarna är ofta endast ett symptom på ett fel i en annan anläggning. Fel i en

spårväer visar sig för lokföraren som stoppbesked i en ljussignal. Bandriftled-

ningen kompletterar felrapporten så att det verkliga felet kan identifieras och åt-

gärdas.

Dessvärre kommer inte Ofelia att byggas upp retroaktivt, utan för tidpunkter

före 1999 är man hänvisad till de gamla felrapporteringssystemen där konsekven-

ser i form av störningar på tågtrafiken inte finns med.
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6 Intervjuer
Tågtrafikledningen är en division i Banverket som har till uppgift att leda all tåg-

trafik enligt tidtabell. Detta görs f.n. (årskiftet 1998/99) från åtta tågtrafikled-

ningscentraler. De finns i Boden, Ãnge, Gävle, Stockholm, Hallsberg, Norrkö-

ping, Göteborg och Malmö. Datum och deltagare framgår av bilaga 2.

För driften av järnvägens infrastruktur svarar Banverkets regioners bandriftled-

ningar. Det finns fem regioner. Det operativa driftansvaret finns på bandriftcen-

tralerna som är samlokaliserade med tågtrafikledningscentraler.

För att kartlägga vilka störningar som drabbar järnvägen har tågtrafiklednings-

centraler och bandriftledningar i Boden, Stockholm och Gävle besökts. Dessutom

har tågtrafikledningscentralen i Göteborg och bandriftledningen i Malmö besökts.

Bandriftcentralema är ganska nya i sin nuvarande organisation även om det

funnits föregångare i form av eldriftcentraler. De har väl inte riktigt funnit sin

form ännu. Tågtrafikledningscentralema har funnits under längre tid även om de

fram till för något år sedan hörde till SJ. Deras längre historia kombinerat med att

de nyss bytt huvudman gör att de verkar vara lite mer avvaktande.

6.1 Frågeformuläret
Vid besöken har ett frågeformulär använts, se bilaga 1. Svaren på frågorna är be-

dömningar som är baserade på operativ erfarenhet, men det finns givetvis ett be-

tydande subjektivt inslag som beror av den aktuella situationen för den som sva-

rar. Det betyder att den bild som målas upp av sårbarhetsproblemen är kvalitativ,

dvs. olika problem pekas ut utan någon rangordning mellan dem.

Ofta är det en kedja av händelser, där en händelse är konsekvens av föregående

och orsak till nästa, som leder fram till störningar, vilka kan förhindras genom att

bryta kedjan någonstans. Det betyder att var och en som arbetar i systemet upp-

fattar att problemen finns i den del av kedjan som de kan förbättra och har kun-

skap om. De som intervjuats här är t.ex. i liten grad insatta i operatöremas perso-

nalförsörjning och lyfter därför inte fram det som ett problem, trots att det finns.

6.1.1 Vilka typer av sårbarhetsskador inträffar?
Hur ofta?

Vad blir konsekvenserna?

6.1.1.1 Brister i tekniska system

Fel spårvidd och fel spårläge innebär att största tillåtna hastighet sänks till

40 km/h. Det finns flera orsaker. Banan kan vara felaktig dimensionerad, under-

hållet eftersatt eller att det trafikerats med tåg, vars vikt överstiger den tillåtna.

Speciellt de sk. tvärbanoma i Norrland som ansluter till norra stambanan är ut-

satta.

Rälsbrott, som leder till sänkt hastighetsgräns, nämns speciellt i Norrland. Or-

saken kan vara att trafik skett med tåg som haft s.k. hjulplatta, dvs. att hjulet inte

varit riktigt runt utan haft en plan del som är längre än 60 mm. Sannolikheten att

en hjulplatta orsakar rälsbrott ökar vid tilltagande kyla. Det betyder att det är ett

relativt större problem i norra Sverige, men förkommer i hela landet.

I Boden har man problem med balisfel. Mellan spåren längs banan finns bali-

ser utplacerade. Information till och från tågen går via baliserna. Bl.a. är det in-
formation om signalers läge.
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