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Förord 
Automatisk hastighetsövervakning (i Sverige ofta kallad ATC) finns vid nästan 
alla viktigare järnvägar i Sverige, vid Stockholms tunnelbana och vid Lidingö-
banan (spårväg). Det är därför naturligt att det argumenterats för att införa någon 
form av hastighetsövervakning även vid spårväg. Redan från början har det därvid 
stått klart att det svenska ATC-systemet, i det utförande det har vid statens 
spåranläggningar, knappast skulle kunna uppvisa samhällsekonomisk lönsamhet 
vid en spårväg (trots aktningsvärda försök har det även varit svårt att övertygande 
visa att järnvägens system är lönsamt (Johansson 1998, DNV 2001)). Det har 
därför varit angeläget att försöka få ett grepp om vilka vinster som ett 
hastighetsövervakningssystem skulle kunna medföra. Om man i en första etapp 
gör en mycket grov uppskattning av vinsten kan man även bedöma vad ett 
övervakningssystem skulle få kosta. Denna rapport är ett försök att göra en sådan 
uppskattning av en möjlig vinst. Skattningen är i stort sett kvalitativ – givetvis 
finns en implicit, kvantitativ bedömning i bakgrunden – men det torde stå klart att 
ett lönsamt övervakningssystem måste vara långt billigare än de som i dag finns 
på marknaden för att det skall vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det bör 
emellertid noteras att det kan finnas andra skäl för att införa ett system; det kan 
vara ett politiskt krav eller det kan vara en sidoeffekt av ett övervakningssystem 
som motiveras av andra skäl än hastighetskontroll.  

Även om diskussionen i stor utsträckning är icke-kvantitativ åberopas på 
många ställen olycksstatistik och erfarenheter från olycksanalyser. Som källa har 
därvid i första hand använts Lindberg och Fredén 1995.  

Denna rapport utgör redovisning av ett delprojekt inom det på VTI pågående 
temat ”Light Rail – Light Cost, del II” som finansieras av VINNOVA. Delpro-
jektet har genomförts av Sven Fredén som även skrivit rapporten. 
 
Linköping i april 2002 

 
Ragnar Hedström 
Temaledare 
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1 Inledning 
Denna rapport behandlar effekten av teknisk hastighetsövervakning för 
spårvagnar. I detta sammanhang har endast risker i samband med kollisioner 
relevans. Olyckor i form av urspårningar, orsakade av att spårvagnen kört med för 
hög hastighet (spårtekniskt sett), har inträffat med i några fall allvarliga 
konsekvenser. De har dock nästan alltid varit orsakade av sådana tekniska fel eller 
sådana handhavandefel som knappast kunnat förhindras av ett system för 
hastighetsövervakning 

När en spårvagn är inblandad i en kollision kan man oftast finna att den 
omedelbara orsaken är en olämplig handling (eller brist på handling). Endast i få 
fall är ett tekniskt fel en nödvändig och tillräcklig orsak till olyckan. Däremot kan 
tekniska faktorer öka sannolikheten för olycka; till exempel oväntat lågt 
friktionstal eller oväntat låg bromseffekt på grund av is i bromssystemet. Det kan 
nästan alltid hävdas, att om spårvagnen bromsat kraftigt och i god tid skulle 
olyckan aldrig hänt. Problemet är att i de flesta fall har spårvagnsföraren inte i tid 
fått något tecken som skulle ha kunnat antyda att just den här bilisten plötsligt 
kommer att svänga ut framför spårvagnen eller att den här bilen faktiskt inte 
tänker stanna före korsningen eller att just denna fotgängare kommer att kliva ut 
precis när vagnen skall passera. Dessa olyckor kan varken en aldrig så alert förare 
eller det mest avancerade övervakningssystem förhindra – inte förrän man 
konstruerat ett system som säkert kan prediktera trafikanternas beteenden.  

Vid några få olyckshändelser har det kanske funnits några tecken, som rätt 
tolkade, skulle kunna antyda att bilisten kommer att köra in på spårvagnens 
färdväg och där spårvagnsföraren antingen inte sett dem, inte tolkat dem rätt eller 
medvetet ignorerat dem. Det finns ju också händelser då föraren uppenbarligen 
brustit i uppmärksamhet. Som en naturlig följd av detta har det föreslagits att man 
skulle införa någon form av stödfunktion som kunde varna föraren när hastigheten 
är för hög inför ett hinder eller sannolikt hinder och som kan ta över hastighets-
kontrollen av vagnen om föraren trots varningen inte minskar hastigheten. 

Det har ibland hävdats att en förenklad form av Banverkets s.k. ”ATC-
systemet” skulle kunna vara ett möjligt alternativ för övervakning av hastighet – 
därav detta delprojekts titel: ”Light ATC”. Detta får dock inte tolkas så att ett 
övervakningssystem typ BV ATC är det enda eller ens det första alternativet till 
ett system för hastighetsövervakning vid spårvägstrafik. Det finns flera alternativ 
både för spårväg i gatumiljö och på egen banvall.  

Alla övervakningssystem, som syftar till att genom hastighetsövervakning 
minska risker i spårvägstrafiken, är förknippade med kostnader. Där finns 
kostnader för investering, drift och underhåll. Det är även realistiskt att räkna med 
att tekniken, samtidigt som den minskar riskerna för vissa typer av kollisioner, 
kan komma att öka frekvensen av vissa andra olyckstyper. Denna fara finns även 
vid järnväg (s.k. ATC-beteende) men vid ett spårvägssystem, som innefattar såväl 
tågrörelser på avskild bana som färd i gatutrafik, tillkommer ytterligare problem. 
Föraren kommer att behöva växla mellan övervakad körning (egen bana) och 
oövervakad eller bara partiellt övervakad färd på gata. Detta måste medräknas i en 
kostnads-/nyttovärdering. Vissa system kan utöver riskminskningen ha vissa 
andra lönsamma funktioner, bland annat i form av effektivare trafikledning, något 
som även skall ingå i kalkylen men som inte berörs här.  

Effekten av här aktuella säkerhetssystem kan endast bedömas på basis av en 
samlad bild av de olyckor som förekommer vid en viss spårvägstrafik eftersom 
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antalet olyckor i relation till trafikarbetet och fördelningen mellan olika 
olyckstyper och olycksorsaker skiljer sig inte bara mellan olika spårvägssystem 
utan även inom ett system. Detta innebär att effekten av ett hastighetsövervak-
ningssystem kan skilja sig avsevärt och en eventuell C/B-analys är bara giltig för 
just det system som analyserats.  

Denna rapport diskuterar förutsättningar för och effekter av ett hastighets-
övervakningssystem på en mycket generell och kvalitativ nivå; en kvantitativ 
C/B-analys måste, som redan nämnts, baseras på ett konkret fall i form av ett tänkt 
eller verkligt spårvägssystem, vilket faller utanför denna rapports ramar.  

 
 

2 Vad är spårväg? 
Eftersom denna rapport behandlar system för hastighetsövervakning för spårväg 
kan det vara på sin plats att närmare beskriva begreppet spårväg. Mot bakgrund 
av att den omfattande litteraturen rörande hastighetsövervakning av spårburen 
trafik avser järnväg, kan det också vara anledning att här något beröra skillnaden 
mellan dessa två trafikmedel (i här relevanta avseenden). 

Begreppet spårväg är ej definierat i svensk lagtext. I praxis har spårväg kommit 
att innebära en form av spårburen trafik med fordon som är mindre än vad som är 
normalt vid järnvägstrafik, i de flesta fall åtminstone delvis trafik i gatumiljö, 
relativt tätt mellan hållplatser och måttlig tillåten högsta hastighet. Trafiken sker 
utan stöd av konventionell järnvägssäkerhetsteknik och i huvudsak ”på sikt” (den 
formella skillnaden är att de för svensk järnvägssäkerhet fundamentala begreppen 
block, tågvägar och station saknas).  

Inom begreppet spårväg ryms många olika driftsformer. Där finns trafik med 
mycket låg hastighet mitt ibland fotgängare på en gågata och snabb trafik på egen 
banvall, helt avskild från annan trafik och med signalreglering och plankorsningar 
med skydd. Dessa stora olikheter återspeglas också i den följande diskussionen. 
Ett säkerhetssystem som kan vara meningsfullt vid trafik på egen banvall är 
kanske fullkomligt bortkastat när vagnen rör sig i gatumiljö. 

Här avhandlas endast sådana spårvägssystem som delvis går på gata, delvis på 
eget spårområde och den som kan ha korsningar i plan för såväl fotgängare som 
fordon.  

 
 

3 Relevanta olyckstyper  
3.1 Allmänt 
Det är endast vissa olyckstyper vars antal kan påverkas av hastigheten omedelbart 
före olyckshändelsen: sammanstötningar mellan spårvagn och annat vägfordon 
eller annan spårvagn och påkörning av fotgängare eller cyklist. Fördelningen i 
antal mellan de olika typerna av olyckshändelse skiljer sig avsevärt beroende av 
vilken miljö spårvagnen rör sig i. I gatumiljö dominerar för gatutrafik typiska 
olycksorsaker; någon är ouppmärksam någon sekund, missförstår medtrafikan-
ternas intentioner, felbedömer ett avstånd eller underskattar bromssträckan. 
Spårvagnens motpart är nästan alltid en fotgängare eller något annat fordon än en 
spårvagn. När spårvagnen går på egen banvall är de typiska olyckshändelserna 
kollision med bil på plankorsning och påkörning av personer som uppehåller sig 
på spåret.  
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Som en följd av kollisioner eller häftiga inbromsningar i samband med tillbud 
till kollisioner förekommer i gatumiljö relativt många skador på grund av fall i 
vagnen. En häftig inbromsning eller sammanstötning leder till att stående 
passagerare – som oftast är oförberedda på den kraftiga retardationen – faller och 
skadar sig. Utan tvekan kan man anta att antalet fall i vagn påverkas av ett 
hastighetsövervakningssystem. Antalet fall som beror av att vagnen kolliderar kan 
förhoppningsvis minska men det är knappast alltför pessimistiskt att anta, att 
antalet fall orsakade av en häftig inbromsning på grund av ett ingripande från 
övervakningssystemet kommer att öka förutsatt att detta används även i gatumiljö 
och reagerar för vägfordon. Vid en nytto/kostnadskalkyl bör även dessa olyckor 
vägas in. 

 
 

3.2 Kollision mellan spårvagnar 
3.2.1 Spårvagn i gatumiljö 
Sammanstötningar mellan spårvagnar, bakifrån, framifrån och från sidan, skulle i 
de allra flesta fall kunnat förhindras genom att en, eller i något fall båda vagnarna 
bromsat kraftigt. Sammanstötning i stadsmiljö beror oftast på att föraren 
överskattat den tillgängliga friktionen eller blivit distraherad av annan trafik och 
inte observerat att framförvarande vagn oväntat bromsat in. Ett speciellt problem 
utgörs av de växlar och korsningar som finns där två linjer möts. En fellagd växel 
eller en urspårning kan där lätt leda till att en vagn tar en oväntad riktning vilket i 
sin tur kan leda till en sammanstötning med en annan vagn som rör sig i motsatt 
riktning. 

 
3.2.2 Spårvagn på egen bana 
Sammanstötning på egen banvall är ofta orsakad av att en spårvagn på grund av 
ett fel eller hinder stannat på plats där man inte förväntar sig att en vagn skall vara 
stillastående och där man kanske inte är särskilt observant. Lokalt kan det även 
förekomma att siktsträckan är kortare än bromssträckan (som är avhängig 
lutningsförhållanden, friktion och tillåten hastighet). 

 
 

3.3 Kollision mellan spårvagn och annan trafikant 
3.3.1 Spårvagn i gatumiljö 
I gatumiljön är orsaken till en kollision nästan alltid att hinder i form av ett annat 
fordon eller en fotgängare dyker upp framför spårvagnen och enda möjligheten att 
undvika en kollision är kanske att spårvagnen bromsar. För att kunna bedöma 
nyttan av ett övervakningssystem är det nödvändigt att avgöra hur många olyckor 
som överhuvudtaget kan avvärjas genom en inbromsning. Eftersom vi här endast 
diskuterar metoder för påverkan av spårvagnens manövrering är endast sådana 
kollisioner med andra fordon där spårvagnen och motparten möts front mot front 
relevanta. Sammanstötning med bilar som kör in i sidan av en spårvagn eller kör 
på spårvagnen bakifrån kan inte förhindras genom att spårvagnen bromsar. 

I det vanligaste händelseförloppet kör ett fordon (cyklist, personbil, lastbil, 
buss) parallellt med spårvagnen och något långsammare än denna – i allmänhet på 
spårvagnens högra sida – gör en snabb vänstersväng och kommer ut framför 
spårvagnen. I ett annat, också ganska vanligt, scenario, kliver en fotgängare ut 
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framför vagnen. I båda dessa fall kommer indikationen på vad som håller på att 
ske alldeles för sent för att en nödbromsning skall kunna avvärja olyckan.  
 

 
Figur 1 Spårvagnen är i färd med att passera bilen när denna bromsar och 
svänger vänster. 
 
 
3.3.2 Spårvagn på egen bana 
Här är sammanstötning i plankorsning den dominerande olyckstypen. Bortsett 
från några mycket få fall då en bilist av någon anledning stannat på korsningen 
(motorstopp eller svår halka) sker olyckorna då bilisten inte ser spårvagnen som 
närmar sig eller felbedömer avståndet och tror sig hinna före eller, när det finns 
automatiskt skydd (bommar, ljud/ljus), helt enkelt struntar i detta. Antag att en 
spårvagn och en bil närmar sig en korsning och antag vidare att de två fordonens 
respektive hastigheter är sådan att de kommer att stöta ihop i korsningen. För att 
undvika kollisionen måste den ene (eller båda) bromsa. Det är lätt att inse att vid 
normala relationer mellan bilens och spårvagnens hastighet har spårvagnens förare 
(eller den automatik som ersätter denna) ingen möjlighet att i så god tid inse att 
bilisten inte tänker stanna för korsningen att spårvagnsföraren hinner bromsa 
(spårvagnens retardation är normalt mindre än hälften av bilens). 
 

 
 
 

Spårvagn

Bil
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Figur 2  Tids-/väglängdsdiagram för en spårvagn och en bil som närmar sig en 
korsning. För kunna stanna före konfliktzonen (korsningen) måste spårvagnen 
börja bromsa vid tidpunkten a, bilen vid tidpunkten b. Av diagrammet framgår att 
spårvagnsföraren inte har någon möjlighet att i tid inse att bilisten inte tänker 
stanna före korsningen (det förutsätts att båda kör ungefär lika fort och att 
spårvagnens retardation är ca 3 m*sek2 och bilens 8 m*sek2). 
 
Enligt järnvägssäkerhetslagen är det förbjudet att beträda område för spårtrafik 
(utom där det är tydligt markerat att det är tillåtet!). Trots detta används 
spårområden ofta som fotgängarstråk. Eftersom de som rör sig där ofta är 
påverkade av alkohol eller andra droger har de stundtals svårt att hålla sig undan 
för spårvagnarna. Det är tänkbart att något system som varnar för att personer 
uppehåller sig på banan framför spårvagnen skulle kunna hindra någon olycka 
(det är nödvändigt att skilja mellan personer som är på banan (innanför ett 
eventuellt staket) och sådana som är strax utanför) – även när banan kröker och på 
ett avstånd minst lika stort som spårvagnens bromssträcka. 
 
 
4 Hastighetsövervakningens funktioner 
Syftet med ett system för hastighetsövervakning för spårvagnar är att den skall 
kunna identifiera sådana situationer där en hastighetsminskning är en möjlig (eller 
en föreskriven) åtgärd för att undvika en olycka, eventuellt beräkna den 
retardation som är nödvändig för att undvika olyckan, kontrollera att föraren 
bromsar i nödvändig omfattning och överta bromsningen från föraren om denna 
inte bromsar tillräckligt effektivt. Ett enklare alternativ är att systemet kräver 
nödbromsning i varje situation, som kan innebära en viss sannolikhet för olycka. 
Systemet med övervaknings- och beslutsfunktioner kan finnas på den enskilda 
spårvagnen (lokalt system, utspritt system) eller på en central övervakningscentral 
(vissa funktioner måste givetvis dock alltid finnas lokalt). Systemet måste i någon 
mening fungera bättre än föraren genom att göra meningsfulla inbromsningar 

 

Sträcka 

Tid 

 

Konflikt-
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Spårvagn 

Bil 

a 

b 
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även då föraren inte insett eller kunnat inse faran eller inte reagerat snabbt nog. 
Systemet får samtidigt inte alltför ofta felbedöma en situation, antingen genom att 
inte ingripa eller genom att bromsa i onödan. 

Att minska antalet kollisioner mellan två spårvagnar är ett på många sätt mer 
hanterbart projekt än motsvarande uppgift för olyckstypen kollision mellan 
spårvagn och annat fordon. En spårvagn har bara en frihetsgrad, alla vagnar 
disponeras av en organisation och man kan ordna så att alla förses med önskvärd 
utrustning för identifiering, lägesbestämning och kommunikation med andra 
vagnar och/eller ledningscentral. Det är också fullt möjligt och rimligt att införliva 
samtliga spårvagnar i ett större system som även omfattar infrastrukturen. 
Vagnarna kan övervakas noggrant och systemet kan ingripa i konfliktsituationer. 
Det är även möjligt att genom att koordinera spårväxlar och vagnar förhindra 
olyckor som beror på att en växel läggs så att spårvagnar kommer på kollisions-
kurs.  

Oavsett om systemet enbart skall övervaka att det inte sker någon kollision 
med annan spårvagn eller aktivt söka efter andra, möjliga konflikter, måste det ha 
en uppfattning om hur långt fram det ”intressanta” området sträcker sig. Systemet 
beräknar en blocksträcka (ett skyddsavstånd, lika med bromssträckan). Denna 
blocksträcka bör vara flytande, det vill säga sträcka sig framför fordonet och följa 
detta, och dess längd bör vara lika med fordonets bromssträcka plus en marginal 
(som bör vara hastighetsberoende). Informationen till de aktuella fordonen kan i 
ett sådant system inte ske vid bestämda punkter, typ baliser, utan måste ske 
kontinuerligt, t.ex. genom radio.  

Ett hastighetsövervakningssystem måste vara anpassat till verkligheten. I 
trafiken händer alltid saker som inte ingår i den ideala spårvägens begreppsvärld. 
Vagnar går sönder, gator och spår blockeras av havererade byggmaskiner och 
trasiga vattenledningar, strömmen i ledningen försvinner och resenärerna 
uppträder inte alltid i enlighet med framtagna prognoser. Systemet får i sådana 
situationer inte orsaka risker, inte heller omöjliggöra att spårvagnen kan fullfölja 
sin huvuduppgift att transportera resenärer eller försvåra detta i en sådan grad att 
personalen frestas att ”lura” systemet. Systemet måste dessutom antingen vara så 
utformat att det inte obefogat ingriper vid rangering och växling eller så att det på 
ett säkert sätt kan göras overksamt i sådana situationer. 

Ett generellt problem för hastighetsövervakning vid spårväg är att vagnen 
färdas mellan flera, helt väsensskilda trafikmiljöer. I den mån ett övervak-
ningssystem fungerar olika i olika miljöer – till exempel på egen banvall 
respektive i gatutrafik – måste informationen till föraren utformas så att denne 
tydligt uppfattar vilken kompetens som systemet besitter i det aktuella scenariet. 

 
 

5 System för hastighetsövervakning 
Utvecklingen inom alla de teknikområden – informationsöverföring, radarteknik, 
bildtolkning, informationsbearbetning – går så snabbt att det knappast är 
meningsfullt att försöka identifiera i dag aktuell och tillgänglig utrustning. Om 
och när man skall införa ett helt nytt system för hastighetsövervakning är man inte 
heller bunden av att detta skall vara kompatibelt med ett befintligt, äldre system i 
vilket kanske mycket stora investeringar finns nedplöjda. Det finns då all 
anledning att fördomsfritt studera alla möjliga lösningar; även de som i dag 
kanske förefaller alltför futuristiska. 
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Givet att spårvagnens övervakningssystem vet när ett ingripande är aktuellt är 
själva bromsningen inget egentligt problem. Mer problematiskt är förmodligen att 
utforma ett system som underlättar för föraren att ta över kommandot efter en 
inledd, men obefogad nödbromsning (det är svårt att föreställa sig att inte sådana 
kommer att inträda i de mer sofistikerade, lokalt styrda systemen). Detta är ett 
generellt problem vid alla övervakningssystem; föraren måste kunna ”kvittera” 
bort ett ingripande eller varning men samtidigt får inte detta vara så enkelt och 
behöva ske så ofta att det blir rutin. 

Ett generellt problem för alla nuvarande hastighetsövervakningssystem är att 
de måste kunna negligeras dels när fordon skall gå emot varandra för att kopplas 
ihop, dels när systemfel inträffat och övervakningen kraschar (man måste 
förutsätta att den är fail-safe). 

Hastighetsövervakningssystemet skall  
1) erhålla (eller skaffa) information om den för tillfället högsta lämpliga 

hastigheten  
2) kunna informera förare om denna  
3) om spårvagnen överskrider den anvisade maxhastigheten, bromsa vagnen 

 
I här aktuella situationer, vilka kan beskrivas som ”fara för kollision”, kan 

systemets åtgärd förmodligen inskränkas till nödbroms (även om en mer 
sofistikerad inbromsning i vissa fall vore såväl möjlig som önskvärd).  

Det för hastighetsövervakningen nödvändiga systemet för informationsöver-
föring/informationsinhämtande/beslutsprocess till spårvagnens styrsystem kan i 
princip utformas som ett centralt system där alla fordonslägen registreras eller ett 
system på varje vagn som hämtar information om andra vagnar vilka kan utgöra 
en möjlig konfliktmotpart. 
 
1) Central övervaknings- och beslutsfunktion. Alla spårvagnar och helst alla 

andra spårburna fordon (verkvagnar etc.) och arbetsredskap för spårarbeten bör 
registreras med avseende på position, hastighet och färdriktning i en central 
databas. Med utgångspunkt från dessa uppgifter görs prognoser över färdvägar 
och framtida positioner och möjliga konflikter. Därefter beräknas vilka 
hastighetsminskningar som erfordras för att undvika dessa konflikter. 
Beräkningsresultaten sänds till de aktuella spårvagnarna, förarna informeras 
och hastighetsövervakning sker. Hela detta system kan förefalla ytterligt 
verklighetsfrämmande men principen används såväl vid övervakning och 
ledning av flygtrafik som vid dirigering av sjöfart i trånga infarter och i 
hamnområden. I en enklare och mer realistisk variant håller centralen endast 
reda på spårvagnarnas läge och hastighet (och optimalt även växellägen). Ett 
sådant system kan endast minska antalet sammanstötningar mellan spårvagnar; 
mängden sammanstötningar mellan spårvagn och annat fordon eller fotgängare 
påverkas inte (åtminstone inte primärt; det kan finnas sekundära effekter men 
dessa kommer inte att beröras här).  
För fullständighetens skull skall här nämnas det system som oftast används på 
järnvägar. Där tilldelas varje fordon eller fordonssätt ett bestämt avsnitt av 
spåret (benämnt blocksträcka, konceptet och benämningen först använd 1842, 
eller på station, tågväg) som oftast är geografiskt definierat. Systemet ger i 
princip hög säkerhet men är alltför oflexibelt för att kunna användas i normal 
spårvägstrafik. Däremot är det naturligtvis ett möjligt alternativ för sådan 
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spårvägstrafik som sker på egen banvall under järnvägsliknande former (se 
bilaga).  
 

2) Fordonsburen övervaknings- och beslutsfunktion. Alla spårvagnar är 
försedda med en utrustning som identifierar alla andra fordon och alla 
personer som befinner sig inom spårvagnens riskområde (en yta som har 
spårvagnens bredd (ytan följer givetvis spåret) och vars längd är lika med 
spårvagnens aktuella bromssträcka). Den skall även registrera och förutsäga 
fordonens rörelser. För att inte minska framkomligheten alltför drastiskt måste 
systemet acceptera att spårvagnen kommer närmare en framförvarande bil som 
rör sig framåt (kanske med nära samma hastighet som spårvagnen) utan att 
nödbromsen träder i funktion. Systemet måste kunna identifiera och tolka 
bilens signaler som bromsljus, körriktningsvisare. Ett ”begåvat” system bör 
utan svårighet kunna identifiera hinder och kan förmodligen även lära sig 
spårets läge i gatan (för att veta var konfliktområdet är). Ett enklare lokalt 
system kan kopplas uteslutande till spårvagnar. Eftersom en spårvagn kan 
identifieras med hjälp av enkla transpondrar bortfaller alla behov av 
bildtolkning etc. och avståndet kan till exempel mätas med en enkel typ av 
radar. Systemet är dock inte utan problem; det måste kunna skilja mellan 
vagnar på eget spår och de på ett parallellspår (vid hållplatser i anslutning 
förgreningspunkter etc.). Skydd mot sidokollisioner (flankskydd) fordrar 
dessutom vissa tilläggsfunktioner i systemet. 

 
 

6 Effekt av hastighetsövervakning 
Hastighetsövervakningens nytta är att minska antalet olyckor. För att bedöma 
effektens storlek måste man ha en relativt detaljerad kunskap om vilka typer av 
olyckor som förekommer och deras frekvens. För att göra en trovärdig kvantitativ 
bedömning är de vanligen förekommande olycksredovisningarna otillräckliga. De 
här angivna siffrorna är endast grova närmevärden men de ger trots allt en 
fingervisning om hur stor andel av totala olycksantalet som utgörs av sådana 
olyckor som kan förhindras genom ett hastighetsövervakningssystem. 

Ett studium av 13 kollisioner i Norrköping 1994 mellan spårvagn och bil ger 
vid handen att i ett fall skulle spårvagnsföraren (eller en automat) möjligen kunnat 
förutse konflikten och undvikit den genom att bromsa. I fem fall rörde det sig om 
vänstersvängande bilar, i tre fall körde bilen på spårvagnen (!), i ett fall backar 
bilen plötsligt ut framför spårvagnen och i ett fall gled bilen med låsta hjul i sidled 
fram mot vagnen. I samma material finns tre kollisioner mellan spårvagnar; två 
händelser på verkstadsbangården, en händelse på grund av tekniskt fel på 
bromsarna. Samma mönster återfinns i andra spårvägsstäder. Som ett exempel kan 
nämnas att under åren 1996–2001 inträffade i Stuttgart 101 delvis mycket 
allvarliga olyckor orsakade av vänstersvängande bilister. Enligt polisens utred-
ningar var spårvagnsförarna utan skuld i samtliga fall.  

Utan att överdriva signifikansen av de anförda siffrorna kan man nog ändock 
hävda att effekten av ett hastighetsövervakningssystem i stadstrafik är måttlig 
eller liten. Motsvarande siffror för kollisioner mellan spårvagnar visar att det finns 
ett betydande antal som inte leder till personskador: en vagn glider in i en annan 
vid en hållplats på grund av oväntat halt spår eller en vagn kommer för fort när de 
skall kopplas ihop på depå. Utöver detta finns ett fåtal allvarliga kollisioner 
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mellan spårvagnar där orsaken är att föraren försummat att bromsa i tid. Flertalet 
av dessa olyckor skulle, med stor sannolikhet, avvärjts av ett övervakningssystem. 
Relativt ofta förekommer att spårvagnar kolliderar på grund av växelfel. Även 
denna typ av olyckor kan förhindras – eller åtminstone bli färre – genom system 
som även omfattar dessa delar av infrastrukturen. 

 
 

7 Diskussion 
Spårvagnsföraren behöver information från omgivningen för att kunna genomföra 
sin uppgift som operatör. Sättet att skaffa och tolka information sker både 
principiellt och praktiskt på två helt olika sätt beroende av om spårvagnen fram-
förs som ”tåg” (exempel Lidingöbanan) eller som vägtrafikant (hos de flesta andra 
spårvägar förekommer blandformer). Lokföraren (när han kör tåg; inte vid växling 
etc.) agerar uteslutande utifrån vad signalerna visar (symbolisk, kodad infor-
mation). Dessa ger en entydig information som oftast har karaktären av direktiv 
(”högsta tillåtna hastighet 70 km/h” etc.). Att stödja förarens beslut genom någon 
form av teknik är i detta fall (åtminstone i princip) relativt enkelt. En dator kan 
enkelt tolka information och likaså kontrollera att eventuella direktiv följs. 
Svårigheten är huvudsakligen att överföra informationen till fordonets dator; detta 
problem minskar dock snabbt med nya tekniska landvinningar.  

I vägtrafiken – och spårvägstrafik i gatumiljö – sker huvudparten av informa-
tionsinhämtandet genom att föraren söker av omgivningen visuellt och samtidigt 
sorterar och tolkar den visuella informationen från omgivningen. De ”direktiv” 
som erhålls är ofta vaga och tolkningen är förarens uppgift liksom valet av åtgärd. 
Ett tekniskt stöd är här väsentligt svårare att realisera. 

Svårigheten ligger uppenbarligen i att finna ett system som med rimlig nog-
grannhet kan identifiera de situationer där bromsning bör ske.  

Det vanligaste, allvarliga olycksförloppet i gatumiljö är som nämnts bilar som 
kör ut framför spårvagnen.  

En värdering av ett förslag till ett hastighetsövervakningssystem måste bygga 
på en analys som omfattar 

1. Riskminskning. Denna kan genomföras både som en regelrätt riskanalys, 
dels som en analys baserad på historiska data (inträffade olyckor och deras 
orsak). Den historiska ansatsen kan inte fånga upp sådana möjliga, sällsynta 
och svåra olyckor som ännu ej inträffat. 

2. Vinster som uppstår genom att trafikledningen effektiviseras. 
3. Riskökning. På grund av ofrånkomliga funktionsstörningar kommer sanno-

likheten för vissa typer av olyckor att öka (troligen olyckor med små 
konsekvenser). Detta måste emellertid utvärderas. 

4. Störkostnad. Ökade trafikkostnader och ökade omvärldskostnader på grund 
av funktionsfel. 

5. Kostnader för anläggningen: kapital, drift, underhåll och reparationer. 
 
Det går således inte att generellt förespråka ett hastighetsövervakningssystem utan 
det måste utredas i varje enskilt fall.  
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Hastighetsövervakning vid järnväg. 
Under diskussioner rörande möjliga hastighetsövervakningssystem för spårväg 
(light rail) görs ofta hänvisningar till järnvägens s.k. ATC-system. Det kan därför 
vara skäl att kort presentera detta system. Järnvägens ATC ingår som en del av 
järnvägens signalsäkerhetsteknik och utformningen är liksom detta starkt präglat 
av järnvägens historiska utveckling. 

Järnvägen kan betraktas som ett utpräglat slutet (kapslat) system. Dess 
infrastruktur, fordon och trafikledning utgör ett tätt hopknutet nätverk där i princip 
all aktivitet är styrd med hjälp av regler och central målformulering. Systemet för 
operativ styrning av trafiken utgörs av regelverk (benämnt Trafiksäkerhets-
instruktion (TRI), tidigare Säo) samt en väl utvecklad signalsäkerhetsteknik.  

Skälet till att denna systemlösning från början kom att dominera hos järnvägen 
är enkelt. Redan från början var järnvägstågens bromssträcka betydligt längre än 
siktsträckan (1830 var visserligen inte hastigheten så hög men tågets bromsför-
måga var samtidigt obetydlig!). Järnvägen måste alltså ha någon form av signal-
säkerhetssystem som höll ordning på var tågen befann sig och kunde informera 
lokföraren om linjen var fri från hinder ett stycke till eller om det var dags att 
börja bromsa.  

Systemet – och inte föraren – kontrollerar spårens hinderfrihet, reserverar en 
viss sträcka (blocksträcka) för ett bestämt tåg, låser växlar samt överför 
information mellan den fasta anläggningen och fordonen med hjälp av optiska 
signaler utplacerade längs spåret.  

På de första järnvägarna (notera att dessa alltid var dubbelspåriga – ett spår, en 
färdriktning!) används inte rumsliga block utan tidsavstånd mellan tågen. 
Eftersom dessa tidsavstånd endast kunde kontrolleras vid stationer eller 
bemannade kontrollposter var säkerheten bräcklig. Först när den elektriska 
telegrafen kommit i bruk kunde man kontrollera att endast ett tåg befann sig 
mellan två bemannade telegrafer. Sträckan mellan dessa gavs namnet block och 
telegrafstationerna kallades blockposter. 

Konceptet blev helt genomfört i samband med att den elektriska telegrafen 
började användas under 1840-talet. Det finns i princip även på dagens järnvägar 
(fast med helt andra tekniska lösningar); enda tillägget är att signalernas infor-
mation inte bara (eller i begränsad omfattning eller inte alls) presenteras med hjälp 
av fasta optiska signaler, utan även förs över till en fordonsdator som presenterar 
signalinformationen på en display i hytten och som övervakar och i vissa lägen 
övertar manövreringen1.  

Spårvagnen hade däremot redan från början i förhållande till hastigheten 
effektiva bromsar vilket givetvis var en förutsättning för att den skulle kunna 
integreras med annan gatutrafik och kom därför endast i undantagsfall att utrustas 
med denna typ av signalsäkerhetssystem. 

Veterligen har heller aldrig något sådant system införts för ren spårvägstrafik. 
(Det har dock använts på speciella sträckor, t.ex. i Stockholms Södertunnel för 
linjerna 19 och 8 under perioden 1933–1950. Lidingöbanorna hade manuellt 
blocksystem (stav) sedan 1925, automatiska blocksignaler sedan 1953 och ATP 
sedan 1993). 

                                                 
1 Detta ger en starkt förenklad bild såväl av signalsystemets historik som dess teknik 
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Fordonsburna system, där trafiksäkerheten inte stöds av någon central 
trafikledning (det kan finnas en sådan för taktiska beslut) förekommer sällan vid 
järnväg (finns vid godsbanor i USA och några industrispårsystem i Europa). Detta 
är med dagens teknik fullt möjligt men veterligen aldrig provat i större skala. I ett 
sådant system skall även låsning av tågväg (växellägen) och flankskydd göras 
lokalt.  

Vare sig dessa system konstrueras för central eller lokal styrning måste for-
donens läge registreras. I konventionella järnvägssystem sker detta i dag 
huvudsakligen med hjälp av fasta installationer som ”känner av” fordonen. I de 
flesta system får man bara en indikation på att fordonen befinner sig på en viss 
sträcka mellan två geografiska gränser, ett s.k. block. Indikeringen kan ske 
manuellt (förekommer fortfarande i Sverige), genom att fordonen kortsluter 
mellan rälerna (spårledning; enda automatiska metod som används i Sverige) eller 
genom att räkna antalet hjul som passerar gränssnittet mellan två block. En exakt 
lägesbestämning kan erhållas med hjälp av en kodad strömslinga i spåret (ett 
exempel är LZB systemet som används vid de tyska huvudlinjerna och Österrike 
m.fl.).  

Valet av teknik för lokalisering av fordon är avgörande för vilket koncept som 
kan användas för att definiera blocksträckan (det för fordonet reserverade 
spåravsnittet). Ursprungligen var blocket alltid geografiskt definierat: avståndet 
mellan två stationer eller blockposter. Med ökade möjligheter att automatiskt 
noggrant lokalisera tågen har andra möjligheter öppnats. Blocksträckan kan vara 
lika med tågets bromssträcka (plus en viss marginal som extra skydd) eller 
alternativt lika med bromssträckan för tåget minus bromssträckan för 
framförvarande tåg plus en viss skyddssträcka. 
 
Benämning Blocksträckans längd Anmärkningar ATC/ATP 

använd teknik 
Tidsavstånd  V*tidsintervallet Kontroll endast 

punktvis  
Inget 

Fasta block Geografiskt definierat Oftast = 
signalavstånd 

Baliser vid signal 

Flytande block B(1) + S Kont. best. av läge Radio 
Relativa block B(1) – B(2) + S  Radio 
V = tågets hastighet, B(n) = bromssträcka tåg nr n, S = skyddstillägg (sträcka) 
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