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Förord 
Detta projekt har utförts på uppdrag av Banverket, sektion Trafik- och elsäkerhet. 
Projektets beteckning är S00-3076/08 på Banverket, och har Dnr 2000/0642-8 
samt projektnummer 80457 på VTI. Banverkets kontaktman har varit Erik 
Lindberg. Arbetet påbörjades 2001-02-01 och avslutades 2001-12-31. Meiying 
Dong (VTI) har varit projektledare och Sven Fredén (HJK) har deltagit. Vi vill i 
detta sammanhang tacka Erik Lindberg (BE) för stöd och givande diskussioner. 
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Sammanfattning 
Det har alltid funnits ett behov av trafikstyrningssystem lämpade för trafiksvaga 
banor och banor med krav på lönsamhet. För dessa banor kan kostnaderna för de 
styrsystem som används vid huvudlinjerna ofta ses som omotiverade och svåra att 
försvara. Tidigare har de nödvändiga kostnadsbesparingarna och rationali-
seringarna oftast inneburit låg trafikkvalitet och/eller låg säkerhet. Modern teknik, 
framför allt möjlighet till säker informationsöverföring mellan fordon och en 
trafikstyrningscentral samt elektroniskt beslutsstöd, gör det i dag möjligt att införa 
system som kombinerar låg kostnad med hög trafikkvalitet och hög säkerhet. 
Eftersom dessa system är nya, oprövade eller endast provade i liten omfattning, 
kan någon traditionell riskbedömning utifrån ackumulerad och aggregerad 
olycksstatistik inte göras. I föreliggande projekt diskuteras förutsättningarna för 
en analytisk riskanalys av dylika trafikstyrningssystem. 

I samband därmed berörs även de nya EU-direktiv avseende säkerhet för 
Europas järnvägar. I direktiven finns krav på formulering av säkerhetsmål, 
säkerhetsindikatorer och metodik för säkerhetsbedömning (i form av riskanalys). 

För att exemplifiera dessa nyare system (och några äldre) presenteras i mycket 
förenklad form ett antal i dag använda, moderna system i drift vid s.k. 
lågtrafikerade banor.  

Varje riskanalys förutsätter att verkligheten kan återges som en modell vars 
egenskaper i väsentliga avseenden är isomorf med verkligheten. Man kan 
konstatera att systemen kan brytas ned i ett antal delfunktioner (inom grupperna 
operativt beslutsstöd, informationsöverföring till/från fordon, övervakning) och att 
dessa delfunktioner ofta kan återfinnas i äldre system och att man kan utnyttja 
erfarenheter från dessa för att erhålla de erforderliga felfrekvenserna etc. 

Ett problem är att den tillgängliga olycksfallsstatistiken, som skall användas för 
att skatta de för riskanalysen erforderliga felintensiteterna hos de olika 
delfunktionerna, är ofullständig och ofta saknar nödvändiga uppgifter. Statistiken 
förbättras dock successivt och i framtiden kommer detta problem förhoppningsvis 
att minska.  

Man kan konstatera att två tekniker står till buds för att göra en kvantitativ 
riskanalys: felträd och simulering. Båda metoderna har fördelar och nackdelar och 
det är för tidigt att välja nu. Som illustration redovisar rapporten en felträdsanalys 
för ett fiktivt fall. 

Slutligen skissas på ett fortsatt arbete med en fördjupad analys av 
trafikstyrningssystem samt konstruktion och validering av en modell med vars 
hjälp riskanalyser kan genomföras. 
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1 Syfte 
Detta projekt vill försöka belysa förutsättningar och möjligheter för en riskanalys 
av järnvägens system för trafikstyrning. De viktigaste egenskaperna är därvid 
sannolikheten för störningar, olyckor och andra väsentliga egenskaper som har 
inflytande på risknivån. Under arbetet har EU direktiv (EN 50126 m.fl.) beaktats. 
Intresset har i första hand inriktats mot sådana nya och oprövade system som 
primärt är avsedda för banor med liten eller av andra orsaker okomplicerad trafik. 
För dessa nya trafikstyrningssystem saknas statistiskt underlag för en ”historisk” 
aggregerad olycksanalys av den typ som eljest dominerar inom jänvägssektorn. 
En analys måste genomföras med hjälp av metoder som, från vissa basdata, 
bygger upp antingen en struktur som kan bilda underlag för en matematisk kalkyl 
som leder fram till sannolikheter för topphändelsen (som här är en olycka) eller 
som kan användas för en modell vilken kan användas för simulering av systemet 
(och därmed även för skattning av olyckssannolikheter). Basdata skall vara sådana 
”enkla” funktioner som återfinns i ett stort antal, äldre trafikstyrningssystem och 
för vilka felfunktioner kan skattas utifrån historiska data.  
 
 
2 Bakgrund 
2.1 Förutsättningar 
System, avsedda att leda och säkra tågrörelser, har under senare år utvecklats 
snabbt, framför allt genom utvecklingen av ny teknik för informationsöverföring 
och informationsbehandling. I första hand har man därvid koncentrerat sig på att 
ta fram ett effektivt system som kan användas för att utan byte av lok passera 
nationsgränser (ETCS, level 1–3). Vid sidan av huvudbanorna, för vilka gräns-
överskridande trafik kan vara aktuell och en anpassning av trafikstyrnings-
systemet ekonomiskt försvarbar, finns emellertid både i Sverige och utomlands 
omfattande bansystem som drivs under helt andra förutsättningar. Trafiken är gles 
och har en enkel struktur och man skall inom snäva ekonomiska ramar ha hög 
säkerhet och en kundanpassad tidtabell. Detta innebär krav på ett kostnads-
effektivt och flexibelt ledningssystem. Modern teknik har gjort sådana system 
tekniskt möjliga och ekonomiskt attraktiva. Det har emellertid varit svårt att få 
dessa system accepterade eftersom det saknats allmänt erkända metoder för att 
bedöma de risker som är förknippade med dem.  

Karakteristiskt för järnvägens trafiksäkerhetsteknik är att tillförlitligheten är 
mycket hög. Den interna, ”tekniska” säkerheten, typiskt definierad enligt 
CENELEC normer, ligger oftast på nivå SIL 3 eller 4. Olyckligtvis har de 
anordningar, vars uppgift är att förse det centrala systemet med information, ofta 
inte alls denna höga tillförlitlighet/tillgänglighet (ett exempel är spårledningar; fel 
på dessa leder ofelbart till störningar i trafiken och är den i särklass största 
förseningsorsaken inom orsaksklasserna ”signal, bana, el”).  

En annan karakteristisk egenskap är att tekniken nästan alltid är ”fail-safe” på 
delsystemnivå, vilket innebär att störningar som skulle kunna innebära en 
trafikmässig fara, alltid leder till att systemet faller tillbaka till ett ”säkert läge”, 
där alla rörelser stoppas (i princip). Eftersom man av politiska och ekonomiska 
skäl uppenbarligen inte kan ”frysa” ett järnvägssystem, måste i ett sådant läge 
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trafiken drivas vidare med hjälp av operatörer vilka då ofta har ett bristfälligt eller 
obefintligt tekniskt stöd och inte alltid en tillfredsställande information om läget. 

Kopplat till tekniken finns ett regelverk. Även om regelverk och teknik alltid 
utformats i nära relation till varandra kan man nog våga påstå att regelverket är 
basen som sakta förändrats allteftersom ny teknik införts. Liksom tekniken kan ha 
funktionsfel kan operatörernas efterlevnad av regelverket visa brister. Till dessa, 
medvetna eller omedvetna, regelstridiga beslut och åtgärder måste hänsyn tas vid 
bedömning av risk.   

 
 

2.2 Begreppet banor med okomplicerade trafikför-
hållanden (trafiksvaga järnvägar) 

På många järnvägar är trafiken ganska gles och trafikmönstret enkelt. De har 
enkelspår med mötesplatser (stationer). I Sverige utgörs trafiken på dessa banor 
huvudsakligen av persontåg och något enstaka godståg. Utomlands finns många 
sådana banor med ett enkelt trafikkoncept men som trafikeras av långa och tunga 
godståg. De avancerade, dyrbara och ofta störningskänsliga metoder som 
utvecklats för styrning och övervakning av trafiken på stomnäten är för dessa 
banor långt ifrån kostnadseffektiva (Schmid and König, 1995) lika lite som äldre 
manuella systemen med lokala tågklarerare. På grund av de höga personalkost-
naderna (manuella system) eller betydande investeringar (konventionell fjärr-
styrning) för varje mötesstation inskränks dessas antal till ett minimum vilket bl.a. 
starkt begränsar möjligheterna för en kundanpassad tidtabell och minskar 
systemets förmåga att begränsa effekten av trafikstörningar. 

För att på dessa banor med okomplicerade driftsförhållanden få såväl 
effektivare drift som lägre kostnader har man därför under lång tid (egentligen 
sedan den offentliga järnvägens barndom på 1830-talet) använt sig av olika 
”förenklade” metoder för trafikledning (Kichenside and Williams, 1998). 
Gemensamt för alla dessa olika system är att de i allmänhet inte har några fasta 
signaler och att de (i likhet med äldre, manuella system) inte heller har några 
linjespårledningar. Man tillåter att möten sker på obemannade (men inte 
nödvändigtvis obevakade) mötesplatser. Modern teknik, framför allt möjligheten 
till en tillförlitlig radioförbindelse mellan fordon och en RCC (Radio Control 
Central) samt tillförlitlig lokalisering av fordon, har betytt helt nya möjligheter för 
en dylik kostnadseffektiv trafikledning (Oser, 1995). 

Efter en försiktig början under 1960-talet har allt fler sådana ”förenklade” sys-
tem konstruerats och tagits i bruk i alla världsdelar. De har i de flesta fall ersatt 
äldre, komplicerade system med höga personalkostnader och dyrbart underhåll 
men de finns även på många nybyggda linjer med okomplicerad trafik (t.ex. 
järnvägar för malmtransport där alla tåg går mellan A och B). Erfarenheterna är 
överlag goda: man har till en lägre kostnad fått ett system (Dupré, 1994) som ger 
tillfredsställande säkerhet och tillförlitlighet (tillgänglighet)1 samtidigt som det 
tillåter mer trafik. Genom att dessa system ofta har en relativt enkel struktur och 
är byggda från noll – de är alltså inte påbyggnader på äldre, komplexa 
anläggningar – har man i stor omfattning lyckats undvika de problem med 

                                           
1 För banor med uteslutande godstrafik kommer risken i allt väsentligt att utgöras av en rent ekonomisk 
belastning (olyckskostnader och försäkringspremier) som inte får överskridas av kostnaden för 
säkerhetsanordningar etc.  För banor med persontrafik måste den ”politiska kostnaden” för olyckor med 
omfattande personskador vägas in. Se t.ex. I. Savage. 
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tillgänglighet (driftsäkerhet) som karakteriserar flera av dagens säkerhetssystem 
för huvudlinjer (Schmid, König, m.fl. 1995). 

 
 

2.3 Trafikvolym på aktuella banor i Sverige  
Även om alla stomlinjer och andra linjer med mer omfattande trafik har försetts 
med fjärrblockering finns fortfarande i Sverige ett betydande antal linjer med 
manuell tågledning (TAM-sträckor). I en förstudie till TFB:s projekt ”Länsbanor” 
(1988) konstaterades att samtliga länsbanor hade lokal, manuell tågklarering 
(TAM) och att kostnaderna för denna var 30 % av den totala driftskostnaden. 
Enligt en sammanställning i den rapport rörande tågledningssysystem, som 
gjordes inom ”länsbaneprojektet”, framgår att länsbanornas sammanlagda längd 
uppgick till 2 150 km och att där fanns 94 bevakade stationer för att övervaka 79 
persontåg och 41 godståg (per dygn, uppgifterna avser 1988). Man konstaterar 
vidare att effektiviteten, mätt som antal tåg per bevakad station, inte ökat under 
perioden 1961–1988; antalet bevakade stationer har visserligen minskat men 
endast i proportion till antalet tåg (Fredén, 1990) (det finns flera banor med TAM 
som inte är länsbanor och därför inte är medtagna i den citerade samman-
ställningen). 

J. Johansson gjorde 1998 en beräkning trafikarbetet på svenska banor med 
TAM resp. fjärrblockering (Fjb) under perioden 1991–1997 fick det till 25 resp. 
189 tusen tågkm. 

Flertalet av landets järnvägar med manuell tågklarering har betydelse såväl för 
den lokala trafiken som för järnvägsnätet i stort. Redan TFB-rapporten konstaterar 
att ett kostnadseffektivt tågledningssystem (framför allt för att möjliggöra fler 
mötesplatser till ett rimligt pris) är en förutsättning för att trafiken vid dessa banor 
skall få den för långsiktig överlevnad nödvändiga kvaliteten till en för samhället 
acceptabel kostnad.  

 
 

3 Litteraturöversikt 
Det har inte gått att finna några referenser som helt motsvarar det i projektet 
definierade problemområdet. Detta är ganska förvånande eftersom rationell och 
säker trafikstyrning har varit en aktuell fråga för järnvägen (här lika med 
spårburen trafik) åtminstone sedan tidigt 1600-tal och för järnvägar med 
persontrafik sedan tidigt 1800-tal. Huvudparten av litteraturen inom området 
spårtrafikstyrning handlar om de tekniska systemen och deras tillförlitlighet och 
tillgänglighet och om operatörens roll som en part i MMI-relationen, speciellt med 
avseende på sannolikheten för felhandlingar, allt under förutsättningen att allt 
fungerar enligt plan men med en diskret störning. Det kanske viktigare problemet; 
hur en i sig ganska oförarglig störning (eller felhandling) fortplantar sig inom 
systemet och i sämsta fall leder till en olyckshändelse diskuteras sällan. En annan, 
mycket vanlig infallsvinkel är att utifrån en analys av inträffade olyckor föra ett 
resonemang om hur olika typer av åtgärder skulle kunna minska sannolikheten för 
att dessa händelser skall upprepas (ofta endast en viss orsak och ett visst förlopp).  

I denna litteraturöversikt förekommer således mest litteratur som inte primärt 
diskuterar de frågor som är aktuella inom projektet men som tar upp vissa 
relevanta och intressanta aspekter. 
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European standard EN 50126: Railway application – The specification and 
demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) är 
numera svensk standard (fastställd 1999-10-29). Även om den i första hand torde 
vara tillämplig på tekniska produkter bör den till stora delar kunna användas som 
stöd vid bedömning av operatörsberoende trafikstyrsystem.  

CENELEC report R009-001: Railway applications, Communications, 
signalling and processing systems, Hazardous failure rates and Safety Integrity 
Levels (SIL) innehåller även den flera avsnitt som är relevanta för konstruktion 
OI. 

Rail Rules for Operating ERTMS (Harmonising Rules for etc, akronym 
HEROE) är ett projekt som genomföres inom EU som en del i arbetet för 
underlättande av gränsöverskridande trafik (gemensamt signalsystem kräver 
gemensamma regler). Eftersom det knappast är möjligt att inom ett land ha två 
uppsättningar regler för samma bansystem (linjer med eller utan gränsöver-
skridande trafik) är det rimligt att detta projekt kan få inflytande även på svenska 
regler (BV TRI etc). Inom EU pågår även ett projekt HUSARE som kan få 
inflytande på utformningen av svenska regelverk.  

De etablerade riskanalysmetoderna (felträd, händelseträd etc.) har använts för 
att skatta de risker som är förknippade med trafikstyrningsfunktionen. Dessa 
riskanalyser har emellertid i de flesta fall avsett ett speciellt objekt eller typ av 
objekt (t.ex. tunnlar). För studier av trafikstyrningsfunktioners allmänna 
egenskaper; tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet har olika typer av modeller 
använts. Röttinger (1989), (gradualavhandling vid ETH, 1989) är kanske den 
författare som mest ingående diskuterar trafikstyrningssystem. Arbetet utgår från 
de förutsättningar som finns vid de schweiziska statsbanorna (SBB), vilka dock 
rätt väl motsvarar svenska förhållanden (bådas säkerhetsfilosofi har ju samma 
källa!). Författaren betraktar trafikstyrningssystem på en icke teknisk nivå, det vill 
säga det finns inga signaltekniska detaljer i presentationen av systemet. 

Författaren delar upp systemet järnväg i två delar: styrsystem och produktions-
apparat vilka förenas av ett informationsgränssnitt. Han redovisar styrsystemets 
delar i ganska konventionella, teknikbaserade termer för att därefter behandla 
styrsystemets funktion i ett stort antal olika fall i vilka det finns en viss 
sannolikhet för konflikter mellan fordon. Han urskiljer olika olycksorsaker, 
inklusive felhandling av operatör, och skattar sannolikheten för ett antal fall. 
Speciellt värdefullt är att han hela tiden utgår från texten i SBB:s trafikstyr-
ningsfunktion vilket ger verklighetsförankring och ökar studiens värde. 

Arms (1994, gradualavhandling vid TUB) redovisar och analyserar hur de 
olika delsystemen i järnvägens processledningssystem (författarens term) 
samverkar. I motsats till Röttinger behandlar Arms inte faran för konflikter utan 
vad som skulle kunna betecknas som systemets effektivitet och (på en mycket 
abstrakt, icke teknisk nivå) olika möjliga metoder för att uppnå optimal 
funktionalitet.  

Med hjälp av s.k. Structured Analyses (SA) redovisar författaren informa-
tionsflödet och processerna i några olika trafikstyrsystem (Betriebsleitsystem). 
Metoden ger en klar och hanterbar bild av de processer och de informationsflöden 
som tillsammans utgör systemet för trafikstyrningsfunktionen. Nackdelen är väl 
mest att beskrivningen är statisk och den ger inte mycket hjälp om man önskar 
studera vad en ändring av flödet skulle innebära med avseende på tillförlitlighet, 
kapacitet och risk. Även denna författare diskuterar utformningen av en optimal 
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trafikstyrningsfunktion och gör en jämförelse med några olika europeiska system 
(bl.a. LZB). 

Hörstel (1996) är en konventionell men välgjord riskanalys huvudsakligen 
avseende de s.k. Neubaustrecken och ett scenario där ett tåg kör in i ett tidigare 
urspårat tåg som inte står hinderfritt. Kalkylmetoden är mycket generell och 
konventionell och lämpar sig varken för skattning av lokal risk eller för skattning 
av riskförändringar som orsakas av förändringar i trafikstyrningssystem. Till 
uppsatsens förtjänst skall dock räknas en välgjord sammanställning av 
olycksstatistik och en intressant riskskattning av det nämnda scenariet. 

 

4 Trafikledningssystemens funktion 
4.1 Allmänt 
Fordonsrörelser på spår kräver regler och i allmänhet även tekniska anordningar 
för att kunna styra rörelserna. Allt detta omfattas av begreppet trafiklednings-
system (här används akronymen TMS, baserad på det vedertagna engelska 
begreppet Traffic Management System).  

System för styrning och reglering av trafiken syftar till att ”förhindra skador på 
människor och egendom tillfölje fordonens rörelser” och ”trygga rörelsernas 
regelbundna gång” (Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1994). Det förstnämnda syftet 
strävar man alltid att tillgodose, det andra blir inte alltid klart formulerat även om 
det alltid beaktas. 

Praktiskt taget alla tågledningssystem utgörs av en kombination av teknik 
(allmänt kallad signalsäkerhetsteknik) och mänskliga operatörer. Undantagen är 
vissa industrispår – ingen egentlig säkerhetsteknik – och automatbanor – ingen 
operativ trafikpersonal.  

Utformningen av trafikledningssystemet påverkar ett antal viktiga egenskaper 
hos järnvägen: 

• risken (egentligen förväntat antal olyckor): trafikledningssystemet 
minskar sannolikheten för vissa typer av olyckshändelser: kollisioner mellan 
spårfordon, ev. även urspårningar på grund av för hög hastighet eller växlar 
i fel läge. Trafikstyrningssystemets utformning påverkar olika typer av 
olyckor på olika sätt (ett system kan minska antalet kollisioner mellan tåg, 
ett annat huvudsakligen kollisioner vid växlingsrörelser) och riskredu-
ceringens storlek blir beroende av de olika olyckstypernas konsekvenser. 

• operativ trafikkvalitet: systemets utformning har betydelse för möjligheten 
att bedriva en trafik i enlighet med uppgjord tidtabell (driftssäkerhet, 
stabilitet och återställningsförmåga). 

• strategisk trafikkvalitet: kostnaderna för de delfunktioner av trafikled-
ningssystemet, som är knutna till stationer/mötesplatser, kan ha betydelse 
för möjligheterna att motivera sådana därmed även för möjligheterna till en 
kundanpassad tidtabell. Antalet mötesplatser är även viktigt när trafiken 
skall normaliseras efter en störning/försening. 

• kapital- och driftskostnader: systemet utgör en betydande del av 
järnvägens kapital- och driftskostnad. 
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• olyckskostnader: en olycka innebär oftast kostnader för reparationer/ny-
anskaffningar, ersättningstrafik, inkomstbortfall och en mer generell kostnad 
i form av försäkringspremier.  

• indirekta kostnader: risk och kvalitetsbrister leder till kostnader för 
järnvägen och för samhället (Savage, 1998). 

 
Så länge järnvägen realiter hade monopol på landstransporter av mer än några 
mils längd, kunde riskminskningen få vara det helt dominerande kravet – 
kostnaden för åtgärderna var av ringa intresse. I dag är järnvägen konkurrensutsatt 
och trafikkvalitet och kostnad har blivit allt viktigare för järnvägens överlevnad. 
Det finns således anledning att vid en diskussion av tågledningssystemens 
utformning beakta alla ovan nämnda punkter. 

Tågledningssystemens principer illustreras i denna förstudie av några exempel 
på i dag använda system. Systemen har i första hand valts för att illustrera så 
många olika koncept som möjligt. De flesta exemplen är utländska eftersom en 
redovisning för dessa torde vara av större intresse än välkända svenska system 
(vilka dessutom är mycket få). Redovisningen är översiktlig och inga försök görs 
här att värdera systemen. 

 
 

4.2 Några här använda begrepp 
4.2.1 Begreppet risk 
Risk definieras normalt som en sammanvägning av sannolikhet för olycka och 
dess konsekvenser. När man diskuterar metoder för riskanalys handlar det dock 
många gånger enbart om tekniker för skattning av sannolikheten för olycka. Här 
kommer ”riskanalys” delvis att användas i denna inskränkta betydelse; ”skattning 
av risk” avser risk i egentlig mening. 
 
4.2.2 Några järnvägstermer 
De speciella ord och begrepp, som används i svenska regler och instruktioner för 
järnvägstrafik, är av naturliga skäl starkt präglade av landets trafikledningssystem 
och dess historiska bakgrund. Detta gör att många av de termer som används i 
Sverige och som är definierade i BV:s (BVF 900) och J:s reglementen2 inte alls 
motsvarar begrepp som är relevanta vid andra länders järnvägar eller för andra 
typer av trafikledningssystem. En möjlighet vore att använda de svenska uttrycken 
men med ändrade definitioner, vilket dock kan leda till missförstånd och 
lässvårigheter. Här används därför de i svensk regeltext använda uttrycken helt 
enligt J:s definitioner3 och, då begrepp som saknas hos oss skall användas, får 
dessa beteckningar som inte återfinns i BVF 900 etc.  

Nedan förtecknas ett antal sådana begrepp, vilka alla avser enkelspår, samt 
några använda förkortningar (även av begrepp enligt BV etc.). I denna förstudie 
skulle man säkert kunna undvara flertalet av dessa begrepp med hjälp av 

                                           
2 I första hand Järnvägsinspektionens regler 2001, avsnitt Regler om trafiksäkerhetsinstruktion för 
järnväg. Järnvägsinspektionen 2001 
3 Järnvägsinspektionens begrepp och deras definitioner (enligt J:s handbok, JH 4:1) skiljer sig i 
några fall från motsvarande begrepp i BV Säkerhetsordning (trafiksäkerhetsinstruktion) BVF 
900.3. 
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omskrivningar och beskrivande text. Förteckningen är ett led i ett försök att 
generalisera analysen av trafikstyrningsfunktioner. 

 
Mötesplats (enkelspår) = plats med två eller flera spår där fordon kan mötas. När 
mötesplatsen uppfyller kraven på station enligt BVF 900 används även 
beteckningen station (en station är alltid en mötesplats men en mötesplats 
uppfyller inte nödvändigtvis kraven på station). 
 
Linjen = sträckan mellan två mötesplatser. 
En bansträcka = viss angiven sträcka av en järnväg och omfattar såväl 
mötesplatser som mellanliggande linje(r). 
 
Ordergivningsplats = en plats (som kan vara en mötesplats) som kan vara en 
startpunkt eller slutpunkt för ett körtillstånd med geografiskt definierad 
körsträcka.  
 
Tågsätt = ett fordon eller flera hopkopplade fordon som kan förflytta sig av egen 
kraft (tågsätt kan bestå av ett enda fordon; tågsätt är inte nödvändigtvis ett tåg i J:s 
mening; tåg är dock alltid ett tågsätt. 
 
Tågklarerare (tkl) definieras som i BVF 900.  
 
Centraltågklarerare (ctkl) leder och övervakar fordonsrörelser och annan 
verksamhet på bandel som omfattar flera mötesplatser med mellanliggande linjer. 
 
4.2.3 Termer använda inom EU 
Några termer som avser system generellt används i EU-dokument i en mer 
specifik betydelse: 
 
Tillförlitlighet (realiability) anger ett systems förmåga att utföra en angiven 
produktion/prestation. 
 
Driftssäkerhet (funktionssannolikhet, avialability) utgör ett mått på systemets 
förmåga att vara tillgängligt för produktion/prestation. 
 
Underhållsmässighet (maintainability) är den egenskap hos ett system som anger 
vilka resurser som åtgår för att upprätthålla en önskad driftssäkerhet. 
 
Risk definieras här som sannolikheten för en olycka gånger dess konsekvens. 

 
 

4.3 Basfunktioner 
Trafikledningsfunktionens huvuduppgift att dirigera fordonen på ett sådant sätt att 
de inte kolliderar och att de kan framgå enligt plan. Dessa krav realiseras 
traditionellt genom att tågen tilldelas en för varje tåg reserverad spårsträcka. Ofta 
(men inte i alla system) kontrolleras växlar och signaler så att tåget framförs på 
avsett spår (tågväg) och så att inga andra rörelser kan inkräkta på tågets väg 
(enligt svensk nomenklatur: växlarna är låsta och förreglade).  
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I detta notat kommer de presenterade exemplen huvudsakligen vara sådana 
system som syftar till att säkerställa fordonens rörelse på linjen. På de banor som 
är aktuella i detta sammanhang är stationer (och mötesplatser) oftast mycket 
enkelt utformade och man har i allmänhet valt en mycket enkel teknik utan säkrad 
tågväg. 

En operativ trafikstyrning vid en konventionell järnväg, oavsett hur styrningen 
sker eller med vilka hjälpmedel, kräver att dessa tre villkor är uppfyllda: 

1) Operatören (i Sverige tkl, ltkl, ftkl eller ctklk4) måste veta var tågsätten 
befinner sig. Läget kan antingen anges som verkligt läge eller inom ett 
intervall A-B, B-C etc. (intervallet kallas block eller blocksträcka). 

2) Tkl bör ha någon typ av hjälpmedel underlättar beslutsfattandet. 

3) Det måste finnas någon teknik (något sätt) för tkl att kommunicera beslut till 
föraren. 

 
4.4 System för operativ trafikstyrning  
Trafikledningssystemets mål realiseras genom regler och tekniska hjälpmedel. 
Trafikledningssystemets regler kan utgöras av några få, enkla instruktioner 
(okomplicerade industrispår, klassisk spårvägstrafik) eller 438 tättryckta sidor 
plus bilagor (SJF 010). För att underlätta och effektivisera ledningen av fordons-
rörelserna och minska sannolikheten för presumtivt farliga åtgärder från operatör 
används tekniska hjälpmedel. Ett tidigt exempel är tågstaven (en stav av metall 
eller trä, som ger tåget exklusiv rätt att framgå en viss för varje stav angiven 
stationssträcka). Ett annat exempel är ställverk med åtgärdskontroll och i vissa fall 
beslutsstöd. För att överföra information (oftast order) från tågledningen till 
föraren används traditionellt optiska signaler (även akustiska signaler – typ 
knalldosor – förekommer) och olika typer av blanketter (tågstaven har även denna 
funktion). Överföringen kan även ske med mekaniska eller elektriska anordningar 
(strömkontakt, lågfrekvens i räler, högfrekvens via baliser eller radio) till 
anordning på loket som påminner och i vissa fall kontrollerar att föraren vidtar de 
åtgärder som signalsystemet kräver (Institution of Railway Signal Engineers, 
1995).  

Traditionellt har i Sverige och flera andra länder den funktion som här kallats 
trafikledningssystem delats upp i två delfunktioner, i Sverige kallade tågklarering 
respektive tågledning. Tågklareringen svarar därvid för att tågen framföres på ett 
reserverat spår utan att komma i konflikt med andra spårfordon medan 
tågledningen fattar övergripande beslut om tågrörelserna med målet att trafiken 
skall genomföras i enlighet med järnvägens kvalitetsmål. Historiskt sett ansvarar 
en lokaltågklarerare (tillsammans med sina kollegor på angränsande stationer) för 
linjen fram till angränsande stationer samt rörelser inom den egna stationen.  

Trafikstyrningsfunktionerna kan delas i ett antal delfunktioner. Denna 
uppdelning kan givetvis göras på en mängd olika sätt beroende av sättet för 
analysen. Ett sätt illustreras av nedanstående fyra block. Dessa block bildar 
tillsammans en matris: den första kolumnen utgörs av tekniska system, den andra 
av personer/operatörer; den översta raden utgörs av stationära system, den undre 
av fordonsburna. 

                                           
4 Beteckningarna står för tågklarerare, lokaltågklarerare, fjärrtågklarerare, centraltågklarerare. 
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Tabell 1 Delfunktioner. 
 Teknik (hårdvara) Operatör 
Stationärt Stationär teknik (styrteknik, 

signalteknik) 
(SST) 
 

Stationär systemoperatör 
(tågledare, tågklarerare (SSO) 

Mobilt Mobil styrteknik (fordonsburen)
(MST) 

Mobil systemoperatör 
(förare) 
(MSO) 

 
Alla system har inte alla dessa block. Nedan redovisas några få system, vilka alla 
förekommer i Sverige. Redovisningen skall endast ses som en illustration och 
exemplifiering till ovanstående tabell (en utförligare lista med flera intressanta 
system återfinns i bilaga 2). Klassificeringen av de olika delfunktionerna är inte 
alltid självklar; är radioblockets passiva baliser en styrfunktion eller skall de 
endast betraktas som ett hjälpmedel till den fordonsburna utrustningen.  
Sammanställningen visar hur helt olika trafikstyrningskoncept kan ses som 
uppbyggda av ett fåtal, gemensamma komponenter.  
 
Tabell 2  Uppbyggnad av några olika trafikledningssystem. 
System 
beteckning 

SST MST SSO MSO 

TAM (BV) (lokal funktion) Nej Ja Ja 
Föt Nej Nej Ja Ja 
Radioblock (passiv) Ja Ja Ja 
Fjb Ja Ja Ja Ja 
Hiss, 
automatbana 

Ja Ja Nej Nej 

Anm: Föt = ”Förenklad trafik” enligt SJF 010.7, fjb = fjärrblockering enligt BVF 999.1 
 
Med avseende på möjligheten till riskskattning med hjälp av riskanalys finns en 
väsentlig skillnad mellan de tekniska och manuella systemen. Ett tekniskt system 
kan alltid delas upp i en mängd delsystem (minsta beståndsdelar kan därvid vara 
reläer, transistorer eller kretskort) som var för sig kan studeras med avseende på 
felfrekvens och störkänslighet. Operatören/personen kan endast ses som en helhet; 
en svart låda som utifrån erfarenhetsdata och eventuell felstatistik kan bedömas ha 
en viss tillförlitlighet/felfrekvens.  

Nedan följer i tabellform några exempel hur de olika funktionerna kan 
utformas. 
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Tabell 3 Bestämning av tågsätts position (p-best). 
System Fördelar Nackdelar Informations-

överföring till 
tågledning 

A ⇔ B TAM Enkel teknik Dyrt, ej fail safe Telefon 
A ⇔ B spårledning Säkert, möjlighet till 

skydd av sträcka 
genom kortslutning 

Hög felfrekvens (dock fail 
safe), dyrt underhåll, 
osäkert för lätta fordon. 
Osäker kontroll av 
tappade, urspårade 
vagnar  

Reserverad 
ledning 

A ⇔ B axelräknare Säkert, ”in- och 
utkontroll” av alla 
fordon (även av 
urspårade fordon) 

Besvärlig återställning 
efter fel 

Reserverad 
ledning 

A ⇔ B baliser, 
transpondrar 

Säkert för kompletta 
tågsätt med adekvat 
utrustning 

Säkrar endast fordon 
med adekvat utrustning 

Reserverad 
ledning 

A ⇔ B förarens 
observation 

Ingen teknik 
nödvändig 

Tveksam säkerhet, svag 
kontroll att tågsättet är 
fullständigt 

Muntlig 

p-best genom GPS 
och körsträcke-
mätare 

Säkert, enkel robust 
utrustning 

Säkrar endast fordon 
med adekvat utrustning 

Radio 

A och B är två punkter på banan. De behöver inte vara mötesplatser (stationer),  
A ⇔ B innebär att läget för fordon endast bestäms inom intervallet A–B. 
 
Tabell 4 Överföring av information och order från trafikstyrningsfunktionen till 
förare. 
System Fördelar Nackdelar 
Optiskt (signaler) Beprövat, ingen 

utrustning på fordon? 
Osäkert, mycket dyrt 

Baliser+hyttsignaler Tillförlitligt (fail safe) Dyrt, trafikstörande fel 
förekommer 

Radio, tal Billigt, mångsidigt Osäkert (felhörning, 
minnesfel etc.)? 

Radio, data Relativt billigt Säker 
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4.5 Exempel på trafikstyrning för enkelspårlinjer; fyra 

olika koncept  
I princip står sex huvudmetoder till förfogande för att uppfylla de grundläggande 
kraven för säker och effektiv tågtrafik. 
 
One Train Operation (OTO)  
På en viss sträcka får ett och endast ett fordon eller fordonssätt röra sig. 
 
Regelstyrning 
Enda styrmedlet är regler för hur fordon skall vänta resp. passera mötesplatser. I 
enklaste fall är det sikt mellan mötesplatser (hästbanor från ca 1600) eller man 
kan genom rop skaffa sig information om eventuella fordon på spåret fram till 
nästa mötesplats (medeltida gruvbanor, Hundt mit Leitnagel). I andra fall finns en 
tidtabell och regler för hur man skall göra vid kraftigare förseningar (tidiga 
spårvägar i Sverige, fortfarande vissa spårvägslinjer i östra Tyskland m.fl.). I USA 
användes tidigare även på ganska hårt trafikerade enkelspårsträckor ett system 
som byggde på en tidtabell och prioriteringsregler för tågen. Ett lägre prioriterat 
tåg skulle alltid vänta på ett försenat tåg med högre prioritet. Erforderligt skydd 
vid avvikelser från tidtabellen skedde genom tågpersonalens försorg. Även 
Stockton–Darlington (som i vissa avseenden kan anses vara den första järnvägen 
för allmän trafik) hade under sina första år (1825–1833) enkelspår med 
mötesplatser och strikta prioriteringsregler (olastat godståg går åt sidan för lastat, 
godståg som upphinns av resandetåg går åt sidan etc.). 
 
Lokal, manuell tågvägsövervakning (tåganmälan, TAM) 
Lokaltågklarerare (ltkl) ansvarar tillsammans med ltkl på angränsande mötes-
platser (här = stationer) för att endast ett fordon eller ett fordonssätt (undantag 
vut) finns på angränsande linjer. Ltkl kan i sitt arbete få stöd av teknik 
(blocksignalapparater, dator). 
 
Lokal, automatisk tågvägsövervakning (fjärrtågklarering, fjb) 
En utvecklad form av detta system är fjb, vilken förutsätter bl.a. linjeblock och 
stationer med automatisk säkerhetsövervakning. En fjärrtågklarerare (fjtkl) 
övervakar och styr trafiken. Information mellan stationsutrustning och fjärrtåg-
klareraren är inte säkerhetsklassad. 
 
Centraldirigering  
En central tkl ansvarar för alla rörelser inom ett visst område som omfattar flera 
mötesplatser med mellanliggande linjer. Banan saknar linjeblock och 
mötesplatserna har ingen eller ofullständig automatisk säkerhetsutrustning. 
 
Central Traffic Control (CTC) 
CTC är en gammal benämning på sådana system där i stort sett all kontroll av tåg 
och tågvägar sker i en central anläggning. Förbindelsen mellan ledningscentralen 
och spårledningar, signaler, växlar etc. måste vara felsäker. 
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5 Kvalitetsmått för trafikledningssystem 
5.1 EU direktiv och akronymen RAMS 
För att underlätta den gränsöverskridande järnvägstrafiken har man inom den 
Europeiska järnvägsunionen och EU beslutat att verka för ett paneuropeiskt 
signalsystem där alla ”aktiva fordon” (nomenklatur enligt J) skall kunna trafikera 
hela Europas järnvägsnät (ETCS). Undantagna från dessa direktiv är endast s.k. 
stand-alone system det vill säga banor, som saknar fysisk kontakt med andra spår 
eller som av andra skäl endast har intern trafik. Detta innebär att ett föreslaget 
trafikledningssystem inte bara bör bedömas med hänsyn till de risker som är 
förknippade med detta utan även med hänsyn till eventuella krav på kompabilitet 
med ETCS5. Det kan även finnas skäl att redan från början låta bedömningen 
omfatta hela det kvalitetspaket som enligt EU:s kommande direktiv skall 
redovisas inför European Railway Agency (ERA). Direktiv för vad denna 
redovisning skall omfatta och formerna för den återfinns i europastandarden EN 
50126:1999: Railway specifications – The specification and demonstration of 
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS).  

Enligt EN 50126 är syftet med riskanalysen att identifiera och evaluera alla de 
systemegenskaper som ingår i begreppet/akronymen RAMS. Omfattningen av 
analysen konkretiseras i tabell 6.3.3.1. 

a) identifiera faror (hazards) 

b) identifiera händelser som leder till att faror uppkommer 

c) bestämma risker knutna till faror 
 

Följande förutsättningar och funktioner skall beaktas (listan något förkortad här) 

a) Identifiera följande funktioner och faror knutna till dess: 
– systemet fungerar som avsett (normalt). 
– systemet avviker (felfunktion) 
– nödfunktion (ersättningsfunktion) 
– missbruk av systemet 
– systemets gränsytor 
– systemets funktionalitet 
– underhållsverksamhet 
– human factors (!) 

b) Identifiera händelsekedjor som leder till faror  

c) Uppskatta förväntat antal farosituationer för varje olyckstyp 

d) Uppskatta konsekvenserna för varje olyckstyp 

e) Uppskatta risken för systemet för varje olyckstyp 
 

 

                                           
5 Den nu pågående översynen av ”Järnvägssektorns organistion m.m.” (näringsdepartementets 
utredning) syftar bl.a. till att klargöra dessa frågor. 
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5.2 Säkerhetsmål och risknivå 
Det i svensk lagstiftning angivna säkerhetsmålet är inte speciellt tydligt. 
Järnvägssäkerhetslagen säger mycket allmänt att ”spåranläggningar skall med 
hänsyn till verksamhetens art och övriga förhållanden bedrivas så att skador till 
följd av verksamheten undviks”. Vidare skall ”en betryggande säkerhet” 
upprätthållas. När en förändring av järnvägen planeras eller ny teknik skall införas 
uttalas ofta kravet att ”säkerheten skall (i det förändrade/nya systemet) vara minst 
lika hög som vid befintliga system” (underförstått den ”säkerhet” som utgörs av 
frånvaron av olyckor orsakade av tågledningssystemet). Den säkerhet, man därvid 
skall jämföra med, har angetts vara den som uppnås vid ett befintligt, traditionellt 
trafikstyrningssystem (signalsäkerhetssystem) avsett för huvudlinjer. I andra 
länder finnes likartat formulerade säkerhetskrav (i Storbritannien används ofta 
akronymen ALARP för att formulera ett säkerhetskrav – As Low As Reasonable 
Possible). En fransk ansats är GAMAB (Globalement Au Moins Aussi Bon), det 
vill säga ett krav på att ett nytt system (eller delsystem) skall vara minst lika 
säkert som ett motsvarande befintligt system. Det tyska regelverket EBO har ett 
motsvarande krav i § 2. 

När dessa krav, som bygger på jämförelse med ett befintligt system, skall 
konkretiseras (operationaliseras) uppstår flera problem. Den grundläggande 
svårigheten är att ”säkerhet” oftast inte är definierat alls och aldrig kvantitativt. 
Om man väl lyckats med att kvantitativt definiera begreppet ”säkerhet” skulle det 
vara möjligt att bestämma ”säkerheten” hos referenssystemet. I praktiken är en 
sådan kvantifiering extremt svår att genomföra. Bland annat är antalet olyckor 
orsakade av brister i tågledningssystem få och olikartade och ofta kopplade till 
andra, komplexa orsakssammanhang.  

I de kommande EU-direktiven rörande järnvägssäkerhet används begreppet 
common safety target (CST) vilket definierar den lägsta säkerhetsnivå som skall 
uppnås i järnvägssystemets olika delar och i systemet som helhet (artikel 4.2). 
Denna lägsta säkerhetsnivå skall uttryckas i form av Risk acceptans criteria. 
Vidare skall medlemsstaterna redovisa common safety methods som beskriver hur 
CST uppnås. För specificering av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, drifts-
säkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet hänvisar EU-direktivet 
till EN 50126 (=SIS SS-En 50126). I Cenelec R009-001 återfinnes anvisningar 
som är specifika för trafikledningssystem (där återfinns även definition på 
begreppet Safety Integrety Level, SIL). De kvalitetsmått6 som anges i europa-
standarden EN 50126:1999: Railway specifications – The specification and 
demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) bör 
även vara tillämpliga på tågstyrningssystem. (SIS har översatt till ”tillförlitlighet, 
funktionssannolikhet, driftssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och 
säkerhet”). 

Eftersom säkerhet (och det till detta kopplade begreppet säkerhetsmål; CST), i 
motsats till risk, inte har någon allmänt accepterad definition är det inte givet vad 
begreppet omfattar. I EN 50126 (4.6.2) finns emellertid en lista på vad som skulle 
kunna kallas säkerhetens innehåll. Denna lista ingår i en presentation av den 
riskanalys som skall göras i samband med introduktion av en ny järnvägs-

                                           
6 Kvalitet ”Helheten av egenskaper och kännetecken av en produkt eller tjänst som har för avsikt 
att tillgodose angivna eller underförstådda behov” (ISO 8402-1986). 
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anläggning. Listan omfattar alla de konsekvensslag som brukar innefattas i 
riskkalkyler; möjligen med undantag av rent ekonomiska konsekvenser. 

Personskador och framför allt dödsfall utgör i många sammanhang den beräk-
ningsmässigt dominerande konsekvensen och det är därför väsentligt att finna en 
accepterad metod för skattning av denna. Begreppet personrisk ligger även till 
grund för fastställande av acceptabel individuell risk vilket i sin tur bildar en av 
grundstenarna när kravet på systemsäkerhet skall fastställas. Under senare tid har 
flera studier ägnats åt att utforma en sådan kvantitativ formulering av begreppet 
individrisk att detta mått kan användas vid fastställande av ett värde på CST 
(Braband and Lennartz, 1999). 

 
 

5.3 Olycksdata 
5.3.1 Svenska olycksdatabaser 
Det finns ett flertal sammanställningar av svenska järnvägsolyckor. Fram till 1985 
förde SJ ett komplett och välskött olycksregister där även originalrapporterna i 
allmänhet var lätt tillgängliga. Senare har BV:s olycksregister BIS tillkommit 
samt Järnvägsinspektionens JAS och senare HÄR. Eftersom de centrala registren 
endast tar upp större olyckor och allvarliga tillbud för flera banregioner egna, 
fullständiga olycksregister för internt bruk. 

Ett gemensamt problem för alla centrala register är att de endast tar upp ett 
urval av inträffade olyckor och att principerna för hur urvalet sker inte alltid är 
helt lättgenomskådade eller konsekventa. Om man jämför flera register som 
omfattar samma tidsperiod är samstämmigheten inte speciellt påtaglig. Vår 
ambition är inte att göra ytterligare en sammanställning av olyckor (för 
sammanställning av svenskt material, se t.ex. Sparre 1995, Johansson 1998). För 
att få någon uppfattning av frekvensen av sådana olyckor där operatörsregelverket 
kan ha varit en orsak till olyckans har vi gjort en sammanställning med hjälp av 
databasen BIS. Valet av databas är huvudsakligen betingat av att denna har 
relativt utförliga beskrivningar av olyckans orsaker vilket gör det möjligt att 
klassificera olyckorna efter operatörsrollen. Datamaterialet omfattar endast 
kollisioner eftersom det endast är i dessa fall som operatörsrollen (med några få 
undantag) är klart urskiljbar. Av registrets 192 olyckor har vi varit tvungna att 
utesluta 70 stycken eftersom antingen ingen operatör medverkat till att olyckan 
inträffat eller olycksbeskrivning saknas eller är så ofullständig att olyckan inte kan 
klassificeras. Procenttalen är dock beräknade med hänsyn till det totala antalet. 

Om man avser att göra en viss typ av riskanalys på ett befintligt eller planerat 
system kan man först och främst undersöka vilka data (vilken typ av data) som 
fordras för att kalkylen skall kunna genomföras. Tyvärr kommer man att finna att 
den begränsade tillgången på relevanta data kommer att bestämma vilken typ av 
riskanalys som överhuvud taget är möjlig att genomföra – inte tvärtom, vilket ju 
vore önskvärt. Man bör emellertid utnyttja alla källor som finns. Det finns, som 
redan nämnts, lokala olycksregister och dessutom sammanställningar inom flera 
studier av järnvägens trafikfunktion och de olika operatörsrollerna (t.ex. i 
projektet TRAIN). 

Det finns flera fallgropar i de vanligaste olycksregistren En sådan är att i de 
flesta olyckor där tåg uppges vara inblandade har ”tåget” framförts som 
växlingsrörelse vilket ju är en för riskanalys högst väsentlig uppgift. Detta 
förhållande leder till att andelen tåg inblandade i kollisioner är betydligt lägre här 
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än i andra sammanställningar. I nedanstående sammanställning avses att 
kollisionen skett när tåget framförts som tåg. 

 
 

5.3.2 Olycksdata 
Några förklaringar till här använda betckningar: 
 
Signaltekniskt fel innebär att ett signaltekniskt fel varit tillräcklig orsak till 
olyckshändelse. 
 
Annat tekniskt fel är i flertalet fel på broms eller andra fordonskomponenter. 
 
Missförstånd, försumlighet av flera operatörer innebär att i det första fallet en 
felhandling av en operatör är tillräcklig orsak, i andra fallet att två eller flera 
operatörer har begått de fel som fordrades för att olyckan skulle inträffa. Det är i 
många fall svårt att urskilja gränsen mellan dessa kategorier; visserligen var det 
bara A som inte följde TRI men B borde ha insett detta och kontrollerat åtgärden 
varför proportionerna mellan grupperna är osäker. 
 
Ej anpassad hastighet betyder att föraren inte anpassat hastigheten till broms-
sträcka och tillgänglig broms. 
 
Oskicklighet av operatör betecknar att en operatör utfört en i den aktuella 
situationen olämplig åtgärd dock utan att (formellt) bryta mot regelverket. 
 
Tabell 5 Sammanstötningar inrapporterade till BIS fram till april 1999 (tolkade 
och sammanställda). 
Orsaker 
(nödvändiga och 
tillräckliga) 

Antal 
rapporterade 
olyckor 
(procent A) 

Därav tåg 
(procent B) 

Därav 
vagnuttagning 
(procent B) 

Därav växling 
(procent B) 

1.  Signaltekniska fel 1 (1) 0 1 (100) 0 
2.  Annat, tekniskt fel 6 (3) 4 (67) 2 (33) 0 
3.  Missförstånd, 
försumlighet flera 
operatörer 

13 (7) 2 (15) 10 (77) 1 (8) 

4.  Försumlighet, en 
operatör, ej förare 21 (11) 1 (5) 17 (81) 3 (14) 

5.  Ej anpassad 
hastighet 
förare 

19 (10) 2 (10) 17 (89) 0 

6.  Passerat signal i 
stopp (SPIS) förare 11 (6) 6 (55) 2 (18) 3 (27) 

7.  Oskicklighet av 
operatör (ej regelfel) 21 (11) 3 (14) 5 (24) 13 (62) 

A = procent av totala antalet olyckor (122 stycken). 

B = procent av antalet olyckor inom klassen/raden. 

Anm. Vissa olycksbeskrivningar saknar helt uppgifter om orsak, i andra fall är 
orsaksbeskrivningen mer eller mindre svårtolkad och här angivna siffror är 
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givetvis inte exakta. Sådana olyckor där järnvägens teknik eller operatörer inte 
medverkat till att olyckan inträffat är ej medtagna här. 
 
 
5.4 Metoder för skattning av förväntat antal olyckor och 

risk  
5.4.1 Allmänt 
Vid etablerade system – till exempel BV signalsäkerhetssystem – utvecklas 
säkerheten kontinuerligt genom en fördjupad analys av inträffade svåra olyckor 
och epidemiologisk analys av ”vardagsolyckor”. Säkerhetsarbetet fokuseras på att 
upprätthålla barriärer mot identifierade olycksförlopp.  

Vid nya system eller system där större olyckor över huvud taget inte kan 
accepteras – processindustri, kärnkraft – måste man genomföra en förutsägande 
riskanalys som identifierar möjliga olyckor, skattar sannolikheten för att dessa 
skall inträffa och bedömer vilka konsekvenser dessa olyckor kan få. Det finns ett 
stort antal metoder för dylika analyser alltifrån enkla mallar som kan vara till 
hjälp för att hitta olyckskällor till datorstödda händelseträdsanalyser.  

Det finns ett stort antal olika, väl dokumenterade tekniker för riskanalys. Valet 
mellan dem är i stor utsträckning en fråga om vilket system som analytikern har 
erfarenhet av och förtroende för. En riskanalys av trafikstyrningssystem börjar 
oftast med någon form av faro- (risk-) identfieringsprogram, till exempel 
FMECA, SWIFT eller HAZOP lämpligen kompletterat med en metodik för 
studium av samspelet människa – maskin (THERP?) (se Lindberg, Thedéen och 
Näsman, 1993). 

I motsats till flertalet andra komplexa system är järnvägens trafiklednings-
system helt beroende av ett antal yttre informationsgivare, huvudsakligen tekniska 
anordningar (men även operatörer kan ge relevant information) som sänder 
väsentlig information men som fysiskt ligger långt utanför själva reglerkretsarna 
och operatörens arbetsplats. En stor andel av inträffade funktionsstörningar kan 
härledas ur brister hos informationsgivarna eller i överföringen av information 
från dessa till trafikledningens beslutsfunktion.   

En annan karakteristisk egenskap är att även om de olika delfunktionerna i 
allmänhet är uppbyggda enligt ”fail-safe” principen, är det inte acceptabelt att 
”frysa” systemet. När en eller flera av de väsentliga funktionerna går i ”safe”-läge 
måste det alltså finnas olika former av reservfunktioner för att kunna framföra 
tågen – under iakttagande av ett antal restriktioner – även när väsentliga 
funktioner ej fungerar. 

Detta innebär att en riskanalys av ett trafikstyrningssystem måste lägga stor 
vikt på att studera hur systemet fungerar under störning, vilka reservfunktioner 
som finns och de risker som är knutna till dessa som vilken återställningsförmåga 
systemet har.  

Alla riskanalyser utgår från en förenklad modell av verkligheten, där allting 
som bedöms ha en oväsentlig (eller kanske icke påverkbar och icke föränderlig) 
påverkan på den aktuella risken är borttaget (utsuddat). 

För att kunna kvantifiera analysen, det vill säga skatta förväntat antal olyckor 
(och eventuellt även deras konsekvenser) finns tre etablerade metoder: felträds-
analys, händelseträdsanalys och simulering. Båda har fördelar liksom begräns-
ningar. Felträds- och händelseträdsmetoderna är beskrivna i ett flertal handböcker, 
de är standardiserade och det finns flera kommersiellt tillgängliga dataprogram 
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som underlättar genomförandet och beräkningarna. Att använda (matematiska) 
modeller förefaller vara mindre vanligt i praktiken men metoden har tilldragit sig 
stort intresse inom forskningen rörande trafikstyrningens betydelse för järnvägens 
säkerhet och andra trafikeringskvaliteter. Det finns en omfattande litteratur 
rörande användning av modeller för bland annat riskskattning och flera artiklar 
och dissertationer som specifikt studerar järnvägens trafikstyrningssystem 
(Montigel, 1994).  

 
 

5.4.2 Felträd 
Felträdsanalysen är händelseorienterad och förutsätter att man har (med någon 
annan metod eller intuitivt) hittat och definierat alla väsentliga ”topphändelser”, 
det vill säga de olyckor som man vill skall ingå i riskanalyserna. Dessa utgör 
utgångspunkten för alla felträd. Felträdsmetoden har ursprungligen tagits fram av 
amerikanska armén och används numera regelmässigt för skattning av risk vid 
anläggningar där en olycka kan få allvarliga eller katastrofala konsekvenser 
(exempelvis kärnkraftverk, oljeplattformar, flygplan). Det finns dock få 
publicerade felträdsanalyser avseende järnvägsdrift i allmänhet. De som påträffats 
har alla högst tre nivåer och grindarna är – med något enstaka undantag – eller-
grindar. Detta betyder att felträdet är likvärdigt med en summering av 
bashändelsernas frekvenser (själva trädkonstruktionen är banal intill menings-
löshet). En av orsakerna till felträdens torftighet är att bashändelserna ligger högt 
upp i orsakshirarkin och att de frekvenser, som ges bashändelser, bygger på en 
mycket grovt tillyxad olycksstatistik (denna problematik behandlas något 
utförligare i kapitel 8: Diskussion). 

Det finns omsorgsfullt gjorda analyser vilka skattar sannolikheten för fel i 
trafikstyrningssystemets teknik (i första hand elektroniken) utförda av signal-
tillverkare men dessa är veterligen aldrig publicerade och omfattar troligen endast 
de delar av styrsystemet som tillverkaren har ansvar för.  

Den s.k. barriäranalysen (Fridleifer och Lindberg, 1996), som använts för att 
analysera inträffade olyckor eller tillbud, kan ses som en förenklad variant av 
felträd. Från en inträffad (eller tänkt) olyckshändelse (topphändelsen) följer man 
det förlopp (de delhändelser) som lett till topphändelsen och studerar vilka 
händelser som varit nödvändiga och, sammantaget, tillräckliga orsaker. 
Barriäranalysen är ett felträd där endast ”och-grindar” och händelser kopplade till 
dessa är medtagna.  

 
5.4.3 Händelseträd 
Händelseträdet utgår liksom felträdet från olyckshändelsen men arbetar sig 
därifrån framåt i kausalkedjan och studerar sannolikheten för olika konsekvenser. 
Liksom felträdet utgör den både ett stöd för analysen – i detta fall vilka 
konsekvenser kan olyckan få – och ett hjälpmedel för att kvantifiera de alternativa 
händelseutfallen. Händelseträd har använts som ett mycket kraftfullt verktyg i 
samband med olika konsekvensutredningar tunnelsäkerhet (Malmstorp, 1997), 
olyckor med farligt gods (Helmersson, 1994).  
 
5.4.4 Simulering med hjälp av modell 
Modellanalysen är funktionsstyrd (i modellanalytisk terminologi dock ”discrete 
event system”) och förutsätter att man har gjort en modell av det aktuella 
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systemet, vilken i relevanta avseenden fungerar som verkligheten. Man kan på 
modellen genomföra sådana experiment, som man inte kan utföra på 
”verkligheten” – av ekonomiska, tekniska eller etiska skäl. Man kan även förkorta 
tidsskalan så att flera års erfarenhet kan erhållas inom några minuter. Ett krav på 
modellen är ofta att in- och utvariabler skall presenteras i verklighetstrogna 
interface. 

I en modell kan ett trafikledningssystem simuleras som ett antal ”svarta lådor” 
som har in- och utgående informationskanaler och ett internt program, som styr 
sambandet mellan inkommande och utgående information. Dessutom finns en 
eller flera operatörer samt olika typer av givare som informerar om järnvägs-
systemets status (var tågen finns, hur växlarna ligger). Mellan ”lådor”, operatörer 
och givare går länkar som överför information. Dessa ”tekniklådor”, operatörer 
och informationslänkar finns spridda över ett stort geografiskt område. Eftersom 
varje trafikledningssystem i grunden har en struktur som, även om den är mycket 
komplicerad, dock är uppbyggd av ett begränsat antal typer av funktioner, kan 
data och erfarenheter från andra, likartade system användas som hjälp vid 
skattning av de olika funktionstypernas felfrekvens och tillgänglighet. 

Modellen kan således användas till flera uppgifter: 

 Genom att ”provköra” den med varierande invariabler och system-
parametrar kan man studera förekomst av oönskade värden på utvariablerna 
(utfunktioner etc.) och inbyggda systemfel. 

 Samma typ av ”provkörning” med ”tillfälliga fel” ger en uppfattning om 
systemets robusthet och vilka oönskade utfunktioner som erhålls. 

 
Genom att studera de uppkomna felen och deras konsekvenser kan man skatta 
systemets risker. 

Uppbyggande av en modell förenklas av att järnvägens trafikstyrningssystem 
kan betraktas som uppbyggt av ett begränsat antal typer av moduler (kompo-
nenter). Dessa moduler är funktionellt definierade och inte nödvändigtvis en 
rumslig enhet. Varje modul har ett till form och innehåll strikt begränsat antal 
möjliga in- och utvariabler. Begränsningen utgörs både av formen för informa-
tionen (protokollet) och informationens innehåll. Ett exempel: information till en 
tågklarerare kan vara att ett tåg ankommit eller inte ankommit till angränsande 
station (inte ”nästan” ankommit eller ”delvis” ankommit) och informationen skall 
formuleras enligt TRI.  

Inom varje modul finns en ”processor” som styr sambandet mellan in- och 
utvariabler. Processorn har ett minne, som dels kan lagra in- och utvariabler, dels 
kan ha tidsstyrda program (vid tidpunkt t skall utvaribalet v(t) sändas etc.). 
Processorn kan modelleras i form av ett program som förhoppningsvis är i stort 
lika för alla moduler av samma typ och där olikheterna mellan dem erhålls genom 
att justera ett begränsat antal interna programparametrar.   

 
 

6 Exemplifiering av riskanalys 
6.1 Förutsättningar 
För att åskådliggöra de två här presenterade metoderna för kvantitativ riskanalys, 
felträdsmetod och simulering, skall här skissas hur de kan användas på ett tänkt 
järnvägssystem. Systemet och situationen är helt påhittade och inte särskilt 
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realistiska; de är påhittade för att vara åskådliga. Det bör noteras att även här är 
”risk” i begreppet riskanalys lite missvisande; analysen syftar väsentligen till att 
bedöma sannolikheten för en olyckshändelse (eller egentligen förväntat antal 
olyckor) och inte konsekvenserna (vi studerar endast felträd, inte händelseträd 
t.ex.). 

I detta exempel har ett möjligt felträd ritats upp men inte kvantifierats 
(bashändelserna har inte getts några värden). Modellen har endast skissats i grova 
drag.  

 
6.2 Scenario 

Station A Station B

01
02

(01)

02

 
Figur 1 Exempel på en enkel tidtabell. 
 
En järnvägslinje och på denna två stationer, A och B. Två tåg, ett från vardera 
hållet, benämnda 01 resp. 02. Järnvägen är elektrifierad (vilket betyder att 
möjlighet till ”nödstopp” finns) men saknar teknisk säkerhetsutrustning 
(spårledning, linjeblock) och tågrörelserna regleras med hjälp av manuell 
tåganmälan (TAM).  

Tågen skall enligt tidtabellen mötas i B (se grafisk tidtabell, figur a). På 
stationerna tjänstgör tågklarerare vilka ansvarar för att tågen inte får avgå från 
stationen om inte det aktuella spåret är fritt från fordon eller arbeten som kan vara 
till hinder för tåget. Tågen har 2 minuters uppehåll på stationen.  

I detta exempel är 01 försenat mer än 2 minuter men inte så mycket att 02 
skulle hinna till B innan 01 avgått från denna station. Enligt regelboken skall 01 
inte avgå förrän 02 kommit in på stationen (B). För att detta inte skall ske har 
tågklareraren (tkl) i B först fått ett samtal från tkl i A där denna meddelat att 01 
avgått från A. Detta besked antecknar tkl i B i sin så kallade TAM-bok (ett 
formulär för ifyllande av tåganmälningsuppgifter). Innan denna anteckning 
kompletterats med en uppgift om att 01 kommit in i B får inte tkl i BV sända iväg 
02. Ytterligare en kontroll anges i regelverket; föraren på tåg 02 skall kontrollera 
att 01 inkommit innan han avgår – och naturligtvis inte avgå utan tillstånd från 
tkl! 
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Om tåget 02 avgått trots att 01 inte kommit in och tkl i B plötsligt inser att 
detta innebär en stor fara kan han bryta kontaktledningens strömförsörjning 
(nödfrånkoppling). När spänningen försvinner skall förarna på alla tåg under den 
aktuella ledningen bromsa ned till hastighet som ger en bromssträcka som är lika 
med halva siktsträckan eller max 40 km/h. En sista möjlighet för att en kollision 
mellan tågen undviks är om tågen skulle mötas på en lång raksträcka där de kan se 
varandra i så god tid att de hinner bromsa. 

 
 

6.2.1 Felträd 
 

Kollision

Ej nödstopp01 och 02 hinner ej bromsa02 avgår oberättgat01 > 2 min sent

Föraren observerar ej
att 01 ej kommit

Tkl ger obefogad
Körtillstånd

02 avgår utan 
tillstånd/order

Tittar inte I TAM-
journalen

Tkl har skrivit fel 
I TAM-journalen

Tkl hört fel vid 
samatal med tkl I A

Dålig 
telefonförbindelse A-B

Bristande 
samtalsdiciplin

Tkl kommer 
inte på att fel 

begotts

Nödstoppet 
kommer 
försent

Tkl når inte 
ansvarig 
person

: or gate: and gate
 

Figur 2 Exempel på felträdsanalys. 
 
Detta är ett mycket enkelt scenario. Flera av bashändelserna är knappast tillräcklig 
orsak till olycka (ensamma – under ”eller-grind” – eller tillsammans – under ”och-
grind”). Ett användbart felträd måste konstrueras under hänsynstagande till vilka 
bashändelser som med hjälp av tillgänglig olycksstatistik (eller kanske snarare 
tillbudsstatistik) går att kvantifiera. 

Enligt samma princip kan intressantare felträd (fler olika olycksförlopp) 
konstrueras. Exempel på detta är scenarier med: 

• flyttat möte 

• vagnuttagning och A-arbeten på sträckan AB 

• annan infrastruktur: linjeblock på sträckan ABC 
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Utifrån delhändelsernas felfrekvenser och felträdets konstruktion kan sannolikhet 
för topphändelsen beräknas. 

Felträdet har således ett begränsat värde om man inte kan kvantifiera 
sannolikheten för de olika bashändelserna.  I ett system, där bashändelserna helt 
eller delvis utgörs av förlopp/händelser i tekniska enheter (relä, kretskort, elmotor) 
kan man utifrån generiska data oftast finna felfrekvenser för olika sorters fel hos 
de aktuella enheterna. Detsamma gäller även operatörers felhandlingar. Där blir 
dock osäkerheten stor eftersom felhandlingsfrekvensen är beroende av en mängd 
yttre faktorer som inte återspeglas i felträdet. Ett mer generellt problem är att fel i 
någon funktion, vilket inte direkt orsakar någon olycka, kan leda till en 
kedjereaktion som i slutändan kanske ökar sannolikheten för en olyckshändelse. 
Dessa problem framträder inte klart i ovanstående enkla exempel men blir mer 
påtagliga om man utgår från ett mer realistiskt, omfattande och komplext system.  

 
6.2.2 Modell  
Modellen är uppbyggd av ett antal enheter som var och en är en modell av en 
delfunktion i trafikstyrningsfunktion. Man förutsätter att dessa enheter 
(delfunktioner) utgörs av ett begränsat antal typer, vilka kan kopplas ihop med ett 
informationsnät på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en tillräckligt exakt 
simulering av trafikstyrningsfunktionen. Varje enhet har ett styrprogram som 
beskriver sambandet mellan in- och utvariabler (i modellen omformade till en 
matematisk/logisk algoritm), en minnesmodul som innehåller nödvändiga 
parametrar och konstanter samt ett antal in- och utportar (dessa har begränsningar 
med avseende på möjliga signaltyper och signalinnehåll) samt informationer som 
överföres mellan enheterna.  

En möjlig typindelning av de ingående enheterna är presenterad i nedanstående 
tabell (denna tabell är starkt förenklad, en verklig modell för simulering måste 
bygga på en mycket mer genomarbetad struktur). 
 
Tabell 6 Typindelning av enheter i modell. 

 
Enhetstyp Exempel Bas för 

styrprogram 
In-/utsignaler Typ av 

felfunktion 
Operatör Tågklarerare, 

förare 
Reglementen, 
TRI, säo  

Muntligt 
(visuellt) 
Manöverdon 

Feltolkning, 
felhandling 

Teknisk 
enhet 

Ställverk Gränssnitts-
protokoll 
Program 

Elektriska, 
mekaniska 
tecken 

Endast 
övergång till 
”fail-safe”-läge 

Givare Rälskontakt Funktions-
beskrivning 
(enkel) 

Endast ut, 
elektrisk 

Utebliven 
signal 

Tecken-
förvandlare 

Ljussignal Funktions-
beskrivning 
(enkel) 

Elektrisk –> 
optisk 

Avbrott 

 
Operatörer (personer: tågklarerare, förare etc., betecknas MH(n) där n är enhets-
beteckningen. In- och utvariablernas form regleras av reglementen etc. (protokoll 
är ett mer allmänna begrepp). Felfunktionernas form och frekvens är i princip 
obegränsade. Felfunktionerna kan vara både tillfälliga fel och systemfel. 
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Tekniska enheter (delsystem, elektronik, mekanik, MM(n) har konstruktivt givna 
möjliga in- och utvariabler. Erfarenhetsmässigt är deras felfunktioner sådana att 
utvariabeln i fellägen (vad är det, när vet den att felläge har inträtt) alltid ger den 
största möjliga restriktionen (fail safe). Alla fel är alltså tillfälliga fel.  
 
Givare. Dessa har endast till funktion att översända en information till en eller 
flera element. Felen kan antas utgöras av utebliven signal eller otydbar signal 
(tillfälliga fel).  
 
Mellan modulerna och mellan dessa och givarna finns informationskanaler på 
vilka information och kommandon överförs. Här avses med information sådana 
meddelanden som påverkar processorns funktioner (sambandet mellan in- och 
utvariablerna) och inte utgör ett entydigt kommando. Kommando innebär att 
processorns svar på budskapet är en bestämd utsignal (oavsett ev. övrig 
information). Information är sådana meddelanden som inte innebär en ovillkorlig 
order som alla har bestämda begränsningar. Det måste förutsättas att dessa med 
viss frekvens bryter samman (all informationsöverföring upphör eller distorderas). 

 

 
7 Konsekvenser, kostnader för felfunktioner hos 

trafikstyrningsfunktion 
Kostnader som har samband med trafikstyrningsfunktionens interna: 
a) Kapital (investering) 
b) Underhåll och drift 
c) Kostnader för störningar och olyckor orsakade av trafikstyrningsfunktionen 
 
Kostnader som har samband med trafikstyrningsfunktionen, externt: 
d) Kostnader för kunder i samband med felfunktioner hos trafikstyrnings-

funktionen 
e) Samhällskostnader orsakade av järnvägsolyckor 
 
Skadorna kvantifieras med hjälp av riskbegreppet vilket i tekniska sammanhang 
normalt definieras som sannolikheten för en olycka multiplicerat med olyckornas 
konsekvenser. De flesta olyckor leder endast till ekonomiska konsekvenser men 
några få orsakar personskador, sociala problem (t.ex. på grund av evakuering i 
samband med olyckor med farligt gods) och i några fall även politiska problem 
för järnvägen (efter en svår olycka kan en viss typ av järnvägstransport eller en 
viss järnvägssträcka ifrågasättas). Trafikstyrningsfunktionen kan endast påverka 
sannolikheten för en olycka. Olyckans konsekvenser – uttryckt som kostnad – kan 
variera flera tiopotenser beroende av var den sker. En kollision mellan två godståg 
vilken leder till utsläpp av ammoniak innebär ganska blygsamma kostnader om 
det sker i ödemarken medan samma olyckskonsekvens i tätbebyggt område 
betyder mångmiljonskador och eventuellt även förluster av människoliv.   

Regelbundenheten innebär i detta fall att tågen (motsvarande) skall gå enligt 
plan, det vill säga produktionen skall utmärkas av tillförlitlighet (kvalitetsmått). 
Oregelmässigheter (i detta sammanhang innebär detta att rörelser inte sker enligt 
plan) kan dels uppkomma genom brister i trafikstyrningsfunktionen men i första 
hand genom andra fel och störningar. Kvaliteten trafikstyrningsfunktionen är få 
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felfunktioner, dels att effekten i form av oregelmässighet i produktionen orsakade 
av uppkomna störningar (oavsett orsak) snabbt och effektivt skall kunna minskas. 

Kundernas totala kostnad för förseningar har skattats till 1,3 miljarder kronor 
per år. Man kan gissa att sådana förseningar där felfunktioner i trafikstyrnings-
systemet varit tillräcklig orsak kan uppgå till minst 100 miljoner kr per år. Till 
detta kommer trafikstyrningens betydelse för hur omfattande förseningarna blir 
efter en olycka som orsakats av tekniska fel på bana eller rullande materiel.  

8 Diskussion 
8.1 Allmänt 
Detta pilotprojekt har funnit betydligt fler frågor och problemområden än svar. 
Här skall några av dessa frågor diskuteras och belysas från några fler vinklar än 
vad som gjorts i den föregående texten. Frågorna samlas under några olika 
rubriker men eftersom problemområdena griper in i varandra blir gränserna på 
intet vis täta mellan de olika avsnitten. 

Ett speciellt problem utgör riskbedömningen av svåra och sällsynta olyckor. 
Dessa är inte oförutsedda – det är inte särskilt svårt att i sin fantasi föreställa sig 
de mest skräckinjagande katastrofer – men alltid överraskande. Alla olycks-
händelser är resultatet av en lång orsakskedja. Efter en svår olycka (katastrof) 
försöker man finna den aktuella kedjan, –A–B–C–D-olyckan. För att förhindra en 
upprepning tar man kanske bort länken C. Nästa katastrof av samma art (kanske 
tio år senare) har kedjan –E–F–B–D–olyckan. Alltså borde man inte ha tagit bort 
C men B eller D. I allmänhet finns det inget 0/1 samband mellan länkarna. Om A 
inträffar ökar sannolikheten för att B skall inträffa, speciellt om samtidigt 
förhållandena Å, Ä är förhanden. Detta är svårt (men inte omöjligt) att beskriva 
med olika matematiska metoder något som dock inte alls berörts i denna rapport. 
 
 
8.2 Konsekvenser 
Konsekvenserna av en olyckshändelse skattas lämpligen med hjälp av händelse-
träd. Detta är en etablerad metod som med gott resultat använts även för 
järnvägsolyckor. Denna del av riskanalysen kan genomföras med beprövade 
metoder och med utnyttjande av tillgängliga konsekvensdata och beräknings-
metoder oavsett på vilket sätt förväntat antal olyckor har beräknats. 
Konsekvensanalysen kommer därför inte att diskuteras här; intresset kommer att 
fokuseras på metoder för att finna möjliga olyckor och deras sannolikhet eller, 
kanske mer korrekt, metoder för skattning av förväntat antal olyckor (FAO). 

En annan vinkling av konsekvensstudierna är att försöka få ett grepp om hur de 
totala kostnaderna i form av skador, förseningar och kundbortfall påverkas av 
utformningen av trafikstyrningssystemet. Det kan vara möjligt att ett mindre 
sofistikerat system ger en lägre totalkostnad än ett system med alltför många 
finesser – och felkällor och underhållsbehov. En annan aspekt är att utformningen 
av trafikstyrningsfunktionen även påverkar operatörernas möjlighet och 
benägenhet att ta ”genvägar”. Detta är frågor som delvis berörs i flera pågående 
projekt inom BV och där några nyligen startade databasprojekten (OFELIA m.fl.) 
kan ge en bra grund.  

Dessa fördjupade studier av kostnadssidan kommer förmodligen att visa att 
strikt ekonomiskt är störkostnader och kostnader för ”vardagsolyckor” 
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tillsammans betydligt större än kostnaden för de stora, spektakulära olyckorna – 
vilka ju alltid tilldragit sig intresset och de stora resurserna i arbetet att öka 
säkerhet.   

 
 

8.3 Skattning av sannolikhet 
Skattning av FAO, orsakade av felfunktioner (dysfunktioner), i sådana trafik-
styrningssystem, som är uppbyggda genom successiva förändringar av ett under 
lång tid använt system, kan baseras på aggregerade historiska olycksdata. Om 
systemet saknar denna historiska bakgrund får man tillgripa någon analysmetod, 
där händelseförloppet som leder fram till olyckan klarläggs och där förväntat antal 
felfunktioner hos bashändelserna är känt eller kan skattas. Bashändelserna skall 
vara sådana funktioner som kan återfinnas i så många system att data för 
felfrekvens finns tillgängliga och data skall vara aktuella (man kan inte använda 
historiska data över fel etc. vilka är relaterade till teknik eller metoder eller andra 
inte längre aktuella förutsättningar). För att kunna bedöma olycksdatas relevans 
måste man bedöma hur sambandet mellan in- och utdata är beskaffat och hur 
funktionen påverkas av miljöfaktorer. Detta är i allmänhet möjligt för 
delfunktioner som utgörs av tekniska anordningar; betydligt svårare för mänskliga 
operatörer. 

Felträd är en beprövad metod för riskanalys och tekniken är väl beskriven i 
olika handböcker. Den förutsätter att händelseförloppet kan återges som ett träd 
där förgreningspunkterna utgörs av grindar som har funktionen ”och” eller ”eller” 
(Boolesk algebra, ev. några fler typer av grindar).  

Metoden är händelseorienterad, och man utgår från den olyckshändelse man 
vill studera (topphändelserna) och arbetar sig nedåt via delhändelser genom att 
kartlägga orsakssammanhang. Längst ned når man ett antal så kallade 
bashändelser vilka inte analyseras vidare. Dessa bashändelser måste ha kända 
sannolikheter. Felträdsanalys förutsätter att man först med hjälp av någon annan 
metod identifierat alla viktiga, möjliga olyckshändelser. 

I princip torde felträd vara en användbar metod för riskanalys av järnvägstrafik 
och skattning av förväntat antal olyckor som är beroende av dysfunktion hos 
trafikstyrningssystemet. Problemet är att hitta lämpliga basfunktioner som 
uppfyller ovan nämnda kriterier (felfrekvens oberoende av det aktuella 
trafikstyrningssystemet) och framför allt att erhålla felfrekvenser för dessa 
funktioner.  

I en felträdsanalys av ett trafikstyrningssystem kan man i allmänhet förutsätta 
att de i systemet ingående tekniska komponenterna fungerar som tänkt så länge 
ingångsvariabler följer det protokoll som är fastställt för snittet teknisk komponent 
– yttre signaler/givare. När de yttre variablerna uteblir eller är felaktiga/ej tolkbara 
så kan man förutsätta att det tekniska systemet övergår i ”felsäkert läge”, det vill 
säga utsignalen innehåller det mest restriktiva av möjliga budskap. Detta betyder 
att ett sådant fel inte kan (skall kunna) vara tillräcklig orsak till en olyckshändelse 
men att det, tillsammans med andra händelser, kan ge upphov till en olycka eller 
allvarlig störning. I de flesta fall bör man kunna skatta frekvensen för denna typ 
av fel utifrån historiska data.  

En förutsättning för att en felträdsanalys skall bli mer än en pretentiöst 
presenterad summering av sannolikheter för några olyckstyper är att man kan rita 
upp ett orsaksträd vars bashändelser verkligen har en kvantifierad mängd 
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förväntat antal olyckor. Allmänt gäller att ett felträd som enbart har ”eller-
grindar” sällan kan ge något intressant tillskott till olycksanalysen utöver en enkel 
summering av olika olyckstypers sannolikheter.   

Att rita upp ett felträd som har ett värde som analysinstrument kräver gedigna 
kunskaper om det aktuella systemet. Om topphändelserna definieras mycket 
generellt – t.ex. ”urspårningar” – omfattar visserligen trädet alla urspårningar men 
det finns ingen garanti för att alla möjliga urspårningsförlopp kartläggs. Om under 
topphändelsen urspårningar placerar en ”eller-grind” och under denna som 
bashändelser ”urspårning på grund av vagnfel”, ”urspårning på grund av spårfel”, 
”urspårning på grund av felaktig åtgärd”, ”urspårning på grund av sabotage” har 
man täckt mer än 99 % av alla urspårningar men analysen har inte gett någon ny 
insikt i den verkliga siffran för förväntat antal olyckor (exemplet är autentiskt och 
publicerat). 

Simulering är egentligen ingen riskanalysmetod. Metoden återskapar i förenk-
lad form systemet som en matematisk modell med vars hjälp systemets funktioner 
kan studeras. Modellen är som sagt en förenklad version av verkligheten och 
återgivandet av funktionerna är uppenbarligen kritiskt för modellens använd-
barhet. Med rätt val av modellfunktion kan modellen användas för studium av 
trafikstyrningssystemets alla egenskaper, inklusive störningar och olyckor. 

I motsats till felträdsanalysen har, som redan tidigare nämnts, simulering 
använts för att studera egenskaper hos trafikstyrningssystem. Dessa har därvid 
dock inte i första hand sökt efter latenta konflikter utan huvudsakligen ägnat sig åt 
att studera tågföringens effektivitet.  

Eftersom trafikstyrningssystem för järnvägstrafik är ett mycket slutet system 
med få ”portar” mot omvärlden och där informationsflödet genom dessa portar är 
strikt formaliserat (i motsats till vägtrafiken!) bör båda här presenterade 
metoderna för riskanalys vara möjliga. Förutsättningen för konstruktion av felträd 
är dock att man kan erhålla data för felfrekvens och tillgänglighet för 
bashändelserna. Detta betyder att trädet måste utformas så bashändelserna kan 
återfinnas i befintliga system och att man från dessa kan ta fram nödvändiga data 
över felfrekvens etc. ur deras historia. 

Konstruktionen av en modell utgår från att systemet kan simuleras genom att 
moduler fogas ihop och att dessa moduler kan hämtas från befintliga system. 
Problemet där består i första hand av att strukturera systemet som ett nätverk av 
diskreta ”burkar” av några få typer. Dessa skall ha ett begränsat antal definierade 
”in- och utgångar” och sambandet mellan in- och utsignaler skall kunna beskrivas 
med relativt enkla algoritmer. 

Inom forskarvärlden finns i dag flera olika modeller för simulering av 
järnvägssystem. Dessa modeller är av mycket olika slag och huvudintresset är 
kapacitetsanalys (detta anses nog vara ett viktigare forskningsfält än risk) men 
flera av modellerna kan förmodligen enkelt anpassas till studier av 
trafikledningsfunktionen.  
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Några exempel på nyare trafikstyrningssystem för banor med enkel 
trafikstruktur 

 
(sammanställningen är kraftigt förenklad) 
 
Systemets 
beteckning 

Land, 
spårinne-
havare 

ATP-
funktion 

Block, 
geo-
grafiska 

Över-
föring 
tal/data 

Aut. positions-
bestämning 

FÖT S, BV Nej Ja Tal Ingen 
Radioblock S; BV Ja Ja Data Baliser 
RETB GB, Railtrack Nej Ja Data Ingen 
RETB Botswana BW Railways Ja Ja Data Transpondrar 
FFB D, DBAG m.fl. Ja Nej Data GPS, räkning 
Zugleitbetrieb D, NE Nej Ja Tal Ingen 
Funkleitbetrieb D, NE Nej Ja Tal,data Ingen 
SIG D, NE Nej Ja Tal, 

signaler 
Ingen 

The Telegraph 
Order System 

SA, SAR Nej Ja (tal) stn Ingen 

Radio Train order 
System 

SA, SAR, 
Namibia R. 

Nej Ja Tal Ingen 

 

FÖT = FÖrenklad Trafik 

RETB = Radio Electronic Token Block 

FFB = FunkBasierter Fahrbetrieb 

SIG = Signalisierte Zugleitbetrieb 
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Mall för redovisning av trafikledningssystem 
Som nämnts är målet att redovisningen skall omfatta så många som möjligt av de 
system som används i dag eller vars införande är påbörjat.  I ett första skede blir 
redovisningen i huvudsak beskrivande. Presentationen bör dock göras på ett sätt 
som underlättar jämförelser mellan systemens vitala funktioner. Det finns ett antal 
parametrar som alltid bör redovisas (redovisningen utgör en virtuell matris). 
 
 
Parameter Motivering och kommentarer 
Allmänt, bakgrund  
Historik Järnvägen är starkt traditionsbunden och historien spelar (på 

gott eller ont) alltid stor roll vid införande av nya system. 
Land Ländernas klimat, ekonomi och traditioner spelar in vid 

utformning av systemen. 
Funktioner  
Bestämning av tågets 
position 

Traditionellt sker lägesbestämningen med noggrannheten 
blocksträcka (spårledning, axelräkning, manuellt). Vissa nyare 
system använder GPS eller (passiva) baliser + sträckmätare. 

Överföring från tåg av 
info om position 

Tåget indikerar sin närvaro genom att blocksträcka är belagd, 
genom att det observeras av tkl. 

Överföring av 
kommandon från 
tågstyrning till tåg 

Optiska signaler. Radio, tal och/eller kodad info (kontinuerligt, 
punktvis (baliser)). 

Kontroll av tågets 
hastighet m.m. 

Alla kodade kommandon kan i princip matas in i fordonsdatorn 
som kontrollerar deras efterlevnad. Separat kanal eller samma 
som ger info till förare (exempel AWS resp LZB). 
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Utkast till funktionell indelning av tågledningssystem 

Allmänt 
All informationsöverföring mellan förare och den operativa tåglednings-
centralen (OTC) sker med hjälp av radio. Inga optiska signaler om det inte 
uttryckligen sägs. Denna sammanställning täcker inte alls alla varianter som 
förekommer eller kan tänkas förekomma men vill ge en överblick över de 
viktigaste huvudtyperna (koncepten). 

Typ: Aa 
Positionsbestämning. Föraren informerar OTC om positionen vid bestämda 
punkter t ex mötesplatser/stationer. 

Informationsöverföring. All överföring av information sker muntligt med 
hjälp av radio. 

Informationshantering: föraren för anteckningar liksom OTC 
(”tågledarjournal”) på fastställda blanketter.  

Kontroll av fordonssätt: ingen (utöver sättets interna kontroll). 

Teknisk kontroll av hinderfrihet: Ingen. 

Teknisk kontroll av tågvägar på station: ingen. 

Teknisk kontroll av växellägen: Ingen (infart i form av växlingsrörelse). 

Hastighetsövervakning: ingen. 

Förekomst, beteckning m.m. 
 

Typ: Ab 

Som Aa med tillägg av att infartsväxlar är förreglade. Förreglingen indikeras av 
optisk signal.  

Förekomst, beteckning m.m.: 

Typ AaC 

Som Aa med skillnaden att säkerhetsrelevant information överförs kodad och 
presenteras på skärm. Beslutsstöd (och viss kontroll) med hjälp av dator hos OTC. 

Förekomst, beteckning m.m.: 

Typ Ba 

Som Aa eller Ab med undantag av följande: 

Positionsbestämning: Sker med hjälp av GPS, ev. även axelvarvsmätare, ev. 
transpondrar för kontroll. 

Informationsöverföring. Överföring av positionen sker kodat och kontinuerligt 
(semikontinuerligt). Order från OTC och annan information från förare sker 
muntligt. 

Förekomst, beteckning m.m.: 

Typ Ca 
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