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Förebyggande underhållsåtgärders effekt på järnvägstransportsystemets 
sårbarhet. Försök med delfimetoden 
av Mats Wiklund 
VTI 
581 95  Linköping 
 

Sammanfattning 
Avsikten med denna rapport är att testa hypotesen att valet av strategi för förebyggande 
underhåll av spåranläggningar kan medföra minskade allvarliga tågtrafikstörningar.  

Sambandet mellan förebyggande underhåll av spåranläggningar och allvarliga tågtrafik-
störningar kan delas i två delar. Det är dels sambandet mellan strategi för förebyggande 
underhåll av spåranläggningen och dess tekniska tillstånd, dels sambandet mellan 
tekniskt tillstånd och allvarliga störningar i tågtrafiken. Antingen kan delsambanden 
analyseras och kvantifieras var för sig eller så kan man försöka kvantifiera sambandet 
mellan förebyggande underhåll av spåranläggningar och allvarliga tågtrafikstörningar 
utan uppdelning.  

En operativ definition av allvarlig störning i tågtrafiken är att det uppstår förseningar 
som är så stora att fordonsomloppen störs, att tågtrafik ställs in (ej på grund av liten 
efterfrågan) eller att spåranläggningar stängs för trafik. 

Det föreslås flera mått för allvarliga tågförseningar, baserade på de data som samlas in. 
Det framgår då att kontaktledningsfel är den alltmer dominerande orsaken ju större vikt 
som läggs på de längre förseningarna medan det motsatta gäller för signalställverk och 
linjeblockeringssystem.  

En delfistudie redovisas, där två scenarier prövas. Syftet med delfistudien var att låta 
experter på underhåll av spåranläggningar bedöma om och i vilken utsträckning valet av 
underhållsstrategi kan påverka mängden inträffade allvarliga tågtrafikstörningar. 
Scenario I innebär att man genomför den underhållstrategi som bedöms vara nödvändig 
för att nå målstandarden för spåranläggningarna. Scenario II innebär att man väljer en 
underhållsstrategi som är 50 % högre än den som gäller för scenario I.  

Resultaten av studien pekar mot att det finns ett samband mellan underhållsstandard och 
förekomsten av allvarliga tågtrafikstörningar. Emellertid måste resultaten anses vara 
förenade med stor osäkerhet. Storleken på de effektsamband som skattats förefaller 
dessutom vara ganska blygsamma.  

När det gäller sårbarhet för järnvägstransportsystemets spåranläggningar verkar kontakt-
ledningssystemet vara den mest kritiska komponenten. Det verkar dock vara svårt att 
göra den komponenten mer robust med förebyggande underhåll eller med annan 
konstruktion.  

Det är intressant att notera att Banverket centralt tror sig kunna minska förseningar med 
mer resurser, vilket framgår av Banverkets framtidsplaner. Banverket har begärt 
8 miljarder extra till drift och underhåll för att under perioden 2004–2015 minska infra-
strukturrelaterade förseningar med 30 %. Resultatet från delfistudien tyder inte på att 
den effekten skulle uppnås. 
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The effects of preventive maintenance on the vulnerability of the railway system – 
A test of the Delphi method 
by Mats Wiklund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
The purpose is to test the hypothesis that the choice of strategy for preventive main-
tenance of rail infrastructure might affect the amount of serious disruptions in the train 
traffic.  

The relation between preventive maintenance and serious train traffic disruptions can be 
divided into two parts. On one hand it is the relation between the chosen strategy for 
preventive maintenance and the state of the rail infrastructure. On the other hand it is the 
relation between the state of the rail infrastructure and the amount of occurring train 
traffic disruptions. Either the sub relations can be analysed and quantified separately or 
one might try to perform an analysis without dividing the relation between preventive 
maintenance and serious train traffic disruptions into two parts.  

An operational definition of serious disruption in train traffic in this context is that 
faults or damages on the rail infrastructure cause such severe delays that the planned 
turnover of train vehicles cannot be maintained, cancelled train traffic or the closure of a 
railway.  

Several methods for quantifying serious train traffic disruptions, based on available 
train traffic data, are suggested. It is clear from these methods that faults or damages on 
the overhead contact line dominate increasingly as higher weight is put on the larger 
train delays, while the opposite applies to faults and damages on signal system.   

The result of a Delphi study is presented, where two scenarios are tested. The purpose 
of the study is to let experts on maintenance of rail infrastructure judge to what extent 
the decision of preventive maintenance strategy may affect the amount of occurring 
train traffic disruptions. The first scenario means that the necessary maintenance 
strategy in order two reach the target standard for the rail infrastructure is implemented. 
In the second scenario a maintenance strategy is implemented that is 50 percent more 
ambitious than the strategy of the first scenario.  

The results of the study indicate that there is a connection between the maintenance 
strategy and the occurrences of train traffic disruptions. However, there is a large 
amount of uncertainty associated to the estimated connection. The size of the 
connection appears to be rather modest.  

The overhead contact line seems to be the most critical component regarding the 
vulnerability of the railway transport system. However, it seems hard to make the 
component more robust through preventive maintenance or even to find a more robust 
construction.  

It is interesting to note that the head office of Banverket (Swedish Rail Administration) 
states that the train traffic delays caused by faults or damages on the rail infrastructure 
may be reduced by 30 percent if the financial grants are increased by 8 billions SEK 
over 12 years. The results of the Delphi study do not support such substantial effect.  
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1 Bakgrund 
Det verkar rimligt att anta att ambitionsnivån för drift och underhåll av järnvägs-
systemets spåranläggningar påverkar deras tillförlitlighet och ytterst deras sårbarhet. 
Detta kan beskrivas med en kedja av samband. Strategin för drift och underhåll kan man 
säga består av ett antal kriterier som bestämmer när en viss åtgärd ska genomföras. 
Dessa kriterier kan vara tidsbestämda, när en förutbestämd tid löpt sedan åtgärden 
genomfördes senaste gången genomförs den igen, eller de kan var tillståndsberoende, 
när spåranläggningen når ett visst tillstånd, till exempel ett visst spårläge, genomförs 
åtgärden. Strategin för drift och underhåll påverkar i sin tur spåranläggningens tillstånd, 
vilket i sin tur bestämmer vilken funktion spåranläggningen kan upprätthålla under yttre 
påfrestningar eller vid inre utmattningsskador.  

Wiklund (2003) redovisar en flödesmodell för samband mellan spåranläggningars till-
stånd och upplägget för tågtrafiken å ena sidan och tillgänglig och utnyttjad kapacitet å 
andra, se figur 1. Enligt modellen antas det att en spåranläggnings tekniska tillstånd 
påverkar spåranläggningens potentiella eller tillgängliga kapacitet. Den potentiella 
kapaciteten omfattar de trafikupplägg (bland annat tågflöde, gångtider och axellaster) 
som spåranläggningen klarar. Tekniskt tillstånd beskriver spåranläggningen vid en viss 
tidpunkt, medan funktionstillstånd anger de egenskaper som spåranläggningen är 
utformad för, till exempel största tillåtna hastighet eller största tillåtna axellast. 
Funktionstillståndet för anläggning är samma under lång tid, men det kan ändras. Om 
till exempel efterfrågan på axellast är lägre och bedöms vara lägre under lång tid än vad 
som gäller enligt funktionstillståndet, kan strategin för drift och underhåll anpassas till 
ett funktionstillstånd med lägre tillåten axellast. 

Tekniskt tillstånd 
Funktionstillstånd

 
Figur 1  Modell som beskriver sambandet mellan spåranläggningars tillstånd och 
störningar i tågtrafiken.  
För att bestämma lämplig strategi för drift och underhåll av en spåranläggning är det 
därför viktigt att ha kunskap om sambanden mellan drift- och underhållsåtgärder och 
den potentiella eller tillgängliga kapaciteten. Kort sagt behövs kunskap om drift- och 
underhållsåtgärders effektsamband. Öberg et al. (2003) efterlyser i en granskning av 
Banverkets framtidsplaner att drift- och underhållsåtgärders effektsamband bestäms i 
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större utsträckning. Det är en förutsättning för att kunna bedöma hur väl Banverket lever 
upp till det övergripande transportpolitiska målet om samhällsekonomisk effektivitet.  

Ett problem är att effektsamband för drift och underhållsåtgärder i liten utsträckning har 
kvantifierats och dokumenterats.  Det innebär att det är svårt att beräkna nyttan, se 
figur 1, av olika drift- och underhållsåtgärder.  
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2 Syfte 
Avsikten med denna rapport är att testa hypotesen, att valet av strategi för förebyggande 
underhåll av spåranläggningar, kan medföra minskade allvarliga tågtrafikstörningar.  

Sambandet mellan förebyggande underhåll av spåranläggningar och allvarliga tågtrafik-
störningar kan delas i två delar. Det är dels sambandet mellan strategi för förebyggande 
underhåll av spåranläggningen och dess tekniska tillstånd, dels sambandet mellan 
tekniskt tillstånd och allvarliga störningar i tågtrafiken. Antingen kan delsambanden 
analyseras och kvantifieras var för sig eller så kan man försöka kvantifiera sambandet 
mellan förebyggande underhåll av spåranläggningar och allvarliga tågtrafikstörningar 
direkt utan uppdelning.  

Oavsett angreppssätt förutsätter analysen att mängden allvarliga tågtrafikstörningar kan 
mätas och kvantifieras. Ett delsyfte med rapporten är att formulera användbara mått för 
att kvantifiera allvarliga tågtrafikstörningar. 
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3 Metod 
Studien genomförs som en fallstudie. En mindre del av järnvägsnätet studeras.  

Orsaken är att det finns förhållandevis lite dokumenterat kring de effektsamband som är 
av betydelse för denna studie. Det gäller dels effekten av drift- och underhållsåtgärder 
på spåranläggningars tekniska tillstånd, dels effekten av tekniskt tillstånd på före-
komsten av allvarliga störningar i tågtrafiken.  

Det innebär inte att kunskap om effektsamband saknas. Det finns förmodligen stor 
kunskap bland dem som är operativt verksamma med drift och underhåll av 
spåranläggningar. Det har bedömts som möjligt att fånga denna dolda eller inte 
dokumenterade kunskap i en fallstudie.  

Fallstudien gäller bandelarna, 126, (Bastuträsk)–(Vännäs), och 124, Bastuträsk–
(Boden)1, längs stambanan genom övre Norrland, se avsnitt 6.3. Det är en enkelspårig 
järnvägssträcka som domineras av godstågstrafik. 

                                                 
1 Parentes runt stationsnamnet innebär att linjen fram till stationens infart ingår i bandelen, men att 
stationen tillhör en annan bandel.  
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4 Definitioner och avgränsningar 
Järnvägstransportsystemets sårbarhet karaktäriseras av vilka påfrestningar som leder 
fram till en kollaps av systemets funktion och hur ofta det sker. Sådana påfrestningar 
sker lyckligtvis väldigt sällan och de utgör därför ett alltför begränsat underlag för 
genomgripande analyser och kvantitativa beskrivningar. Ett sätt att få tillgång till flera 
händelser att studera är att betrakta förseningar i tågtrafiken och fel i spåranläggningar 
som tillbud på mer allvarliga påfrestningar. Alla förseningar kan inte betraktas som 
tillbud på allvarliga påfrestningar utan det gäller bara de som är långa och omfattande. 
De smärre förseningar som ofta inträffar i tågtrafiken bör snarare ses som ett utryck för 
kvalitetsnivån på den producerade transporttjänsten. Det är rimligt att anta att 
tågresenärer och köpare av transporter med godståg utgår från att mindre förseningar 
kan inträffa och planerar sin resa eller transport med den utgångspunkten. Också 
tågtrafiken planeras så att smärre förseningar kan inträffa utan att systemets funktion 
allvarligt drabbas. För de fordon som används i tåg med en planerad ankomsttid till 
slutdestination finns det en viss bufferttid (skillnad mellan nästa avgångstid och senaste 
ankomsttid) innan samma fordon ska användas i ett nytt tåg. Om förseningen till 
slutdestinationen är större än bufferttiden blir antingen nästa tåg försenat eller så tvingas 
man använda reservfordon i nästa tåg. I bägge fallen har de planerade omloppen av 
fordon störts. 

 
4.1 Formell definition 
Allvarliga störningar i tågtrafiken innebär att tågtrafik ställs in eller försenas i sådan 
omfattning att resenärer i stor utsträckning inte kan genomföra de ärenden som varit 
syftet med deras resor eller att transporterat gods helt uteblir eller når sin destination så 
sent att produktion av varor och tjänster drabbas av stora störningar. Olika transport-
uppdrag har olika känslighet för störningar. En timmes försening är inte lika störande 
för den som reser till släktingar för att fira jul som för den som ska delta i ett affärs-
sammanträde.  

En operativ definition av allvarlig störning i tågtrafiken är att det uppstår förseningar 
som är så stora att fordonsomloppen störs, att tågtrafik ställs in (ej på grund av liten 
efterfrågan) eller att spåranläggningar stängs för trafik. I föregående avsnitt förs ett 
resonemang med innebörden att operatören har tillräckligt med buffertresurser för att 
klara sådana förseningar som det är rimligt att anta att kunderna tar hänsyn till vid 
planering av resor eller transporter. 
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5 Data om tågtrafiken 
Empiriska studier om sambandet mellan spåranläggningars tillstånd och vilken tågtrafik 
som faktiskt varit möjlig att genomföra förutsätter att data om genomförd tågtrafik 
samlas in och sparas liksom data om spåranläggningars tillstånd. 

 
5.1 Önskade data 
Av ovan följer att det är viktigt att känna till när tåg blir så försenade att fordonsom-
loppen störs och vad som varit orsaken. Vidare är det viktigt att känna till om och av 
vilken anledning tåg ställs in, leds om eller får ny senare avgångstid. Om sådana 
allvarliga störningar uppstår är det oftast en följd av att spåranläggningen är stängd för 
trafik under en tid. Därför är det viktigt att få kunskap om tider då en spåranläggning är 
stängd för tågtrafik. 

 
5.2 Tillgängliga data 
Banverket registrerar förseningar i tågtrafiken. Det finns en historisk tradition att 
registrera förseningar i järnvägstransportsystemet och det förklaras av att det är viktigt 
för att upprätthålla hög säkerhet. Det är viktigt att känna till om det fortfarande kan 
finnas tåg kvar på en linje när ett nytt tåg gör anspråk på spåret. När merförseningar 
överstiger 5 minuter registreras även förseningens primära orsak. Med merförsening 
avses skillnad i försening mellan två på varandra följande stationer. Om tåg försenas på 
grund av att ett annat tåg är försenat är det en sekundär orsak. Man kan tänka sig en lång 
kedja av tåg som på det viset försenar varandra. Orsaken till att det första tåget i en 
sådan kedja försenas är primär förseningsorsak för samtliga tåg i kedjan.  

För stora delar av järnvägsnätet registreras förseningarna maskinellt och bör därför ha 
en hygglig kvalitet. Orsakerna registreras däremot manuellt av tågtrafikledningen, i 
många fall efter en bedömning. Dessa uppgifter kan därför ha kvalitetsproblem. Ett 
speciellt problem är att de orsakskoder som används är kopplade till någon av järnvägs-
transportsystemets aktörer, till exempel tågoperatörer, trafikledare och banhållare, så att 
det uppstår intressekonflikter och misstankar om systematiska felbedömningar till 
någons fördel. Kedjorna av tåg som försenar varandra kan bli långa med många för-
greningar, vilket gör att det kan bli problem med korrekt registrering.  

En alternativ datakälla är statistik över fel på spåranläggningar. Dessa anmäls till och 
registreras av Banverket. Varje fel vidareanmäls och kontrolleras. En del fel kräver 
någon form av åtgärd innan trafiken kan släppas fram. Tidpunkt då åtgärden är genom-
förd registreras, vilket gör det möjligt att bestämma avstängningstid för spåranlägg-
ningen. Andra fel är av sådan art att tågtrafiken kan fortgå, trots att felet åtgärdas långt 
senare. Ett sådant fel benämns som anstående och tidpunkten för när felet kategoriseras 
som anstående ska registreras i Banverkets felrapporteringssystem, men det finns 
anledning att misstänka att det inte alltid sker. Däremot registreras när de anstående 
felen så småningom åtgärdas. Tid för trafikstopp bör således egentligen kunna beräknas 
från tidpunkten då felet anmäls fram till att man bestämmer att felet kan anstå, annars 
fram till att felet är åtgärdat. Problemet är att om man missar att registrera att felet 
anstår kan det beräknade trafikstoppet bli betydligt längre (ofta månader) än vad som 
egentligen var fallet. Det innebär att om man sammanställer registrerade uppgifter om 
hur lång tid olika banor varit avstängda då får man en statistik som förefaller orimlig. 
Ett sätt att få fram ett rimligare medelvärde kan vara att vikta varje beräknad avstäng-
ningstid med de allvarliga störningar, kvadratförseningar, felet orsakat. I tabell 1 
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redovisas en sammanställning av viktat medelvärde för avstängningstider. Även dessa 
förefaller orimligt stora. Slutsatsen är att det är svårt att göra en tillräckligt tillförlitlig 
statistik över avstängningstider för olika spåranläggningar.  

Då förefaller förseningsstatistiken vara den mest tillförlitliga statistiken att använda. För 
att den ska bli mer relevant kan det vara lämpligt att formulera alternativa mått som ger 
större vikt åt mer allvarliga trafikstörningar. 

Ytterligare en statistikkälla skulle kunna vara inställda tåg. Det bör vara möjligt att 
registrera och ange orsak till att tåg ställs in på ungefär samma sätt som görs vid för-
seningar. Det skulle vara till stor nytta vid studier av järnvägstransportsystemets 
sårbarhet. Dessutom bör det rimligen ha betydelse vid inkassering av banavgifter. Om 
spåranläggningen är i sådant tillstånd att allt eller delar av tågtrafiken måste ställas in 
ska väl inte banavgift utgå, men om en operatör själv väljer att inte utnyttja ett tilldelat 
spårläge kan det väl vara rimligt om åtminstone en del av banavgiften betalas.  

Eftersom data om antal inställda tåg till följd av fel i spåranläggningar inte finns till-
gänglig måste alternativa mått användas för att beskriva allvarliga störningar i tåg-
trafiken. 
Tabell 1  Viktat medelvärde av avstängningstider (h) på bandelarna 124 och 126 under 
2000–2003. Vikter har varit kvadratförseningar. 
Anläggningstyp ”Genomsnittlig avstängningstid” (h) 
Hjälpkraftledning 152 
Telestationsanläggning 71 
Omformarstation 25 
Kontaktledning 2 
Trafikantinformationssystem 19 
Detektor 17 
Plankorsning 13 
Kabelanläggning 10 
Transformatorstation 9 
Signalställverk och linjeblockeringssystem 8 
Spårväxel 8 
Teletransmissionsanläggning 8 
Spår 4 

 
5.3 Alternativa mått 
5.3.1 Förseningar 
För de förseningar där orsak fastställs av Banverket finns redan en viss viktning mot 
allvarliga förseningar eftersom de ska vara minst 5 minuter för att orsakskod ska 
bestämmas. Det är alltså merförseningar som avses, skillnad mellan försening vid en 
station som passeras och försening vid påföljande station. Det betyder att ett tåg måste 
hindras förhållandevis mer om stationerna ligger tätt än om stationerna ligger glesare för 
att merförseningar om minst fem minuter ska uppstå.  

I figur 2 redovisas merförseningar om minst fem minuter på bandelarna 124 och 126 
under 2000–2003 fördelade på de anläggningstyper som drabbats av orsakande fel. 
Kontaktledning, spår och spårväxel följt av signalställverk och linjeblockeringssystem 
är de anläggningstyper där fel orsakar mest tågförseningar. 
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Figur 2  Merförseningar (minuter), minst 5 minuter, på bandelarna 124 och 126 under 
åren 2001–2003 summerade (minuter) för de anläggningstyper där det orsakande felet 
uppstod. 
 
5.3.2 Förseningar över 1 h/2 h 
För att lägga större vikt vid mer allvarliga förseningar kan man flytta gränsen från 
5 minuter till en eller två timmar.  

I figur 3 redovisas merförseningar på minst en timme för bandelarna 124 och 126 för-
delade över de anläggningstyper som drabbats av orsakande fel. Notera speciellt att an-
läggningstypen signalställverk och linjeblockeringssystem inte verkar fullt lika be-
tydelsefull när det gäller merförseningar på minst en timme jämfört med minst 
fem minuter. Det är inte oväntat. Fel i signalsystemet, till exempel fel på isolerskarvar, 
förekommer ofta, men leder sällan till större förseningar för enskilda tåg. Notera också 
att kontaktledningsfel blir ännu mer dominerande.  

I figur 4 redovisas motsvarande som i figur 3, men nu med minst två timmars mer-
försening. Fördelning mellan anläggningstyper som visas i figur 3 och 4 förefaller 
likartad, men med skillnaden att kontaktledningsfel blir ytterligare mer dominerande.  

En nackdel med att enbart studera förseningar över en viss nivå är att det kan medföra 
stor osäkerhet när man studerar en enstaka bandel under kort tid, då förhoppningsvis 
inga eller få allvarliga förseningar inträffar. Utfallet kan då vara mycket känsligt för 
valet av kritisk nivå. Om man låter en timme vara gränsen betyder ju fyra förseningar på 
45 minuter inget medan en försening på 60 minuter betyder just 60 minuter.  

Ett mått utan den typen av språng vore att föredra. 
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Figur 3  Merförseningar (minuter), minst en timme, på bandelarna 124 och 126 under 
åren 2001–2003 summerade (minuter) för de anläggningstyper där det orsakande felet 
uppstod. 
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Figur 4  Merförseningar (minuter), minst två timmar, på bandelarna 124 och 126 under 
åren 2001–2003 summerade (minuter) för de anläggningstyper där det orsakande felet 
uppstod. 
 
5.3.3 Kvadratförseningar 
Ett sätt att definiera ett mått utan språng och samtidigt ge större vikt åt långa förseningar 
är att summera kvadraten på förseningarna. I figur 5 har detta gjorts för förseningar 
under 2001–2003 för bandelarna 124 och 126. Det betyder att två tåg som är 20 minuter 
försenade fått värdet 202 + 202 = 400 minuter2 = 0,11 h2 (kvadrattimmar), medan för-
seningarna 5 och 35 minuter ger värdet 52 + 352 = 1250 minuter2 = 0,35 h2. Ett tåg som 
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är försenat 40 minuter får värdet 1600 minuter2 = 0,44 h2. Att kvantifiera förseningar i 
kvadrattimmar som ovan gör att kraftiga tågförseningar får större genomslag jämfört 
med att addera förseningarna. I figur 5 redovisas hur förseningar kvantifierade som 
kvadrattimmar fördelas på fel i olika anläggningstyper. Om man jämför figur 5 med 
figurerna 3 och 4 förefaller fördelningen vara ungefär samma med den skillnaden att 
plankorsning och hjälpkraftledning bytt plats och att kontaktledningsfel blivit mer 
betydelsefulla. 
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Figur 5  Kvadratförseningar (kvadrattimmar) på bandelarna 124 och 126 under åren 
2001–2003 summerade för de anläggningstyper där det orsakande felet uppstod.  

5.3.4 Diskussion 
Enligt figurerna 3–5 förefaller det som om merförseningar på minst en timme, på minst 
två timmar och kvadratförseningar har liknande fördelningar över olika anläggnings-
typer. Kontaktledningsfel dominerar alltmer ju större vikt vi lägger på långa förseningar 
medan det motsatta gäller för signalställverk och linjeblockeringssystem. Orsaken är att 
kontaktledningsfel ofta innebär att tågtrafiken stoppas under reparationstiden medan fel 
i signalsystemet visserligen förekommer ofta, men leder då oftast till att hastigheten 
reduceras på en förhållandevis kort sträcka. 

Eftersom kvadratförseningar saknar problemet med språng och diskontinuiteter väljer vi 
att använda det som mått för att beskriva allvarliga tågtrafikstörningar. 

Beskrivningar av tider för avstängd bana, se tabell 1, verkar inte vara rimliga. Kvalitén 
på dessa data måste förbättras för att de ska kunna användas i en analys av järnvägs-
transportsystemets sårbarhet. 

 
5.4 Tillstånd 
Figur 5 visar allvarliga tågtrafikstörningar fördelade över anläggningstyper. I figurerna 
6–8 redovisas tågtrafikstörningar, kvantifierade med kvadrattimmar, mer detaljerat, 
fördelat över felorsak och typ av fel (verkligt fel). Det framgår av figur 6 att fel på 
strömavtagare och ”Opåräknad elektrisk påkänning” orsakar en stor del av de allvarliga 
störningar i tågtrafiken som fel på kontaktledningen ger upphov till. När ”Opåräknad 
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elektrisk påkänning” anges som orsak är den drabbade anläggningsdelen kontaktled-
ningstråden som åtgärdas genom reparation. Detta kan tolkas som att kontaktlednings-
tråden gått av eller släppt från sin upphängning så att tågtrafik störs eller stoppas. 
Figur 7 visar att rälsbrott leder till en stor mängd allvarliga störningar. Urspårning som 
leder till deformering av spårväxel leder till en stor mängd allvarliga tågtrafikstörningar 
enligt figur 8. 
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Figur 6  Kvadratförseningar som följd av kontaktledningsfel på bandelarna 124 och 
126 under 2001–2003. 
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Figur 7  Kvadratförseningar som följd av fel på spår på bandelarna 124 och 126 under 
2001–2003. 
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Figur 8  Kvadratförseningar som följd av spårväxelfel på bandelarna 124 och 126 
under 2001–2003. 
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6 Underhållsstandard 
Enligt figur 1 finns det ett samband mellan spåranläggningars tillstånd och deras 
tillgängliga kapacitet för tågtrafik. Motivet är antagandet att om spåranläggningens 
tillstånd försämras ger det sämre möjligheter för att genomföra tågtrafik. Ett exempel är 
att försämrat spårläge, som kan orsakas av längsgående ojämnheter hos rälsen eller 
förändrade kurvradier, kan innebära att största tillåtna hastighet sänks med försämrad 
kapacitet som följd. Förekomsten av dåligt spårläge bestäms bland annat av hur ofta det 
justeras. Justering av spårläge är en underhållsåtgärd. Det finns alltså samband mellan 
strategin för underhåll av en spåranläggning och dess tillgängliga kapacitet för tågtrafik. 

Tekniskt tillstånd beskriver tillförlitligheten för spåranläggningar. Försämrat tekniskt 
tillstånd kan påverka möjligheten att upprätthålla spåranläggningens funktionella 
tillstånd. Tillståndsbaserade underhållsåtgärder genomförs om spåranläggningen upp-
visar ett visst tekniskt tillstånd. Fel och skador på spåranläggningar är exempel på 
sådana tekniska tillstånd. Ett annat är spårlägesfel, dvs. avvikelser från den nominella 
spårgeometrin. Spårlägesfel kan ge försämrad åkkomfort och i allvarligare fall ökad 
urspårningssannolikhet. Åtminstone i det senare fallet sänks den största tillåtna hastig-
heten, dvs. det funktionella tillståndet försämras. Mängden trafikstörningar som t.ex. 
förseningar betraktas också som ett tekniskt tillstånd. Det innebär att det tekniska till-
ståndet i viss utsträckning även beror av trafikmängden. 

Nyttjandetillståndet är ett sätt att beskriva spåranläggningens efterfrågan. Nyttjande-
tillståndet är i grunden väldigt komplext. För ekonomiska beräkningar kan det till 
exempel vara relevant att ha uppgift om antal tågpassagerare och mängd gods som 
passerar genom spåranläggningen under en given tidsperiod kompletterat med 
passagerarnas resärende och godsets monetära värde. I många fall får man nöja sig med 
en mer aggregerad beskrivning, till exempel antal tåg som passerar genom spåranlägg-
ningen under en given tidsperiod och tågens bruttovikt. 

Eftersom nyttjandetillståndet speglar spåranläggningens efterfrågan är det rimligt att 
låta nyttjandetillståndet bestämma vilka mål eller vilken standard som ska gälla för 
bland annat tekniskt tillstånd. 

I följande avsnitt redovisas hur Banverket beskriver tekniskt tillstånd. Vidare redovisas 
en modell, Banklasser, för vilka mål för tekniskt tillstånd som ska gälla för olika 
nyttjandetillstånd. 

 
6.1 Parametrar för tekniskt tillstånd 
En spåranläggnings tekniska tillstånd kan beskrivas med många variabler eller para-
metrar. I Banverkets modell, Banklasser (Banverket, 2002), används sju parametrar för 
att beskriva tekniskt tillstånd: 
1. Antal tågförseningsminuter på grund av fel i infrastrukturen per år och km spår. 

Egentligen syftas på merförseningar som överstiger 5 minuter och där den primära 
orsaken är infrastruktur. Med merförsening menas förseningens ökning mellan två 
stationer. Den primära orsaken kan leda till sekundära merförseningar genom att de 
primärt drabbade tågen orsakar merförseningar för andra, ej primärt drabbade tåg 

2. Antal funktionsstörningar per år och km spår 
3. Hastighetsnedsättningar, minuter per år och km spår 
4. K-tal (spårlägesmått) 
5. Q-tal (spårlägesmått)  
6. Antal akuta besiktningsanmärkningar (ska åtgärdas omedelbart) per år och km spår 
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7. Antal veckobesiktningsanmärkningar (ska åtgärdas inom 1–2 veckor) per år och km 
spår. 

Dessa parametrar har en viktig egenskap och det är att utfallet finns eller ska åtminstone 
finnas tillgängliga i Banverkets databaser. 

De två första tekniska tillståndsparametrarna ovan finns tillgängliga genom Banverkets 
felrapporteringssystem 0FELIA, där alla fel eller funktionsstörningar på spåranlägg-
ningar som anmäls ska registreras. Dessutom ska vart och ett av felen kopplas till 
eventuella tågförseningar som det orsakat. Detta görs genom samkörning med ett annat 
system. 

Den tredje parametern avser om den största tillåtna hastigheten för tåg på spåranlägg-
ningen sätts ned i förhållande till den som normalt gäller (funktionstillståndet). Det 
registreras i systemet HANNES. 

Spårlägeskontroll med mätfordon utförs för att kontrollera spårets ojämnheter och läge i 
förhållande till den anlagda spårgeometrin. Spårlägesstatistiken presenteras med Q- 
resp. K-tal, parametrarna 4 och 5. Q-talet är ett mått på uppmätta felavvikelser i för-
hållande till komfortgränsvärden för höjdläge, rälsförhöjning, sidoläge och samverkan 
av dessa fel. Samma spårlägesfel ger olika Q-värde beroende på berörda spårs kvalitets-
klass. Det finns sex klasser och klassindelningen är beroende av största tillåtna hastighet 
så att kraven blir större ju högre hastighet som tillåts. K-talet anger hur stor del, i 
procent, av en sträcka där spårkvaliteten uppfyller komfortgränsvärdena. Q-talet kan 
användas som underlag för planering av spårunderhållet medan K-talet i första hand 
används för uppföljning av spårläget för hela bandelar eller stråk. 

Spåranläggningarnas olika komponenter besiktigas med olika frekvens. Besiktnings-
frekvensen bestäms av komponentens konstruktion, funktion (speciellt avseende 
säkerhet) och spåranläggningens nyttjandetillstånd. Fel och brister som upptäcks vid 
besiktningar registreras i ett system med akronymen BESSY, som anmärkningar. 
Vidare anges tid för åtgärd av anmärkningen i fyra nivåer, akuta ska åtgärdas omedel-
bart, veckoanmärkningar ska åtgärdas inom två veckor, månadsanmärkningar som ska 
åtgärdas inom en månad samt anstående anmärkningar, vilka följs upp vid nästa 
besiktning. 

Det är egentligen bara spårlägesbeskrivningarna som är renodlade tillståndsmått för 
spåranläggningarna. De övriga beskriver på olika sätt frekvensen av (sannolikheten för) 
olika former av fel och driftstörningar. Dessa observerade frekvenser är ofta (positivt) 
korrelerade med nyttjandetillståndet. Ju fler tåg som passerar desto fler kan bli 
försenade. Ju fler tåg som passerar desto snabbare upptäcks och rapporteras fel. Ju fler 
tåg som passerar desto tätare görs besiktningar. Det är viktigt att vara medveten om 
detta när tillståndet för olika bandelar analyseras. 

En spåranläggnings tekniska tillstånd påverkas av valet av drift- och underhållsstrategi. 
En strategi med högre ambitionsnivå ska resultera i bättre tekniskt tillstånd. Det innebär 
att krav på tekniskt tillstånd för en spåranläggning bestämmer, åtminstone delvis, 
strategin för drift och underhåll. Det är rimligt att ställa högre krav på tekniskt tillstånd 
för spåranläggningar med mycket trafik relativt de med lite trafik. Sådana krav finns 
formulerade i banklasser. 
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6.2 Banklasser 
Målnivån för tekniskt tillstånd på olika spåranläggningar bör alltså påverkas av 
nyttjandetillståndet (trafikmängden), men även av samhällsekonomiska bedömningar 
och krav från de operatörer som trafikerar spåranläggningar. Banverket har alltså 
formulerat en modell för vilket tekniskt tillstånd som ska gälla för olika spåranlägg-
ningar och modellen kallas Banklasser (Banverket, 2002). Banklassindelningen skall 
även kunna användas som ett stöd vid prioritering av åtgärder på anläggningarna, 
framförallt vid underhåll och utbyten, men även vid uppgradering. 

Banklasser är ett sätt att dela in järnvägsnätet eller kanske snarare att karaktärisera 
aktiviteten på olika spåranläggningar eller bandelar. Klasstillhörigheten för bandelarna 
bestäms av dess nyttjandetillstånd, det vill säga antal tåg som använder bandelen 
tillsammans med tågens bruttovikt. Bangårdar utgör en egen banklass. I tabell 2 redo-
visas hur bandelarna delats in i klasser. En bandel tillhör banklass 5 om minst 50 tåg 
passerar per dygn eller om tåg med en sammanlagd bruttovikt på minst 5 miljoner ton 
passerar per dygn samtidigt som antalet tåg per dygn är mindre än 75 och tågens 
sammanlagda bruttovikt under ett dygn är mindre än 7,5 miljoner ton. 

Tabell 2  Banklasstillhörighet för en bandel bestäms av antal tåg eller bruttoton per år 
och spår. En bandel tillhör den högsta banklass (1–7) för vilken villkoret för antal tåg 
eller belastning är uppfyllt.  

Banklass Antal tåg per dygn Belastning (Mbrt per dygn) 

1 ≤ 10 ≤ 0,5 

2 > 10 > 0,5 

3 > 30 > 2,5 

4 > 50 > 5 

5 > 75 > 7,5 

6 > 100 > 10 

7 > 150 > 15 

8 Avser bangårdar 

 
6.2.1 Bör/riktvärden 
Inom varje banklass har ”börvärden”, det vill säga tekniska mål för banan, bestämts för 
de sju tekniska tillståndsparametrarna. Banverket (2002) anger: ”Börvärden för de 
tekniska tillståndsparametrarna är satta med utfallet per bandel för år 2001 som 
utgångspunkt. Undantagna är parametrarna för tågförseningsminuter och funktions-
störningar där en 25 % förbättring skall uppnås år 2003 jämfört med det sammanlagda 
utfallet för år 2001. En ytterligare 25 % förbättring skall även uppnås för dessa 
parametrar år 2015 jämfört med för 2003. De är alltså inte beräknade ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv.” 

I tabell 3 anges börvärden för tillståndsparametrar 2003 inom respektive banklass. 
Orsaken till att värdena för tågförseningsminuter ökar med högre banklass är att det är 
större tågtrafikflöde i de högre banklasserna. De högre klasserna har däremot lägre 
börvärde för antal förseningsminuter per tåg och spårkm. Börvärden för antal funktions-
störningar och antal förseningsminuter år 2015 redovisas i tabell 4. Förändringarna 
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mellan tabell 3 och 4 förefaller var mindre än 25 procent, men det kan förklaras med att 
Banverket räknar med ökad tågtrafik fram till år 2015. 

Tabell 3  Börvärden för Banklasser. Börvärden för antal funktionsstörningar och 
tågförseningminuter avser 2003.  

Banklass Tekniskt tillstånd 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antal funktionsstörningar per år och 
km spår orsakade av fel i 
infrastrukturen 

3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 10,0

Antal tågförseningsminuter per år och 
km spår 

– – 68 68 79 118 118 250 

K-tal 

 

60 60 75 80 85 85 85 – 

Q-tal 

 

70 70 80 85 90 90 90 – 

Antal akuta besiktningsanmärkningar 
per år och km spår 

0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 – 

Antal veckobesiktningsanmärkningar 
per år och km spår 

– 3 2 2 1 1 1 – 

Hastighetsnedsättningar, minuter per 
år och km spår 

– 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 – 

 
Tabell 4  Börvärden år 2015 avseende antal funktionsstörningar och tågförsenings-
minuter, övriga börvärden, se tabell 2. 

Banklass Tekniskt tillstånd 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Antal funktionsstörningar per år och 
km spår pga. fel i infrastrukturen 

2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 7,4 

Antal tågförseningsminuter per år och 
km spår 

– – 60 60 68 97 97 196 

Banklasstillhörigheten avgör alltså börvärden för tekniska tillståndsparametrar, så att en 
hög trafikbelastning medför att högre krav ställs på de tekniska tillståndsparametrarna. 
Enligt dokumentet om Banklasser kan krav från den trafik som kommer att bedrivas 
eller andra rimliga krav från Banverkets kunder medföra att börvärde för en teknisk 
tillståndsparameter ändras. Målet är emellertid att ändringar av börvärden ska vara 
samhällsekonomiskt motiverade. 

 
6.2.2 Tillståndsbeskrivningar 
Det finns databaser hos Banverket som gör det möjligt att bestämma tekniskt tillstånd 
på bandelsnivå. Uppgifter om nedsättningar av största tillåtna hastighet har samlats in 
under kort tid, vilket gör att det är svårt att ställa samman tillförlitlig statistik för den 
parametern. 

Bör- och riktvärden beräknas genom att dividera utfall med spårlängd. I tabell 5 redo-
visas tekniskt tillstånd för bandelarna 124 och 126 avseende 2001 samt bör- eller rikt-
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värden avseende 2003. Utfallet för antalet funktionsstörningar översteg riktvärdet med 
ungefär 40 %, medan mängden merförseningstimmar översteg riktvärdet med nästan 
90 %. Utfallet för spårläget redovisat som Q- och K-tal stämmer väl med börvärdena. 
För besiktningsanmärkningarna ligger utfallet mer än 400 % högre än riktvärdet, men 
det finns viss oklarhet kring om man tagit hänsyn till alla typer av besiktningsanmärk-
ningar när riktvärden beräknats. Vid redovisningen av tågtrafik anges antalet persontåg 
per dygn till noll medan det går 5 övriga tåg. Det är förmodligen en felaktig klassi-
ficering och det ska nog vara tvärtom, 5 persontåg och 0,0 (< 0,05) övriga tåg i snitt per 
dygn. 

Tabell 5  Tekniskt tillstånd 2001 och bör-/riktvärden avseende 2003.  

Teknisk tillståndsparameter  Bandel 

  124 126 

  Bastuträsk-(Boden 
C) 

(Vännäs)-(Bastuträsk) 

Antal funktionsstörningar  Utfall 2001 651 393 

 Riktvärde 464 279 

Antal förseningstimmar  Utfall (h) 2001 444 270 

 Riktvärde (h) 235 141 

Q-tal Utfall 2001 87 86 

 Riktvärde 90 90 

K-tal Utfall 2001 86 82 

 Börvärde 85 85 

Antal besiktningsanmärkningar  Utfall 2001 AKUT 21,0 22,0 

Per år och km spår Riktvärde AKUT 1,8 1,1 

 Utfall 2001 VECKA 502 641 

 Riktvärde VECKA 179 107 

Antal tåg per dygn 2000 Godståg 20 28 

 Persontåg 0 0 

 Övriga 5 5 

 Totalt 25 33 

Antal tåg i snitt Antal tåg per dygn och spår  25 33 

Bruttotonkm/km spår 1999 Persontåg 1 195 009 1 194 997 

 Godståg 7 607 074 8 112 103 

 Totalt 8 802 083 9 307 100 

Antal bruttoton i snitt Bruttoton per år och spår 8 880 937 9 289 752 

Generellt visar tabell 5 att det år 2001 fanns brister för de flesta tekniska tillståndspara-
metrarna i förhållande riktvärden avseende 2003. För tillståndsparametern hastig-
hetsnedsättningar fanns inga uppgifter. 

I figur 9 redovisas antalet besiktningsanmärkningar enligt BESSY avseende bandelarna 
124 och 126. De är uppdelade på akuta (A), som kräver omedelbar åtgärd, och 
veckoanmärkningar (V), som ska åtgärdas inom en vecka. I figur 10 redovisas enbart 
akuta besiktningsanmärkningar. Spårväxlar, som besiktas mest frekvent (10 gånger per 
år för växlar i huvudspår), har flest besiktningsanmärkningar. 
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Figur 9  Antal besiktningsanmärkningar på bandelarna 124 och 126 åren 2001–2003, 
uppdelade på akuta (A) och åtgärd inom en vecka (V). 
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Figur 10  Antal akuta besiktningsanmärkningar 2001–2003 på bandelarna 124 och 
126. 

Mängden akuta besiktningsanmärkningar enligt figur 10 förefaller väldigt stor. Med 
tanke på besiktningsfrekvensen kan man anta att de bakomliggande felen ofta har 
uppstått veckor eller månader innan besiktningen. Om dessa verkligen bör betraktas 
som akuta borde rimligtvis flera av dem ha orsakat allvarliga tillbud. Frågan är om 
kriterierna för att bedöma en anmärkning som akut är optimala. 

Spårväxlar är den anläggningstyp som får flest besiktningsanmärkningar. Figurerna 5 
och 8 visar att urspårningar i spårväxlar orsakar en förhållandevis stor mängd allvarliga 
tågtrafikstörningar kvantifierade som kvadratförseningar. Möjligen kan det finnas förut-
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sättningar att undvika en del av dessa med ännu tätare besiktning av spårväxlar. Med 
tanke på att kontaktledningsfel är den dominerande orsaken till allvarliga tågtrafik-
störningar förefaller mängden besiktningsanmärkningar för denna anläggningsdel liten i 
förhållande till spårväxlarna. Det kan möjligen förklaras av de fel som uppstår på 
kontaktledningarna är svåra att förutse vid besiktningar, men det bör ändå övervägas om 
det finns förutsättningar att ändra besiktningarna av kontaktledningssystemet så att fler 
brister upptäcks. 

Resultatet av besiktningar är en form av tillståndsbeskrivning för spåranläggningar. De 
åtgärder som blir följden av besiktningar är därför en form av tillståndsbaserat under-
håll. En förutsättning för att göra underhållsstrategin mer optimal är därför att finna ett 
besiktningssystem som stödjer detta på bästa sätt. 

 
6.2.3 Åtgärdsstandard 
Banverket har gjort vad man kallar en idealkalkyl. Egentligen består den av ett antal 
poster. Varje post är en förebyggande underhållsåtgärd, antingen förutbestämd eller 
tillståndsbaserad. Förutbestämda är till exempel besiktningar medan spårriktning är 
tillståndsbaserad. För varje banklass har man sedan bedömt hur ofta åtgärden måste 
göras för att riktvärden enligt banklasstandard ska uppnås. Uppgifterna är givetvis mer 
tillförlitliga för det förutbestämda underhållet än för det förebyggande. 

För varje underhållsåtgärd och bandel beräknas den anläggningsmassa som berörs av 
åtgärden, till exempel antal km spår för spårriktning eller antal signallampor för 
lampbyten. Dessutom har man bedömd kostnad för varje underhållsåtgärd per 
anläggningsmassa, till exempel spårriktning per km spår. För varje åtgärd och bandel 
bestäms produkten av bedömd åtgärdsfrekvens (antal gånger/år) beräknad 
anläggningsmassa och bedömd kostnad, vilket resulterar i en årlig totalkostnad för 
åtgärden på bandelen. 

 
6.3 Utfall för bandelarna 124 och 126 
Sträckan mellan Vännäs och Boden på Stambanan genom övre Norrland består av 
bandelarna 126, (Bastuträsk)–(Vännäs), och 124, Bastuträsk–(Boden)2. Den är 287 km 
lång och den är enkelspårig. Figur 11 visar bandelarnas sträckning, där det också 
framgår var de så kallade tvärbanorna utgår från stambanan genom övre Norrland. 
Tvärbanorna utgör egna bandelar och ingår inte i 126 eller 124. Mötesstationer (gula 
eller blåa cirklar i figur 11) ligger som ett pärlband utefter banan. 

Sträckan domineras av trafik med tunga godståg. Godstrafiken utgörs i stor utsträckning 
av systemtåg för transport av stålämnen eller virke. I dessa tåg ingår ofta special-
utformade vagnar, vilka är förhållandevis dyra. Det innebär att antalet vagnar som 
anskaffas är anpassat till normal tågdrift. Givetvis finns det en viss buffert i antal 
vagnar, men den är förhållandevis liten. Den begränsade vagnkapaciteten för systemtåg 
innebär att det vid förseningar kan uppstå brist på vagnar. Det finns idag inga möjlig-
heter att leda om tågen om man tvingas stänga sträckan för trafik. 

                                                 
2 Parentes runt stationsnamnet innebär att linjen fram till stationens infart ingår i bandelen, men att 
stationen tillhör en annan bandel.  
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Figur 11  Egen bearbetning av Banverkets karta över bandelarna 126 och 124. Det 
framgår också var olika tvärbanor, vilka inte ingår i bandel 126 eller 124, utgår från 
stambanan genom övre Norrland. 
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6.3.1 Nyttjandetillstånd 
Den nyttjade kapaciteten på bandelarna 126 och 124 är förhållandevis hög. Det råder 
problem med kapacitet på dygnsnivå på den södra delen mellan Bastuträsk och Vännäs 
medan det råder balans på den norra delen. Det innebär att mellan 60 och 80 % av den 
tillgängliga kapaciteten per dygn utnyttjas på den södra delen. Under de två timmar då 
den utnyttjade kapaciteten är högst råder kapacitetsbrist på nästan hela sträckan, från 
Vännäs till Älvsbyn, och även den resterande sträckan har kapacitetsproblem. Kapaci-
tetsbrist innebär att över 80 % av den tillgängliga kapaciteten utnyttjas. 

Under åren 2001–2003 trafikerades den norra bandelen (124) av 28,7 tåg/dygn i genom-
snitt. 

 
6.3.2 Skillnad utfall och standard 
I tabell 6 redovisas medelutfall under åren 1999–2002 av förutbestämt underhåll för 
bandelarna 124 och 126, medan tabell 7 redovisar utfall för tillståndsbaserat före-
byggande underhåll. 

I tabellerna anges ”Frekv. enl. BK5” och det avser hur ofta man bedömer att en åtgärd 
eller aktivitet måste göras för att man ska kunna upprätthålla tekniskt tillstånd enligt 
banklass 5. Frekvensen anges i % så att 100 innebär att åtgärden genomförs varje år på 
varje berörd anläggning eller komponent, 1 200 innebär att åtgärden genomförs varje 
månad medan 17 innebär ungefär en gång vart sjätte år. ”Utfall frekv.” anger genom-
snittligt utfall av frekvensen under åren 1999–2002 och dessa utfall kan då jämföras 
med ”Frekv. enl. BK5”. Notera att utfallen är beräknade under en förhållandevis kort 
tidsperiod, vilket bör innebära att jämförelser för framförallt åtgärder med gles frekvens, 
till exempel en gång vart tjugonde år (5), kan vara mycket missvisande. 

Vidare anges kostnader i tabellerna 6 och 7. Kolumnerna ”Kostn. enl. BK5” anger den 
bedömda kostnaden för respektive åtgärd på bandelarna 124 och 126 under ett år om 
man ska nå tillståndskraven enligt banklass 5. Det är alltså produkten av styckpris, 
anläggningsmassa och ”Frekv. enl. BK5”. Kolumnerna ”Utfall kostn.” anger genom-
snittligt utfall under åren 1999–2002 av kostnaderna för åtgärden på bandelarna 124 och 
126. Det finns en betydande osäkerhet kring kostnaderna eftersom redovisningen inte 
stämmer överens med underhållsaktiviteterna fullt ut. De redovisade utgiftsposterna 
omfattar många gånger flera underhållsaktiviteter och i dessa fall har den redovisade 
kostnaden fördelats på de ingående aktiviteterna enligt den fördelning som gäller enligt 
banklass 5. När det gäller fördelning av faktiska kostnader över olika underhållsaktivi-
teter stämmer den därför förmodligen lite för bra överens med fördelning enligt 
banklass 5. 

När det gäller det förutbestämda förebyggande underhållet visar tabell 6 att totalnivån 
av utfall och beräknat för att nå banklass 5 stämmer väl överens. Däremot är det stor 
variation mellan olika aktiviteter avseende överensstämmelsen. Speciellt verkar det som 
om besiktningar görs mer sällan än vad som bedömts nödvändigt, men det kanske kan 
förklaras med brister i bokföring av kostnader. 

För det tillståndsbaserade förebyggande underhållet däremot verkar det, enligt tabell 7, 
som om utfallet är betydligt lägre än vad som bedöms som nödvändigt för att nå 
tillståndskraven för banklass 5. 
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Tabell 6  Förutbestämt underhåll på bandelarna 124 och 126, dels medelutfall 1999–
2002 och dels vad som bedöms svara mot börvärden i banklass 5 (BK 5). 

Aktivitet Frekv. enl. 
BK5 

Ufall frekv Kostn. enl. 
BK5 

Utfall kostn. 

Säkerhetsbesiktning  100 110 2063679 2262921 

Underhållsbesiktning  100 42 1558670 647830 

Underhållsbesiktning, betongbro 17 7 134640 58415 

Underhållsbesiktning, stålbro 33 15 31680 14431 

Underhållsbesiktning, bergskärning 17 5 19703 5348 

Underhållsbesiktning, tunnel 17 9 52999 28354 

Besiktning, el  100 42 1105279 458909 

Förutbestämt underhåll spårväxlar besiktningsklass 2 – 
5 

200 281 146000 205282 

Förutbestämt underhåll spårväxlar besiktningsklass 1  100 144 60000 86306 

Isolerskarvsunderhåll 100 139 185600 258861 

Smörjning  200 263 311500 408920 

Svetsrevision stålbroar 17 24 73185 104947 

Skruv- och nitrevision stålbroar 17 24 121975 174912 

Plankorsningsunderhåll (BVF 817)  50 69 16500 22666 

Reläprovning  100 141 1260000 1777641 

Byte av signallampor 17 24 32551 45502 

Tillsyn signalställverk 100 141 770000 1086336 

Kontaktledningsrevision  20 28 947382 1324643 

Tillsyn av drift och systemjordar 100 140 157897 220774 

Underhåll tjuvbromsdetektorer 1200 1644 108000 147984 

Underhåll varmgångsdetektorer 1200 1644 108000 147984 

Totalt förutbestämt underhåll     9265240 9488969 

Nu finns det tyvärr ingen väl dokumenterad kunskap som säger att de åtgärdsfrekvenser 
som bedömts vara nödvändiga ger den tillståndsnivå som gäller för bankklass 5, inte 
heller att de bedömda frekvenserna är optimala. 

Bedömningarna har gjorts av yrkesmän med lång erfarenhet. Problemet är att deras 
erfarenhet inte dokumenterats på ett strukturerat sätt. 

 
6.4 Kommentar 
Det finns alltså målnivåer för tillståndet på Banverkets spåranläggningar angivna genom 
banklasser. Det finns också en övergripande underhållsstandard för att nå tekniskt till-
stånd som uppfyller målnivåerna. Men som påpekats ovan är det inte tillräckligt tydligt 
att underhållsstandarden är tillräcklig och nödvändig för att nå målnivåerna. Dessutom 
har målnivåerna ganska svag koppling till allvarliga tågtrafikstörningar. 

Kärnan i denna studie är att visa om och vilka samband som finns mellan underhålls-
standard och förekomsten av allvarliga tågtrafikstörningar. Den nuvarande underhålls-
standarden enligt tabellerna 6 och 7 innebär alltså allvarliga tågtrafikstöningar enligt 
figur 5. Frågan är om förändrad underhållsstandard kan ge ett annat utfall än det som 
redovisas i figur 5. 
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Tabell 7  Tillståndsbaserat underhåll på bandelarna 124 och 126, dels medel utfall 
1999–2002 och dels vad som bedöms svara mot börvärden i banklass 5 (BK 5). 
Aktivitet Frekv. enl. BK5 Ufall frekv Kostn. enl. BK 

5 
Utfall kostn. 

Spår     
Spårriktning 33 23 3600528 2480689 
Isolerskarvsbyte  2 1 125280 47554 
Byte av träsliprar  3 1 192149 75029 
Rälsbyte kurvradie 600 – 800 m 3 1 644007 246569 
Rälsbyte kurvradie 300 – 600 m 7 2 1870778 657134 
Träslipersrevision  3 2 48037 38097 
Rälsslipning  50 19 7793350 2962563 
Räls- och slipersreglering 2 1 3583 1444 
Neutralisering/Mellanlägsbyte  2 1 768138 291743 
Befästningsunderhåll 10 3 1566850 450315 
Spårledningsunderhåll 100 40 2240 903 
Summa (spår):    16614939 7252038 
Spårväxel     
Växelriktning huvudtågspår 33 23 421575 295714 
Växelriktning sidotågspår  17 12 101150 73918 
Växelrevision huvudtågspår 33 27 1204500 976735 
Växelrevision sidotågspår 17 13 289000 216204 
Växelvärmeunderhåll  100 41 209600 86335 
Summa (spårväxel):    2225825 1648904 
Övrigt A     
Målning kontaktledningsstolpar och bryggor  6 2 1823710 692233 
Målning sugtransformatorer  6 2 52106 19778 
Trumrensning 17 6 550800 198111 
Dikes-/Dräneringsrensning 17 1 5299478 452443 
Summa (övrigt A):   7726094 1362565 
Övrigt B     
Reläbyte 2 1 49000 19125 
Utbyte av bangårdsbelysning 17 7 19811 7959 
Batteribyten, blockkiosker 5 2 11000 4223 
Batteribyten, plankorsningar 5 2 49950 18246 
Utbyte av batteripositioneringssystem 5 2 53700 19984 
Betongreparationer betongbroar 3 2 695970 494244 
Linjeröjning och borttag av riskträd  25 7 1948338 540266 
Kemisk vegetationsbekämpning  33 2 133734 7476 
Ytbehandling med gel eller vätska betongbroar 7 3 278667 124241 
Plankorsningsunderhåll (övrigt) 100 33 111000 37069 
Reng., underh. av lagerpallar samt vegetationsb. 
Betongbroar 

33 13 108900 43997 

Reng., underhåll av lagerpallar samt vegetationsb. 
Stålbroar 

33 14 13200 5708 

Rengöring och underh. Av balkflänsar  slålbroar 17 7 2720 1176 
Underhåll av statiska omformare 100 54 400000 214586 
Underhåll av sektioneringsstation 100 54 35000 18776 
Underhåll av plattformar 10 5 10507 4748 
Underhåll av bullerplank 10 5 200 107 
Underhåll av stängsel  10 5 1484040 731852 
Totalt tillståndsbaserat underhåll     31972594 12557293 
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7 Effektsamband 
Avsikten i detta kapitel är att ange vilka samband det finns mellan underhållsstandard 
för en spåranläggning och i vilken utsträckning tågtrafiken på den drabbas av allvarliga 
störningar. Om det dessutom är möjligt att kvantifiera de effektsambanden ger det förut-
sättningar för att bestämma vilken underhållsstandard som är samhällsekonomiskt 
effektiv avseende samhällets kostnader för allvarliga tågtrafikstörningar. 

Enskilda spåranläggningar är komplexa tekniska system som är utformade på olika sätt. 
Även om del spåranläggningar har grundkonstruktioner som kan vara snarlika kommer 
de med tiden att utvecklas i skilda riktningar, till följd av reparationer, underhållsin-
satser och förändrad utformning. Spåranläggningar utgör därför en starkt heterogen 
mängd av tekniska system. De utgör snarare unika individer än en ett mindre antal 
delmängder som har likartad utformning. 

Det gör att det är svårt att analysera hur väl olika strategier för drift och underhåll av 
spåranläggningar fungerar. Det är svårt, men för den skull inte omöjligt, att generalisera 
erfarenheten av hur en viss åtgärd fungerat på några anläggningar till en större grupp av 
spåranläggningar. Underlaget för att bestämma lämplig strategi för drift- och underhåll 
av en enskild spåranläggning utgörs därför av god kännedom om den enskilda spår-
anläggningen snarare än av generaliserade effektsamband för olika åtgärder. 

Det gör att det finns liten dokumenterad kunskap om vilka effekter olika åtgärder har. 
Samtidigt finns det omfattande kunskap och erfarenheter som inte dokumenterats, men 
som kan utgöra grund för att bedöma effektsamband för olika drift- och underhålls-
åtgärder. 

 
7.1 Delfimetoden 
Ett sätt att sammanställa kunskap som i liten utsträckning är dokumenterad är delfi-
metoden. Delfimetoden utvecklades inom framtidsforskningen i början av 1960-talet. 
Man utser en panel av experter. Panelmedlemmarna får enskilt bedöma ett antal 
scenarier. Ofta avser det framtidsutvecklingen i ett långt tidsperspektiv. Det gäller då att 
bedöma hur framtiden kommer att utvecklas i ett antal dimensioner för vart och ett av 
scenarierna. Resultaten av de enskilda panelmedlemmarnas bedömningar ställs samman 
till panelens genomsnittliga bedömning. De sammanställda resultaten presenteras för 
panelmedlemmarna och var och en får ta ställning till om de delar majoritetsuppfatt-
ningen eller inte. I detta steg kan panelen nå konsensus. 

Ett problem är naturligtvis att man överskattar betydelsen av konsensus i panelen. Om 
man bygger sin planering på att panelen har rätt kan man vara dåligt förberedd på om 
utvecklingen går i en annan riktning. En oenig expertpanel kan innebära en planering 
med beredskap för olika riktningar i framtidsutvecklingen. 

 
7.2 Delfistudier i transportforskningen 
Delfimetoden har använts tidigare på olika sätt och inom olika delar av transport-
området. Knox och Turner (2002) har använt delfimetoden för att beskriva hur stor 
andel av bilförare som saknar körkort, hur dessa påverkar trafiksäkerheten, beskriva 
motiv, uppfattningar och attityder som associeras till beteendet samt vilka åtgärder som 
kan rekommenderas. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet på grusvägar har analyserats med 
delfiteknik av Wilson et al. (1997). Delfimetoden används även av Vachal och Bitzan 
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(2002) för att beskriva hur jordbrukets behov av spannmålstransporter på järnväg 
kommer att utvecklas. 

Grivas et al. (1992) använder delfimetoden för att bestämma ett index för skador på 
vägytan på belagda vägar. Indexet är en funktion av resultatet av okulära besiktningar 
av vägytan. För olika typer av skador, t.ex. längsgående sprickor, krackeleringar eller 
spårbildning, bedöms dels hur allvarliga skadorna är och dels deras utbredning. Expert-
panelen, som bestod av 25 experter, fick svara på för var och en av skadetyperna hur 
stor betydelse den har vid beslut om underhållsåtgärd på en sexgradig skala. De fick 
också göra relativa jämförelser. Medelvärden av experternas bedömningar för olika 
skador och skadegrad sammanställdes i tabeller. Ett urval om nio experter av de 
ursprungliga ombads bedöma de sammanställda resultaten. På nästan varje punkt 
uppfattade de resultaten som rimliga. Experternas bedömningar utgjorde sedan grunden 
i en komplicerad procedur, hierarkiskt uppbyggd, för att bestämma ett totalindex för 
skadorna på vägytan för ett vägobjekt. Studien av Grivas et al. är intressant i det här 
sammanhanget eftersom den är kopplad till underhåll av infrastruktur. Bland annat 
bedömdes vilka typer av skador som var mest kritiska för att avgöra om en underhålls-
åtgärd var nödvändig. 

 
7.3 Delfistudie av tågtrafikstörningar och banunderhåll 
Delfitekniken har i denna studie använts för att försöka få fram den dolda eller inte 
dokumenterade kunskap som antas finnas om sambandet mellan förebyggande under-
håll av spåranläggningar och förekomsten av allvarliga tågtrafikstörningar. 

Studien har genomförts som en fallstudie av bandelarna 126 och 124. Ett antal experter 
med erfarenhet av förebyggande underhåll av just de bandelarna bjöds in till ett 
seminarium och fick bedöma konsekvenserna av ett antal scenarier. 

 
7.3.1 Experter 
De deltagare som bjöds in till seminariet var experter på underhåll av spåranläggningar 
och med god kännedom om bandelarna 124 och 126. Deras befattningar var under-
hållschef, banförvaltare, spåringenjör, elingenjör, säkerhetsinspektör och ingenjör 
signalteknik. 

Experter på spåranläggningars huvudkomponenter spår och bana, elkraftöverföring och 
signalteknik var alltså representerade. Det saknades dock expert på teleteknik, men man 
kan anta att brister i telesystemet sällan leder till allvarliga störningar i tågtrafiken. 
Analysen som redovisas i figur 5 styrker denna slutsats. 

 
7.3.2 Scenarier 
Tabellerna 6 och 7 visar att det tillståndsbaserade men inte det förutbestämda före-
byggande underhållet ligger under det som bedömts nödvändigt. När det gäller att 
formulera scenarier för en förändrad underhållsstandard förefaller det därför mest 
intressant att låta det tillståndsbaserade underhållet ha en högre nivå än vad utfallet 
visar. 

En första ansats kan därför vara att låta den bedömda nödvändiga standarden för 
tillståndsbaserat underhåll för banklass 5 utgöra ett scenario, scenario I. I kapitel 5 
framgår att det är främst fel på kontaktledningar, spår och spårväxlar som orsakar 
allvarliga störningar och därför är det rimligt att studera främst åtgärder som avser de 
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anläggningstyperna i scenarierna. Varje scenario har delats i tre delar, en för till-
ståndsbaserat förebyggande underhåll av spår, en för tillståndsbaserat förebyggande 
underhåll av spårväxlar och en för övrigt. De underhållsåtgärder som ingår i respektive 
del framgår av tabell 7, där enbart de åtgärder som finns under rubriken ”Övrigt A” 
ingår i delen övrigt. I övrigt ingår några aktiviteter som berör kontaktledningssystemet, 
men de verkar inte påverka mängden allvarliga tågtrafikstörningar och därför har det 
kompletterats med åtgärder avseende dräneringssystemet, där fel åtminstone vissa år 
orsakar omfattande störningar. 

Scenario II är som scenario I men med åtgärdsfrekvenser och kostnader som har ökats 
50 % i förhållande till scenario I. 

 
7.3.3 Seminariet 
Seminariet hölls på Banverkets regionkontor i Luleå i maj 2004. 

Det inleddes med en presentation av statistik för bandelarna 126 och 124. Den redo-
visade statistiken omfattade allvarliga tågtrafikstörningar uttryckt i kvadrattimmar, se 
avsnitten 5.3.3 och 5.4, tekniskt tillstånd i övrigt, se avsnitt 6.2.2, och bedömt utfall för 
förebyggande underhåll, enligt 6.3.2. 

Därefter presenterades scenarier, enligt avsnitt 7.3.2. Deltagarna ombads att ta ställning 
till hur mängden allvarliga tågtrafikstörningar påverkades av om resursförstärkningar 
genomfördes enligt scenarierna. 

Den presenterade statistiken ifrågasattes i flera avseenden. Till exempel diskuterades de 
rapporterade feltiderna en hel del, se avsnitt 5.2.1. Utfall av och nivå för underhållsåt-
gärders kostnader diskuterades också. 

I diskussionen under seminariet kunde man ana att många av deltagarna hade svårt att se 
tydliga samband mellan de förebyggande underhållsåtgärderna som tas upp i 
scenarierna och allvarliga tågtrafikstörningar. Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.4. 

Planen var att under seminariet sammanställa resultat och presentera dessa för 
deltagarna och sedan se om man kunde nå konsensus kring de sammanställda resultaten 
eller om det fortfarande fanns många som hade en avvikande uppfattning. Dessvärre 
sprack tidsramen rejält och det blev aldrig möjligt att genomföra en andra omgång. 

Istället har ett antal uppföljande frågor ställts per telefon under hösten 2004. 

 
7.3.4 Uppföljning 
Vid uppföljningen ställdes frågor kring några av de vanligaste felen när allvarliga tåg-
trafikstörningar uppstår på grund av kontaktledningsbrott, rälsbrott och urspårningar i 
spårväxel. Frågorna var formulerade ungefär som: 

Tror du att man genom förbättrat förebyggande underhåll kan minska 
antalet kontaktledningsbrott/rälsbrott/urspårningar i spårväxel som medför 
allvarliga tågtrafikstörningar? Vilka åtgärder skulle man i så fall 
prioritera? I vilken utsträckning måste det förebyggande underhållet av 
kontaktledningarna/spår/spårväxlar öka för att minska de allvarliga 
störningar som kontaktledningsbrott/rälsbrott/urspårningar i spårväxel 
orsakar med 20 respektive 50 procent, avseende bandelarna 124 och 126? 
Ange gärna ökningen kostnadsmässigt, relativt eller absolut, och ökning 
av antalet åtgärder (t.ex. per år), relativt eller absolut. 
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7.3.5 Resultat 
Den generella uppfattningen är att förbättrat förebyggande underhåll för spår och 
spårväxlar av den omfattning som motsvaras av scenarierna I och II minskar frekvensen 
av allvarliga fel med 0–10 %. Ett undantag är ökat underhåll av dräneringssystemet 
(+800 %) som bedöms minska antalet fel med knappt 20 %. Enligt tabell 7 är utfallet av 
tillståndsbaserat underhåll av dräneringssystemet ungefär 1/9 av vad som bedöms 
nödvändigt för att nå banklass 5. Tillförlitligheten i resultaten begränsas av att man 
generellt inte gjorde skillnad mellan scenarierna I och II vid seminariet. Några upp-
fattade att spårväxelunderhåll har något större effekt än spårunderhåll. Några specifika 
åtgärder som pekas ut är neutralisering/mellanläggsutbyte och växelrevision i huvud-
tågspår. Även isolerskarvbyte och växelvärmeunderhåll bedöms kunna påverka 
uppkomsten av allvarliga fel. I tabell 8 redovisas medelvärden av effekter för respektive 
åtgärd. Svaren när det gäller scenario I är baserad på i genomsnitt 5 svar, medan 
motsvarande för scenario II stannade vid 2 svar i genomsnitt. 

Tabell 8  Resultat av delfistudie avseende scenarier I och II. 
 Scenario spår I Scenario spår II 
Aktivitet Förändring 

antal fel (%) 
Förändring 
medelfeltid 
(%) 

Förändring 
antal fel (%) 

Förändring 
medelfeltid 
(%) 

Spårriktning 3 0 2 0 
Isolerskarvsbyte  9 5 12 5 
Byte av träsliprar  4 0  2 0 
Rälsbyte kurvradie 600 – 800  3 0 2 0 
Rälsbyte kurvradie 300 – 600  3 0 2 0 
Träslipersrevision  3 0 2 0  
Rälsslipning  3 0 2 0 
Räls- och slipersreglering 3 0 2 0 
Neutralisering/Mellanlägsbyte  6 3 2 0 
Befästningsunderhåll 6 0 7 5 
Spårledningsunderhåll 6 0 2 0 

 Scenario växel I Scenario växel II 
Växelriktning huvudtågspår 4 2 7 5 
Växelriktning sidotågspår  4 2 7 5 
Växelrevision huvudtågspår 7 2 7 10  
Växelrevision sidotågspår 5 2 7 5  
Växelvärmeunderhåll  5 2 7 5 

 Scenario övrigt I Scenario övrigt II 
Målning kontaktlednings-
stolpar och bryggor  

0 0 0 0 

Målning sugtransformatorer  0 0 0 0 
Trumrensning 16 7 17 20 
Dikes-/Dräneringsrensning 20 10 20 20 

Uppföljningen bekräftar resultat från seminariet. De flesta tror inte att det finns före-
byggande underhållsåtgärder som kan ökas så att det medför att allvarliga tågtrafik-
störningar kan minskas i någon nämnvärd omfattning. Många pekar däremot på att 
uppgraderingar av spåranläggningar kan påverka förekomsten av allvarliga tågtrafik-
störningar. Det gäller framförallt olika sätt att detektera uppkomna fel. Sådana 
detektorer finns, men fler kan betyda mera. Exempel är detektorer för varmgång i 
bromsar, hjulplattor, indikering av urspårad vagn och kontroll av växeltungas kontakt. 
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7.3.6 Analys 
Effekterna kan uppfattas som blygsamma, men en samhällsekonomisk kalkyl kan dock 
visa att det är motiverat med ökat förebyggande underhåll för att undvika allvarliga 
störningar i tågtrafiken. Ett problem är att det är svårt att bedöma osäkerheten i 
resultaten. Om bedömningarna varierar mellan olika experter här indikerar det att 
resultaten är osäkra. I det fallet varierade bedömningarna från ingen effekt och uppåt. 
En enig expertpanel behöver dock inte innebära att resultaten är säkra. I detta fall ökar 
också osäkerheten pga. få svar. 

Vid seminariet och uppföljningen framfördes en hel del synpunkter på hur spåranlägg-
ningars sårbarhet kan minskas. Dock avser de inte förebyggande underhållsåtgärder 
utan det gäller utformning av spåranläggningar, krav på trafikerande fordon och 
utveckling av nya metoder för att genomföra underhåll och tillståndsbeskrivningar. 

En sådan åtgärd är att kräva att tågoperatörerna använder strömavtagare med autodrop, 
dvs. som automatiskt fälls ner när kontaktledningen tenderar att falla eller haka fast. 

En annan är att minimera mängden falsklarm från varmgångs- och hjulplattedetek-
torena. Eventuellt kan konstruktioner och underhåll förbättras, men det kan också visa 
sig lämpligt att justera kriterierna för larm, dvs. färre falska larm och fler uteblivna 
verkliga larm. Larmen gör ändå ingen större nytta om lokföraren inte tror att ett fel kan 
upptäckas. 

Ny metod för spårriktning efterlystes. Det finns behov av en effektiv metod för att rikta 
spår på sträckor av storleksordningen 50 m. Den metod som används idag kräver 
betydligt längre sträckor. Ett problem är att man då riktar spår på sträckor med bra 
spårläge och det finns då en risk för att spårläget försämras på en sådan delsträcka. 

Avverkning kring banan påverkar avrinningen och det är därför viktigt med kontakter 
med markägare för att hålla sig informerad om när avverkning längs järnvägar planeras. 

Det går inte att identifiera längsgående sprickor i rälen med den idag tillgängliga ultra-
ljudsmätutrustningen i STRIX. Sådana sprickor kan leda till att rälshuvudets överhäng 
faller av på långa sträckor. Det saknas en högfartsutrustning (30–50 km/h) för att identi-
fiera sådana sprickor. 

Det finns också ett behov av att räta upp kontaktledningsstolpar som lutar. Kontaktled-
ningsstolpens fundament ligger i gränsen mellan den byggda banvallen och omgiv-
ningen. Fundamentet kan därför vridas i samband med tjällyftningar. 

 
7.4 Metoderfarenheter 
Även om det finns ett samband mellan enskilda förebyggande underhållsåtgärder och 
frekvensen av allvarliga tågtrafikstörningar, kan det kanske även för den som känner en 
spåranläggning väl vara svårt att skönja och kvantifiera den, eftersom orsaken till 
allvarliga störningar ofta är ett komplext mönster av primära och sekundära orsaker. 

Den som är underhållsansvarig kanske snarare är inriktad på spåranläggningens tekniska 
tillstånd. Åtgärder vidtas för att nå acceptabelt spårläge, fungerande dränering, kontakt-
ledningen med lämplig inspänningsnivå eller spårväxlar som klarar uppsatta tolerans-
krav. Däremot kan det, även för den som känner spåranläggningen innan och utan, vara 
svårt att bedöma i vilken utsträckning allvarliga tågtrafikstörningar uppstår vid brister i 
det tekniska tillståndet. 
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Den som ansvarar för underhåll av en spåranläggning eller någon av dess komponenter 
har som sagt goda förutsättningar att bedöma olika underhållsåtgärders effekt på spår-
anläggningens tekniska tillstånd. Att bedöma nyttoeffekter för resenärer och köpare av 
godstransporter som till exempel frånvaron av allvarliga tågtrafikstörningar är däremot 
mycket svårare. Dessa samband är förmodligen mycket komplexa. Nyttoeffekter av 
olika tillståndsnivåer för en spåranläggning kan samspela så att nyttoeffekten av en 
tillståndsvariabel, till exempel spårläge, beror av någon annan, till exempel signal-
systemets funktion. Det kan innebära att även olika underhållsåtgärders effekter på 
förekomsten av allvarliga tågtrafikstörningar kan samspela på ett sätt som innebär att 
nyttoeffekten av en åtgärd beror av om en annan åtgärd genomförs eller inte. 
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8 Diskussion 
Avsikten med denna studie har primärt varit att visa om det finns samband mellan valet 
av underhållsstandard för en spåranläggning och allvarliga tågtrafikstörningar eller 
avstängd bana. Om samband kunnat visas har avsikten även varit att kvantifiera detta. 
Bakgrunden är att i realiteten tvingas man till en avvägning mellan kostnader för en hög 
underhållsstandard och omfattande allvarliga tågtrafikstörningar. Optimalt i det 
perspektiv som gäller för denna studie är att välja en underhållsstandard som minimerar 
summan av kostnader för tillståndsbaserat förebyggande underhåll av spåranläggningar 
och samhällets kostnader för allvarliga tågtrafikstörningar. I ett mer övergripande 
perspektiv kommer den målfunktion som gäller för optimering att omfatta fler kompo-
nenter. 

Resultaten av denna studie pekar mot att det finns ett samband mellan underhålls-
standard och förekomsten av allvarliga tågtrafikstörningar. Emellertid måste resultaten 
anses vara förenade med stor osäkerhet. Storleken på de effektsamband som skattats 
förefaller dessutom vara ganska blygsamma. Det finns dock skäl att fundera kring 
vilken storleksordning på effektsamband som kan vara relevanta. För att belysa detta 
görs därför här en överslagskalkyl. 

Av tabell 7 framgår att scenario I för spår innebär att kostnaderna ökar med 130 % 
medan tabell 8 antyder att effekten på allvarliga fel bedöms stanna vid en minskning på 
4 %. Scenario I spårväxel innebär, enligt tabell 7, ökade kostnader med 35 % och be-
döms, enligt tabell 8, minska antalet allvarliga fel med 5 %. Av figur 5 kan man åtmin-
stone ana att tågtrafikstörningar till följd av fel på spår uppgår till 420 kvadrattimmar 
medan motsvarande för spårväxel är 260 för åren 2001–2003, vilket svarar mot 140 
respektive 90 kvadrattimmar per år. Det innebär att underhållsstrategi enligt scenario I 
skulle minska störningarna till följd av fel på spår med 6 kvadrattimmar och till följd av 
fel på spårväxel med 4 kvadrattimmar. Det är emellertid stor prisskillnad. Minskade 
störningar med 6 kvadrattimmar till följd av ökad förebyggande underhåll av spår kostar 
9 miljoner kronor medan minskade störningar med 4 kvadrattimmar till följd av ökat 
spårväxelunderhåll kostar knappt en miljon kronor. Det skulle tyda på att om man vill 
minska mängden allvarliga tågtrafikstörningar med förebyggande underhåll då ska man 
lägga resurser på spårväxelunderhåll snarare än på spårunderhåll. 

Ökat underhåll av dräneringssystemet (+800 %) bedöms minska antalet fel med knappt 
20 %. Ett problem här är att allvarliga tågtrafikstörningar till följd av brister i dräne-
ringssystemet inträffar sällan, men då i stor omfattning. Det gäller de år då vattendrag 
har höga vattenflöden. Under de år som vi i denna studie har haft tillgång till fel-
rapporter för spåranläggningar har det inte varit höga vattenflöden. Det innebär att det 
inte går att kvantifiera hur stor mängd allvarliga tågtrafikstörningar som svarar mot 
20 % av dem som fel i dräneringssystemet orsakar. 

När det gäller sårbarhet för järnvägstransportsystemets spåranläggningar verkar kontakt-
ledningssystemet vara den mest kritiska komponenten. Det verkar dock vara svårt att 
göra den komponenten mer robust med förebyggande underhåll eller med annan 
konstruktion. En möjlig väg är att minska de yttre påfrestningarna på kontaktled-
ningarna. Det finns tekniska lösningar för att minska sannolikheten för att en skadad 
strömavtagare i sin tur skadar kontaktledningen. I början på 2005 drog en kraftig storm 
genom Småland vilket medförde omfattande skador på kontaktledningsstolpar längs 
södra stambanan. Ett sätt att undvika så omfattande skador är röja skog i ett större sido-
område längs banan och möjligen kan kontaktledningsstolpar med fundament konstru-
eras så att de lättare står emot nedfallande träd. 
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Det är intressant att notera att Banverket centralt tror sig kunna minska förseningar med 
mer resurser, vilket framgår av Banverkets framtidsplaner. Banverket har begärt 
8 miljarder extra till drift och underhåll för att under perioden 2004–2015 minska infra-
strukturrelaterade förseningar med 30 %. Det bryter en aning mot resultat av delfi-
studien som redovisa ovan. 

 
8.1 Diskussion av använda metoder – Brister i metoder och data 
I avsnitt 7.4 antyds att underhållsansvariga för spåranläggningar kanske i första hand är 
experter på sambandet mellan olika underhållsåtgärder och spåranläggningars tekniska 
tillstånd. 

En liknande studie som den som genomförts här kring effekten av drift- och underhålls-
åtgärders effekt på spåranläggningens tekniska tillstånd, som till exempel spårläge, kan 
kanske vara mer givande. 

En annan ansats är att göra studien mer förutsättningslös och inte rikta in den enbart på 
förebyggande underhåll. 

 
8.2 Diskussion av resultaten – Hur tillförlitliga är de? 
I denna studie har delfimetoden använts för att försöka fånga ett antal experters dolda 
kunskaper. Eftersom frågorna avser förhållandevis kortsiktiga effekter av olika åtgärder 
är det i princip möjligt att studera resultatens tillförlitlighet. Men det skulle innebära att 
man genomför en omfattande statistisk undersökning av effektsamband, vilket är den 
komplexa studie som man vill undvika genom att använda delfitekniken. 

I avsnitt 7.4 beskrivs svårigheterna med att bedöma de samband som man frågat om i 
denna studie. Det finns dock ingen anledning att tro att experterna underskattat eller 
överskattat effekterna av förebyggande underhåll. 

Generellt används ofta delfitekniken för att göra mer långsiktiga bedömningar av fram-
tidsutvecklingen. I de fallen är det mycket svårt att bedöma resultatens tillförlitlighet. 
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