
VTI notat 17-2007
Utgivningsår 2007

www.vti.se/publikationer

Vinterklimatmodell för järnvägssektorn
En förstudie

Ragnar Hedström

Staffan Möller

Mats Wiklund





Förord 
I denna rapport diskuteras några tankar och idéer avseende vinterklimatets inverkan på 
tågtrafiken. Materialet har i sin tur legat till grund för en FoU-ansökan till Banverket om 
finansiellt stöd. Projektbeskrivningen i FoU-ansökan redovisas i bilaga 1.  

Utgångspunkten för de tankar och det tänkesätt som redovisas i rapporten utgår från den 
av VTI framtagna Vintermodellen som finns redovisad i bland annat rapporten ”Tema 
Vintermodell. Etapp 2. Huvudrapport”. 
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Vinterklimatmodell för järnvägssektorn – En förstudie 
av Ragnar Hedström, Staffan Möller och Mats Wiklund 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att göra en inledande kartläggning av störningar i tågtrafi-
ken vintertid. Kartläggningen används för att studera förutsättningarna för att gå vidare 
med en projektansökan till Banverket.  

Under vintersäsongen drabbas tågtrafiken ofta av störningar vilket leder till tågförse-
ningar eller inställda tåg. Frekvensen och omfattningen av dessa störningar varierar 
vilket kan exemplifieras med att förseningarna i januari 2007 uppgick till 12 777 timmar 
vilket var det högsta månadsmedelvärdet för januari på 12 år (variationsmitten för 10 
föregående år var drygt 8 100 timmar). I februari samma år var antalet förseningstimmar 
10 649 vilket är mycket över det normala för februari månad (variationsmitten för 10 
föregående år var knappt 8 600 timmar). Tågförseningarna under januari och februari 
2006 uppgick till 15 649 timmar vilket var 10 procent högre än motsvarande period 
2005. I en fallstudie visar vi att 20 procent av förseningarna har samband med snöfall. 

Totalkostnaden för de effekter eller konsekvenser som påverkar tågtrafiken på grund av 
vinterklimatet kan delas upp i flera poster. Först och främst finns Banverkets direkta 
kostnader för vinterhållningen och tågoperatörernas direkta kostnader. Till detta kom-
mer indirekta kostnader som bland annat drabbar resenärer och godskunder. Hur stora 
de indirekta kostnaderna är i ett samhällsekonomiskt perspektiv beror på förseningarnas 
omfattning och hur förseningarna värderas monetärt av resenärer och godskunder.  

Många tågtrafikstörningar beror på fel i någon eller några av baninfrastrukturens kom-
ponenter och rådande vinterförhållanden bidrar i större eller mindre utsträckning till att 
olika fel uppstår. En jämförelse har gjorts mellan spårväxlar och övriga anläggnings-
typer på två bandelar längs stambanan genom övre Norrland. Det visade sig att för spår-
växlar inträffade 130 procent fler tågtrafikstörande fel vintertid än sommartid. Detta 
innebär i sin tur 85 procent fler fel vintertid än sommartid jämfört med övriga 
anläggningstyper. 

Slutsatsen är att spårväxlar är den anläggningstyp som drabbas av flest tågtrafikstörande 
fel. Vidare gäller att dessa fel är överrepresenterade vintertid. 

Vi har gått igenom det tänkesätt och den modellstruktur för vägsektorn som redovisas i 
Vintermodellen. Denna modell kommer snart att användas på det statliga vägnätet för 
att beskriva de viktigaste samhällsekonomiska effekterna av olika strategier och åtgär-
der inom vinterväghållningen. Med denna utgångspunkt har en första ansats till effekt-
modell för vinterväghållning av järnvägens infrastruktur tagits fram. Vi tror att denna 
effektmodell kommer att visa sig värdefull för att strukturera och analysera vinterns 
påverkan på järnvägens olika anläggningar.   

Som nästa steg i arbetet föreslår vi att denna ansats till effektmodell för järnväg ska ut-
vecklas i samråd med Banverket och därefter tillämpas på de problem som vintertid är 
förknippade med anläggningstypen spårväxlar. Avsikten är att detta i sin tur ska utgöra 
underlag till förbättringar i Banverkets Vinterberedskapsplan.  
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Winter climate model for the rail sector. A preliminary study 
by Ragnar Hedström, Staffan Möller and Mats Wiklund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The aim of this report is to make an initial survey of disruptions to rail traffic in winter. 
This survey is used in studying the prospects for submitting a project application to 
Banverket, the authority responsible for rail traffic in Sweden. 

During the winter season rail traffic is often affected by disruptions which delay trains 
or cause cancellations. The frequency and extent of these disruptions vary; one 
example is that delays in January 2007 amounted to 12,777 hours which was the 
highest monthly mean for January in 12 years (the midrange over the 10 previous years 
was just over 8,100 hours). In February the same year the hours of delay numbered 
10,649 which is high above the normal for the month of February (the midrange over 
the previous 10 years was just under 8,600 hours). Delays to trains in January and 
February 2006 amounted to 15,649 hours which was 10% higher than during the 
similar period in 2005. We show in a case study that 20% of the delays were associated 
with snowfall. 

The total cost of the effects or consequences that affect rail traffic because of the 
winter climate can be broken down into several items. First and foremost, there are the 
direct costs of Banverket for winter maintenance and the direct costs of the train 
operators. To this must be added the indirect costs incurred by passengers and freight 
customers. The size of these indirect costs in a socio-economic perspective depends on 
the extent of the delays and the way the delays are valued in monetary terms by 
passengers and freight customers. 

Many of the disruptions to rail traffic are due to faults in one or more elements of the 
rail infrastructure, and the prevailing winter conditions contribute to a greater or lesser 
extent to the occurrence of various faults. A comparison has been made between points 
and other elements of rail infrastructure on two sections of track along the main line 
through upper Norrland, the northern part of Sweden. It was found that there were 
130% more faults to points, causing disruptions to rail traffic, in winter than in 
summer. This implies, in turn, that there were 85% more faults in winter than in 
summer, compared with other elements of rail infrastructure. 

The conclusion is that points are the element of rail infrastructure that is affected by 
most faults that cause rail traffic disruption. Furthermore, these faults are over-
represented in winter. 

We have scrutinised the approach and the model structure for the road sector that are 
set out in the Winter Model. This model will soon be used on the national road network 
to describe the most important socio-economic effects of various strategies and 
measures in winter road management. With this as the starting point, a first draft for an 
effect model for the winter management of rail infrastructure has been drawn up. We 
believe that this effect model will be found valuable for structuring and analysing the 
impact of winter on the various elements of rail infrastructure. 
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As the next stage in this work, we propose that this draft effect model for the rail sector 
should be worked up in detail in consultation with Banverket and then applied to the 
problems which are associated with points in winter. The intention is that this should, 
in turn, form the basis of improvements to the Winter Readiness Plan of Banverket. 
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1 Bakgrund och syfte 
Under vintersäsongen drabbas tågtrafiken ofta av störningar vilket leder till tågförse-
ningar eller inställda tåg. Att det är stora variationer på frekvensen och omfattningen av 
störningarna framgår av uppföljningar från Banverket (Johansson, 2006, 2007 b och 
2007 c). 

Som exempel på detta kan nämnas att förseningarna i januari 2007 uppgick till 
12 777 timmar vilket var det högsta månadsmedelvärdet på 12 år (variationsmitten för 
10 föregående år var drygt 8 100 timmar). I februari samma år var antalet försenings-
timmar 10 649 vilket är mycket över det normala för februari månad (variationsmitten 
för 10 föregående år var knappt 8 600 timmar). Ackumulerat februari 2006 uppgick 
tågförseningarna till 15 649 timmar vilket var 10 procent högre än motsvarande period 
2005. I en fallstudie kan vi visa att 20 procent av förseningarna har samband med snö-
fall, se avsnitt 3.2.1. 

De som ytterst drabbas av störningar i tågtrafiken är resenärer och godstransportörer. 
För resenärernas del kan det innebära att de inte kommer fram i tid alternativt inte alls 
kan genomföra den planerade resan. Även om ersättningstrafik, ofta i form av buss, kan 
ordnas innebär det i många fall ytterligare förseningar på grund av väntetider och längre 
restider med ersättningstrafiken. Möjligheten att ordna med ersättningstrafik för gods-
transportörer är i de flesta fall helt omöjligt med tanke på omlastning och typ av gods. 
För speciellt känsliga transporter som exempelvis livsmedelstransporter kan omfattande 
förseningar innebära att godset tar skada. Störningar i godstransportkedjan kan i vissa 
fall även drabba tredje part, dvs. företaget som skall ha godset eftersom det kan leda till 
produktionsstörningar för det drabbade företaget.  

Många tågtrafikstörningar beror på fel i någon eller några av baninfrastrukturens kom-
ponenter, t.ex. nedriven kontaktledning, rälsbrott eller övervalsning av isolerskarvar. 
Rådande vinterförhållanden bidrar i större eller mindre utsträckning till att de olika felen 
uppstår.  

Omfattande tågtrafikstörningar, speciellt vintertid, kan i många fall orsakas av ej funge-
rande spårväxlar. Spårväxlar har som funktion att fördela tågtrafiken på olika spår. Ej 
fungerande spårväxlar kan generera följdverkningar för tågtrafiken på övriga delar av 
järnvägsnätet. Under vinterperioden är spårväxlarna utsatta för större påfrestningar än 
under övrig tid på året. Nedfallen snö som vid töväder ombildas till is eller hårt packad 
snö som lossnar från fordonet när detta passerar genom växeln kan innebära att växeln 
inte lägger om på rätt sätt. Om detta inträffar indikeras ett växelfel som måste åtgärdas. 
I vilken omfattning tågtrafiken kommer att störas av växelfelet beror på hur snabbt åt-
gärder kan sättas in.  

Ur Banverkets perspektiv, i egenskap av infrastrukturhållare, krävs att såväl förebygg-
ande (t.ex. växelvärme) som felavhjälpande (snöröjning) åtgärder sätts in för att redu-
cera konsekvenserna av vinterklimatets påverkan på tågtrafiken. På vilket sätt och i 
vilken omfattning detta skall ske finns dokumenterat i Banverkets Vinterberedskapsplan 
som upprättas inför varje vintersäsong. Avisning av fordon för att reducera proble-
matiken med spårväxlar vintertid är en åtgärd som tågoperatören skulle kunna genom-
föra. Emellertid har tågoperatören inte något klart uttalat ansvar för att genomföra en 
sådan åtgärd.  

Banverkets direkta kostnader för vinterhållningen och tågoperatörernas direkta kostna-
der i kombination med de indirekta kostnader som bl.a. drabbar resenärer och gods-
kunder utgör den totala kostnaden för de effekter som drabbar tågtrafiken på grund av 
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vinterklimatet. Hur stor denna kostnad är i ett samhällsekonomiskt perspektiv beror på 
förseningarnas omfattning men också hur dessa förseningar värderas monetärt av 
resenärer och godskunder 

Syftet med denna rapport är att göra en inledande kartläggning av störningar i tågtra-
fiken vintertid. Kartläggningen används för att studera förutsättningarna för att gå vidare 
med en projektansökan till Banverket. En första ansats till effektmodell för vinterväg-
hållning av järnvägens infrastruktur kommer att tas fram. Modellen avses att vara ett 
instrument för att strukturera och analysera vinterns påverkan på järnvägen.  

Uppläggningen av rapportens fortsättning innebär att följande moment behandlas: 

− Relevant litteratur och tillgängliga databaser gås igenom.  

− Inträffade tågförseningar beskrivs under några vinterperioder.  

− Samband mellan tågförseningar och snöfall analyseras. 

− Trafikstörande fel i spåranläggningar kartläggs. 

− Innehållet i Banverkets Vinterberedskapsplan beskrivs. 

− Effektmodellen för vinterväghållning inom vägsidan illustreras och 
kommenteras. 

− Ansatsen till effektmodell för vinterväghållning av järnvägens infrastruktur pre-
senteras. 

− Diskussion och fortsatt arbete redovisas. 

Rapporten avslutas med en referenslista och, i bilaga, projektbeskrivningen i den FoU-
ansökan som skickades till Banverket 2007-04-02. 
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2 Referensmaterial 
Här redovisas vilka underlag som använts för de analyser och sammanställningar som 
redovisas längre fram. Det gäller litteratur som samlats in på olika sätt. Vidare finns en 
sammanställning av relevanta och tillgängliga databaser, som innehåller uppgifter om 
järnvägstransportsystemets funktion. 

 
2.1 Litteratur 
Den problematik som detta projekt behandlar är inte omnämnd i litteraturen i någon 
större omfattning.  

Sökning av relevant litteratur gjordes i januari 2007 i Scopus, ITRD, TRIS och MOBI+ 
(UITP). Sökprofilen var: maintenance AND winter AND (railway OR railroad). Resul-
tatet var magert, endast en handfull av träffarna föreföll relevanta: Aurisicchio (2005), 
Brown (1985), Espling (2004), Johansson och Carlsson (2003), Pace & Cosoli (2005), 
Ringer & Dalton (1976) von Rozycki et al. (2003), Stadler & Vogel (1988), Tsigelny & 
Solomonov (1983).  

Av dessa är det främst Johansson och Carlsson (2003) som har relevans för denna 
studie. Deras rapport är mycket innehållsrik, men dessvärre ganska spretig och svårläst. 
De kommer dock fram till generella modeller för att i olika fall med vinterväderdata 
prediktera tågförseningar. Modellerna är linjära i prediktorer som består av olika kombi-
nationer av snöfall, temperatur och vindstyrka. Det finns en del likheter mellan den 
studien och den första fallstudien som redovisas i avsnitt 3.2.1. 

Kontakter har tagits med Banverkets bibliotek för att få information om eventuella 
interna dokument som behandlar det aktuella området. Även telefonkontakter har tagits 
med etablerade kontakter inom Banverket för att inhämta information. I kapitel Refe-
renser redovisas bl.a. olika dokument som getts ut av Banverket.  

 
2.2 Databaser 
Banverket upprätthåller ett antal databaser som omfattar stora mängder uppgifter som 
kan användas i olika analyser. Dessa databaser är kopplade till varandra, många gånger i 
ett ganska komplext mönster. Dessutom sker det hela tiden förändringar i strukturen 
över Banverkets olika databaser. Här följer en redovisning som baserar sig på vår, för-
fattarnas, erfarenhet och kunskap om Banverkets olika databaser. Vi, författare, kan i 
viss mån ha missuppfattat hur databaserna är uppbyggda och vi kan ha missat att upp-
datera oss om genomförda förändringar.  

Uppgifter om tågföringen samlas i TFÖR. Där lagras bl.a. uppgifter om när tåg verkli-
gen passerat olika stationer jämfört med gällande tidtabell. Ur detta beräknas tågs mer-
förseningar, vilket är förseningsändringen mellan två stationer. Om merförseningen är 
minst 5 minuter, ska orsak anges. Om orsaken är att ett annat tåg är försenat, försöker 
man koppla tillbaka till ursprungsorsaken. Data från TFÖR sammanställs på olika sätt 
och förs över till andra databaser.  

Det finns flera databaser för att beskriva spåranläggningarnas tillstånd.  

I 0felia, 0 fel i anläggningar, registreras uppgifter om fel i spåranläggningar. Datum för 
anmälan och åtgärd läggs in. Vidare anges symptom, orsak, felbeskrivning och eventu-
ell åtgärd samt vilken anläggningsdel som är drabbad. Dessutom kopplas tågförseningar 
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i TFÖR till fel i 0felia. Det gör det möjligt att studera vilka fel som stört tågtrafiken och 
omfattningen av störningarna. Fallstudien i avsnitt 3.2.2 är en sådan analys.  

I Bessy registreras resultat av besiktningar av spåranläggningar. Där framgår vilka be-
siktningsanmärkningar som gjorts. Dessa anmärkningar har olika nivåer. Akuta besikt-
ningsanmärkningar kräver omedelbar åtgärd för att tillåta tågtrafik. Sedan finns det 
vecko- och månadsanmärkningar som kräver åtgärd inom en vecka eller två respektive 
inom en månad. Dessutom görs anmärkningar som inte kräver åtgärd före nästa besikt-
ningstillfälle.  

Baninformationssystemet, BIS, innehåller uppgifter om spåranläggningars funktionella 
tillstånd, t.ex. största tillåtna hastighet, största tillåtna axellast, höjdförändringar och 
kurvradier.  
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3 Sammanställning och analys 
I detta kapitel studeras sambandet mellan vinterväder och tågtrafikstörningar. Det görs i 
två delar. I den första delen redovisas statistik över tågförseningar, speciellt hur de vari-
erar vintertid. I den andra delen redovisas resultat av två fallstudier som på olika sätt 
analyserar uppkomsten av tågförseningar vintertid.  

 
3.1 Tågförseningar 
I tabell 1 redovisas mängd tågförseningar och antal inställda tåg under åren 2003–2006 
(Banverket 2006 b och 2007). Man kan se att tågförseningarna varierar en del mellan de 
olika åren. Det finns många orsaker till denna variation. I fortsättningen på detta avsnitt 
görs en sammanställning som indikerar att olika vinterväderförhållanden till viss del 
förklarar tågförseningarnas variation.  

Tabell 1  Antal tågförseningstimmar och antal inställda tåg under åren 2003–2006. 

 År 

Tågförseningstimmar 2003 2004 2005 2006 

Persontåg 25 414 21 622 23 253 25 957 

Godståg 53 415 53 228 58 519 57 582 

Totalt 78 829 74 850 81 772 83 539 

Antal inställda tågavgångar 57 968 68 850 81 861 71 854 

 

I februari 2007 var antalet förseningstimmar 10 649, vilket är mycket över det normala 
för februari. Eftersom även förseningstimmarna för januari månad var många är den 
ackumulerade nivån för januari och februari ovanligt hög. Det oväder som drabbade 
Sverige under denna period är den främsta orsaken till den höga nivån (Johansson, 
2007 c). 

Det högsta månadsmedelvärdet på 12 år inträffade i januari 2007 då antalet försenings-
timmar uppgick till 12 777, vilket berodde på de oväder, främst stormen Per, som 
drabbade Sverige under januari månad och som ledde till störningar både med avseende 
på eldistributionen och med avseende på tågtrafiken. I det senare fallet blev resultatet 
omfattande förseningar och flera inställda tåg, som inte räknas in i förseningarna 
(Johansson, 2007 b). 

I december 2006 uppgick tågförseningarna till 6 451 timmar vilket är en låg nivå för en 
decembermånad. Förseningarna för hela 2006 är 2,2 procent högre jämfört med 2005 
vilket främst beror på störningar för fordonen men också på yttre faktorer. För perioden 
januari till mars 2006 var förseningsnivån hög och punkligheten låg för många tågtra-
fiksystem. Orsaken var främst återkommande snöfall och kyla vilket i sin tur ledde till 
förseningar som orsakades av fordons- och infrastrukturfel. De trafiksystem som i första 
hand drabbades av dessa punklighetsproblem under perioden januari–mars 2006 var 
bl.a. regionaltågtrafiken på Svealandsbanan och Mälarbanan, pendeltågstrafiken i Stor-
stockholm samt snabbtågstrafiken. Att dessa system drabbades särskilt av vinterförhåll-
anden beror på ett högt kapacitetsutnyttjande vilket innebär att de därmed är störnings-
känsliga. En följdeffekt blir att enskilda tågstörningar ofta fortplantar till övriga tåg 
(Johansson, 2007 a). 
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Antalet tågförseningar i januari och februari 2006 uppgick till 15 649 timmar, vilket är 
ca 10 procent högre jämfört med motsvarande period 2005. Det är förseningar orsakade 
av fordons- och operatörsidan som ökar mest. Under januari–februari har förseningarna 
varit höga och punkligheten låg på många trafiksystem kring bl.a. Stockholm. Över hela 
landet har en grov sambandsanalys gjorts med avseende på snöfall per dag och totalför-
seningar per dag i syfte att analysera orsaken till antalet förseningar. Den statistiska be-
arbetningen visade att 40 % av variationen i förseningar kan förklaras av snöfallen 
(Johansson, 2006). 

I november 2005 uppgick tågförseningarna till 6 701 timmar vilket är lägre än medel-
värdet under 10 år för denna månad. Det ackumulerade värdet av förseningar t.o.m. 
november under året är ca 7 procent högre än för motsvarande period 2004. Även om 
läget har förbättrats till och med november kan inte målet för tågförseningar uppnås till 
årets slut (Johansson, 2005 c). 

I januari 2005 uppgick tågförseningarna till 7 006 timmar, vilket är 493 timmar lägre än 
januari 2004 och lägre än medelvärdet (10 år) för januarimånader (Johansson, 2005 b). I 
samband med stormen Gudrun den 8–9 januari ställdes dock många tåg in, vilket inte 
ingår i antalet förseningstimmar.  

Det totala antalet tågförseningar i december 2004 uppgick till 4 885 timmar vilket är 
den näst bästa (efter juli) månaden under 2004 och den lägsta nivån för en december-
månad på minst 10 år. Mellan november och december 2004 minskade förseningarna 
med 3 799 timmar. Det totala antalet förseningar för hela 2004 uppgick till 74 850 tim-
mar, vilket är 5 % lägre än 2003 och därmed bättre än verksamhetsmålet för hela 2004 
(Johansson, 2005 a). 

 

3.2 Två fallstudier 
Nedan redovisas två fallstudier som syftar till att på olika sätt beskriva hur vinterförhåll-
anden påverkar tågtrafiken.  

Den första studien är begränsad i tiden, ett par månader, men avser hela det svenska 
järnvägsnätet. I den studien studeras samband mellan snöfallsmängder och inträffade 
tågförseningar.  

Den andra studien är geografiskt begränsad till delar av stambanan genom övre 
Norrland, men sträcker sig över en lång tidsperiod, fyra år. I den studien beskrivs 
samband mellan fel i spåranläggningar och tågförseningar.  

 
3.2.1 Samband mellan tågförseningar och snöfall – fallstudie I 
I en vintermodell för järnvägstransportsystemet är det viktigt att beskriva hur olika 
vintertillstånd påverkar systemets funktion. Vintertillståndet bestäms å ena sidan av de 
vädersituationer som inträffar, t.ex. snöfall, och å andra sidan av de avhjälpande åtgär-
der som genomförs, t.ex. snöröjning. Vintertillståndets effekt på järnvägstransport-
systemets funktion är mångdimensionell, en dimension är mängden tågförseningar som 
inträffar.  

Vid planeringen av vinterdrift för järnvägstransportsystemets spåranläggningar och 
spårfordon bestämmer man vilka åtgärder som ska genomföras vid olika vädersitua-
tioner. Detta görs normalt av flera olika parter. I vilket fall kan man säga att vinterdrift 
enligt planering ger en viss vinterstandard för spåranläggningar och spårfordon. Man 
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kan säga att vinterstandarden anger vilka vintertillstånd som är tillåtna under olika 
vintervädersituationer.  

Nedan skattas hur många tågförseningar som har samband med inträffade snöfall. Detta 
sker i en fallstudie. Om analysen indikerar att det inte finns några tågförseningar som 
har samband med inträffade snöfall, kan det finnas två orsaker till det. Den ena är att 
vinterstandarden är så hög att inga vintertillstånd som medför tågförseningar tillåts, dvs. 
man genomför vinterdriftåtgärder så att inga sådana vintertillstånd uppstår. Den andra 
möjliga orsaken är att snöfall inte medför att spåranläggningar försätts i ett sådant 
vintertillstånd att tågförseningar uppstår.  

Det finns alltså uppenbara motiv för att beskriva om det finns samband mellan snöfall 
och tågförseningar.  

 

Fallet 
I Johansson (2006) redovisas inträffade tågförseningar i hela det svenska järnvägstrans-
portsystemet och snöfall ”vid ett antal representativa Vägväderstationer” dygnsvis för 
perioden 8/1–23/2 år 2006, dvs. 47 dygn i följd. Figur 1 visar resultaten, där snöfalls-
mängd och förseningsmängd förefaller samvariera i viss utsträckning.  
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Figur 1  Snöfall (mm), ljusblå linje med snöstjärnor, och summan av inträffade tåg-
förseningar (h), svart linje med diamanter, i Sverige i början av år 2006 (Johansson, 
2006). 

Korrelationskoefficienten mellan snöfall och tågförseningar i figur 1 visar sig vara 0,63. 
Ett problem är hur denna korrelationskoefficient ska tolkas. Den, egentligen dess 
kvadrat, anger hur mycket av variationen i tågförseningar (mellan olika dygn) som kan 
förklaras med variationen i snöfall. Rent hypotetiskt kan det vara så att tågförseningarna 
varierar väldigt lite mellan olika dygn i förhållande till tågförseningarnas dygnsmedel-
värde. Anta att denna variation till 100 % kan förklaras med variationen i snöfall. Då är 

VTI notat 17-2007 15 



 

snöfallsmängden en utmärkt prediktor när det gäller att prediktera hur många tågförse-
ningar som inträffar. Det innebär inte att förseningarna i stor utsträckning kan förklaras 
med snöfall, tvärtom i det här hypotetiska fallet är det bara den förhållandevis lilla vari-
ationen i tågförseningar som har samband med snöfall.  

I analysen nedan beskrivs hur man kan bestämma hur stor del av de inträffade tågförse-
ningarna som har samband med snöfall.  
 
Analys 
I avsnitt 2.1 redovisades att Johansson och Carlsson (2003) anpassade multipla regres-
sionsmodeller till tågförseningar. Modellanpassningarna skedde stegvis och i det första 
steget inkluderades genomgående förklaringsvariabeln snöfall. Därefter inkluderades 
andra förklaringsvariabler temperatur eller vindstyrka var för sig eller i kvadrat eller i 
kombination med varandra. I den datamängd som står till förfogande för denna fallstu-
die finns endast snöfall som möjlig förklaringsvariabel. En lämplig första ansats är där-
för att beskriva sambandet mellan förseningar och snöfall med linjär regressionsanalys.  

I figur 2 redovisas samma tågförseningar och snöfallsmängder som i figur 1, men där 
snöfall avsatts på den horisontella axeln och tågförseningar på den vertikala. I figur 2 
redovisas också en anpassad linjär regressionslinje, med förklaringsgrad 39 % (0,632), 
och regressionsekvation:  

(1) Tågförseningar (h) = 192,6 + 3,884×Snöfall (mm). 
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Figur 2  Mängden tågförseningar (h) mot snöfall (mm), diamanter, dygnsvis i Sverige i 
början av år 2006 (Johansson, 2006) samt en anpassad regressionslinje, heldragen 
linje. 
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Det finns emellertid ett problem med den regressionsanpassningen som inte framgår av 
figur 2. När man genomför en regressionsanalys är det viktigt att göra en diagnostik av 
den anpassade modellen för att se så att den uppfyller de antaganden som gjorts. En del 
i detta är att analysera residualerna. Residualerna i det här fallet är sekvensen av skillna-
der mellan observerad mängd tågförsening och den som predikteras av regressionsekva-
tionen (1). I antagandet för en enkel linjär regressionsmodell ingår att residualerna ska 
vara statistiskt okorrelerade med varandra och okorrelerade dels med den förklarande 
variabeln, dels med andra bakomliggande faktorer.  

Om man avsätter de här residualerna mot datum, se figur 3, upptäcker man att residua-
lerna mellan två på varandra följande dygn förefaller vara positivt korrelerade. I figur 3 
finns det t.ex. fyra delsekvenser, rödmarkerade, där residualerna under minst fem på 
varandra följande dygn har samma tecken, positivt eller negativt. Om residualerna vore 
okorrelerade skulle endast en (1,06) sådan delsekvens förväntas. Det indikerar att det 
finns korrelation mellan tågförseningsmängderna från två på varandra följande dygn 
som inte förklaras av snöfall. Om man inte tar hänsyn till eventuell positiv korrelation 
mellan residualer finns en risk att man vid minsta kvadratanpassningen av regressions-
linjen tar lite för stor hänsyn till extremt stora och extremt små residualer så att absolut-
värdet för regressionslinjens lutning överskattas. Om residualerna däremot är negativt 
korrelerade är risken att man underskattar absolutvärdet för regressionslinjens lutning. 
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Figur 3  Residualer, skillnaderna mellan observerade mängder tågförsening och de som 
predikteras av regressionsekvationen (1). Sekvenser om minst 5 dygn i följd då residua-
lerna har samma tecken, positivt eller negativt, är markerade med rött.  
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Mot den bakgrunden anpassades en linjär regressionsmodell med första ordningens 
autokorrelerade fel till data. Den autoregressiva felparametern skattades till -0,4181 och 
var signifikant (5 %) skild från noll. Den anpassade regressionsekvationen ges av: 

(2) Tågförseningar (h) = 193,3 + 3,786×Snöfall (mm). 

En jämförelse mellan (1) och (2) visar att införandet av en autoregressiv komponent 
hade ganska liten inverkan på koefficienterna i regressionsekvationen. Lutningen 
minskar en aning.  

Enligt regressionsekvationen (2) predikteras att tågförseningarna är drygt 193 h under 
dygn då ingen snö faller och att det under dygn med snöfall predikteras ytterligare unge-
fär 3,8 h för varje mm snö som faller. Sådana (obetingade) prediktioner kan göras för 
varje dygn under perioden 8/1–23/2 2006. I figur 4 redovisas dessa prediktioner, röd 
kurva, samt prediktioner under antagande om inget snöfall, grön kurva. Skillnaden 
mellan röd och grön kurva i figur 4 är de tågförseningar som har samband med in-
träffade snöfall.  

Mängden predikterade tågförseningar med inträffade snöfall under perioden 8/1–23/2 
2006 beräknades till 11 300 h medan de var 9 080 h under antagande om inget snöfall. 
Således hade ungefär 20 % av tågförseningarna i Sverige under perioden 8/1–23/2 2006 
samband med inträffade snöfall.  
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Figur 4  Här har figur 1 kompletterats med (obetingade) prediktioner enligt ekvation 
(2) med inträffade snöfall (röd kurva) och under antagande om inget snöfall (grön 
kurva). 
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Kommentar 
Slutsatsen är alltså att det under perioden inträffade ungefär 2 220 tågförseningstimmar 
som har samband med snöfall. En intressant fråga är om man genom metoder för vinter-
drift av spåranläggningar och spårfordon kan påverka mängden tågförseningar som har 
samband med snöfall eller kanske snarare den generaliserade kostnaden för försening-
arna. Det finns flera aspekter på detta, men några frågeställningar är viktiga.  

Används resurserna för vinterdrift på ett effektivt sätt?  

Med andra ord, används resurserna så att man når högsta möjliga vinterstandard för 
spåranläggningar och spårfordon? Man kan tänka sig att sambandet mellan effektivt 
utnyttjande av resurser för vinterdrift och vinterstandardnivån ungefär följer den gul-
markerade kurvan i figur 5, dvs. högre vinterstandard medför högre vinterdriftkost-
nader.  

Anta att resurserna för vinterdrift används effektivt, då är nästa fråga:  

Är den erhållna vinterstandarden optimal?  

Svaret beror bl.a. på vad man avser med optimal. Ofta används begrepp som samhälls-
ekonomiskt optimal och då ska egentligen alla kostnader som uppstår inkluderas i 
beräkningen.  

Låt oss, vid den här hypotetiska optimeringen, begränsa oss till kostnader för vinterdrift 
och generaliserade kostnader för de förseningar som har samband med snöfall. Anta att 
mängden förseningar och därmed deras generaliserade kostnad bestäms av spåranlägg-
ningars och spårfordons vinterstandard, dvs. högre vinterstandard leder till färre och 
mindre förseningar, vilket minskar den generaliserade kostnaden för dem. Då kan man 
tänka sig att det sambandet ser ungefär ut som den blåmarkerade kurvan i figur 5. Opti-
mal nivå för vinterstandard skulle då vara den där summan av kostnader för effektiv 
vinterdrift och generaliserade förseningskostnader minimeras. Summan av vinterdrift-
kostnader och generaliserade förseningskostnader beskrivs med den röda kurvan i 
figur 5. Anta t.ex. att den gällande vinterdriften är effektiv enligt den fyllda rektangeln i 
figur 5. Då kan man notera att en liten ökning av kostnaderna för vinterdrift skulle med-
föra en något större minskning av de generaliserade förseningskostnaderna, dvs. man 
kommer något närmare en optimal vinterstandard. Å andra sidan, om kostnaderna för 
vinterdrift är enligt den fyllda triangeln, då bör man minska vinterdriftkostnaderna för 
att komma närmare en optimal nivå. I det här fallet verkar det som om rektangeln och 
triangeln representerar situationer med samma totalkostnad och om valet stod mellan 
just de alternativen bör man välja triangeln, eftersom det ger mindre tågförseningar.  
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Figur 5  Schematiskt samband mellan vinterdriftkostnader och vinterstandard för spår-
anläggningar spårfordon (gul kurva) samt samband mellan generaliserade försenings-
kostnader och vinterstandard (blå kurva). Röd kurva är summan av gul och blå. 

 
3.2.2 Trafikstörande fel i spåranläggningar – fallstudie II 
Denna studie är en sammanställning över fel enligt Banverkets databas 0felia under 
perioden 2000-01-01–2003-12-31 avseende två bandelar som ingår i stambanan genom 
övre Norrland. Bandelarna är 126, som börjar vid Vännäs norra utfartssignal och 
sträcker sig fram till Bastuträsks infartssignal, och 124, som omfattar Bastuträsk station 
och järnvägen norrut fram till Bodens infartssignal. I Wiklund (2006) har dessa data 
analyserats från ett sårbarhetsperspektiv. 

I redovisningen ingår fel som kopplats till att minst ett tåg har försenats, tågtrafik-
störande fel. Totalt inträffade 706 sådana fel under perioden. Av dessa inträffade 
ungefär 58 % vintertid. Med vinter avses perioden 1/10–30/4, vilket är den period som 
VTI i olika analyser använder för Norrland, t.ex. vintermodellen för väg (Wallman et 
al., 2006). Vintertid, enligt denna definition, omfattar 7/12=58 % av året. Således verkar 
tågtrafikstörande fel inträffa i ungefär samma utsträckning sommartid som vintertid.  

I figur 6 visas antal tågtrafikstörande fel för de fyra mest drabbade anläggningstyperna, 
vilka svarar för 49 % av alla sådana fel. Det framgår att spårväxlar är den mest drabbade 
anläggningstypen när det gäller antalet inträffade tågtrafikstörande fel. Det bör påpekas 
att om man gör motsvarande sammanställning för antal tågförseningstimmar visar det 
sig att kontaktledningssystemet är värst drabbat, eftersom ett enstaka fel på kontaktled-
ningssystemet ofta ger mycket omfattande störningar i tågtrafiken. Nåväl, 70 % av 
tågtrafikstörande fel på spårväxlar sker vintertid. Tågtrafikstörande fel på spårväxlar 
inträffar alltså i relativt större utsträckning vintertid än sommartid.  
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Figur 6  Antal tågtrafikstörande fel i de fyra mest drabbade anläggningstyperna på 
bandelarna 124 och 126 vintertid åren 2000–2003. 

I figur 7 nedan redovisas de fyra vanligast angivna orsakerna till tågtrafikstörande fel på 
spårväxlar, vilka omfattar 54 % av alla tågtrafikstörande fel på spårväxlar. Snö och is är 
en av de vanligaste orsakerna, men ännu vanligare är det att man inte funnit något fel. I 
det senare fallet är det i allmänhet så att man fått någon indikation på funktionsstörning 
i en spårväxel, som innebär att tåg inte tillåts passera växeln alls eller tillåts passera med 
hastighetsrestriktioner innan växelns funktion har kontrollerats.  

I figur 8 redovisas de fyra vanligaste åtgärderna som vidtas vid tågtrafikstörande fel på 
spårväxlar, vilka omfattar 75 % av alla tågtrafikstörande fel på spårväxlar. Notera att 
åtgärden kontroll stämmer ungefär med ”orsaken” inget fel och åtgärden snöröjning 
stämmer ungefär med orsaken snö eller is. 
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Figur 7  Antal tågtrafikstörande fel på spårväxlar uppdelade på de fyra vanligaste orsa-
kerna avseende bandelarna 124 och 126 under åren 2000–2003. 

 

0 10 20 30 40 50

Snöröjning

Kontroll

Justering

Utbyte av enhet

60

Sommar Vinter

 

Figur 8  Antal tågtrafikstörande fel på spårväxlar uppdelade efter de fyra vanligaste 
åtgärderna avseende bandelarna 124 och 126 under åren 2000–2003.  

Slutsatsen är alltså att spårväxlar är den anläggningstyp som drabbas av flest tågtrafik-
störande fel.  

I tabell 2 redovisas hur de tågtrafikstörande felen är fördelade mellan spårväxlar och 
övriga anläggningstyper och mellan sommar resp. vinter.  

Tabell 2  Antal tågtrafikstörande fel på bandelarna 124 och 126 åren 2000–2003.  

 Sommar Vinter 

Spårväxlar   47 108 

Övriga anläggningstyper 246 305 
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Notera att för övriga anläggningstyper är förhållandet mellan antal tågtrafikstörande fel 
som inträffar vintertid relativt sommartid 305/246=1,24, dvs. det inträffar 24 % fler tåg-
trafikstörande fel vintertid än sommartid. Motsvarande kvot för spårväxlar skulle vara 
ungefär den samma om spårväxlar vore ungefär lika känsliga för vinterförhållanden som 
övriga anläggningstyper, men man kan se att den kvoten är hela 108/47=2,30, dvs. 
130 % fler fel vintertid än sommartid. Om man jämför förhållandet mellan tågtrafik-
störande fel vintertid och sommartid för spårväxlar med övriga anläggningstyper, blir 
det 2,30/1,24=1,85, dvs. för spårväxlar inträffar 85 % fler tågtrafikstörande fel vintertid 
än sommartid jämfört med övriga anläggningstyper.  

Slutsatsen är att spårväxlar är den anläggningstyp som drabbas av flest tågtrafik-
störande fel. Vidare gäller att dessa fel är överrepresenterade vintertid om man 
jämför med övriga anläggningstyper. 

 
3.3 Kommentar 
Sammanställningen i avsnitt 3.1 och analysen i avsnitt 3.2.1 indikerar att många tågför-
seningar har samband med vinterväderförhållanden. Dessutom visar fallstudien i avsnitt 
3.2.2 att det finns samband mellan spåranläggningars tillstånd och uppkomsten av tåg-
förseningar. Det förhållandet är speciellt tydligt för spårväxlar vintertid.  

En slutsats av detta är att den strategi man väljer och de resurser man ställer till förfog-
ande för vinterdriften av spåranläggningar påverkar omfattningen av de tågtrafikstör-
ningar som uppkommer. Det innebär vidare att vid planeringen av spåranläggningars 
vinterdrift gör man en avvägning mellan resurser för att genomföra vinterdriften och de 
konsekvenser, t.ex. tågtrafikstörningar som vinterförhålladen kan ge upphov till. Det är 
viktigt att det finns utvecklade metoder för att göra dessa avvägningar så effektivt som 
möjligt. I kapitlen 5 och 6 redovisas hur en sådan metodutveckling kan genomföras.  
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4 Vinterberedskapsplan 

Inför varje vintersäsong och i förebyggande syfte tas en så kallad vinterberedskapsplan 
fram. I planen regleras bl.a. ansvar och roller mellan olika enheter/aktörer. Detta kan 
exemplifieras med följande citat ur Banverket (2006 a): 

”Banverkets uppgift är att hålla järnvägsinfrastrukturen tillgänglig för avtalad trafik 
även under vinterförhållanden.  

− BV- trafiks ansvar för regional ledning och att samordna vinterberedskapspla-
nen inom respektive trafikdistrikt.  

− Banregionen är ansvarig för vinterhållningen av järnvägsinfrastrukturen.  

− Banregionen kan under vissa väderleksförhållanden tvingas till inskränkningar 
för att upprätthålla trafiksäkerheten, ansvar och rutiner finns beskrivet i BRNH 
900.0081.   

− Järnvägsföretagen är ansvariga för vinterdrift av fordon och egna anlägg-
ningar.” 

I vinterberedskapsplanen beskrivs även bl.a. hur tillgängliga resurser skall fördelas, 
vilka prioriteringar som gäller vid tågtrafikstörningar, ledningberedskap, trafikinforma-
tion och kommunikationsplan gentemot massmedia/press.  

 
4.1 Framtagning, förankring och uppföljning av vinterberedskaps-

planen 
Trafikdistriktet ansvarar för upprättandet av Vinterberedskapsplanen. Innan fastställelse 
skall samråd ske med angränsande trafikdistrikt och banregion. Samråd skall även ske 
med den egna banregionen. Vidare skall vintertrafiksdirektiv tas fram i samråd med 
järnvägsföretag och banregion för de olika beredskapsnivåerna.  

Banregionen ansvarar för att ta fram infrastrukturella förutsättningar efter samråd med 
järnvägsföretagen. Banregionen skall även upphandla och avtala om vinterhållningen av 
statens spåranläggning inom regionen samt delta i övning.  

Järnvägsföretagen ansvarar för att delta i framtagningen av bl.a. ”vinterdirektiv” och ta 
fram infrastrukturella förutsättningar i samråd med regionen samt delta i övning.  

När det gäller förankring ansvarar Trafikdistriktet för att genomföra övning inför kom-
mande vintersäsong tillsammans med järnvägsföretagen och banregion. Varje enhet 
ansvarar för att i sin organisation förankra gällande plan.  

Banregion Norr/Trafikdistrikt Norr ansvarar för att göra uppföljningar när behov upp-
står under pågående säsong och efter beredskapsperioden. Efter beredskapsperioden 
initieras uppföljningsmöten där trafikdistrikt, banregioner, entreprenör och berörda 
järnvägsföretag deltar (Banverket, 2005). 

 

 

 

                                                 
1  Banverket, 2004 

24 VTI notat 17-2007 



 

4.2 Funktioner och vägledning vid olika driftnivåer. 
Störningar i tågtrafiken kommer att vara beroende av vilka vinterförhållanden som råder 
vid olika tillfällen. För att säkerställa trafik vid olika vinterförhållanden finns fyra olika 
driftnivåer angivna i vinterberedskapsplanen. Nedanstående beskrivning av de drift-
nivåer som gäller för vinterberedskapen är hämtad från Banverket (2006). 

− Banverket har fyra beredskapsnivåer som skall användas i vinterberedskapspla-
nen. Höjningen av beredskapsnivåerna kan ske bandelsvis. Operative chefen 
beslutar om nivåhöjning med bandriftledaren. 

− Driftnivå Grön innebär att normal tågtrafik skall bedrivas.  

− Driftnivå Gul innebär tågtrafik i normal omfattning men med eventuella förse-
ningar. På denna nivå gäller bl.a. höjd snöberedskap, snöröjningsresurser priori-
teras till nödvändiga spår och växelförbindelser, höjd ledningsberedskap. 
Transport för snöröjning skall ges högsta prioritet. 

− Driftnivå Orange kommer att innebära stora inskränkningar i trafiken och de 
trafiktekniska alternativen för fjärrtågklarerarna. Transport för snöröjning skall 
ges högsta prioritet. På denna nivå gäller bl.a. att endast ett begränsat antal 
stationer kommer att vara röjda för tågmöten, vitala växlar prioriteras för att 
upprätthålla begränsad trafik, i vissa fall måste tåg kvarhållas eller i andra fall att 
tåg måste ställas in för att upprätthålla annan trafik.  

− Driftnivå Röd är avsedd att införas då väderleken och trafiksituationen är så 
allvarlig att externa insatser är nödvändiga på grund av rådande situation. Växlar 
och spår kommer att vara spärrade i mycket stor omfattning och resurser för 
snöbekämpning fördelas till områden med högsta prioritet.  

 
Kommentar 
I vinterberedskapsplanen beskrivs vilken åtgärdsstrategi som skall gälla vid olika till-
fällen beroende på det aktuella vinterklimatet. Det finns därmed ingen direkt koppling 
till vilka effekter de olika driftsåtgärderna resulterar i. För att kunna effektivisera vinter-
hållning av järnvägens infrastruktur är det angeläget att även kunna beskriva vilka 
effekter som olika vinterhållningsåtgärder ger upphov till. Med sådan kunskap bör det 
vara möjligt att utforma lämpliga förebyggande åtgärder för vinterhållningen av järn-
vägens infrastruktur. Detta bör i sin tur på sikt kunna reducera antal och omfattning av 
de tågstörningar som uppkommer på grund av vinterklimatet.  
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5 Vintermodell inom vägsektorn 
I vägsammanhang har man sedan 1970-talet använt samhällsekonomiska kalkylmo-
deller för att tidsmässigt prioritera väginvesteringar, s.k. nybyggnadsåtgärder, Statens 
Vägverk (1976). I kalkylen beräknades och beskrevs de effekter som vägprojektet med-
förde för intressentgrupperna trafikanter, boende och samhället i övrigt. Med tiden ut-
vecklades även kalkylmodeller för förbättringsåtgärder, se t.ex. Vägverket (1986). 
Ytterligare senare började man intressera sig för drift- och underhållsåtgärder, dvs. snö-
röjning, halkbekämpning, beläggningsunderhåll och grusvägsunderhåll, se Vägverket 
(2000).  

För att ytterligare förbättra kalkylmodellen för snöröjning och halkbekämpning startade 
VTI år 2001 ett flerårigt utvecklingsarbete, benämnt Vintermodellen, som hittills har 
genomförts och avrapporterats i en mängd rapporter, bl.a. huvudrapporterna Wallman et 
al. (2005) och Wallman et al. (2006).  

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de viktigaste samhällsekonomiska 
effekterna av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen på det statliga väg-
nätet. I figur 9 visas ett flödesschema som åskådliggör relationer och kopplingar mellan 
olika delmodeller i Vintermodellen (Wallman et al., 2006). 
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Figur 9  Flödesschema över Vintermodellen. 
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Förutsättningarna för ett beräkningsfall anges genom att specificera data om vägnätet 
och dess geografiska belägenhet, trafikdata, väderdata, inklusive eventuell prognos samt 
tillämpat regelverk och använd teknik. 

Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna 
vinterväghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vinter-
säsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmo-
dellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och 
Modellen för väghållarkostnader. 

I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och olyckornas konsekvenser, allt 
kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.  

I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglagseffekter på medelhastigheter och res-
tider.  

I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning vid olika väglag 
och korrosion på grund av vägsalt 

I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt. 

I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för vidtagna vinter-
väghållningsåtgärder, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarke-
ringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.   

I sista steget omvandlas effekter till kostnader. De flesta kostnader beräknas i form av 
en effekt multiplicerat med en värdering eller ett à-pris. Till exempel beräknas restids-
kostnaden som antalet restidstimmar för tre olika fordonstyper multiplicerat med tids-
värderingen för respektive fordonstyp. Den totala samhällsekonomiska kostnaden be-
räknas genom att summera trafikantkostnader, miljökostnader och väghållarkostnader.  

Därmed är det första beräkningsfallet genomräknat och man börjar, i nästa itererings-
steg, att söka ett nytt beräkningsfall som medför lägre totala samhällsekonomiska kost-
nader än föregående fall. 

 
5.1 Exempel på tillämpningar inom vägsektorn 
Ett exempel på tillämpning av Vintermodellen kan vara att studera effekterna av föränd-
ringar i regelverket. Gällande regelverk heter Vinter 2003 och anger vilka krav som 
ställs vid vinterväghållning på det statliga vägnätet. De olika kraven läggs fast genom 
att vägnätet indelas i 5 standardklasser, bl.a. med hänsyn till trafikmängden.  

Kraven är högst i standardklass 1–3, där körfältet normalt ska vara fritt från snö och is 
vid uppehållsväder och inom viss tid efter snö eller regn. Ett så högt ställt krav innebär 
att vägen måste saltas både i förebyggande syfte och i samband med snöfall.  

Kraven är lägre i standardklass 4–5. Där tillåter man is och snö på körfältet men ställer 
krav på högsta tillåtna snödjup, högsta tillåtna ojämnhet och lägsta tillåtna friktionstal. 
Dessa vägar saltas normalt inte. 

I regelverket föreskrivs också startkriterier och åtgärdstider. Ett startkriterium är en 
gräns för snödjup, ojämnhet eller friktion som anger att en åtgärd ska påbörjas. Till 
exempel ska plogning starta vid 1 cm snödjup på en väg i standardklass 1 och vid 3 cm 
snödjup i standardklass 5.  
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Åtgärdstiden är den maximala tid som får åtgå innan en åtgärd ska vara utförd. På vägar 
i standardklass 1 är åtgärdstiden för att ploga körfält 2 timmar. Motsvarande åtgärdstid i 
standardklass 5 är 6 timmar. 

Med hjälp av Vintermodellen kan samhällsekonomiska beräkningar göras av kostnads-
förändringar av högre/lägre startkriterier och kortare/längre åtgärdstider.  

Andra tillämpningar av Vintermodellen kan vara att beräkna effekter/kostnader av änd-
rad klimatmässig gräns för saltning eller av höjda/sänkta trafikflödesgränser för när ett 
vägnät ska saltas.  
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6 Effektmodell för vinterhållning av järnvägens infrastruktur 

För att sätta in rätt resurser vid rätt tillfälle är det nödvändigt att ha kunskap om vilka 
driftsåtgärder som ger vilka effekter. Den tidigare beskrivna vintermodellen inom väg-
sidan visar hur en effektmodell kan utformas. Även om det är stora skillnader mellan 
vägsidan och järnvägssidan utgör tankesättet från vägsidan ett värdefullt underlag för att 
utveckla en liknande effektmodell inom järnvägssidan. Mot bakgrund av tidigare avsnitt 
i denna rapport redovisas här ett förslag på struktur till en effektmodell för vinterhåll-
ning av järnvägens infrastruktur, se nedanstående figur.   
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Figur 10  Ansats till effektmodell för vinterhållning av järnvägens infrastruktur. 

Vinterklimatets påverkan 
Vinterklimatet som kan karakteriseras av snö, is och temperatur varierar i olika delar av 
landet. Vinterklimatets inverkan på vinterhållningen av järnvägens infrastruktur varierar 
därmed också. De problem som förekommer i norra delarna av landet är inte likartade i 
övriga delar av landet och tvärtom. Vinterklimatet ger upphov till effekter på fordonen 
men även på spåranläggningen. 
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Klimatets inverkan på fordonen 
Vintervädret i form av snö och is i kombination med temperaturvariationer påverkar 
såväl spåranläggningen som fordonen. Vinterklimatet kan i vissa fall ställa till problem 
med avseende på fordonets tekniska utrustning. En annan aspekt är att på fordonets 
undersida samlas snö som med tiden packas mer och mer. I samband med växelpassager 
inträffar skakningar i fordonet och packad snö kan då falla ner i spårväxeln och för-
hindra att växeln läggs om som den skall. Detta kan ge upphov till signalfel vilket 
kommer att ge störningar i tågtrafiken, dvs. trafikeffekter. Ytterligare en aspekt är att 
kallt klimat, men också temperaturvariationer kan påverka materialets egenskaper i for-
donen, speciellt när det gäller stålmaterial som vid kallt klimat blir sprödare vilket kan 
innebära risk för materialskador på exempelvis hjulen.  

Avisning och tätare serviceintervaller under vintertid kan vara ett sätt att komma tillrätta 
med de problem som vinterklimatet ger upphov till på fordonssidan. Detta innebär dock 
kostnader för tågoperatören. För att avisning och tätare serviceintervall skall vara möj-
ligt krävs att det finns tillräckligt med fordon för att täcka upp det behov som den plane-
rade tågtrafiken kräver. Fordonskostnaden ingår sedan som en del i den totala kostnaden 
för vinterhållningen av järnvägens infrastruktur.  

Klimatets inverkan på infrastrukturen 

Infrastrukturen påverkas av vinterklimatet på flera olika sätt. Ett stort problem är spår-
växlar där omläggningen av växeln inte sker på ett riktigt sätt. Att omläggningen inte 
sker på ett riktigt sätt kan bl.a. bero på att packad snö från fordonets undersida faller ner 
och lägger sig i växeln då fordonet passerar genom växeln.  

Uppfrysning av spåret är en annan effekt som vinterklimatet kan ge upphov till.  

Låga temperaturer påverkar rälens materialegenskaper på så sätt att det blir sprödare 
vilket kan innebära en ökad risk för sprickbildningar. Senare under våren då tempera-
turen varierar mellan kallt och varmt kan dessa sprickbildningar ge upphov till större 
sprickbildningar och i värsta fall utvecklas till rälsbrott.  

Klimatets inverkan på drift- och underhållsåtgärder 
De underhållsåtgärder som kan vara aktuella att genomföra på grund av vinterklimatet 
är bl.a. snöröjning, inkoppling av växelvärmare samt beredskap med avseende på perso-
nal och maskinella resurser.  

Kostnaderna för vinterhållningen kommer att ingå i den totala kostnaden som drabbar 
tågtrafiken på grund av vinterklimatet. 

Trafikeffekter som följd av vinterklimatet 

De trafikeffekter som uppstår är i första hand tågförseningar och inställda tåg. För rese-
närernas del innebär detta ökad restid vilket i vissa fall kan innebära förlorad arbetstid. 
För godskunder kan det innebära att godset blir försenat som i sin tur kan förorsaka 
störningar i produktionen för de företag som är beroende av tidsberoende leveranser. 
För speciellt känsliga transporter som exempelvis livsmedelstransporter kan omfattande 
förseningar innebära att godset tar skada.  

Vid uppkomna störningar måste någon form av åtgärder sättas in för att på lämpligt sätt 
hantera störningarna. Det kan vara frågan om trafikåtgärder i form av ersättningstrafik 
eller omledning av trafiken. 
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De trafikåtgärder som sätts in orsakar i sin tur någon form av kostnad som i första hand 
drabbar järnvägsföretaget men även resenärerna. Kostnader som drabbar tågoperatören 
kan exemplifieras med kostnaderna för ersättningstrafik och/eller förlorade intäkter. För 
resenärernas del är det i huvudsak frågan om restidkostnader, men även komfortför-
luster, om resan sker med buss istället eller om antalet byten blir fler.   

Samhällskostnader för vinterklimatets inverkan på tågtrafiken 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar den totala kostnaden för vinterklimatets in-
verkan på tågtrafiken. Hur stor denna kostnad är beror på förseningarnas omfattning 
men också hur dessa förseningar värderas monetärt av resenärer och godskunder.  

 
6.1 Arbetsprocess 
Den tidigare beskrivna effektmodellen för vinterhållning av järnvägens infrastruktur är i 
sin nuvarande skepnad endast ett förslag. I detta avsnitt redovisas därför på ett övergrip-
ande sätt den tänkta arbetsgången för att använda modellen.  

Inledningsvis (steg 1) krävs en kartläggning med avseende på vilka konkreta problem 
som kan uppstå i spåranläggningen på grund av vinterklimatet. I detta steg måste även 
frågor av exempelvis följande karaktär besvaras: Vilka trafikeffekter som uppkommer 
till följd av fel i spåranläggningen? Vad blir effekterna för resenärer och godstrans-
portörer? Vilka förebyggande och avhjälpande åtgärder är möjliga eller lämpliga att 
genomföra? Vilka effekter får det för fordonen? 

Nästa moment (steg 2) är informations- och datainsamling. I detta steg görs också en 
genomgång av relevanta databaser/register för att kartlägga vilken information som är 
nödvändig och finns tillgänglig eller saknas för att ge indata till modellen. Exempel på 
information är bl.a.: Vilka förseningar/kostnader drabbar olika aktörer, resenärer, trans-
portörer, frekvens och omfattning av tågförseningar? Vilka åtgärder genomförs idag, 
kapacitet för avisning av fordon?  

I steg 3 måste olika typer av effekter värderas, som exempelvis: restid, godstransporttid, 
olyckor, energi för spårväxelvärme, drift- och underhållsåtgärder, etc.  

Uppgifterna från steg 1–3 sammanställs och utgör ingångsdata för beräkning av de sam-
hällsekonomiska kostnaderna i steg 4. Dessa beräkningar förutsätts i en första ansats 
genomföras i excel. Resultaten från beräkningsmomentet (steg 4) ligger till grund för att 
analysera tänkbara åtgärdsförslag och de förändringar i effekter som detta kan leda till. 
Det ger även underlag för att revidera den ursprungliga modellstrukturen. 
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7 Diskussion  
Kostnaden för vintertjänster av järnvägens infrastruktur uppgick till knappt 200 miljo-
ner kronor under 2006. Av naturliga skäl varierar kostnaden för vintertjänsterna mellan 
olika år eftersom det är avhängigt av rådande väderleksförhållanden. En intressant fråga 
är om kostnaderna och åtgärdsinsatserna ligger på en rimlig nivå i förhållande till 
antalet tågstörningar. Insatsnivån för vinterhållningen är starkt kopplad till vilka ekono-
miska, personella och maskinella resurser som finns tillgängliga. Eftersom dessa resur-
ser ofta är begränsade och endast behöver utnyttjas under en kort period under året är 
det inte rimligt att försöka eliminera alla tågstörningar helt. Nivån på insatserna för 
vinterhållningen måste dock alltid beakta säkerhetsaspekten. 

 
7.1 Många aktörer 
Det är många som delar på ansvaret för vinterdrift av järnvägstransportsystemet. 
Banverket har det yttersta ansvaret för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur. 
När det gäller drift och underhåll anlitar ofta Banverket speciella underhållsentreprenö-
rer. Hur dessa avtal i sin tur utformas och regleras kommer att ha betydelse för hur 
vinterhållningen fungerar och hur det i sin tur påverkar eventuella tågtrafikstörningar.  

När det gäller tågoperatörerna kan deras ansvar och roll diskuteras med avseenden på 
fordonsunderhåll (dvs. att fordonen fungerar även vintertid) men också vad gäller till-
gången på fordon, t.ex. för att sättas in som extratåg. För tågoperatören kan det även 
vara frågan om att planera och genomföra eventuell ersättningstrafik. Tågtrafikled-
ningens uppgift är att hantera den tidtabell och de tåglägen som drabbas av uppkomna 
störningar. Det är även deras roll att informera såväl passagerare (på stationer) som tåg-
operatörerna om vilka förändringar som har inträffat och vilka lösningar som kommer 
att bli möjliga för att reducera effekterna av störningarna.  

Bra och kontinuerlig information till resenärerna är av stor betydelse för att skapa för-
ståelse och acceptans för uppkomna störningar i tågtrafiken. Information kan ske via 
informationstavlor men också via högtalaranläggningar på perronger och i stations-
byggnader. Problemet kan vara att information via högtalaranläggningar ibland kan vara 
svår att uppfatta på grund av dålig akustik. Att förmedla information på ett bra och 
tydligt sätt kan dock vara svårt.  

 
7.2 Slutsats och fortsättning 
Av kapitel 3 framgår att det finns samband mellan vinterväderförhållanden och spåran-
läggningars vintertillstånd å ena sidan och tågtrafikstörningar å andra. Vidare konstate-
ras att vid valet av strategi för vinterdrift av järnvägstransportsystemet måste man göra 
en avvägning mellan hur stora resurser som avsätts till vinterdrift och de konsekvenser 
som uppstår, t.ex. tågtrafikstörningar. En sådan avvägning förutsätter bl.a. kunskap om 
olika effektsamband.  

I kapitel 4 konstateras att Banverket har ett omfattande regelsystem för vinterdriften av 
spåranläggningar. Ett problem är dock att i stor utsträckning saknas kunskap om vinter-
driftåtgärdernas och vintertillståndens samband med effekter på tågtrafiken.  

I kapitel 6 redovisas en struktur för en effektmodell för vinterdriften av spåranlägg-
ningar. Av den framgår vilka effektsamband som är viktiga att kvantifiera. Modell-
strukturen visar också hur olika effekter är kopplade till varandra.  
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Det är ett omfattande arbete att utveckla en effektmodell för vinterdrift av järnvägar. 
Det kan med fördel ske i olika steg. Fallstudien i avsnitt 3.2.2 visade att spårväxlar är 
speciellt drabbade vintertid och det finns många andra indikationer på att det gäller mer 
generellt.  

Därför är det lämpligt att i ett första steg utveckla en effektmodell för vinterdrift av 
spårväxlar. När en sådan modell är utvecklad och utvärderad kan man fortsätta med 
andra delar av järnvägstransportsystemet.  

Förväntat resultat är en effektivare vinterdrift av järnvägstransportsystemet.  
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Vinterklimatets inverkan på spårväxlars funktion 
kopplat till tågtrafikstörningar – delprojekt 1 

 

Projektbeskrivning 

Projektsammanfattning  
Under vintersäsongen drabbas ofta tågtrafiken av störningar vilket leder till tågförse-
ningar eller inställda tåg. De som i första hand drabbas är resenärer och godstransportö-
rer. Under vinterperioden är spårväxlarna utsatta för större påfrestningar än under övig 
tid på året och i flera fall orsakas störningarna ej fungerande spårväxlar. Syftet med 
detta delprojekt är att precisera föreslagen modellstruktur i samråd med Banverket. Där-
efter tillämpas modellstrukturen för att beskriva och analysera vinterklimatets inverkan 
på spårväxlars funktion och kopplingen till tågstörningar. I detta skede beaktas de 
effektsamband som är kända eller som är möjliga att skatta med tillgängliga data. 
Avsikten är att detta i sin tur kan utgöra underlag till förbättringar i Vinterberedskaps-
planen. 

Projektsammanfattning på engelska 
During the winter season the railways frequently are subjected to disturbances that 
result in delayed and cancelled trains. In the end it is train passengers and railway 
freight customers that suffer. During the winter the railway switches are exposed to 
more severe stress than during other seasons and often the switches malfunction. The 
purpose of this project part is, based on a proposed model framework, to describe and 
analyse the influence of the winter climate on the railway switches reliability and its 
relation to the frequency of disturbances in the train traffic. Then the objective is that 
that may constitute a basis for more effective winter maintenance of the railway net-
work. 

Problemställning och syfte 
Under vintersäsongen drabbas ofta tågtrafiken av störningar vilket leder till tågförse-
ningar eller inställda tåg. Att det är stora variationer på frekvensen och omfattningen av 
störningar framgår av Banverkets rapporter ”Månadsrapport tågtrafik”. Som exempel 
kan nämnas att förseningarna i januari 2007 uppgick till 12 777 timmar vilket var det 
högsta månadsmedelvärdet på 12 år (variationsmitten för 10 föregående år var drygt 
8 100 timmar). I februari samma år var antalet förseningstimmar 10649 vilket är mycket 
över det normala för februarimånad (variationsmitten för 10 föregående år var knappt 
8 600 timmar). Ackumulerat februari 2006 uppgick tågförseningarna till 15 649 timmar 
vilket var 10 procent högre än motsvarande period 2005. I detta fall visar det sig att 
20 procent av förseningarna har samband med snöfall.    

De som i första hand drabbas av störningar i tågtrafiken är resenärer och godstranspor-
törer. För resenärernas del kan det innebära att de inte kommer fram i tid alternativt inte 
alls kan genomföra den planerade resan. Även om ersättningstrafik, ofta i form av buss, 
kan ordnas innebär det sannolikt ytterligare förseningar på grund av väntetider och 
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längre restider med ersättningstrafiken. Möjligheten att ordna med ersättningstrafik för 
godstransportörer är i de flesta fall helt omöjligt med tanke på omlastning och typ av 
gods. För speciellt känsliga transporter som exempelvis livsmedelstransporter kan 
omfattande förseningar innebära att godset tar skada. Störningar i godstransportkedjan 
kan i vissa fall även drabba tredje part, dvs. företaget som skall ha godset eftersom det 
kan leda till produktionsstörningar för det drabbade företaget.  

Många tågtrafikstörningar beror på fel i någon eller några av baninfrastrukturens kom-
ponenter, t.ex. nedriven kontaktledning, rälsbrott eller övervalsning av isolerskarvar. 
Rådande vinterförhållanden bidrar i större eller mindre utsträckning till att de olika felen 
uppstår. Det finns ett behov av att beskriva hur dessa effekter av olika vinterförhållan-
den ser ut. Det förutsätter i ett första steg att en modellstruktur formuleras som anger de 
olika effekterna och hur de är kopplade till varandra. I nästa steg kvantifieras effekter. 
Det sker i en process, där man börjar med de effekter som bedöms som mest betydelse-
fulla. 

Omfattande tågtrafikstörningar, speciellt vintertid, kan i många fall orsakas av ej funge-
rande spårväxlar. Spårväxlar har en fördelningsfunktion vilket innebär att de skall för-
dela tågtrafiken på olika spår. Enstaka ej fungerande spårväxlar kan generera följdverk-
ningar för tågtrafiken på övriga delar av järnvägsnätet. Under vinterperioden är spår-
växlarna utsatta för större påfrestningar än under övrig tid på året. Nedfallen snö som 
vid töväder ombildas till is eller hårt packad snö som lossnar från fordonet när detta 
passera genom växeln kan innebära att växeln inte lägger om på rätt sätt. Om detta 
inträffar indikeras ett växelfel som måste åtgärdas. I vilken omfattning tågtrafiken 
kommer att störas av växelfelet beror på hur snabbt åtgärder kan sättas in.  

Ur Banverkets perspektiv, i egenskap av infrastrukturhållare, krävs att såväl förebyg-
gande (t.ex. växelvärme) som felavhjälpande (snöröjning) åtgärder sätts in för att redu-
cera konsekvenserna av vinterklimatets påverkan på tågtrafiken. På vilket sätt och i vil-
ken omfattning detta skall ske finns dokumenterat i Banverkets Vinterberedskapsplan 
som upprättas inför varje vintersäsong. Avisning av fordon för att reducera problemati-
ken med spårväxlar vintertid är en åtgärd som tågoperatören skulle kunna genomföra 
men något klart uttalat ansvar för att genomföra åtgärden har inte tågoperatören.  

Banverkets direkta kostnader för vinterhållningen och tågoperatörernas direkta kostna-
der i kombination med de indirekta kostnader som bl.a. drabbar resenärer och godskun-
der utgör den totala kostnaden för de effekter som drabbar tågtrafiken på grund av vin-
terklimatet. Hur stor denna kostnad är i ett samhällsekonomiskt perspektiv beror på för-
seningarnas omfattning men också hur dessa förseningar värderas monetärt av resenärer 
och godskunder 

Syftet med detta delprojekt är att precisera föreslagen modellstruktur i samråd med 
Banverket. Därefter tillämpas modellstrukturen för att beskriva och analysera vinterkli-
matets inverkan på spårväxlars funktion och kopplingen till tågstörningar. I detta skede 
beaktas de effektsamband som är kända eller som är möjliga att skatta med tillgängliga 
data. Avsikten är att detta i sin tur kan utgöra underlag till förbättringar i Vinterbered-
skapsplanen. 
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Förväntat resultat och relevans 
Detta delprojekt förväntas resultera i en beskrivning och analys av vinterklimatets 
inverkan på spårväxlars funktion och kopplingen till frekvens och omfattning av stör-
ningar i tågtrafiken. På en övergripande nivå kommer projektet att studera möjligheten 
att studera möjligheten att beräkna de samhällsekonomiska kostnader som orsakas av ej 
fungerande spårväxlar och de tågtrafikstörningar som därmed uppstår under vintersä-
songen. Resultaten bedöms också kunna utgöra underlag till förbättringar i Banverkets 
Vinterberedskapsplan och därmed resultera i en effektivare vinterhållning av järnvägens 
infrastruktur.  

Resultaten från delprojekt 1 kommer att utgöra ett betydelsefullt underlag för fortsatt 
utveckling av den föreslagna modellstrukturen för att med en bredare ansats analysera 
vinterklimatets påverkan på andra anläggningsdelar och vad detta får för konsekvenser 
för tågtrafiken. Detta förväntas i sin tur till leda till en ökad förståelse för vilka faktorer 
som under vintersäsongen medför störningar i tågtrafiken och i vilken omfattning olika 
åtgärder på infrastrukturen och fordonssidan skall sättas in för att och vilken effekt detta 
får med avseende på störningar i tågtrafiken under vinterperioden och de samhällseko-
nomiska kostnaderna. 

Kunskapsläge/forskningsfront 
Inom vägsidan har en Vintermodell tagits fram vars syfte är att beräkna och värdera de 
viktigaste samhällsekonomiska effekterna av olika strategier och åtgärder inom vinter-
väghållningen på det statliga vägnätet (Wallman m.fl., 2006). 

Modellen ger möjlighet att bl.a. beräkna följande effekter: olyckor, restider/förseningar, 
bränsleförbrukning, fordonskorrosion, miljöpåverkan, slitage och skador på vägar och 
broar samt vidtagna åtgärder. Dessa effekter kan sedan omvandlas till kostnader. De 
flesta kostnader beräknas i form av en effekt multiplicerat med en värdering eller ett à-
pris. T.ex. beräknas restidskostnaden som antalet restidstimmar/förseningstimmar för 
olika typer av fordon multiplicerat med tidskostnaden (tidsvärderingen) för respektive 
fordonstyp. 

Ett exempel på tillämpning av Vintermodellen kan vara att studera effekterna av föränd-
ringar i gällande regelverk ATB Vinter 2003 (Vägverket 2002) som anger vilka krav 
som ställs på vinterväghållningen på det statliga vägnätet. I regelverket föreskrivs bl.a. 
startkriterier och åtgärdstider. Ett startkriterium är en gräns för snödjup, ojämnhet eller 
friktion som anger att en åtgärd ska påbörjas. Åtgärdstiden är den maximala tid som får 
åtgå innan en åtgärd ska vara utförd. 

Med hjälp av Vintermodellen kan samhällsekonomiska beräkningar göras av kostnads-
förändringar av högre/lägre startkriterier och kortare/längre åtgärdstider. En annan till-
lämpning av Vintermodellen kan vara att beräkna effekterna/kostnaderna av ändrade 
geografiska saltgränser eller av höjda/sänkta trafikflödesgränser för när ett vägnät skall 
saltas.  

När det gäller järnvägssidan finns inte någon beräkningsmodell liknande den som be-
skrivits ovan. Med tanke på att enbart Banverkets kostnader för vinterhållningen uppgår 
till ca 200 miljoner SEK per år är det angeläget att utveckla en liknande modell som den 
ovan beskrivna Vintermodellen. En första ansats till en motsvarande modellstruktur för 
järnvägssidan framgår av figur 1. 

VTI notat 17-2007  



Bilaga 1 

Sid 4 (6) 

 

 

 

INFRASTRUKTURELLA 
(spåranläggning)  

EFFEKTER 

VINTERVÄDER

TRAFIKEFFEKTERFORDON 

TRAFIKÅTGÄRDER 

TRAFIKKOSTNADER

DOU- 

ÅTGÄRDER

DOU- 
KOSTNADER 

TOTALKOSTNAD
Samhällsekonomisk 

kalkyl 

Effekter för resenärer 
och godstransportörer 

Kostnader för resenärer 
och godstransportörer 

Fordons-
kostnader 

Figur 1. Ansats till effektmodell för vinterhållning av järnvägens infrastruktur.  
 
Modellens uppbyggnad och vilka faktorer/parametrar som kan/bör ingå i modellen 
redovisas övergripande i nedanstående tabell. 
 

Tabell 1. Faktorer som bör beaktas i den föreslagna effektmodellen.  
 
Vinterväder Snö, is, temperatur 
Infrastrukturella effekter Växelfel, signalfel, rälsbrott, uppfrysning 
Drift och underhållsåtgärder Snöröjning, växelvärme, plogning, beredskap,  
Fordon Nedisade fordon, hjulplattor 
Trafikeffekter Försening, inställda tåg 
Effekter för resenärer Ökad restid, förlorad arbetstid 
Effekter för godstrasportörer Försenade transporter, skadat gods 
Trafikåtgärder Ersättningstrafik, trafikomläggning,  
Trafikkostnader JF:s kostnader för förlorade intäkter, ersättningstrafik  
Drift- och underhållskostnader BV:s kostnader för drift- och underhållsåtgärder, 

övertidsarbete, ökad beredskap 
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Genomförande/metodik 
Ej fungerande spårväxlar är ett stort vinterproblem på järnvägsnätet som ofta ger upp-
hov till omfattande störningar i tågtrafiken. Därför kommer modellstrukturen i detta 
delprojekt att tillämpas på de problem som är förknippade med spårväxlar. Utifrån detta 
angreppssätt kommer delprojektet att genomföras enligt följande steg: 

1) Definition av problemområdet 
Via intervjuer med Banverket och andra relevanta järnvägsaktörer sammanställs och 
beskrivs problemområdet för olika delar av landet. Fokusering kommer att ske på pro-
blematiken kring spårväxlarnas funktion vintertid. Vilka problem är det frågan om, fre-
kvens och omfattning?, Vilka effekter genererar detta för tågtrafiken?, Vilka förebyg-
gande och avhjälpande åtgärder är tänkbara etc. ? 

2) Informations- och datainsamling 
Insamling av information angående exempelvis; vilka förseningar/kostnader drabbar 
olika aktörer, resenärer, transportörer, frekvens och omfattning av tågförseningar, vilka 
åtgärder genomförs idag, kapacitet för avvisning av fordon. I detta steg görs en genom-
gång av relevanta databaser/register för att kartlägga vilken information som är nödvän-
dig och finns tillgänglig eller saknas för att ge indata till modellen.  

3) Värdering  

För att kunna genomföra samhällsekonomiska beräkningar måste olika typer av effekter 
värderas, t.ex. restid, godstransporttid, olyckor, energi för spårväxelvärme, drift- och 
underhållsåtgärder, etc.  

4) Sammanställning, totalberäkning 
Uppgifterna från steg 1-3 sammanställs och utgör ingångsdata för den samhällsekono-
miska beräkningen. Som en första ansats genomförs dessa beräkningar i Excel. Beräk-
ningen görs för ett begränsat antal bandelar som väljs ut i samråd med Banverket.  

5) Åtgärdsförslag 
Resultaten från beräkningsmomentet (steg 4) ligger till grund för att analysera tänkbara 
åtgärdsförslag och de förändringar i effekter som detta kan leda till. Det ger även 
underlag för att revidera den ursprungliga modellstrukturen.  

6) Slutrapport 
Resultaten sammanställs och redovisas i en slutrapport. I slutrapporteringen ingår även 
att föra en diskussion om den praktiska tillämpbarheten av modellen och behovet av 
fortsatt arbete.  

Delprojektet kommer att genomföras i nära samverkan mellan Banverket, tågoperatörer 
och fordonstillverkare.  
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Kunskapsutbyte, informationsinhämtning och internationellt arbete 
Projektet kräver ett nära samarbete och kontinuerligt kunskapsutbyte med Banverket 
och andra för projektet aktuella aktörer inom järnvägsområdet. För projektets genomfö-
rande krävs informationsinhämtning från Banverkets databaser som exempelvis, 
BESSY, OFELIA, TFÖR, etc. Kunskapsutbyte och informationsinhämtning kommer 
även att ske via intervjuer med personal inom Banverket som är verksamma inom det 
aktuella området. Kontakter kommer även att tas med tågoperatörer och fordonstillver-
kare samt drift- och underhållentreprenörer verksamma inom järnvägssektorn.  

Vidare planeras bl.a. väderinformation att inhämtas från SMHI, s.k. MESAN-data och 
från Vägverkets VägVäderinformationsSystem, VViS. Sådana data har tidigare tagits 
fram vid utvecklingen av Vintermodellen för vägsidan. Båda dessa datakällor levererar 
väderdata av typen luft- och daggpunktstemperatur, vindhastighet och vindriktning samt 
nederbördstyp och nederbördsmängd. VViS levererar även vägytans temperatur. Den 
principiella skillnaden består i att MESAN-data redovisas som medelvärden för ytor 
med måtten 22 x 22 km, medan VViS-data avser just den plats där VViS-mätstationen 
är placerad. Den del av Sverige som utgörs av land täcks av drygt 960 MESAN-rutor. 
Antalet VViS-stationer i landet är ca 700 stycken. 
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