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Förord 
Denna rapport är en del av doktorandprojektet, ”Sårbarhet i det svenska 
järnvägstransportsystemet CDU:R17". Projektet drivs av CDU, Centrum för 
forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur.  

Banverket är en av projektets finansiärer. Den andra har varit ÖCB, 
Överstyrelsen för civil beredskap. Den 30 juni i år lades ÖCB ner och stora delar 
av dess verksamhet, bl.a. den som rör detta projekt, fördes över till den 
nyinrättade Krisberedskapsmyndigheten.  

Mats Wiklund är doktorand i projektet. Huvudhandledare är Lars-Göran 
Mattsson. Biträdande Handledare är Torbjörn Thedéen och Bo-Lennart Nelldal, 
alla vid KTH, Kungliga tekniska högskolan.  

Som ett viktigt stöd för projektet har en styr- och referensgrupp arbetat. De 
som deltagit i den, förutom doktorand och handledare, har varit:  

 
Hans Ring, Banverket 
Lars Tiberg, ÖCB 
Hans Cedermark, CDU 
Erland Köhl, SL 
Martin Winstrand, ÖCB 
Erik Lindberg, Banverket 
Helena Nurmiranta, ÖCB 
Karin Hård af Segerstad, Banverket 
Dan Nordqvist, SSAB  
Eva Lejdbrandt, Banverket 
 

Ett stort tack för er insats.  
I det fortsatta arbetet i projektet ingår en regional och en nationell fallstudie. 

Dessa utgör underlag för att formulera och bygga de modeller som sedan ska bli 
verktyg för att minska järnvägstransportsystemets sårbarhet.  

 
Linköping och Stockholm september 2002 

 
 

Gudrun Öberg Lars-Göran Mattsson 
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Järnvägstransportsystemets sårbarhet 
– Struktur för modellformulering och metodutveckling 
 
av Mats Wiklund 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Denna rapport utvecklar en ram för att kunna analysera järnvägstransport-
systemets sårbarhet, dvs. sannolikheten för att systemets kapacitet sjunker 
till en nivå där trafik ställs in eller försenas.  

Det krävs ett modellverktyg för att bestämma möjligheten att upprätthålla 
trafiken vid olika kapacitetstillstånd. Sådana modeller kan vara statistiskt 
empiriska, baseras på mikrosimulering eller formuleras som en analytisk 
modell. I realiteten är det förmodligen nödvändigt att kombinera de tre olika 
sätten att modellera trafiken för att nå bästa resultat.  
 
Under juni och juli sommaren 2000 drabbades mellersta Norrland av flera regn-
oväder som orsakade översvämningar på många håll. I mitten på juli bedömdes att 
rasriskerna var så stora att flera järnvägsträckor stängdes för trafik, däribland delar 
av Norra stambanan, stambanan genom övre Norrland och nästan hela Mittbanan. 
Efter några dagar var stambanorna så pass återställda att trafiken kunde släppas 
på. Först en vecka senare och med kraftig hastighetsnedsättning tilläts trafik på 
den östra delen av Mittbanan. Nya översvämningar inträffade hösten 2000 i 
Västsverige och hösten 2001 i Sundsvallstrakten. Skadorna och konsekvenserna 
var likartade.  

I december år 2001 drabbades Stockholmstrakten av snöoväder. Det fick svåra 
konsekvenser för tågtrafiken med många inställda avgångar. Ett vanligt problem 
var att uppvärmning i spårväxlar inte räckte för att smälta all is och snö. I en av 
spårväxlarna skedde en urspårning som gjorde att den blockerades för all annan 
trafik. När den blockerades tvingades man övergå till enkelspårdrift. Den normala 
trafikmängden är så stor att två spår knappt är tillräckligt.  

I de senaste numren av Svenska järnvägsklubbens tidning Tåg har det 
rapporterats om 65 händelser på Banverkets spåranläggningar som medfört 
trafikavbrott under viss period eller att tåg har ställts in och som inträffade mellan 
8/1 2001 och 10/8 2002. Det blir 0,11 händelser per dygn i genomsnitt eller 41 per 
år. Ungefär en tredjedel av händelserna var väderrelaterade.  

Järnvägstransportsystemet är inte osårbart.  
Syftet med denna rapport är att utveckla en ram för att kunna analysera 

järnvägstransportsystemets sårbarhet.  
En formell definition av sårbarheten för ett järnvägstransportsystem är 

sannolikheten för att systemets kapacitet sjunker till en nivå där trafik ställs in 
eller blir så försenad att resenärers eller godskunders nytta av transporten uteblir.  

En modell för järnvägstransportsystemets sårbarhet ska redovisa hur ofta 
kapaciteten reducerats så att kraftiga störningar uppstår, t.ex. att fordonsomlopp 
inte längre kan upprätthållas, eller att trafik måste ställas in och vad som är 
orsaken.  
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Modellstrukturen består av två delar. Den första delen beskriver kapacitetens 
tillförlitlighet och den andra hur möjligheten att upprätthålla trafik med accepterad 
kvalitet påverkas av förändringar i kapaciteten. 

En spåranläggnings kapacitet bestäms väsentligen av två tillstånd, nämligen 
största tillåtna hastighet och minsta tillåtna fysiska avstånd mellan tåg. Skador 
eller fel på spåranläggningen kan påverka dessa tillstånd. En modell för 
spåranläggningens kapacitet omfattar dels sannolikheten för sådana fel eller 
skador och dels konsekvensen, dvs. nya tillstånd för största hastighet eller minsta 
avstånd.  

Möjligheten att upprätthålla trafiken efter förändringar i kapacitet beror dels på 
vilken kapacitet som återstår och dels av den trafik som är planerad. Ofta är den 
planerade tågtrafiken heterogen avseende hastighet och uppehållsmönster. Det 
krävs därför något modellverktyg för att bestämma möjligheten att upprätthålla 
trafiken vid olika kapacitetstillstånd. Sådana modeller kan väsentligen byggas på 
tre sätt.  

De kan vara statistiskt empiriska. Det innebär att möjligheten att upprätthålla 
trafik skattas från tidigare liknande förändringar av kapacitet.  

De kan baseras på mikrosimulering. En detaljerad datormodell skapas med 
spåranläggningar och enskilda tåg. Varje enskild tågrörelse simuleras. 
Spåranläggningens kapacitetstillstånd kan ändras och sedan är det möjligt att 
studera om trafiken kunnat upprätthållas.  

Det tredje sättet är att formulera en analytisk modell. Fenomenet tågtrafik 
modelleras matematiskt så att resultat i princip kan bestämmas med papper och 
penna, men i praktiken är en sådan modell så komplex att det är nödvändigt att 
använda dator för att tillämpa den. Förmodligen omfattar den integraler eller 
ekvationer som saknar explicita lösningar och därför måste lösas implicit.  

I realiteten är det förmodligen nödvändigt att kombinera de tre olika sätten att 
modellera trafiken för att nå bästa resultat.  

Banverket använder en metod för att beskriva förhållandet mellan 
spåranläggningens kapacitet under normala förhållanden och den planerade 
trafiken, nämligen kapacitetsklasser. Lindahl (2002) beskriver klasserna. Om 
trafiken utnyttjar mindre än 40 procent av kapaciteten tillhör spåranläggningen 
den blå klassen som innebär att det finns kapacitet tillgänglig. I nästa klass, den 
gröna, utnyttjas mellan 40 och 60 procent av kapaciteten och då sägs balans råda. 
I den gula, 60 till 80 procent, är det problem att återställa störningar och i den 
röda, över 80 procent, råder kapacitetsbrist.  

I samband med fel i spåranläggningen kan kapaciteten minska, vilket medför 
att andel utnyttjad kapacitet ökar. Anta att trafiken i normala fall utnyttjar 55 
procent och att ett fel leder till minskad kapacitet med en tredjedel. Då ökar den 
utnyttjade kapaciteten till drygt 80 procent. Felet innebär att anläggningen hoppar 
från grön till röd kapacitetsklass.  

För sårbarhetsanalys bör en ny klass skapas, säg svart. Den gäller när den 
tillgängliga kapaciteten är lägre än den som behövs för att upprätthålla 
tidtabellens trafik.  

Plötsliga omfattande kapacitetsminskningar beror av interna eller externa 
händelser. Utmattnings- eller förslitningsfel utgör interna händelser, t.ex. kontakt-
ledningsbrott. Externa händelser är yttre påfrestningar, t.ex. översvämningar eller 
sabotage, som leder till fel som påverkar kapaciteten. Ofta leder externa händelser 
till interna. Extrem kyla eller värme kan göra att utmattnings- eller förslitningsfel 
lättare uppstår.  
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Viktiga underlag för att beskriva sannolikheten för att olika komponenter 
utmattas är felrapporter, besiktningsprotokoll samt planer för drift- och underhåll. 
Dessa utgör samtidigt ett viktigt underlag för att beskriva komponenternas tålighet 
mot olika påfrestningar. Utöver detta är det viktigt att känna till sannolikheten för 
att det inträffar händelser som leder till stora påfrestningar. Meterologiska och 
hydrologiska data är viktiga i det sammanhanget. När det gäller riktigt extrema 
händelser kan en sannolikhet inte anges. Analysen av konsekvenser av sådana 
händelser får göras i scenarioform.  

En stor kapacitetsminskning leder inte nödvändigtvis till omfattande stör-
ningar. Effekterna är beroende av i vilken utsträckning kapaciteten används. Det 
behövs därför trafikmodeller som beskriver konsekvenser i form av inställda och 
försenade tåg. Tidtabellen är indata för sådana modeller och tågföringsdata om 
förseningar används för att skatta dem.  

En metod för att utveckla och pröva modellerna är fallstudier. Genom att de är 
så påtagliga kan fallstudier på ett bra sätt beskriva olika sårbarhetssituationer. 
Mikrosimulering av tågtrafik kan vara en väl lämpad metod för att göra fallstudier 
eftersom den genererar utdata som är mycket detaljerade och det är då möjligt att 
skapa en påtaglig bild av vad som skett. Den typen av fallstudier kan i viss mån 
fungera som en metod för att validera mikrosimuleringsmetoder. Det är ofta 
möjligt att identifiera uppenbara orimligheter som ibland kan försvinna i 
statistiska sammanställningar. Å andra sidan kan påtagligheten vid fallstudier 
ibland leda till att man inte upptäcker underliggande problem. Det kan t.ex. vara 
svårt att i en fallstudie skilja vad som är ett typiskt problem från vad som är ett 
mycket speciellt problem.  
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The vulnerability of the railway transport system 
 
by Mats Wiklund 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 
 
Summary 
 
The purpose of this report is to develop a framework in order to be able to 
analyse the vulnerability of the railway traffic transport, that is the 
probability of the system’s capacity falling to such a level that traffic is 
cancelled or delayed.  

A model of the vulnerability of the railway transport system must show 
how often capacity is so reduced that severe disruptions occur, e.g. that 
traffic can no longer be maintained, or that traffic must be cancelled.  

Such models can be statistically empirical, be based on microsimulation or 
designed as an analytical model. In reality it is probably necessary to 
combine all three ways of modelling traffic to achieve the best result. 
 
During the months of June and July in the summer of 2000, central Norrland was 
hit by several storms that caused flooding in many areas. In the middle of July, the 
risk of land slippage was considered so great that several stretches of railway line 
were closed to traffic, including parts of the main northern line, the main line 
through upper Norrland and almost the whole of the central main line. It took only 
a few days for the situation to have improved enough for the main lines to be 
opened again. It was not until a week later, and with a considerable reduction in 
permitted speed, that traffic was once again allowed on the eastern section of the 
central main line. New flooding occurred during autumn 2000 in western Sweden 
and in autumn 2001 in the Sundsvall area. In both cases, the damage caused and 
the consequences were similar.  

In December 2001 the Stockholm area suffered a severe snowstorm. The storm 
had serious consequences for railway traffic, with many departures being 
cancelled. A common problem was that the heating in points was not sufficient to 
melt all ice and snow. A derailment occurred at one set of points that blocked 
them for all other traffic. When the points were blocked, traffic switched to single 
track operation. This occurred at a place where the normal traffic volume is so 
great that two tracks are hardly enough.  

The latest issues of the Swedish Railway Club’s magazine, Tåg (Trains), 
contains reports of 65 incidents on the National Swedish Rail Administration’s 
track systems that have led to traffic interruptions for some period of time or 
caused trains to be cancelled, and which occurred between 8 January 2001 and 10 
August 2002. This amounts to 0.11 events a day or 41 a year. About one third of 
the events were weather-related.  

The railway traffic system is not invulnerable.  
The purpose of this report is to develop a framework in order to be able to 

analyse the vulnerability of the railway traffic system.  
A formal definition of a railway transport system’s vulnerability is the 

probability of the system’s capacity falling to such a level that traffic is cancelled 
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or is so delayed that the benefit of the transport to travellers or goods customers is 
not realised.  

A model of the vulnerability of the railway transport system must show how 
often capacity is so reduced that severe disruptions occur, e.g. that traffic can no 
longer be maintained, or that traffic must be cancelled, and what the reason is.  

The model’s structure consists of two parts. The first part describes the 
reliability of the capacity and the second how the ability to maintain traffic of 
acceptable quality is affected by changes in capacity. 

A track system’s capacity is largely determined by two conditions; the 
maximum permitted speed and the least physical distance permitted between 
trains. Damage to or failures in the track system can affect these two conditions. A 
model of the track system’s capacity comprises partly the probability of such 
damage and failures occurring and partly the consequences, i.e. new conditions 
with regard to maximum speed and least distance.  

The ability to keep traffic running after changes in capacity depends partly on 
how much capacity remains and partly on the traffic that is planned. The planned 
traffic is often heterogeneous with regard to speed and stopping patterns. What is 
needed therefore is some form of model tool to determine the ability to keep 
traffic running under different capacity conditions. Such models can essentially be 
constructed in three ways.  

They can be statistically empirical. This means that the ability to keep traffic 
running is estimated from previous, similar charges in capacity.  

They can be based on microsimulation. A detailed computer model is created 
with track systems and individual trains. Every single train movement is 
simulated. The track system’s capacity conditions can be changed, making it 
possible to study whether the traffic was able to be maintained.  

The third way is to design an analytical model. The phenomenon railway 
traffic is modelled mathematically so that results can in principle be determined 
using pen and paper, but such a model is in practice so complex that a computer is 
needed to apply it. It presumably contains integrals or equations that have no 
explicit solutions and therefore must be solved implicitly.  

In reality it is probably necessary to combine all three ways of modelling 
traffic to achieve the best result.  

The National Rail Administration uses a method of describing the condition 
between the track system’s capacity under normal conditions and the planned 
traffic, namely capacity classes. Lindahl (2002) describes the classes. If the traffic 
uses less than 40 % of the capacity, the track system belongs to the blue class, 
which means that there is free capacity available. In the next class, the green class, 
between 40 % and 60 % of the capacity is used, and there is considered to be a 
balance. In the yellow class, 60 % to 80 %, rectifying disruptions is a problem and 
in the red class, over 80 %, there is a shortage of capacity.  

When failures occur in the track system capacity may fall, and the proportion 
of unused capacity becomes larger. Assume that traffic in normal cases uses 55% 
and that a failure reduces capacity by one third. The unused capacity then 
increases to approximately 80 %. The failure means that the track system moves 
from the green to the red capacity class  

For vulnerability analyses a new class should be created, say black, that applies 
when the available capacity is less than what is needed in order to be able to 
maintain traffic according to the timetable.  
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Sudden substantial reductions in capacity are dependent on internal or external 
events. Failures due to fatigue or wear are internal events, e.g. when overhead 
power lines break. External events are stress factors on the outside, e.g. floods or 
sabotage, which lead to failures that affect capacity. External events will often 
lead to internal events. Extreme cold or heat can mean that failures due to fatigue 
or wear occur more easily.  

Important documents for describing the probability of certain components 
failing due to fatigue are fault reports, inspection reports, and operations and 
maintenance plans. These also constitute an important basis for describing the 
components’ resistance to different types of strain and stress. In addition to this, it 
is important to be aware of the probability of events occurring that will lead to 
substantial stresses. Meteorological and hydrological data are important in this 
context. For really extreme events it is impossible to state a probability. The 
analysis of the consequences of such events must be done in the form of a 
scenario.  

A large capacity reduction will not necessarily lead to extensive disruptions. 
The effects are dependent on the extent to which the available capacity has been 
used. There is therefore a need for traffic models that describe consequences in 
the form of cancelled and delayed trains. The timetable constitutes the input data 
for such models and operating log data about delays are used to estimate them.  

One method of developing and testing the models is to use case studies. Since 
they are so tangible, case studies can describe different vulnerability situations 
very well. Microsimulation of rail traffic can be a very suitable method of 
conducting case studies, since it generates output data that are very detailed and it 
is possible to create a tangible picture of what has happened. This type of case 
study can to some extent function as a method for validating microsimulation 
methods. It is often possible to identify apparent absurdities that can sometimes 
disappear in statistical compilations. On the other hand, the tangibility provided 
by case studies can sometimes lead to underlying problems going undetected. It 
can for example be difficult in a case study to distinguish something that is a 
typical problem from something that is a very special problem.  
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1 Bakgrund 
Sårbarhetsproblemen i samhället fördjupas och aktualiseras allt mer i takt med att 
beroendet av avancerade tekniska system ökar. Hot- och riskutredningen hade 
uppgiften att analysera hur händelser som inträffar plötsligt kan leda till påfrest-
ningar i det fredstida samhället. I huvudbetänkandet, Hot- och riskutredningen 
(1995), finns en förteckning över 200 stora olyckor och allvarliga störningar under 
åren 1950–1994. I figur 1.1 visas hur de är fördelade på olika typer av händelser, 
vilka i stort sett sammanfaller med dem som anges i betänkandet. De händelser 
som omfattas av beskrivningen är sådana som fått stora verkningar, förhållandevis 
många dödade och skadade och som regel stor materiell förstörelse, dock har inga 
fasta urvalskriterier använts. Det är inte orimligt att anta att det är svårare att finna 
dokumentation om händelser som ligger längre tillbaka i tiden och att händelser 
som inträffat senare därför bör vara något överrepresenterade.  

Händelser där järnvägstransportsystemet varit inblandat har streckats i 
figur 1.1. Utöver de 25 tågolyckorna och olyckan vid transport av farligt gods på 
järnväg berörs järnvägstransportsystemet av 20 händelser, vilka främst är väder-
relaterade. Således berördes järnvägstransportsystemet av 23 procent av de större 
olyckor eller allvarliga störningar som redovisades. Det omfattar både händelser i 
järnvägstransportsystemet som åstadkommer störningar på andra samhällsfunk-
tioner, t.ex. kemikalieutsläpp från tankvagnar, och händelser utanför systemet som 
stör tågtrafiken, t.ex. snöoväder.  

I Svenska järnvägsklubbens tidning Tåg rapporteras olika former av störningar 
i tågtrafiken. I numren 3 år 2001 t.o.m. 8 år 2002 av Tåg rapporteras 65 händelser 
på Banverkets spåranläggningar som medfört trafikavbrott under viss period eller 
att tåg har ställts in. Den första händelsen inträffade 8/1 2001 och den sista 10/8 
2002, vilket betyder en period om 579 dygn. Det blir 0,11 händelser per dygn i 
genomsnitt. Om händelserna inträffar oberoende av varandra kommer antalet hän-
delser under ett dygn att följa en Poissonfördelning, vilket bl.a. innebär att varian-
sen är ungefär samma som medelvärdet. Variansen för antalet händelser i detta 
exempel var 0,23, vilket tyder på att händelserna inte inträffar oberoende av var-
andra, tabell 1.1 visar fördelningen över dygn. Det betyder att ett 95 %-konfi-
densintervall för förväntat antal händelser per dygn är 0,11±0,04 eller omräknat 
41±14 händelser per år. Orsaken till beroendet är främst att svåra vädersituationer 
ofta drabbar flera delar av järnvägsnätet samtidigt. Det gäller vidare att konse-
kvenserna för 29 procent av händelserna varade mer än ett dygn. 

 
Tabell 1.1 Fördelningen över dygn av händelser där skador på Banverkets spår-
anläggningar orsakat trafikavbrott eller att tåg ställts in. Under vart och ett av  
45 olika dygn inträffade exakt en sådan händelse osv. 
Antal dygn Antal händelser 
 528 0 
 45 1 
 4 2 
 1 4 
 1 8 
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Brand
Tågolycka
Explosion

Flygolycka
Fartygsolycka

Snöoväder
Trafikolycka

Epidemi
Kemikalieolycka

Storm
Oljeutsläpp

Elavbrott
Skred

Båtolycka
Fjällolycka

Regnoväder
Farligt gods väg
Översvämningar

Ras
Dammbrott

Terroristangrepp
Bussolycka

Reaktorolycka
Tävlingsolycka

Kemikalieutflöde
Broras

Risk för radioaktivt
Dammspricka

Radioaktivt nedfall
Farligt gods järnväg

Spårvagnsolycka

6050403020100
 

Figur 1.1 Redovisning av 200 stora olyckor och allvarliga störningar under 
åren 1950–1994 enligt Hot- och riskutredningen (1995), efter viss egen 
bearbetning av typindelningen. Händelser som berört spårburna transporter har 
streckats, övriga är skuggade.  
 
I figur 1.2 redovisas orsak till de skador hos spåranläggningar som medfört tra-
fikavbrott eller inställda tåg. Vanligaste orsakerna är väderrelaterade, snö, regn, 
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storm, kyla eller hetta, och fel i kraftförsörjning, oftast kontaktledningsbrott. 
Bland haverister som blockerar spåren förkommer såväl väg- som järnvägsfordon. 
Skador på spår eller växlar uppstår oftast i samband med urspårningar. Fel i 
signalanläggningar inkluderar bl.a. några ställverksbränder.  

 

Väder

Kraftförsörjningsfel

Havererat fordon 
hindrar

Spår eller växlar 
skadade

Fel i signalsystem

Övrigt

 
Figur 1.2 Skattad fördelning av orsak för skador på spåranläggningar som 
medför trafikavbrott eller att tåg ställs in. 
 
Redovisningen och analysen av de skador på spåranläggningar som medfört 
trafikavbrott eller inställda tåg ska ses som en indikation på problemets omfatt-
ning snarare än en precis skattning. Förmodligen får inte redaktionen på Tåg kän-
nedom om alla händelser och därför är det rimligt att anta viss underskattning. 
Notera också att tåg som ställts in av annan orsak än fel i spåranläggningar inte 
ingår. Det betyder att en av de vanligare orsakerna till inställda tåg, fordons- eller 
personalbrist, inte ingår.  

Järnvägstransportsystemet är i högre grad än t.ex. vägtransportsystemet bero-
ende av avancerad teknik för trafikledning, säkerhetskontroll och kraftförsörjning. 
Avregleringen av järnvägstransportsystemet gör också att olika aktörer ansvarar 
för olika delar av systemet och därvid också belastas med olika kostnader. Syste-
mets effektivitet kan beskrivas genom vilken nytta man får per satsad krona. Ett 
effektivt tekniskt system ger stor nytta till låg kostnad. En speciell svårighet är att 
väga in effekten av störningar i systemet. En del, men inte alla, störningar är så 
allvarliga hot för systemets funktion att de kan sägas vara uttryck för systemets 
sårbarhet. Att förstå vilka händelser som genererar vilka konsekvenser och om-
vänt vilka konsekvenser som kan härledas till vilka händelser är viktigt för att 
identifiera åtgärder som kan minska sårbarheten i systemet på ett ekonomiskt 
effektivt sätt. Dessutom är den bakomliggande orsaken till dessa händelser av 
intresse.  
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1.1 Några färska exempel 
Under juni och juli sommaren 2000 drabbades mellersta Norrland av flera regn-
oväder som orsakade översvämningar på många håll. I mitten på juli bedömdes att 
rasriskerna var så stora att flera järnvägssträckor stängdes för trafik, däribland 
delar av Norra stambanan, stambanan genom övre Norrland och nästan hela 
Mittbanan. Bedömningen om höga rasrisker visade sig vara väl grundade då ett 
ras ledde till att 25 meter banvall på stambanan genom övre Norrland försvann 
kort efter beslutet om avstängning. Efter några dagar var stambanorna så pass 
återställda att trafiken kunde släppas på. Först en vecka senare och med kraftig 
hastighetsnedsättning tilläts trafik på den östra delen av Mittbanan. Nya 
översvämningar inträffade hösten 2000 i Västsverige och hösten 2001 i 
Sundsvallstrakten. Skadorna och konsekvenserna var likartade.  

I samband med översvämningarna drabbades spåranläggningar av ett par 
hundra skador. Enligt Rallaren (2002) rasade järnvägsbankar eller blev ofram-
komliga på grund av rasmassor vid flertalet skadetillfällen. Rallaren (2002) 
redovisar en utredning av Banverket som visar att 179 av skadorna berodde på 
brister hos trummor eller dränering. Nästan alla dessa brister var en följd av 
eftersatt underhåll. Många trummor har funnits i mer än ett sekel, vilket överstiger 
den tekniska livslängden.  

Skadorna på grund av översvämningarna kan möjligen tolkas som att järnvägs-
nätet har blivit mer sårbart som följd av bristande underhållsåtgärder.  

I december år 2001 drabbades Stockholmstrakten av snöoväder. Det fick svåra 
konsekvenser för tågtrafiken med många inställda avgångar. Ett vanligt problem 
var att uppvärmning i spårväxlar inte räckte för att smälta all is och snö. I en av 
spårväxlarna skedde en urspårning som gjorde att den blockerades för all annan 
trafik. Den spårväxeln ligger vid södra infarten till Stockholms centralstation. Det 
finns flera spårväxlar där, men genom just den drabbade passerar all trafik som 
kommer från söder. När den nu blockerades tvingades man övergå till enkelspår-
drift. Den normala trafikmängden är så stor att två spår knappt är tillräckligt.  

Detta är exempel på några färska händelser som visar på järnvägens sårbarhet. 
Dessa händelser är också sådana där konsekvenserna skulle ha kunnat bli mycket 
mindre om man hade vidtagit lämpliga förebyggande åtgärder, i vissa fall helt 
enkelt genom bättre underhållsinsatser.  
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2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utveckla en ram för att kunna analysera 
järnvägstransportsystemets sårbarhet. Sårbarheten kommer att studeras med 
avseende på olika händelser vars konsekvenser har varierande grad av svårighet. 
Såväl små men frekventa störningar såsom krånglande växlar som mer sällsynta 
problem som extrema vädersituationer och antagonistiska hot kartläggs. Metoder 
utvecklas för att reducera problem förknippade med sårbarhet. Drift- och 
underhållsaspekter ska särskilt belysas. Att noggrant definiera sårbarhetsbegreppet 
är initialt av stor vikt.  

För att kunna formulera modeller och utveckla metoder för att analysera hur 
järnvägstransportsystemets förmåga att genomföra de transporter som åtagits 
måste problemområdet struktureras. Det innebär att bilda och definiera ett antal 
nyckelbegrepp, som t.ex. begreppet sårbarhet. Beskrivningar och definitioner 
måste vara sådana att de är funktionella vid analyser samtidigt som de ska ha en 
tydlig reell förankring i transportsystemet.  

Analys av sårbarhet förutsätter att relevanta sätt att karaktärisera systemet 
identifieras. Olika tillstånd för systemets förmåga att genomföra transporter kan 
beskrivas. Men kanske mer avgörande är att beskriva hur väl systemet kan stå 
emot yttre och inre påfrestningar.  

Det är inte möjligt att i denna rapport reda ut varje detalj utan snarare att lägga 
en grund för fortsatt arbete och peka på några lämpliga angreppssätt.  
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3 Sårbarhet och tillförlitlighet 
Svenska ordböcker är rörande överens om att sårbar, i den här meningen, är den 
som lätt ger vika för angrepp. Det är således en karaktärisering av något objekt. 
Eftersom ”angrepp” och ofta även ”lätt ge vika” är relativa kvantifierbara begrepp 
bör även sårbar vara det. Angrepp kan vara svaga eller starka, samlade eller 
sporadiska. Det som någon bedömer som att vika sig lätt kan någon annan 
bedöma som hård kamp.  

Det är därför svårt att formulera en entydig definition av begreppet sårbarhet 
för tekniska system. Berdica (2002) utgår från begreppet brukbarhet. Enligt 
Berdica är brukbarhet ekvivalent med tillgänglighet fast betraktat ur system-
hållarens perspektiv.  

I transportsammanhang betraktas ibland tillgänglighet som ett absolut begrepp. 
Punkt A är tillgänglig med tåg från B om det finns tågförbindelse från B till A. Om 
tillgänglighet inte finns kan det vara permanent, vilket betyder att det finns ingen 
tågförbindelse, men det kan också vara tillfälligt, till exempel om översvämningar 
gör att tågförbindelsen inte längre kan upprätthållas. I det senare fallet är A 
tillgänglig från B ibland och ibland inte. Inom tillförlitlighetsteorin är tillgänglig-
het ett relativt begrepp och det anger i princip andelen tid som systemet upprätt-
håller önskad funktion. Om det enligt tidtabell inte finns någon tågförbindelse 
från A till B då är alltså tillgängligheten 0, men om tågförbindelsen bryts en vecka 
om året till följd av översvämningar då är tillgängligheten 51/52. Enligt Høyland 
och Rausand (1994) är tillgänglighet ett systems förmåga att ha tillräcklig funk-
tion vid en given tidpunkt. Det skiljer sig från tillförlitlighet, som enligt Høyland 
och Rausand är ett systems förmåga att upprätthålla tillräcklig funktion under 
given tidsperiod. Systemets tillförlitlighet ges av sannolikhetsfördelningen för 
tiden till nästa gång det upphör att fungera. Det betyder att förväntad tid tills 
systemet upphör att fungera är ett mått på dess tillförlitlighet. Tillförlitligheten 
bestäms alltså av längden för de tidsperioder som systemet upprätthåller tillräcklig 
funktion, se figur 3.1. När systemet inte längre upprätthåller tillräcklig funktion 
måste denna förmåga återställas, dvs. systemet måste repareras eller underhållas. 
Det finns möjlighet att välja att underhålla ett system som har tillräcklig funktion i 
syfte att förlänga systemets livslängd. Återställningsförmågan bestäms av 
reparations- eller underhållstidernas längd. Hög tillförlitlighet förbättrar liksom 
god återställningsförmåga systemets tillgänglighet. Berdica menar att ett systems 
sårbarhet är graden av utsatthet för skadehändelser som avsevärt sätter ned 
brukbarheten eller tillängligheten. Begreppet utsatthet kan i det här sammanhanget 
tolkas som risk, även om det kan rymma tolkningen att utsatthet omfattar reell 
erfarenhet av betraktad skadehändelse.  

Enligt Berdica är sårbarhet komplementet till tillförlitlighet. Men definieras 
tillförlitlighet som ovan är det lämpligare att istället betrakta sårbarhet som 
komplementet till tillgänglighet. Det är rimligt att anta att systemets åter-
ställningsförmåga påverkar dess sårbarhet, t.ex. förmågan att snabbt röja snö så att 
trafikflödet kan återgå till normal nivå.  
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0

1

0 1

(a)

0

1

0 1

(b)

 
Figur 3.1 Systemet (a) fungerar, tillstånd = 1, 80 procent av tiden och det har 
därför tillgängligheten 80 procent. Vid start av system (b) är tiden till fel  
50 procent längre än för system (a) och har därför högre tillförlighet, men 
tillgängligheten är sämre, 60 procent, eftersom återställningstiderna är långa.  

 
De tekniska system som varit utgångspunkten för formulering av den generella 
tillförlitlighetsteorin har en starkt binär karaktär. Det betyder att de antingen 
fungerar eller ej. Ofta är också återställningsperioderna förhållandevis långa. 
Transportsystem har inte den binära karaktären och de har också en mer eller 
mindre utvecklad självläkningsförmåga vid återställning. Det kan helt enkelt 
uppstå förseningar i systemet och strikt tolkat upprätthålls då inte tillräcklig 
funktion, men dessa förseningar kan återhämtas utan vidare åtgärd. När sårbarhet 
analyseras är det rimligt att studera tillfällen då systemets funktion reducerats 
förhållandevis starkt och då det krävs förhållandevis stora insatser att återställa 
det.  

Abrahamsson (1997) menar att med sårbarhet i tekniska system avses att plöts-
liga och även mindre och i någon mening oväntade händelser kan leda till stora 
negativa konsekvenser för systemets funktion. Den formuleringen är inte lika 
tyngd av tekniska begrepp, men har ungefär samma betydelse som definitionerna 
ovan.  

Bell och Iida (1997) beskriver tillförlitlighet för transportnätverk. De delar in 
transportflödet i två tillstånd, normalt och abnormalt. Tillståndet är abnormalt när 
systemets karaktär och kapacitet ändrats, t.ex. till följd av naturfenomen eller 
svårare olyckor. Tillförlitligheten studeras ur två aspekter, nåbarhet och restid. 
Sårbarheten rör tillförlitlighet då tillståndet är abnormalt, men Bell och Iida 
behandlar bara det normala tillståndet. När det gäller tillförlitlighet då tillståndet 
är abnormalt konstaterar de att ”… many issues remain to be solved”.  

Det finns således ett behov av att formulera modeller och utveckla metoder för 
att analysera bl.a. järnvägstransportsystemets sårbarhet.  
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4 Järnvägstransportsystemet 
En alldeles uppenbar skillnad mellan transporter på väg och järnväg är att det är 
omöjligt för ett järnvägsfordon att passera ett hinder på järnvägsspåren. Det är 
emellertid ofta möjligt för ett vägfordon. Detta är ett exempel på hur 
järnvägstransportsystemets uppbyggnad gör det sårbart. I själva verket har 
järnvägstransportsystemet en rad speciella egenskaper som gör det särskilt 
känsligt. Det kan därför vara motiverat med en relativt fyllig beskrivning av 
systemets uppbyggnad.  

Beskrivningen av järnvägstransportsystemet i detta avsnitt bygger på 
Andersson och Berg (1999) samt Fröidh et al. (2000). Dessa kan dock inte hållas 
ansvariga för eventuella fel och brister då författaren har gjort egna formuleringar 
och tolkningar.  

En viktig skillnad mellan väg- och järnvägstrafik ligger i begreppet tåg. Det är 
helt enkelt möjligt att köra tåg, dvs. att koppla samman ett eller flera dragfordon 
med ett stort antal lastbärare. Sådana tåg kan köras på järnväg.  

En järnvägslinje kan således bestå av järnvägen med två ändpunkter och ett 
tåg, dragfordon med lastbärare, som transporterar gods eller resande mellan änd-
punkterna eller till och från hållplatser längs linjen, se figur 4.1.  

 
Figur 4.1 Ett enkelt järnvägsystem som tillåter högst en tågrörelse med 
permanent sammansättning.  
 
Genom att anlägga spårväxlar är det möjligt att ändra sammansättning av ett tåg, 
så att en del vagnar kan lossas och lastas samtidigt som andra transporteras, se 
figur 4.2.   

 

 
Figur 4.2 Ett järnvägstransportsystem som tillåter högst en tågrörelse, men med 
spårväxlar för rangering så att tågets sammansättning kan varieras.  

 
Järnvägen som vi känner den idag är ett nätverk av linjer som knyts samman av 
stationer. På stationerna är det möjligt att med spårväxlar föra fordon till olika 
spår. Det betyder att tåg kan bildas och omgrupperas på stationer för olika desti-
nationer. Detta är ytterligare en viktig skillnad gentemot vägtransportsystemet. Ett 
tåg behöver alltså inte vara permanent sammankopplat.  

Ett tåg med många vagnar har i förhållande till vägfordon en stor massa och 
samtidigt är friktionen mellan järnvägsfordonens hjul och järnvägsrälsen låg. Det 
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betyder att energiförlusterna för att köra tåg är låga, men att bromsträckorna blir 
långa. Det betyder att tåg normalt inte kan stanna på den sträcka som föraren ser, 
dvs. tåg kan inte stanna inom siktsträckan.  

 
4.1 Tågföring och signalsystem 
För att kunna föra tåg i hastighet som är högre än att det kan stanna inom sikt-
sträckan kan det endast släppas in på en sträcka om det är konstaterat att den är fri 
från hinder och kommer att vara det under den tid då tåget passerar. Detta är ännu 
en skillnad i förhållande till vägtrafiken och till spårvagnstrafiken. Trafik med 
spårvagn liknar trafik med tåg när det gäller möjligheten att koppla samman flera 
fordon, att den följer spår och därför varken kan eller behöver styras samt att 
spårvagnar kan växlas till olika spår. Spårvagnstrafik sker dock under sådana för-
hållanden att spårvagnen kan stanna inom siktsträckan och därför behöver inte 
spårväg utanför siktsträckan vara fri från hinder.  

Hans Ring, Banverket, har skrivit en klargörande PM om hur systemet för 
tågföring utvecklats, se bilaga 1.  

 
4.1.1 Signalsystem 
I begynnelsen och i mycket begränsad omfattning används fortfarande manuella 
rutiner för att garantera att tågvägar är fria från hinder. På avgångsstationen finns 
tågklarerare som ger klartecken för tågväg, under förutsättning att denne fått 
klartecken från tågklareraren på ankomststationen. Efter avgången får ankomst-
stationen anmälan om att tåget lämnat. Till sist anmäler ankomststationen till 
avgångsstationen när tåget ankommit. Förfarandet brukar kallas tåganmälan. 
Kommunikationen sker med telefon och allt bokförs. I järnvägens barndom 
användes telegraf för kommunikation mellan stationer. Om kommunikationen 
bryts mellan stationerna kan klartecken för tågs avgång inte ges. Det gäller även 
när det finns en tidtabell som kunnat följas.  

En tidtabell gör det också möjligt att i förväg informera föraren om var tågmö-
ten eller förbikörningar ska ske. Säkerheten kan då förstärkas genom att tågföra-
ren själv håller reda på när möte enligt tidtabell sker och i annat fall inte tillåts 
köra även om klartecken givits från tågklarerare. Tågmöten eller förbigångar kan 
då flyttas eller införas först efter order till berörda tågförare.  

Således är kommunikation mellan stationer och i förkommande fall med tågfö-
rare en förutsättning för tågtrafik eller tågföring. Om kommunikationen bryts är 
det inte längre tillåtet att öppna en tågväg för ett tåg. Fel i systemet tillåts inte 
påverka säkerheten.  

Tågets väg, tågvägen, på stationen ställs med spårväxlar. Dessa kan 
manövreras via ställverk, vilka ställer växellägen med vajrar, elektriska reläer 
eller elektroniskt. Klar- och stopptecken till tågförare kan ges för hand med skylt 
och flagga eller med semaforer eller ljussignaler. Om en ljussignal får ett fel ska 
den visa stopp och om det inte är möjligt ska den inte visa något. En ljussignal 
som inte visar något ska av tågförare tolkas som stopp.  

I figur 4.3 finns en enkel illustration av hur signalsystemet fungerar.  
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Figur 4.3 Ett järnvägstransportsystem som tillåter flera tågrörelser samtidigt. 
Vid spårväxlar finns signaler som anger om ett tåg får passera. Tåg A får passera 
signal 1 och fortsätta fram till signal 3, där dess tågväg upphör. Tåg B får inte 
passera signal 2 eftersom det leder in på tågvägen för A.  

 
4.1.2 Linjeblockering 
För att kunna köra flera tåg i samma riktning på en sträcka mellan två stationer 
delas sträckan eller linjen in i linjeblock. Ett tåg kan föras in på en ny blocksträcka 
först när framförvarande tåg lämnat den. Eftersom hela blocksträckan inte ryms i 
siktsträckan finns en ljussignal för varje blocksträcka som anger om infart tillåts. 
På enstaka linjer har ljussignalen ersatts med radioöverförd information med stopp 
eller klartecken. För att kunna känna om det finns tåg på en blocksträcka finns 
spårledning. Det innebär att spänning läggs på ena rälsen, vilken kortsluts när tåg 
finns på blocksträckan. Mellan blocksträckorna finns isolerskarvar. I figur 4.4 
finns en enkel illustration där tåg körs på blockindelad sträcka.  

 

 
Figur 4.4 Ett järnvägstransportsystem som tillåter flera tågrörelser i samma 
riktning på en linjesträcka, mellan två spårväxlar. Linjen delas in i blocksträckor. 
Vid blocksträckornas början finns signaler som anger om tåg får passera. Tåg A 
får passera signal 1 och fortsätta till signal 2, där dess tågväg upphör. A får inte 
passera signal 2, eftersom det leder in på tågvägen för B. 

 
I princip kan tåg föras fram med en blocksträckas avstånd. I praktiken är inte det 
möjligt eftersom tåget måste kunna stanna innan det når en blockerad sträcka. När 
tåget når en blocksträcka och får klarsignal finns det också en försignal som visar 
om kör eller stopp visas vid nästa blocksträcka. Om kör visas för nästa 
blocksträcka kan tåget fortsätta med största tillåtna hastighet, i annat fall måste 
retardation påbörjas vid en given punkt på blocksträckan. Således innebär det att 
två blocksträckor i följd framför tåget måste vara fria för att undvika inbromsning.  
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Om blocksträckan är kortare än bromssträckan kan det vara nödvändigt med 
försignal som avser blocksträcka längre fram än den påföljande. Ibland är 
blocksträckan så lång att försignalen för påföljande blocksträcka är placerad 
längre in på blocksträckan. För att kunna upphäva stopp i försignal när block-
sträckan blivit fri placeras ibland extra försignaler ut. Om det blir kortslutning i en 
isolerskarv kommer tåg att blockera två blocksträckor i följd och minsta avstånd 
mellan tåg ökar. 

 
4.1.3 Automatisk tågkontroll (ATC) 
Säkerheten är i hög grad beroende av att föraren uppfattar om signaler visar stopp 
eller klart. För att stärka säkerheten ytterligare finns på de flesta svenska 
järnvägslinjerna ett system för automatisk tågkontroll. I det svenska systemet 
(ATC) finns det baliser längs järnvägen som sänder information till tåget om sig-
nalers lägen, största tillåtna hastighet etc. Om föraren inte påbörjar en inbroms-
ning i tid, passerar en signal som visar stopp eller håller för hög hastighet, griper 
systemet in och bromsar tåget.  

Baliserna ger också information om när tåget passerar nästa balis. Skulle denna 
information av någon anledning inte nå tåget körs det utan ATC. Tåg utan ATC 
får inte överskrida hastigheten 80 km/h.  
 
4.1.4 Fjärrblockering 
Ställverk och signaler kan fjärrstyras. Detta sker från trafikledningscentraler. I 
praktiken innebär det att en tågklarerare kan leda trafiken på flera stationer 
samtidigt.  

En fjärrtågklarerare kan inte optiskt kontrollera en växels läge. Detta sker 
automatiskt genom kontakter i växeltungan. När tågklareraren inte kan få besked 
om växelns läge måste tågföraren få order om att stanna vid växeln och 
kontrollera att den är i rätt läge.  

Fjärrstyrning av tåg förutsätter tekniska hjälpmedel för informationsöverföring 
mellan de olika stationerna och fjärrtågklareraren.  

 
4.1.5 Körning på sikt 
Systemet med säkra fel betyder att järnvägstrafiken har låga olycksrisker. Det gör 
samtidigt att många fel orsakar störningar och ibland även avbrott i trafiken. Ur 
denna aspekt har därför systemet någon grad av sårbarhet.  

När signalsystemet visar stopp trots att allt indikerar att tågvägen är klar kan 
tågklarerare ge tåget tillåtelse att passera signalen som visar stopp. Man övergår 
då till rutiner, som innebär att tåget ska kunna stanna inom halva siktavståndet. En 
övre hastighetsgräns för detta räknar man vara 40 km/h, vilket anges i säker-
hetsbestämmelserna, men i praktiken är hastigheten lägre i vissa fall så låg som  
10 km/h.  

 
4.2 Elkraftförsörjningen 
De flesta tåg drivs med elkraft. Dessa behöver kontinuerlig krafttillförsel längs 
banan. Det sker via kontaktledningar. Detta är ytterligare en skillnad gentemot 
vägtrafik och elkraftförsörjning via kontaktledningar gäller ju också för spår-
vagnstrafik.  

Järnvägsnät som elektrifierades tidigt, som det svenska, har ofta lågfrekvent, 
16 2/3 Hz, växelström i ledningarna. Det betyder att växelströmmen måste om-
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formas från högfrekvent växelström, 50 Hz. Detta görs i förhållandevis dyra mat-
ningsstationer. De höga kostnaderna gör att avstånden mellan dem är stora. De 
ligger i intervallet 60 till 120 km. Om många effektkrävande tåg försörjs via 
samma matningsstation kan spänningsfallet bli så stort att skyddsbrytare löser ut 
och elförsörjningen upphör. Detta förebyggs genom att förse framförallt huvud-
linjerna med särskilda matarledningar med lågfrekvent högspänd växelström. Från 
ganska tätt liggande transformatorstationer matas effekt ut till kontaktledningarna. 
Kontakledningar som försörjs av olika spänningskällor skiljs genom en spän-
ningslös skyddssektion.  

Elkraften i kontaktledningen når tågens drivenheter via strömavtagare. För att 
slitaget på strömavtagarens slitskena ska fördelas jämnt hängs kontaktledningen 
upp i sicksack över spåret. Strömavtagaren glider längs kontaktledningens under-
sida. Det ger upphov till slitage. Kontakledning och strömavtagarnas slitskenor 
måste därför bytas ibland. Om dessa byten inte sker i tid kan kontaktledningen 
slitas av eller i vissa fall slitas loss ur sitt rätta läge.  

I princip sker strömförsörjningen av ett enskilt tåg genom ett system av serie-
kopplade komponenter. Det betyder att avbrott i en komponent betyder att tåget 
stoppas. Det bidrar till systemets sårbarhet.  

 
4.3 Kommentarer 
Järnvägstransportsystemet är känsligt för enstaka händelser. Ett fordon som have-
rerar eller spårar ur på linje hindrar all trafik. För att trafikera järnvägen är det 
nödvändigt att spår tillåter trafik, att inga hinder finns och oftast att växlar går att 
ställa om. Brister i detta avseende kan ibland leda till långvariga trafikavbrott eller 
nedsatt högsta tillåten hastighet.  

För tågrörelser finns en tågväg. Tågvägen ska vara fri från hinder och andra tåg 
tillåts inte komma in i tågvägen. När tågvägen blir fri kan spåren användas för 
tågväg åt nytt tåg. Det betyder att tåg som gör för långa uppehåll på stationer eller 
hållplatser eller inte når upp till planerad hastighet kan hindra eller orsaka förse-
ning för andra tåg.  

Tågrörelser görs enligt en tidtabell. Tågtrafikledningen arbetar idag så att tåg 
som håller sina tåglägen har prioritet före tåg som inte gör det. I princip betyder 
det att tåg i tid inte ska hindras av försenade tåg, men det kan vara svårt att få det 
att fungera i praktiken. Ett problem är när tåg går in i tågvägen i rätt tid men läm-
nar den försenat. Orsaker till det kan vara att rätt hastighet inte kan hållas eller 
uppehåll blir för långa.  

I en signalreglerad korsning för vägtrafik finns alltid ett alternativt regelverk 
som tar över när signalerna är ur funktion. Oftast brukar stopp- eller väjningsplikt 
gälla för den ena trafikströmmen när signalerna är ur funktion, men det införs inte 
lägre hastighetsbegränsningar. Dock gäller naturligtvis generalklausulen att 
fordonsförarna ska anpassa hastighet till omständigheterna. Det betyder att sämre 
säkerhet accepteras när signalerna inte fungerar. Nästan samma kapacitet 
upprätthålls men säkerheten försämras.  

Järnvägens säkerhetssystem bygger på säkra fel. Signaler som är ur funktion 
ska tolkas som stopp. Det betyder att trafiken kan stoppas även då det inte finns 
fysiska hinder. Även när signalerna fungerar kan spårledningsfel, eftersom syste-
met då ej kan bekräfta att spåret är fritt, leda till att signaler visar stopp även då 
inget hinder föreligger. Tågtrafikledningen har dock möjlighet att tillåta trafik när 
signal visar stopp, men hastigheten begränsas då till högst 40 km/h och krav på att 
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tåget ska kunna stanna på halva siktsträckan. Inne på stationer finns också 
säkerhetsregler som ytterligare begränsar hastigheten. Kortfattat kan man säga att 
man övergår till principen att ”köra på sikt” dvs. det som normalt gäller inom 
spårvägstrafik eller vägtrafik. 

Enstaka signaler som är ur funktion eller enstaka spårledningsfel leder därför 
till förseningar i tågtrafiken, men mer sällan till större störningar. Om däremot 
kommunikationen bryts till en tågtrafikledningscentral, där fjärrtågklarerarna 
sitter, då kan det bli kraftiga störningar i trafiken, vilket är ytterligare en del av 
systemets sårbarhet.  
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5 Transportåtagandets sårbarhet 
En fungerande tidplan för ett järnvägstransportsystem förutsätter att det finns 
fordon och personal tillgängliga för tågrörelserna och att spåranläggningarna  
tillåter de hastigheter som tidtabellen förutsätter. 

Sårbarhet när det gäller järnvägstransportsystemet har flera aspekter. En är att 
studera hur järnvägstransportsystemet drabbas av olika händelser. I slutänden 
gäller det händelser som påverkar möjligheten att bedriva trafik enligt plan. Det är 
den aspekten som analyseras här. Således är det inte hur händelser i järnvägs-
transportsystemet drabbar omgivningen som står i fokus. Om till exempel en 
urspårad godsvagn börjar läcka farliga kemikalier till omgivningen kommer inte 
den miljökonsekvensen att analyseras i detta sammanhang, men däremot 
analyseras i vilken utsträckning tågtrafiken hindras som följd av urspårning och 
sanering. Vidare om ett vägtransportfordon läcker farliga kemikalier så att det 
påverkar tågtrafiken på ett intilliggande järnvägsspår då kommer dessa 
konsekvenser att analyseras här.  

Det gäller naturligtvis att järnvägstransporter kan åstadkomma stora skador på 
en sårbar omgivning och det är viktigt att diskutera sådana händelser i en 
redogörelse om järnvägens sårbarhet. Analysen av förekomst och konsekvens av 
sådana händelser görs dock inte i detta sammanhang. Håkansson et al. (2001) 
redogör för hur man i planeringsprocessen vid järnvägsinvesteringar kan agera så 
att omgivningens sårbarhet för händelser på järnvägen kan minska.  

I denna studie är fokus på konsekvenser för tågtrafiken. De som anses ha 
betydelse för sårbarheten är när trafik ställs in eller drabbas av omfattande 
störningar. Mindre förseningar ses däremot som ett uttryck för systemets kvalitet 
snarare än dess sårbarhet.  

Kapacitet för järnvägstransportsystem omfattar många aspekter och alla kan 
inte redovisas här. Dock följer en beskrivning som är relevant när det gäller att 
studera sårbarhetsproblem. Utgångspunkten för beskrivningen är Kaas (1998), 
som ger en mer omfattande redogörelse.  

Genom att avstå från att planera för trafik som utnyttjar systemets kapacitet 
fullt ut kan känsligheten för störningar minskas. Det innebär att trafikens kvalitet 
ökar. Kvalitén är alltså relaterad till kapaciteten och det faller sig på många sätt 
naturligt att inleda med att redogöra för begreppet kvalitet.  

 
5.1 Kvalitet 
Kvalitén hos tågtrafik har naturligtvis en rad olika dimensioner. Det rymmer 
aspekter som passagerarkomfort, service ombord och på terminal, trygghet, 
säkerhet, att gods inte skadas etc.  

För den svenska transportpolitiken gäller sex mål  
− Ett tillgängligt transportsystem 
− En hög transportkvalitet 
− En säker trafik 
− En god miljö 
− Positiv regional utveckling 
− Ett jämställt transportsystem.  
 

Målet – en hög transportkvalitet – bör innebära att transporterna genomförs snabbt 
och utan förseningar, men även att hög komfort upprätthålls och att gods inte 
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skadas. Skador på gods kan ses som ett sårbarhetsproblem, men det kommer inte 
att behandlas vidare i denna rapport.   

Förseningar är givetvis en viktig kvalitetsaspekt, men även transporttiden är 
viktig. Transporttiden enligt tidtabell kan förlängas avsevärt genom hög trafik-
belastning, eftersom antalet möten och förbikörningar ökar och dessa förlänger 
transporttiderna. Betrakta ett tåg som ska utföra transporter mellan två stationer 
och dessutom göra ett antal uppehåll mellan dessa för gods- eller passagerar-
utbyte. Det ideala är att transporten kan ske med den högsta hastigheten som 
spåranläggning och fordon medger. Låt tmin vara transporttiden under ideala 
förhållanden, vilket även innebär att spåranläggningens och fordonens funktion är 
fullgod. I realiteten kommer den verkliga transporttiden, t, vara längre än tmin. 
Skillnaden kan kallas spilltid, ts = t - tmin.  

Egentligen finns motsvarande fördröjningar även inom vägtrafik. Genom att ha 
ett omfattande vägnät med hög kapacitet och många ruttalternativ samt att 
trafikanterna har kunskap om vägnätet kan fördröjningar oftast hållas på en 
acceptabel nivå. Det är emellertid ovanligt att försöka styra vägtrafiken så att 
anhopningar av fordon kan undvikas. Sådan styrning görs däremot inom 
järnvägstrafiken och instrumentet är tidtabellen. I tidtabellen läggs exakta 
avgångstidpunkter så att den totala spilltiden blir liten. Dessutom ska tidtabellen 
vara utformad så att fordon finns tillgängliga vid avgång. Tidtabellen gör det 
möjligt att bedriva förhållandevis omfattande trafik på ett ganska glest 
järnvägsnät.   

Spilltid kan uppstå på flera olika sätt. För att klara möten med eller 
omkörningar av andra tåg kan det vara nödvändigt att redan i tidtabellen förlänga 
uppehållstider eller t.o.m. lägga in nya uppehåll utöver vad som krävs för gods- 
eller passagerarutbyte. Sådan spilltid registreras inte som försening. Vid 
trafikstörningar kan ytterligare spilltid uppstå på samma sätt, dvs. att uppehåll 
förlängs eller att tågen tvingas göra uppehåll som inte anges i tidtabell. Den 
spilltiden kommer dock att registreras som försening.  

Spilltid uppstår dessutom när tiden för gods- eller passagerarutbyte överskrider 
den planerade, om tåget inte bemannas i tid eller om arbetsregler hindrar personal 
ombord att fortsätta sitt arbete. Om tågtrafikledningen inte förmår att ställa tågväg 
i tid uppstår också spilltid. Dessa former av spilltid kommer också att registreras 
som förseningar.  

Spilltiden kan då uttryckas som summan av planerad eller tidtabellagd spilltid, 
pt , och förseningen, dT , vilken är en icke-negativ stokastisk variabel. Förväntad 

spilltid ges då av [ ]dps Ttt E+= . Trafikens kvalitet kan ur det här perspektivet 
sägas vara omvänt proportionell mot den förväntade spilltiden. En del av kvalitén 
ges av tidtabellen och resten av de olika aktörernas förmåga att driva trafiken 
enligt tidtabellen.  

Det är förmågan eller kapaciteten hos spåranläggningar, operatörer och 
trafikledning som bestämmer trafikens kvalitet.  

 
5.2 Kapacitet 
Det ska alltså finnas kapacitet att i järnvägstransportsystemet utföra den planerade 
trafiken. Precis som för vägtrafik finns det ingen entydig definition av kapacitet 
när det gäller järnvägstrafik. I allmänhet beaktas enbart spåranläggningar vid 
kapacitetsstudier för vägtrafik och inte, t.ex. fordonstillgång. För järnvägstrafik är 
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det emellertid rimligt att inta ett mer heltäckande perspektiv. Nedan delas 
kapaciteten för järnvägstransportsystemet på spåranläggningar, operatörer och 
trafikledning.  

 
5.2.1 Spåranläggningarnas kapacitet 
Kaas (1998) ger som sagt en ingående redovisning av olika begrepps innebörd när 
det gäller kapacitet för järnvägstrafik. Han definierar bl.a. spåranläggningens 
maximala kapacitet, vilket är det högsta flödet av tåg som kan uppnås utan att 
spilltid uppstår.  

Den maximala kapaciteten är således det högsta tågflödet (antal tåg/h) som kan 
uppnås när tågen körs med den största tillåtna hastigheten. Nivån på den 
maximala kapaciteten beror av många faktorer, men en viktig är signalsystemets 
utformning och då speciellt blocksträckornas längd. Det finns en fysisk 
begränsning hos signalsystemet som gör att det normalt inte går att låta tågen 
ligga tätare genom att sänka hastigheten. Det innebär att den maximala 
kapaciteten inte kan överskridas genom att låta tågen gå långsammare.  

Antag att trafiken går i en riktning och att blocksträckorna är t.ex. 2.5 km 
långa. Vidare antas att vid infarten till varje blocksträcka finns förutom en 
huvudsignal även en försignal, som visar om infart till efterföljande blocksträcka 
tillåts. Om infart till efterföljande blocksträcka inte är tillåten måste hastigheten 
reduceras så att tåget kan stanna vid nästa huvudsignal. Det betyder att det måste 
finnas två fria blocksträckor mellan två på varandra följande tåg för att inte 
hastigheten ska reduceras. Tågtätheten längs banan är då 1/3/2.5 ≈ 0.13 tåg/km. 
Anta vidare att den största tillåtna hastigheten är 200 km/h, då skulle den 
maximala kapaciteten vara 26.7 tåg/h. Det förutsätts att tågens retardations-
förmåga är tillräcklig för att stanna inom en blocksträcka. I annat fall måste tågens 
högsta hastighet reduceras.  

Det tågflöde som den maximala kapaciteten medger kan emellertid endast nås 
under mycket korta tidsperioder. Den kapacitet som kan användas är lägre och 
man utgår normalt från tumregler för att beskriva dess storlek. Här finns ännu en 
parallell till vägtrafiken, nämligen tidsperspektivet. Enligt UIC (1979) gäller att 
den kapacitet som kan användas är 60 procent av den maximalt sett över ett dygn, 
men 75 procent för en enstaka timme. Det betyder för exemplet i föregående 
stycke att den användbara kapaciteten är 384 tåg/dygn och 20 tåg under den 
timme som har högst trafik.  

Kapaciteten beror dessutom av trafiksammansättning. En heterogen samman-
sättning av trafik med långsamma och snabba tåg betyder att det högsta möjliga 
flödet blir lägre än om trafiken är homogent sammansatt av enbart snabba tåg.  

När det gäller enkelspårsdrift, med trafik i bägge riktningarna, blir kapacitets-
beskrivningar än mer komplexa. För att trafiken ska kunna ske med största tillåtna 
hastighet kan tåg bara stanna för möte i samband med uppehåll för passagerar-
utbyte, lastning, lossning eller rangering. Anta att trafiken är homogen vad gäller 
största tillåtna hastighet och uppehållsstationer samt att den har maximal 
riktningsblandning, dvs. att vartannat tåg längs banan har en riktning och övriga 
motsatt. Den största tätheten är då ett tåg per sträcka som ligger mellan två 
uppehållsstationer. Nu styrs ju uppehållsstationernas läge av efterfrågan och då 
ska det väl mycket till för att de ska hamna så att restiden mellan två i följd alltid 
är densamma. Det betyder att den maximala kapaciteten nås då tätheten ligger 
under den största möjliga.  
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Spåranläggningens kapacitet kan enkelt uttryckas som produkten av den högsta 
hastigheten och den högsta tätheten. Det innebär också att den kan försämras 
genom att den största tillåtna hastigheten minskar eller att den största möjliga 
tätheten minskar. Effekterna på trafiken kan bero av på vilket sätt kapaciteten 
förändras. Ett spårledningsfel kan påverka den största möjliga tätheten mellan tåg, 
men det är fullt möjligt att trafiken är så pass gles att den inte påverkas. 
Motsvarande gäller om en mötesstation inte kan användas till följd av växelfel. 
Om däremot den största tillåtna hastigheten reduceras, till följd av att försämrad 
bärighet i banvallen, påverkas all trafik som normalt sker med största tillåtna 
hastighet. Samma gäller om största tillåtna axellast reduceras.  

 
5.2.2 Operatörernas kapacitet 
För att operatören ska kunna utföra planerad trafik måste denne förfoga över 
personal och fordon. Operatörens kapacitet svarar då mot antalet bemannade 
fordon som är tillgängliga för att utföra trafik. Fordon som genomgår nödvändigt 
underhåll ingår inte i kapaciteten. Det gäller även personal som är lediga enligt 
lagar och regler.  

Precis som för spåranläggningar är det bara möjligt att utnyttja den maximala 
kapaciteten under korta tidsperioder. Det är nödvändigt att ha viss bufferttid för 
fordon och personal mellan ankomst till slutstation och nästa avgång. Om 
bufferttiderna är tillräckligt långa, kan fordonsomloppen upprätthållas även när 
den största tillåtna hastigheten sänks. Det betyder att genom att ha tillräckligt 
långa bufferttider kan operatören upprätthålla planerat tågtrafikarbete även då det 
inte är möjligt att köra med planerad hastighet.  

Det kan också vara rimligt att ha fordon i reserv. När det gäller personalen 
finns det arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar, t.ex. övertidsuttag.  

Genom att ha stor maximal kapacitet relativt den som används kan operatören 
minska störningskänsligheten och upprätthålla hög kvalitet för trafiken.  

 
5.2.3 Trafikledningens kapacitet 
Tidtabellen är ett instrument för att driva trafiken med hög kvalitet, men den 
förutsätter operativa insatser från en trafikledning. Uppgiften för trafikledningen 
är att ställa tågvägar, dvs. reservera spårutrymme för tågrörelser, så att tidtabellen 
kan upprätthållas. Detta förutsätter både kapacitet vad personal och teknisk 
utrustning anbelangar.  

För fjärrstyrd trafik gäller att det måste finnas kapacitet för informations-
överföring mellan trafikledningscentraler och stationer. Det kan också finnas mer 
eller mindre väl utvecklat tekniskt stöd för att ställa tågvägar.  

 
5.3 Slutsatser 
Om kapaciteten i någon aspekt reduceras så att den blir mindre än den som nyttjas 
av trafiken, måste en del av trafiken ställas in. Ett exempel på detta är fel som 
drabbar så pass många fordon för en operatör att det inte går att genomföra 
planerad trafik. Ett annat exempel är spårledningsfel i sådan utsträckning att den 
möjliga tätheten understiger den som är nödvändig för planerad trafik.  

Således gäller att kapaciteten för var och en av spåranläggningar, operatörer 
och trafikledning måste vara minst lika stor som den planerade trafiken 
förutsätter. Det innebär att de i tillförlitlighetens perspektiv kan ses som 
seriekopplade.  
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Anta att kapaciteten i någon aspekt reduceras, men inte mer än att den 
återstående är tillräcklig för planerad trafik. Konsekvensen beror av hur 
förändringen sker. Vid ett spårledningsfel eller när en station inte kan användas 
för möte är det inte säkert att trafiken påverkas alls. Om däremot högsta tillåtna 
hastighet reduceras förlängs transporttiderna, men tågflödets nivå kan upprätt-
hållas genom att sätta fler fordon i trafik. Tågen ligger helt enkelt tätare längs 
banan och det innebär att fler fordon behövs, vilket kan ställa högre krav på 
trafikledningen. Det förutsätter att det finns outnyttjad kapacitet vad gäller fordon 
och trafikledning. Det finns således en möjlighet att ersätta förlorad kapacitet i del 
av systemet med ej använd kapacitet i övriga delar. Dock kan inte förseningar 
undvikas, då transporttiderna förlängs.  

Ett tåg som får försämrad dragkraft kan klara transportåtagandet om 
förlängningen av transporttiden inte överstiger bufferttiden på slutstationen. Men 
den längre transporttiden innebär att det måste finnas ledig kapacitet hos 
spåranläggningarna och trafikledningen samt eventuellt fordon och personal för 
övrig trafik. Finns det däremot ett tåg i reserv för att ersätta ett som fått försämrad 
dragkraft eller om omloppen gjorts så att det är möjligt att ta ett ur drift och ändå 
upprätthålla planerad trafik då är det inte nödvändigt att använda ledig kapacitet 
från andra delar av systemet.  

Genom att ha reservkapacitet i olika delar av systemet kan god kvalitet för 
trafiken upprätthållas under normala förhållanden. Dessutom kan reserv-
kapaciteten öka möjligheten att genomföra planerad trafik även då kapaciteten i 
någon del reducerats till följd av inre eller yttre påfrestningar. Under sådana 
förhållanden kommer dock kvalitén att påverkas, dvs. förseningar uppstår i 
trafiken.  

I princip kan det vara möjligt att skapa stor reservkapacitet för att stå emot 
stora påfrestningar, som t.ex. kraftigt nedsatt hastighet på ett långt banparti. Anta 
t.ex. att den tillåtna hastigheten halveras så att transporttiderna fördubblas. Under 
förutsättning att banan tillåter det kan tågflödet upprätthållas genom att fördubbla 
antalet fordon i trafik, vilket i sin tur förutsätter att operatören planerat för det. 
Förmodligen gör operatören då bedömningen att kunderna inte accepterar så långa 
transporttider och därför finns det ingen anledning för operatören att skaffa 
reservkapacitet av den storleksordningen.  

Implicit finns ett antagande om att operatören har kunskap om vilka kvalitets-
försämringar, eller snarare förseningar, som kunderna accepterar. Operatören kan 
göra undersökningar bland sina kunder för att se hur de värderar dels restider och 
dels osäkerhet kring restiden, dvs. sannolikheten för förseningar av olika längd. 
Noland och Polak (2002) beskriver teori och empiri för hur resebeteende påverkas 
av variation eller osäkerhet för restider.  

Om det för ett tåg redan vid avgång står klart att det kommer att drabbas av en 
oacceptabel försening är det rimligt att anta att avgången ställs in. Givetvis kan ett 
tåg ådra sig kraftiga förseningar under gång, som inte förutsetts från början och då 
måste man avgöra om turen ska förkortas eller fullföljas.  

Mot den här bakgrunden antas därför att den trafik som genomförs visserligen 
kan ha drabbats av förseningar, men i allmänhet inte så pass kraftiga att kunderna 
uppfattat dem som oacceptabla eller kanske snarare uppfattat dem som helt 
oväntade.  
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5.4 Definition av järnvägstransportsystemets sårbarhet 
En formell definition av sårbarheten för ett järnvägstransportsystem är 
sannolikheten för att systemets kapacitet sjunker till en nivå där trafik ställs in 
eller blir så försenad att resenärers eller godskunders nytta av transporten uteblir.  

I allmänhet är det svårt att avgöra hur stora förseningar kan tillåtas bli innan 
transportens nytta uteblir. I några situationer är det dock uppenbart. När 
insatsvaror levereras med tåg till en processindustri kan man tvingas stoppa 
processen vid förseningar. Sannolikheten för att sådana förseningar beskriver 
transportsystemets sårbarhet. Vid personresor gäller att den som ska besöka 
släktingar över julhelgen har stor nytta av transporten även vid förhållandevis 
stora förseningar medan nyttan försvinner redan vid små förseningar för den som 
har ett läkarbesök eller ska delta i sammanträde.  

En praktisk ansats är att anta att järnvägsoperatörerna explicit eller implicit 
känner till vid vilka förseningar som deras kunders nytta av transporten uteblir. 
De anpassar då fordonsflotta och personalstyrka så att all planerad trafik kan 
upprätthållas när färdtider inte innebär större förseningar än att kunderna har nytta 
av transporten. Om färdtiderna däremot är längre är det rimligt att anta opertören 
inte har tillräckligt med fordon och personal för att upprätthålla trafiken och börjar 
ställa in trafik.  

Det innebär att en praktisk definition av järnvägstransportsystemets sårbarhet 
är sannolikheten för trafikavbrott eller störningar som är så omfattande att 
fordonsomloppen inte kan upprätthållas.   
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6 Påfrestningar 
Eftersom järnvägstransportsystemet är ett mycket komplext system kan störningar 
eller avbrott i trafiken uppstå på en rad olika sätt. Wiklund (1999) redogör för hur 
orsaker till förseningar kodas i Tågtrafikledningens rapporteringssystem över tåg-
föringen, TFÖR. Den översta nivån i detta felkodningssystem beskriver vilken 
aktör i järnvägstransportsystemet som orsakat felet. Det är viktigt att understryka 
att det är enbart den direkta felorsaken som kodas i TFÖR.  

En kod för orsak är ”Infrastruktur”. Den avser att fel eller skada hos spåran-
läggningar orsakat störningen. I spåranläggningarna ingår givetvis spår, men även 
kontaktledningar och signaler. Hos Storstockholms lokaltrafik används begreppet 
”Infrastruktur” för spåranläggningar och spårfordon, medan man inom Banverket 
enbart avser spåranläggningarna. För att undvika missförstånd används inte 
begreppet infrastruktur här annat än för uppgifter från TFÖR.  

Det huvudsakliga syftet med kodning enligt TFÖR är att redovisa den direkta 
orsaken medan en tillförlitlighetsanalys syftar till att identifiera händelsekedjor 
och samverkande faktorer. I järnvägstransportsystemet kan enskilda fel leda till 
trafikavbrott, t.ex. vid brott på kontaktledning. Vid andra fel sätts den högsta 
tillåtna hastigheten ner och det leder till trafikstörningar, t.ex. vid fel på ATC, 
rälsbrott eller växel ur kontroll.  

 
6.1 Spåranläggningar 
Påfrestningarna kan för spåranläggningar kategoriseras med utgångspunkt i vilken 
del som skadas. De orsakskoder som anges i TFÖR är uppbyggda på det sättet. 
Nedan följer en beskrivning.  

 
6.1.1 Främmande hinder 
I december 1998 föll det så mycket snö över Gävle med omnejd att tågtrafiken 
stoppades. Det är ett exempel på främmande hinder. Ett annat är översvämningar 
sommaren 2000 som ledde till att tågtrafiken på Värmlandsbanan stoppades.  

Järnvägens säkerhetssystem upptäcker främmande hinder som ger kortslutning 
i rälsens spårledning. I plankorsningar med vägtrafik finns s.k. hinderdetektorer 
om risken för köbildning är stor eller om banan tillåter hög hastighet. Hinder-
detektorer innebär att signalerna visar stopp om det finns ett vägfordon i 
plankorsningen.  

I andra fall upptäcks inte främmande hinder och då sker ofta olyckor. Förutom 
de skador som uppstår vid olyckor blir det i de flesta fall omfattande 
trafikstörningar.  

Ytterligare en typ av främmande hinder är de löv som på höstarna lägger sig på 
rälsen och åstadkommer s.k. lövhalka.  

 
6.1.2 Spår och bana 
En förutsättning för att kunna köra ett tåg är att spårens geometriska läge är rätt. 
Ibland, t.ex. till följd av skador på banöver- eller underbyggnad, uppstår spår-
lägesfel. Under sommartid kan s.k. solkurvor bildas. Den typen av fel leder till 
trafikavbrott eller reducerad högsta tillåtna hastighet.  

När rälsbrott uppstår sänks tillåten hastighet. Sannolikheten för rälsbrott är 
störst i samband med kyla då rälsen blir spröd. 
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Dessutom om banöver- och underbyggnad är dålig kan både högsta tillåtna 
hastighet och axellast sänkas.  

Banfel detekteras normalt sett inte av säkerhetssystemet och kan därför resul-
tera i olyckor. Undantag är t.ex. skredvarningssystem på platser med rasrisk.  

 
6.1.3 Banarbeten 
Det kan vara svårt att genomföra banunderhåll utan att det stör trafiken. God 
planering och förebyggande underhåll ger väsenligt mindre störningar än om 
enbart akuta nödvändiga underhållsinsatser görs.  

Banunderhåll ska kunna genomföras utan att olyckor inträffar. Men eftersom 
säkerheten vid banarbeten i många delar är beroende av att människor kommuni-
cerar på rätt sätt och inte missförstår varandra påverkas olycksrisken.  

 
6.1.4 Havererade fordon 
De uppmärksammade olyckorna i Kävlinge i april 1996 och Borlänge i april 2000 
då vagnar med farligt gods spårade ur innebar att tågtrafiken stoppades under de 
tidsödande röjningsarbetena. Ofta kan urspårade fordon flyttas snabbare, men det 
leder trots det till kraftiga störningar i trafiken.  

Fordon som blir stående längs linjen ska upptäckas av säkerhetssystemet och 
därför inte utgöra någon olycksrisk.  

 
6.1.5 Spårväxel 
Möjligen bör fel på spårväxel sorteras in under spår och bana eller tågföringen. 
Rent fysiskt är naturligtvis växeln en del av spåranläggningarna, men i växeln 
finns också kontakter som informerar tågklarerare om växelns läge. Växeln ställs 
också om av tågklareraren.  

Ett vanligt förekommande problem är att tågklareraren inte får information om 
växelns läge och därför måste beordra tågföraren att kontrollera växelns läge före 
passage, dvs. tåget måste då i princip stanna.  

Det kan dessutom vara fysiskt fel på växeln så att inte tungan ansluter ordent-
ligt, t.ex. om snö eller is blockerar.  

Växelfel som påverkar olycksrisk ska upptäckas av säkerhetssystemet.  
 

6.1.6 Tågföringen 
Här samlas alla de komponenter som stöder och leder tågföring med hög säker-
hetsnivå. Det omfattar ställverk, signalsystem, ATC med baliser, spårledning 
m.m.  

Ett exempel på felhändelse är branden i ett ställverk i Järna som ledde till om-
fattande trafikstörningar sommaren 2000.  

Eftersom systemet ska ha säkra fel betyder det att trafiken stoppas eller tillåts 
endast med rejäla hastighetsrestriktioner när systemet drabbas av fel. Ett exempel 
är när information om signallägen och hastighetsgränser inte når tågföraren via 
ATC. De vanliga signalerna garanterar trots det säker tågföring, men ändå reduce-
ras högsta tillåtna hastighet.  

 
6.1.7 Försenade tåg 
Det är egentligen fel hos operatören. Ett tåg får tågväg ställd vid avgångstid och 
hindrar då andra tåg från att komma in i tågvägen. Om tågpersonalen är sen, 
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lastning eller påstigning tar längre tid än beräknat eller om det uppstår tekniska fel 
på fordon kan tågvägen blockeras längre tid än vad tidtabellen anger. Speciellt kan 
ju pendeltåg och andra tåg som gör uppehåll vid hållplatser längs en linje drabbas 
av fel, t.ex. dörrar som inte går att stänga, och då stoppas trafiken uppströms.  

Som redan påpekats kan inget annat tåg komma in i det försenade tågets tågväg 
så olycksrisken ökar inte.  

 
6.1.8 Elförsörjningen 
Kontakledningar som går av eller matarstationer som havererar leder till att trafik 
med eldrivna tåg stoppas. Det finns normalt sett små möjligheter att med diesel-
drivna dragfordon bogsera tåg förbi spänningslösa sträckor.  

Elförsörjningen kan också vara dåligt dimensionerad för den trafik som går. 
Det kan då vara vanligt med spänningsfall som leder till att skyddsbrytare bryter 
strömförsörjningen.  

 
6.2 Olyckor 
Olyckor i järnvägstrafiken är ovanliga jämfört med förhållandena i vägtrafiken, 
men de leder ofta till stora trafikstörningar. Speciellt gäller det olyckor i samband 
med transport av farligt gods. Röjningsarbetet i samband med sådana olyckor kan 
ibland kräva att trafiken är avstängd under flera dygn. 

En stor andel av järnvägsolyckorna är plankorsningsolyckor, det vill säga kolli-
sion mellan väg- och järnvägsfordon där väg och järnväg korsar varandra i samma 
plan. Dessa olyckor leder nästan alltid till trafikavbrott. Ett omfattande arbete har 
bedrivits för att minska antalet sådana olyckor, främst genom att reducera antalet 
plankorsningar. Genom att på det sättet separera väg- och järnvägstrafik minskas 
sårbarheten för bägge transportsystemen.   

Bland dem som dödas vid järnvägsolyckor är få aktörer i själva järnvägs-
transporten, dvs. resande eller personal. Det dödas fler i vägfordon som är 
inblandade i plankorsningsolyckor eller bland personer som på annat sätt 
ofrivilligt blir påkörda av tåg. Förutom allt lidande för anhöriga leder givetvis en 
järnvägsolycka med dödlig utgång eller ett självmord även till störningar i 
trafiken. Tågföraren avbryter tjänstgöringen och ersätts då med en annan.  

En karaktärisering som kan vara viktig för graden av sårbarhet är om systemet 
är felsäkert (fail-safe) eller om det har säkra fel (safe-fail). En generell utsaga kan 
inte göras utan det är olika för olika komponenter eller delsystem. Systemet för 
tågföring med signaler, fjärrblockeringar etc. har säkra fel (safe-fail), vilket ofta 
betyder att trafiken avbryts eller störs kraftigt vid fel.  

Vägtrafiken fungerar egentligen tvärtom. Vägfordon tillåts komma i konflikt 
med varandra och olyckor med materiella skador eller lindriga personskador antas 
kunna inträffa. Däremot ska den inre säkerheten i fordon, separering mellan 
oskyddade trafikanter och fordon med högre hastigheter samt barriärer mellan 
snabbgående fordon i olika riktningar göra att olyckorna blir säkra (safe-fail) dvs. 
utan svåra personskador eller dödsfall.  

Trafiksäkerheten påverkar sårbarheten på olika sätt. Trafikavbrott och större 
förseningar som är relaterade till säkerhetssystemen har olika karaktär. I 
järnvägstransportsystemet är det olika typer av fel som dominerar, t.ex. fel i 
signal. I vägsystemet är det lindriga olyckor som dominerar. Det går inte att säga 
om något av säkerhetssystemen leder till större sårbarhet än det andra.  
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7 Datatillgång 
För att kunna beskriva järnvägstransportsystemets sårbarhet krävs naturligtvis en 
hel del information. Det kan delas upp i några olika delar. För det första är det 
naturligtvis systemets fysiska uppbyggnad. Det är grunden för en strukturell 
beskrivning av systemet. Sedan är det viktigt att kartlägga egenskaper hos 
systemets olika delar. Då måste man ha en uppfattning om driftsäkerheten hos de 
olika anläggningarna och komponenterna samt deras återtagningsförmåga. Vidare 
krävs en god kännedom om de rutiner och regler som gäller för driften av 
systemet.  

Fysiskt består systemet av spåranläggningar och fordon. Spåranläggningarna 
omfattar en rad delar som spårväxlar, signaler, räls och så vidare. Det är 
nödvändigt att känna till vilka anläggningarna är och vilken uppgift de har i 
systemet. Anläggningar som har samma funktion kan ha olika driftsäkerhet och 
därför är det viktigt att känna till varje anläggnings typ, ålder etc. Motsvarande 
uppgifter behövs för de fordon som används för trafiken. Denna kunskap är en 
förutsättning för att göra en strukturell uppbyggnad av systemet.  

För att redogöra för hela systemets driftsäkerhet och förmåga att stå emot 
externa påfrestningar behövs data om anläggningarnas och fordonens drift-
säkerhet. Det baseras på driftserfarenhet av anläggningar av samma typ eller 
homogena fordonsflottor. Driftsäkerheten omfattar egentligen både hur lång tid 
driften kan pågå utan fel och hur korta tiderna för reparation eller god 
återtagningsförmågan är.  

Det är många aktörer som deltar i driften av systemet. Tågtrafikledningen styr 
trafiken i flera nivåer från att skapa en tidtabell som omfattar tåglägen till att 
bereda tågväg för tåg. Dess agerande har naturligtvis stor betydelse för systemets 
sårbarhet. Detta agerande bör dokumenteras i journaler och rapporter. Sedan är det 
viktigt att få kunskap om hur tågen egentligen går i förhållande till tidtabellen och 
framförallt om det inte alls avgår eller följer en ny rutt. Vidare är det viktigt att 
vinna kunskap om det regelverk som tågtrafikledningen arbetar efter. Men det 
finns fler aktörer som kan påverka sårbarheten. Uppgifter om hur tågoperatörerna 
schemalägger personal och fordon kan vara relevant information. Driften av 
spåranläggningarna sköts av bandriftledningen och därför är det viktigt att 
kartlägga deras arbetssätt och få tillgång till deras journaler och rapporter.  

För att data ska vara användbar måste man ha någon uppfattning om deras kva-
litet. Det betyder att man bör känna till hur de samlas in, av vem och hur de 
sammanställs. Ett viktigt underlag för kvalitetsbedömning av data är orsaken eller 
syftet till att de samlas in.  

 
7.1 Trafiken 
Tågtrafikledningen har ett omfattande system för att samla in information om 
genomförd tågtrafik. Det består av tre huvudgrupper, planering, operativ ledning 
och uppföljning, se tabell 7.1. 

 
Tabell 7.1 Tågtrafikledningens system 
Planering Operativt Uppföljning 
Tidtabellsdata  TIPS/Ajour TFÖR/SAMST 
 TFÖR  ORUP 
 Titi MAPS 
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Tidtabell fastställs några gånger per år. Det innebär att trafikutövare tilldelas 
tåglägen för den trafik de begärt att genomföra. Förändringar i den planerade 
trafiken sker mellan de tidpunkter då tidtabellen fastställs. Tåg ställs in och extra-
tåg inrättas. Dessa förändringar tillsammans med tidtabellsdata förs in i 
TIPS/Ajour som uppdateras dagligen. TIPS/Ajour ger underlag för körorder till 
tågförarna.  

Tidpunkterna då tågen passerar stationer registreras i tågföringsregistret, 
TFÖR. Tidpunkterna jämförs med TIPS/Ajour och avvikelser registreras. Om 
förseningen ökar mellan två stationer kallas det merförsening. När denna merför-
sening överstiger fem minuter ska tågtrafikledningen ange orsak och föra in kod 
för i detta TFÖR. I figur 7.1 redovisas huvudnivån för orsakskoderna gällande 
persontågens merförseningar under 1998 och motsvarande för godståg i figur 7.2. 
Den mest uppenbara skillnaden mellan figurerna är att operatörerna orsakar 
betydligt mer förseningar för godstrafiken.  
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Figur 7.1 Merförseningar (minuter) under 1998 för persontåg uppdelad enligt 
primära förseningsorsaker. 

 
Analys av merförsening är bra för att identifiera problem av punktvis karaktär 
längs färdvägen, då dessa ger stora merförseningar. Brister i spåranläggningar 
som till exempel spårväxlar eller signaler kan upptäckas. Även problem med att 
klara uppehållstider på stationer eller hållplatser kan fastställas. Om tågmöten är 
snävt planerade blir konsekvensen merförsening.  

Däremot är merförsening en dålig indikator på kontinuerliga problem längs 
färdvägen. Det kan t.ex. vara ett tåg med för dålig dragkraft eller bristande 
kraftförsörjning. Den typen av problem ger konstant små merförseningar, men den 
totala förseningen kan ofta bli stor. Det vore rimligt att ange kod för orsak när den 
totala förseningen når en viss nivå, till exempel 10 minuter.  

Tåg som ställs in registreras inte i TFÖR. Det gör det svårare att följa upp vilka 
tåg som ställts in och vad som varit orsaken. Inte heller tåg som leds om registre-
ras i TFÖR, eftersom de inte finns i TIPS/Ajour. Detta minskar nyttan av TFÖR 
för analys av sårbarhet.  
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Figur 7.2 Merförseningar (minuter) under 1998 för godståg uppdelad enligt 
primära förseningsorsaker. 

 
Dock har Banverket fått regeringens uppdrag att föra statistik över inställda tåg 
och den uppgiften kommer förmodligen att kopplas till TFÖR.  

I TFÖR/SAMST sammanställs tågföringen för uppföljning. Olika tabeller om 
tågföringen och merförseningarna kan tas ut. ORUP är ytterligare ett system för 
uppföljning av merförseningarnas orsak.  

Titi är en förenklad webbvariant av TFÖR. Det är sedan upp till de olika 
trafikutövarna att göra information om sina tåg tillgängligt på Internet. På SJs 
webbplats www.sj.se under rubriken trafikantinformation finns aktuella uppgifter 
om SJs tågtrafik.  
 
7.2 Spåranläggningar 
Banverket har flera system för att följa upp spåranläggningarnas tillstånd. 
Grunden för dessa är baninformationssystemet (BIS) som beskriver alla 
anläggningar som ingår i spåranläggningar, som till exempel ålder och typ. BIS 
omfattar viktiga underlag för att skapa en strukturell modell av sambandet mellan 
anläggningarnas tillstånd och systemets tillstånd.  

Vid besiktningar av anläggningar görs rapporter som förs in i BESSY. Där 
framgår då vilka anmärkningar olika anläggningar har fått. Denna information bör 
vara relevant för att beskriva sannolikheten att anläggningen drabbas av fel.  

Fel i spåranläggningar rapporteras till bandriftledningen som ställer samman en 
felrapport och för in den i 0FELIA (0 fel i anläggningar). Felrapporten anger när 
och av vem som felet rapporterats. Vidare finns en beskrivning av felets symptom 
och naturligtvis vilken anläggning som är drabbad. Felrapporten kompletteras av 
felavhjälparen, som dels anger vad som bedöms vara det verkliga felet, vilken 
åtgärd som vidtagits och när.  

Dessutom läses konsekvenser för trafiken i form av förseningar in från TFÖR. 
Det är en manuell procedur som innebär att alla förseningar som har orsakskod 
”infrastruktur” matchas med felrapporter i 0FELIA. De förseningar som inte kan 
matchas och som bedöms ha riktig orsakskod förs in i 0FELIA som ej kopplings-

http://www.sj.se/
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bara. Dessvärre registrerar inte TFÖR och följaktligen inte 0FELIA om tåg ställs 
in.  

0FELIA innehåller information om hur länge en anläggning fungerat tillfreds-
ställande. När de sedan inte fungerar tillfredsställande ger 0FELIA uppgifter om 
hur lång tid det tar att återställa funktionen. Det betyder att 0FELIA omfattar 
information för att fastställa komponenternas driftsäkerhet. 

I figur 7.3–6 redovisas felrapporter från år 2001 gällande bandelen (Järna)–
(Åby), där parentesen betyder att bandelen inkluderar banan fram till stationen, 
men inte stationen. I figur 7.3 redovisas felfrekvens för olika typer av 
spåranläggningar, där de fel som lett till tågförseningar streckats. Figur 7.4 anger 
antalet tågförseningsminuter som fel i de olika anläggningstyperna orsakat. 
Figur 7.5 anger de åtgärder som vidtagits enligt felrapporter. Notera att ofta vidtas 
ingen åtgärd, vilket kan ha olika orsaker, t.ex. att djur som uppehållit sig i 
spårområdet kan ha lämnat det självmant, att trafiken kan upprätthållas trots felet 
eller att det symptom på fel som i första skedet ledde till felrapporten inte berodde 
på något fel. I figur 7.6 redovisas antalet tågförseningsminuter som felen orsakat 
innan de undersökts och eventuellt åtgärdats.  
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Figur 7.3 Antal felrapporter enligt 0FELIA för olika typer av spåranläggningar 
på bandelen (Järna)–(Åby) under 2001. Felrapporter som kopplats till merför-
seningar har streckats.  
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Figur 7.4 Antal förseningsminuter som enligt 0FELIA orsakats av fel i olika 
typer av spåranläggningar på bandelen (Järna)–(Åby) under 2001.  
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Figur 7.5 Antal felrapporter enligt 0FELIA på bandelen (Järna)–(Åby) under 
2001. Staplarna anger antal fel för olika typer av åtgärder. Felrapporter som 
kopplats till merförseningar har streckats.  
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Figur 7.6 Antal förseningsminuter enligt felrapporter i 0FELIA på bandelen 
(Järna)–(Åby) under 2001. Staplarna är uppdelade efter typ av åtgärd.  

 
7.2.1 Exemplet hastighetsnedsättning 
Enligt figurerna 7.5–6 är hastighetsnedsättning en åtgärd. Det kan ju tyckas 
märkligt, eftersom felet består. Konsekvensen är att felrapporten avslutas när 
åtgärd vidtas. När åtgärden är hastighetsnedsättning kan det naturligtvis leda till 
försenade tåg efter att felrapporten är avslutad. De förseningarna kommer dock 
inte att kopplas till felrapporten.  

Banverket har dock skapat ett speciellt informationssystem för hastighetsned-
sättningar som benämns med akronymen HANNES. I figur 7.7 redovisas 
hastighetsnedsättningar för bandelen (Järna)–(Åby) under år 2001. Tidsperioderna 
för hastighetsnedsättningarna anges grafiskt och det framgår också vilken 
hastighet som normalt tillåts och vilken som gäller efter nedsättning. Med hjälp av 
längden för den sträcka där nedsättning gäller kan ett tågs tidsförlust beräknas. 
Den tidsförlusten kan sedan multipliceras med antalet dygn hastighetsnedsätt-
ningen gäller vilket ger T×D i figur 7.7. Genom att multiplicera T×D med antalet 
tåg/dygn (22 norr om Nyköping och 30 söder om) kan antalet tågförsenings-
minuter beräknas.  

I tabell 7.2 har ett försök gjorts att matcha hastighetsnedsättningar i HANNES 
med de felrapporter enligt 0FELIA som gett hastighetsnedsättningen. Av sex 
hastighetsnedsättningar i HANNES kan tre matchas med felrapporter i 0FELIA 
och omvänt gäller att av fyra fel som enligt 0FELIA lett till hastighetsned-
sättningar återfinns tre i HANNES.  

Informationen i HANNES tillför information om hur fel enligt 0FELIA kan 
störa trafiken under en längre period, men att det finns svårigheter att göra korrekt 
matchning.  

Två slutsatser kan dras av exemplet. Det vore bra om HANNES utvecklades så 
att hastighetsnedsättningarna kan kopplas till dels felrapporter enligt 0FELIA och 
dels förseningar enligt TFÖR. Dock innehåller HANNES uppgifter när, var, och 
hur hastighetsnedsättningar har gjorts och då är det möjligt att med någon form av 
trafikmodell, t.ex. tågtrafiksimulering, beräkna konsekvenser för trafiken.  
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Figur 7.7 Hastighetsnedsättningar under år 2001 på bandelen (Järna)–(Åby) 
enligt Banverkets system HANNES. 

 
Tabell 7.2 Matchning av hastighetsnedsättningar under år 2001 på bandelen 
(Järna)–(Åby) registrerade i 0FELIA eller HANNES.  
Registrerad Registrerad i 0FELIA 
i HANNES Ja Nej 
Ja 3 3 
Nej 1 - 

 
7.3 Säkerhet 
Järnvägsinspektionen svarar för tillsynen av säkerhet vid spårtrafik på järnväg, 
spårväg och i tunnelbana. De beviljar också tillstånd för trafikutövning, spårinne-
hav och trafikledning. Dessutom godkänner de fordon, spåranläggningar, utbild-
ningsplaner och trafiksäkerhetsinstruktioner. Vidare utövar de tillsyn över trans-
porter med farligt gods på järnväg.  

En del i tillsynen av säkerheten är att alla inblandade verksamhetsutövare är 
skyldiga att rapportera allvarliga olyckor eller tillbud på sådana till järnvägs-
inspektionen. En olycka betraktas som allvarlig om någon dödas eller skadas 
allvarligt eller om värdet av de materiella skadorna uppgår till minst en miljon 
kronor. Tillbud på allvarlig olycka inträffar om till exempel två tåg är nära att 
kollidera eller en brand i en resandevagn upptäcks i sin linda. Utöver dessa tillbud 
ska dessutom andra avvikelser rapporteras. De inträffar när säkerhets-
instruktionerna för att undvika allvarliga olyckor inte följs. Exempel på sådan 
avvikelse kan vara att signal som visar stopp passeras eller att största tillåtna 
hastighet överskrids. Att köra förbi en signal som visar stopp behöver inte 
innebära att tillbud på kollision mellan tåg inträffar. Signalen kan visa stopp i 
många andra situationer än när spåret är blockerat av andra järnvägsfordon.  

Järnvägsinspektionen samlar sin information i en databas, JAS. Det omfattar 
bland annat register över verksamhetsutövare, fordon och anmälda händelser, det 
vill säga allvarliga olyckor och tillbud. Det är en relationsdatabas så att man för 
varje verksamhetsutövare eller fordonstyp kan se vilka anmälda händelser som 
finns registrerade. Alla händelser som anmäls registreras i JAS.  

 



 

42 VTI meddelande 932 

7.3.1 Några funderingar kring tillbudsrapporteringen 
I tabell 7.3 finns en sammanställning över anmälda händelser de senaste åren. 
Antalet tillbud verkar litet i förhållande till antalet olyckor. Järnvägens säkerhets-
system är ”safe-fail” eller som det uttrycks i Järnvägsinspektionen (2001): 
”Säkerhetsfilosofin är att så långt det går ska inte enstaka fel få leda till olyckor.”  

Anta att en viss olycka förutsätter fel av både typ I och typ II. Om ett och 
endast ett av felen inträffar betraktas det som ett tillbud. Anta att vart och ett av 
felen uppträder med sannolikheten p och att de uppträder samtidigt med 
sannolikheten r, där det gäller att r≤p. Då gäller att sannolikheten för tillbud, dvs. 
att det ena men inte det andra felet inträffar, är 2(p–r), medan sannolikheten för 
olycka är r. Kvoten mellan antalet tillbud och antalet olyckor är då 2p/r–2. Om 
alla händelser rapporteras till järnvägsinspektionen indikerar tabell 7.3 kvoten 
mindre än 0,5, vilket innebär att r≥0,8p. Om det ena felet inträffar kommer det 
andra att inträffa med minst 80 procent sannolikhet. Det indikerar att ett enstaka 
fel nästan alltid leder till en olycka. Det betyder att då antalet tillbud är färre än 
halva antalet olyckor måste felen vara nästan fullständigt korrelerade och så illa är 
det säkert inte.  

 
Tabell 7.3 Antal händelser på järnväg som anmälts till Järnvägsinspektionen 
under åren 1995–2000. Under åren 1996–98 har rutinerna ändrats för 
registrering av självmordförsök och därför redovisas de inte i tabellen.  
Typ av händelse 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Olyckor 160 135 135 162 163 177 
Tillbud till olyckor 25 29 18 28 61 44 
Övriga tillbud 39 46 32 35 41 36 
Summa olyckor och tillbud 224 210 185 225 265 257 

 
Slutsatsen är att många tillbud inte anmäls till järnvägsinspektionen. Det försvårar 
möjligheten att genomföra riskanalyser av järnvägstransporter. Det blir t.ex. svårt 
att skatta sannolikheten för att säkerhetsfel inträffar och det går inte att kvantifiera 
redundansen i säkerhetssystemet.  

I utredningen, Järnvägsinspektionen (2001), om olyckan i Borlänge i april år 
2000 då ett tåg med gasol spårade ur konstateras att tåget redan i Hallsberg 
passerade en signal som visade ”stopp” och att föraren sedan backade tillbaka 
tåget utan att invänta besked från tågklareraren, vilket är ett tillbud som inte 
noterades av tågklareraren. Den underlåtelsen av tågklareraren borde rimligtvis 
utredaren ta upp som en iakttagelse i sina slutsatser, men så görs inte. Detta blir då 
samtidigt en signal till tågklareraren att järnvägsinspektionen har överseende med 
underlåtandet att notera tillbudet.  

En medveten kvalitetsansvarig på trafikledningen i Boden konstaterade vid ett 
tillfälle att det är tillbuden som är intressanta, när olycka sker är det för sent. Det 
är ju egentligen alldeles riktigt. En olycka är oftast en lång serie med olyckliga 
omständigheter som samverkar och sker nära varandra i tiden. Sannolikheten att 
de ska upprepas på exakt samma sätt är mycket liten.  

När en olycka utreds kan en kedja av olyckliga omständigheter klarläggas. Det 
är nu en bra tillbudsrapportering kan ge ett stöd. Om någon av omständigheterna i 
kedjan är ovanlig i tillbudsrapportering bör åtgärder vidtas för att minska 
sannolikheten att den omständigheten uppstår i framtiden.  
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8 Modellstruktur 
En modell för järnvägstransportsystemets sårbarhet ska redovisa hur ofta 
kapaciteten reducerats så att kraftiga störningar uppstår, t.ex. att fordonsomlopp 
inte längre kan upprätthållas, eller att trafik måste ställas in och vad som är 
orsaken.  

Modellstrukturen består av två delar. Den första delen beskriver kapacitetens 
tillförlitlighet och den andra möjligheten att upprätthålla trafik med accepterad 
kvalitet påverkas av förändringar i kapaciteten.  

 
8.1 Kapacitetens tillförlitlighet 
Det finns en rad olika påfrestningar som kan leda till att systemets kapacitet 
påverkas. I avsnitt 6 beskrivs hur dessa kan struktureras. Det är nödvändigt att 
komplettera med en modellformulering som skapar förutsättningar för analyser.  

Det finns utvecklad teori för tillförlitlighetsanalys av tekniska system, se t.ex. 
Høyland och Rausand (1994). Ett problem är att den teorin i hög grad är inriktad 
mot system med två tillstånd, fungerar eller fungerar ej. I och för sig skulle man 
kunna tänka sig att tillståndet då järnvägstransportsystemets kapacitet reduceras så 
att det inte är möjligt att genomföra all planerad trafik som att systemet inte 
fungerar. Dock ger det en alltför grov bild av vad som verkligen sker. För 
järnvägstransportsystemets är det därför rimligt att definiera flera olika tillstånd 
från att ingen trafik kan genomföras upp till att all planerad trafik genomförs. 
Tillförlitlighetsanalys med fler än två tillstånd är dock relativt outvecklad, en 
introduktion ges av Natvig (1985).  

Spåranläggningarna bör delas in i lämpliga objekt för analys av tillförlitlighet. 
Det gäller att bestämma en lämplig nivå för en sådan indelning. Det finns en 
nätstruktur att utgå från, stationer och stationssträckor. Stationerna har varierande 
utformning, där kanske antalet kanaler, antalet tåg som ryms, är den mest 
betydelsefulla. Stationssträckorna kan i sin tur ha olika antal spår och dessa är 
sedan indelade i blocksträckor med viss längd. Det kan vara en fördel, men inte 
nödvändigt att skilja på stationer och stationssträckor. Däremot är det en fördel 
om trafiken inom varje är någorlunda homogen. Således bör stationer som knyter 
samman flera linjer i allmänhet vara brytpunkter. Det gäller även slutstationer i 
lokal- och regionaltågtrafik. Klimatförhållandet bör också vara homogent liksom 
att varje objekt i en indelning tillhör samma vattenavrinningsområde. Den 
tekniska konstruktionen t.ex. rälstyp, slipers och signaler samt trafikrestriktioner 
som största tillåtna hastighet och axellast bör också vara likartad. Varje del måste 
vara geografiskt sammanhållen.  

Indelningen av spåranläggningar är en graf. De olika delarna utgör noder i 
grafen och varje sådan nod gränsar mot minst en annan nod genom ett vertex eller 
kant. Observera att kanterna inte svarar mot en järnvägssträcka. Betrakta t.ex. två 
stationer och en stationssträcka eller järnvägslinje som förbinder dem, då är den 
ena stationen en nod som genom en kant är förbunden med noden, 
stationssträckan, vilken i sin tur är förbunden med ytterligare en kant med den nod 
som innefattar den andra stationen. Grafen är därför inte en avbildning av själva 
järnvägsnätet. Det är kanske inte nödvändigt att låta renodlade mötesstationer vara 
självständiga noder utan de kan slås samman med omgivande stationssträckor.  

För varje nod eller del i systemet finns det en skadeintensitet. Denna beskriver 
frekvensen av skador, på grund av yttre eller inre påfrestningar, som försämrar 
kapaciteten. Det innebär att den delen av systemet som noden representerar 
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övergår från ett normalt tillstånd med full kapacitet till något tillstånd med lägre 
kapacitet. Påfrestningar som är lokala drabbar en nod oberoende av andra medan 
globala drabbar flera samtidigt. När en eller flera noder övergår till tillstånd med 
sämre kapacitet förändras hela systemets tillstånd. Givet skadeintensiteterna för 
noderna blir det då möjligt att beräkna sannolikheten för att hela systemet övergår 
till ett sämre tillstånd inom en bestämd tidsperiod. Måhända något avigt brukar 
detta kallas födelseprocesser i teorin för stokastiska processer, se Asmussen 
(1987). Födelseprocesserna besöker ett tillstånd högst en gång. För påfrestningar 
som är mycket omfattande, t.ex. raserade broar eller olyckor med stora mängder 
farligt gods, är det förmodligen svårt att skapa en modell som når längre. I sådana 
fall är det nästan omöjligt att på förhand formulera en modell som beskriver hur 
återställningen sker. För mindre omfattande påfrestningar är det dock rimligt att i 
en stokastisk modell beskriva hur lång återställningstiden är för en nod som 
drabbats av försämrad kapacitet. En modell som omfattar även återställnings-
tiderna är en födelse- och dödsprocess, som kan återgå till tidigare besökta 
tillstånd. Genom att låta tillstånd med mycket omfattande påfrestningar vara 
absorberande, dvs. ett som inte kan lämnas, kan även dessa inkluderas i en modell 
med födelse- och dödsprocesser.  

Sårbarhetsanalys är inriktad mot plötsliga händelser med stora konsekvenser. 
Ofta är de initierande händelserna externa, t.ex. vädersituationer eller större 
olyckor. Flera komponenter i en del av systemet kan beröras. Driftstatistik som är 
relevant finns sällan i någon större omfattning. Systemets dynamik gör att 
driftsstatistik insamlade under senare år har god relevans, medan äldre uppgifter 
har sämre. Det gör att det finns en icke försumbar osäkerhet kring de 
felintensiteter som bestämmer kapacitetens tillförlitlighet. Möjligen bör begreppet 
skadeintensitet ersätta felintensitet eftersom det även omfattar påfrestningar som 
anläggningarna inte är avsedda att motstå som t.ex. vissa typer av sabotage. En 
modell som beskriver frekvensen av påfrestningar som påverkar kapaciteten för 
en del av systemet måste därför omfatta såväl osäkerheten kring skadeintensiteten 
som skadehändelsernas variation. Inom riskanalys, där sannolikheter för ovanliga 
händelser modelleras, brukar man lägga stor vikt vid att ta hänsyn till just 
osäkerhet kring parametrar som skadeintensiteter, se t.ex. Vose (2000). Att 
försöka förutsäga antalet skador av en viss typ de närmaste åren innefattar två 
svårigheter. För det första gäller det hur stor skadeintensiteten är. För det andra 
gäller det den icke predikterbara eller slumpmässiga variation som finns även om 
den sanna skadeintensiteten skulle vara känd.  

Osäkerhet kring parametrar som skadeintensitet kan beskrivas med 
konfidensintervall, men sådana förutsätter att de skapats i en väl definierad 
statistisk modell. I många situationer finns det relevant kunskap som inte låter sig 
rymmas i sådana modeller. Mera generella metoder där även sådan kunskap kan 
innefattas  är det som brukar kallas Bayesianska metoder.  

Fel eller skador på spåranläggningar kan påverka kapaciteten på två sätt. Det 
ena är att den största tillåtna hastigheten sänks, t.ex. då banans bärighet är nedsatt. 
Det andra är att minsta möjliga fysiska avstånd mellan tågen ökas, t.ex. vid 
spårledningsfel. Dessa fenomen bör därför modelleras. I och för sig kan fel eller 
skada också innebära att högsta tillåtna axellast minskar, men det ses som att tåg 
med den axellasten får största tillåtna hastighet 0 km/h.  
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8.1.1 Hastighet 
Om den högsta tillåtna hastigheten minskar på en del av en spåranläggning 
minskar också dess kapacitet. I figur 8.1 redovisas samma data som finns i 
figur 7.7. För varje hastighetsnedsättning kan teoretisk ökning av färdtiden 
beräknas. Låt 0v  vara den hastighet (km/h) som normalt tillåts, 1v  den som tillåts 
efter nedsättning samt l längden (km) på den sträcka där hastighetsnedsättningen 
gäller. Ökningen av färdtid (minuter) ges då av ( )6011 01 vvl − . När flera 
hastighetsnedsättningar gäller samtidigt är den totala ökningen av färdtid summan 
av de enskilda ökningarna.  

Den teoretiska färdtiden på en bandel kommer därför att hoppa uppåt då en 
hastighetsnedsättning införs och hoppa nedåt då den tas bort eller åtminstone då 
högre hastighet tillåts. Ofta svarar förmodligen uppåthoppen mot ett lika stort 
nedåthopp, men det förekommer att tillåten hastighet ökas till en nivå som ligger 
under den normala eller att normal hastighet införs på del av den sträcka där 
nedsättningen gällt. Realisering av hopprocessen för bandelen (Järna)–(Åby) 
redovisas i figur 8.1. Den karaktäriseras av att ett ändligt antal hopp sker på 
begränsade tidsintervall, att hoppen är godtyckligt reellvärda och att processen är 
icke-negativ. En möjlig modell är Lindleyprocessen, som finns beskriven i 
bilaga 2.  
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Figur 8.1 Ökning av den teoretiska färdtiden (minuter) på bandelen (Järna)–
(Åby) till följd av hastighetsnedsättningar enligt HANNES år 2001.  

 
8.1.2 Täthet 
Spåranläggningar omfattar flera system som används för att göra det möjligt att ha 
flera tågrörelser samtidigt. Bland dem finns spårväxlar, spårledning, signalsystem 
och ATC. Spårledningsfel kan leda till att ett tåg blockerar en blocksträcka även 
en tid efter det att det lämnat blocksträckan. Fel i en spårväxel kan innebära att en 
station inte tillåter möte eller förbikörning.  

För spår med enkelriktad trafik bestäms kortaste avstånd mellan tåg av block-
sträckeindelningen. Vid ett spårledningsfel ökar kortast möjliga avstånd med 
hopp, ungefär som i figur 8.1.  

På spår med dubbelriktad trafik är det främst möjligheten till möten på 
stationer som bestämmer kortaste avstånd mellan tåg. Det är lite knepigt att 
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definiera kortast möjliga avstånd vid enkelspårstrafik. Ett sätt är att utgå från att 
vartannat tåg går i en riktning och vartannat i den andra. Då är det lämpligt att 
definiera kortast möjliga avstånd som det som gäller mellan två tåg i följd i 
samma riktning. När en station inte kan användas för möte ökas detta avstånd. Om 
avstånden mellan stationerna är ekvidistant innebär en station ur funktion att 
minsta avstånd ökar från två till fyra stationssträckor.  

Om det finns linjeblockering på stationssträckorna och om stationerna rymmer 
minst tre tåg kan avståndet mellan två tåg i samma riktning minskas till mindre än 
två stationssträckor med parvis kolonnkörning.  

Tätheten på spår med enkel- eller dubbelriktad trafik kan beskrivas med en 
hopprocess, ungefär som i föregående avsnitt.  

 
8.1.3 Externa och interna händelser 
Förändringar av en spåranläggnings tillåtna hastighet eller täthet beror av 
händelser som orsakar olika typer av fel. Dessa händelser kan vara interna eller 
externa.  

Interna händelser är sådana som uppstår inom järnvägstransportsystemet. De 
interna händelserna är i allmänhet synonyma med utmattnings- eller förslitnings-
fel. Exempel på interna händelser kan vara trasiga signallampor eller fel i 
elomformarstationer.  

Externa händelser är följaktligen sådana som uppstår utanför järnvägs-
transportsystemet. De leder ofta till extrema påfrestningar som i sin tur orsakar 
fel. Exempel på sådana är omfattande snöfall eller åsknedslag.  

Fel i omformarstationer eller omfattande snöfall leder till fel i flera olika 
bandelar ungefär samtidigt. Det betyder att det är ett beroende mellan att olika 
bandelar drabbas av sådana fel.  

Andra fel som trasiga signallampor eller åsknedslag drabbar i allmänhet endast 
en bandel och kan därför betraktas som oberoende.  

 
8.1.4 Kapacitetsklasser 
Banverket redovisar klasser för utnyttjad kapacitet relativt tillgänglig. Lindahl 
(2002) beskriver klasserna. Klasstillhörigheten bestäms av en jämförelse mellan 
trafikmängd enligt tidtabell och spåranläggningens kapacitet. Om trafiken 
utnyttjar mindre än 40 procent av kapaciteten tillhör spåranläggningen den blå 
klassen som innebär att det finns kapacitet tillgänglig. I nästa klass, den gröna, 
utnyttjas mellan 40 och 60 procent av kapaciteten och då sägs balans råda. I den 
gula, 60 till 80 procent, är det problem att återställa störningar och i den röda, över 
80 procent, råder kapacitetsbrist.  

I samband med fel i spåranläggningen kan kapaciteten minska, vilket medför 
att andel utnyttjad kapacitet ökar. Anta att trafiken i normala fall utnyttjar 55 
procent och att ett fel leder till minskad kapacitet med en tredjedel. Då ökar den 
utnyttjade kapaciteten till drygt 80 procent. Felet innebär att anläggningen hoppar 
från grön till röd kapacitetsklass.  

För sårbarhetsanalys bör en ny klass skapas, säg svart. Den gäller när den 
tillgängliga kapaciteten är lägre än den som behövs för tidtabellens trafik. Men det 
bör även gälla en del situationer då kapacitetsutnyttjandet är strax under  
100 procent, nämligen då det inte är möjligt att undvika störningar som leder till 
att fordonsomlopp inte kan upprätthållas. Den nivån är uppenbarligen en bra bit 



 

VTI meddelande 932 47 

över 80 procent, eftersom den kapaciteten utnyttjas i normalsituationer på många 
håll.  

Genom att definiera ett nytt tillstånd, svart, för sårbarhetssituationer skapas 
förutsättningar att bygga ännu en modell. Modellen styrs av övergångs-
sannolikheter mellan de olika tillstånden. Samma sannolikheter kan inte användas 
för alla spåranläggningar, men det går att bilda grupper som styrs av 
gemensamma övergångssannolikheter.  

Ansatsen är ett alternativ till den som beskrivs med figur 8.1. Den här ansatsen 
har fördelen av ett litet och begränsat tillståndsrum, medan nackdelen är att 
tillstånden kan bli alltför heterogena och det blir svårt att skatta övergångs-
sannolikheter.  

 
8.1.5 Slutsats 
Databaserna 0FELIA och HANNES innehåller information för skattning av 
parametrar som bestämmer tillståndsprocesser, som den i figur 8.1 eller den med 
klasser för kapacitetsutnyttjande. Emellertid visar den enkla matchningen ovan att 
det finns brister i databaserna och därför är det rimligt att anta stor osäkerhet hos 
parameterskattningar. Det är därför viktigt att göra känslighetsanalyser när de 
skattade parametrarna används i beräkningar.  

 
8.2 Trafikmodeller 
En beskrivning av kapacitetstillståndet som den som återges av figur 8.1 är inte 
intressant i sig. Det som är intressant är den mängd förseningar och inställd trafik 
för olika trafikupplägg som kapacitetstillståndet orsakar. Trafikupplägg bestäms 
av antal tåg och fördelningen över olika tågtyper. Man kan säga att för ett 
kapacitetstillstånd är det trafikupplägget som bestämmer hur många och hur 
mycket tåg blir försenade.  

Det finns åtminstone tre sätt att beskriva dessa funktioner. Den första är 
statistisk samvariationsanalys. Den andra är tågtrafiksimulering. Den tredje är att 
analytiskt beräkna effekterna.  
 
8.2.1 Empirisk analys 
Det finns ofta, som nämnts tidigare, registrerade uppgifter om olika skador och fel 
som uppstår i samband med olika typer av påfrestningar på fordon och 
spåranläggningar. Det finns möjlighet att studera på vilket sätt olika påfrestningar 
påverkat trafiken i form av förseningar eller om det uppstått sådan kapacitetsbrist 
att all planerad trafik ej kunnat genomföras. Statistiskt sambandsanalys, t.ex. 
regression, görs för att kvantifiera sambanden.  

Studera t.ex. fenomenet övervalsning. Det sker i s.k. isolerskarvar. Rälsens stål 
valsas över isolerskarven så att den blir strömledande. Det blir helt enkelt 
kortslutning i isolerskarven. En tågrörelse som blockerar sträckan på ena sidan av 
isolerskarven kommer då att blockera även den andra sidan. Konsekvensen blir att 
tågrörelser inte kan finnas lika tätt längs banan som då skarven isolerar. 
Kortslutning i isolerskarven kan uppstå på andra sätt, men spåranläggningens 
kapacitet förändras på samma sätt. Det är i och för sig ganska enkelt att beskriva 
hur den maximala kapaciteten förändras. Det minsta möjliga fysiska avståndet 
mellan två tåg ökar med avståndet mellan två isolerskarvar. Problemet är att 
beskriva hur det påverkar tågtrafiken. Det är inte så enkelt att det enbart är 
tågflödet, antalet tåg per tidsenhet, som bestämmer konsekvensen, utan den beror 
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också av trafikens sammansättning avseende t.ex. hastighet och antal uppehåll för 
resande- eller godsutbyte.  

På bandelen (Järna)–(Åby) registrerades kortslutning i isolerskarv vid 19 till-
fällen under 2001 enligt 0FELIA, varav 11 kunde kopplas till tågförseningar. Vid 
de tillfällen då förseningar kunde kopplas var de i genomsnitt 46 minuter för varje 
fel. Det betyder att medelförseningen på bandelen (Järna)–(Åby) på grund av 
kortslutning i isolerskarv blir 27 minuter (46×11/19). Dock är den statistiska 
osäkerheten stor. Standardavvikelsen för förseningarna vid de 19 feltillfällena är 
hela 47 minuter, vilket ger ett standarfel på 10 minuter och ett osäkerhetsintervall 
(95 %) om minst 27±20 minuter.  

För att kunna generalisera resultatet till andra bandelar måste lämpliga 
karaktäriseringar av trafiken gällande volym och sammansättning utvecklas. En 
detaljerad beskrivning av trafiken på varje bandel kommer att ha lika många 
dimensioner eller frihetsgrader som det finns bandelar. Ambitionen är att kunna 
beskriva trafiken så att antalet frihetsgrader reduceras kraftigt utan att relevant 
information förloras. Inom ramen för den multivariata statistiken finns flera 
sådana metoder utvecklade, t.ex. principalkomponentanalys, faktoranalys eller 
klusteranalys, se vidare t.ex. Chatfield och Collins (1980). Det är önskvärt att 
karaktäriseringen även omfattar tillgång på fordon och personal.  

En sådan ansats skulle då kunna ge mer precisa skattningar än de som baseras 
på enskilda bandelar. Eftersom metoden baseras på empiriska resultat kan enbart 
händelser med tillräcklig frekvens studeras. Det är svårt eller omöjligt att dra 
slutsatser om ovanliga händelser eller tillfällen då flera fel uppstår inom en kort 
tidsrymd i ett litet begränsat geografiskt område. Ta bara exemplet med 
kortslutning i isolerskarv. Anta att kortslutning uppstår i två eller flera på varandra 
följande isolerskarvar. Det finns ingen statistisk metod att generalisera resultatet 
från en kortslutning i en enstaka isolerskarv till flera i följd.  

 
8.2.2 Mikrosimulering 
Med en detaljerad beskrivning av banan, främst lutningar, tillåtna hastigheter, 
signal- och positioneringssystem, samt av fordonens egenskaper, speciellt 
dragkraft och bromsförmåga, kan gångtider för olika rutter beräknas. Det är då 
möjligt att lägga tidtabell för enskilda fordon. För att bestämma en tidtabell för 
flera tåg som samtidigt trafikerar samma bansystem är det en fördel om den görs 
konfliktfri, dvs. att inte flera tåg gör anspråk på samma banparti samtidigt. Annars 
kommer tågens färdtid att förlängas, s.k. spilltid. När antalet tåg i systemet är litet 
är det möjligt att med förhållandevis enkla kalkyler bestämma om en tidtabell är 
konfliktfri. I allmänhet gäller dock att antalet tåg som trafikerar ett bansystem är 
så stort att någon form av beräkningsverktyg är nödvändigt för att avgöra hur 
mycket konflikter som finns i en tidtabell. En metod för att studera konflikter i en 
tidtabell är tågtrafiksimulering. Med hjälp av mikrosimulering av tågtrafik är det 
möjligt att låta tåg avgå enligt tidtabell och rutter. Olika tidtabellslösningar kan 
prövas för att minska spilltiden, de fördröjningar som uppstår på grund av 
konflikter.  

 
8.2.2.1 Exemplet RailSys 
RailSys är ett exempel på programvara för mikrosimulering av tågtrafik. 
Schwanhäusser (1994) ger en beskrivning av dess föregångare Simu++. För att 
kunna genomföra tågsimulering med RailSys måste programmet förses med 
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ganska omfattande indata. De kan delas i tre huvudgrupper, nätverket, tågtyper 
och tidtabell.  

Nätverket består av spårsektioner som utgör länkar i en graf. Noder knyter 
samman länkarna. Noder representerar signaler, spårväxlar, punkter där största 
tillåtna hastighet ändras eller där spårets lutning ändras. Längden anges för varje 
länk.  

Tågtyper omfattar broms- och accelerationsförmåga, prioritet och ytterligare en 
del tekniska egenskaper. Tåg (tågrörelser) skapas genom att välja en tågtyp, start- 
och slutstation, samt uppehållsstationer. Spåranvändningsplan bestäms också för 
tågrörelser, vilken bl.a. anger spårval på stationer. Tågrörelsen ges ett huvudspår 
för varje station som kan kompletteras med alternativa. När annan tågrörelse 
blockerar huvudspåret används alternativa spår.  

För varje tågrörelse anges också avgångstid. Övriga ankomsttider beräknas av 
programmet, där det är möjligt att ange hur stor andel av den högsta möjliga 
hastigheten som ska utnyttjas, t.ex. 90 procent. Detta ger en tidtabell som 
presenteras grafiskt. Det är möjligt att föra in slumpmässiga förseningar i 
samband med tågens uppehåll.  

Enligt tidtabellen gör tågrörelserna anspråk på olika delar av järnvägsnätet vid 
olika tidpunkter. Vid simuleringen registreras för varje tågrörelse om det gör 
anspråk på en del av järnvägsnätet som är blockerad av annan tågrörelse. Det 
kallas konflikter och leder till förseningar. Efter simuleringen kan förseningarna 
sammanställas. Det gäller storleken på dem, vilka andra tåg som orsakat dem eller 
om de beror av för långa uppehåll. Det går också att få en sammanställning av var 
i järnvägsnätet förseningarna uppstår.  

Det är möjligt att förändra nätets kapacitet i RailSys, t.ex. genom att stänga en 
växel, förlänga en blocksträcka eller ändra största tillåtna hastighet. En tidtabell 
kan simuleras före och efter sådana förändringar för att studera vilka förseningar 
de leder till.  

I RailSys, liksom i andra liknande simuleringsprogram, simuleras inte 
tågtrafikledningen. Det betyder att även när tågtrafiken drabbas av mycket 
omfattande förseningar försöker RailSys genomföra all trafik enligt plan. RailSys 
kan inte ställa in eller leda om trafik. De finns dock möjlighet att ge olika prioritet 
åt olika tågrörelser, som gäller när flera göra anspråk på samma spår samtidigt.  

 
8.2.2.2 Slutsats 
Analys med tågtrafiksimulering är i flera avseenden samma som empirisk analys. 
Man studerar vad som händer om tågtrafik bedrivs under vissa förhållanden. 
Skillnaden är naturligtvis att i det empiriska fallet kan enbart rådande förhållanden 
studeras, medan de kan varieras vid simulering.  

Nackdelar med tågtrafiksimulering är att de förutsätter detaljerad information 
om nätverk, fordonsegenskaper och tidtabell. Det kan dessutom vara svårt att 
avgöra hur nära kapacitetsgränsen man är med en viss tidtabell. Speciellt 
problematiskt är det om trafiken är strax över kapacitetsgränsen.  

RailSys är inte det enda simuleringsprogrammet för tågtrafik. Andra exempel 
är SIMON som Ångpanneföreningen har utvecklat på uppdrag av Banverket.  

 
8.2.3 Analytiska modeller 
Schwanhäusser (1994) konstaterar att trots väl utvecklade modeller för stokastisk 
simulering av järnvägstrafik kan probabilistiska analytiska modeller spela en 
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viktig roll och anger två huvudskäl för detta nämligen att korrekt inkludera även 
förhållandevis sällsynta händelser och nödvändigheten att generalisera slutsatser 
som kan jämföras med gränsvärden, vars validitet gäller under lång tid.  

Schwanhäusser (1974), (1994) har tillsammans med Wakob (1985) och 
Wendler (1999) utvecklat probabilistiska modeller för att beskriva järnvägstrafik. 
Grundidén är att järnvägsnätet delas in i sektioner (TFK) som endast rymmer en 
tågrörelse åt gången. Varje sådan sektion (TFK) betjänar en tågrörelse åt gången. 
När flera tågrörelser gör anspråk på samma sektion samtidigt bildas en kö. I 
modellen görs antaganden om sannolikhetsfördelningar för såväl tiderna mellan 
ankomster till sektionen som för betjäningstiderna. Modellen bestämmer hur olika 
typer av tåg orsakar förseningar för varandra.  

 
8.2.3.1 Ett exempel 
Huisman och Boucherie (2001) redovisar också en analytisk ansats. De studerar 
en bansträcka med trafik i en riktning utan möjlighet att köra förbi. Sträckan 
trafikeras av olika tågtyper vad gäller hastighet och uppehållsmönster. Tågen gör 
alltså ett varierande antal uppehåll längs sträckan. Varje tåg har en ideal färdtid F 
som kan vara stokastisk eller deterministisk med olika fördelningar för de olika 
tågtyperna. Den ideala färdtiden F kan hållas när inga andra tåg hindrar. Eftersom 
färdtiderna varierar kommer snabbare tåg att hinna upp långsammare och därmed 
försenas. Sådana förseningar kallas sekundära, dvs. förseningar som orsakas av 
konflikter med andra tåg. Övriga förseningar är då primära, t.ex. att resandeutbyte 
vid ett uppehåll tar längre tid än vad färdtiden enligt tidtabell anger.  

Det modellen gör är egentligen att beskriva hur lång den reella restiden R är när 
hänsyn tas till övrig trafik. Givetvis gäller att R≥F. Restiden för tåg n som 
anländer till bansträckan ges av ( )nnnn ARFR −= −1,max  där nR  är den reella 
restiden för tåg n, nF  den ideala färdtiden och nA  bufferttiden mellan tåg n–1 och 
n. Om 1−nT  är verklig ankomsttid för tåg n–1 och nT  för tåg n så är bufferttiden 

nnnn HTTA −−= −1 , där nH  är den tidlucka till framförvarande tåg som 
säkerhetssystemet kräver att tåg n måste hålla. Anledningen till att nH  inte finns i 
det rekursiva sambandet är att den tidluckan gäller både då tågen ankommer till 
systemet och när de lämnar det. Huisman och Boucherie (2001) löser problemet 
när de ideala färdtiderna har en godtycklig fördelning för var och en av 
tågtyperna, när ankomstmönstret för de olika tågtyperna antingen är oberoende 
eller sker enligt en Markovkedja och när bufferttiderna nA  följer en exponential-
fördelning som bestäms av både det ankommande som det föregående tågets typ. 
Huisman och Boucherie (2001) hävdar att bufferttiderna kan modelleras med s.k. 
fastypsfördelningar, se Asmussen (1987), men de löser inte problemet då. 
Lösningen av det generella problemet är ganska komplex, men kan förenklas 
genom olika antaganden. Ett antal exempel redovisas med sådana antaganden. 
Efter viss modifiering kan de även ha relevans för sårbarhetsanalys.  

De exempel som Huisman och Boucherie (2001) redovisar gäller en 67 km 
lång sträcka i Nederländerna. Den trafikeras av tre tågtyper, regionala, 
interregionala och intercity. Den första förenklingen är att de ideala färdtiderna är 
deterministiska 48 minuter för regionala, 36 för interregionala och 33 för intercity. 
Den andra förenklingen är att bufferttiderna följer samma sannolikhetsfördelning. 
Den tredje är att minsta tillåtna tidslucka är fixerad till 2 minuter. Den fjärde 
förenklingen är att tågtyperna kommer i slumpmässig ordning.  
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En modifierad analys för sårbarhet kan göras enligt följande. Anta att tågflödet 
är 6 tåg/h lika fördelat över de tre tågtyperna, dvs. 2 tåg/h för varje typ. Anta att 
något inträffar som gör att de ideala färdtiderna ändras med faktorn d, så att d=1 
svarar mot en situation med normala ideala färdtider, medan d=2 motsvarar att de 
fördubblats. Eftersom säkerhetsavståndet i praktiken är fysiskt är det rimligt att 
anta att det uttryckt i tid ändras på samma sätt som restiderna. I figur 8.2 redovisas 
hur restiderna (i minuter) för de olika tågen ändras då d ändras. Först kan man 
konstatera att både intercity- och interregionala tåg är fördröjda även då de ideala 
färdtiderna inte ändras, eftersom restiderna överstiger 33 respektive 36 minuter 
även då d=1. Sedan visar figuren att skillnaden i restid är ungefär densamma även 
då de ideala färdtiderna fördubblats. I figur 8.3 redovisas motsvarande beräkning 
då det totala tågflödet är 15 tåg/h, fem av varje tågtyp. Eftersom tågflödet är högre 
blir de snabbare tågen ytterligare fördröjda jämfört med flödet 6 tåg/h, när de 
ideala färdtiderna gäller. Men när de ideala färdtiderna ökar ger det en märkbar 
ökning av konflikter mellan snabba och långsamma tåg, vilket leder till att alla tåg 
färdas med samma låga hastighet då de ideala färdtiderna fördubblats. När de 
ideala färdtiderna fördubblas ökar minsta tidlucka från 2 till 4 minuter, vilket 
betyder att högsta möjliga tågflöde då är 15 tåg/h.  
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Figur 8.2 Verklig restid (minuter) mot relativ förändring, d, av ideal färdtid för 
olika tågtyper (R=regional, IR=interregional och IC=intercity) när det totala 
flödet är 6 tåg/h.  
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Figur 8.3 Verklig restid (minuter) mot relativ förändring, d, av ideal färdtid för 
olika tågtyper (R=regional, IR=interregional och IC=intercity) när det totala 
flödet är 15 tåg/h. 

 
8.2.3.2 Slutsats 
En nackdel med de analytiska modellerna ovan är att de är svåra att tillämpa för 
tågtrafik som följer en tidtabell. En stor del av de stokastiska förseningar som 
trafikering enligt de analytiska modellerna skulle ge undviker man i verkligheten 
genom att låta tågen följa en tidtabell.  

När nedsatt kapacitet leder till omfattande förseningar i trafiken är det i 
praktiken omöjligt att låta trafiken följa tidtabellen. I sådana situationer är det 
därför rimligt att anta att de analytiska modellerna kan fungera tämligen väl.  

Det är givetvis inte utan problem att tillämpa köteori för järnvägstrafik. Man 
kan fråga sig om det uppstår köer på järnvägen och var de i så fall fysiskt befinner 
sig. Schwanhäusser (1974), (1994), Wakob (1985) och Wendler (1999) arbetar 
med betjäningsställen som betjänar ett tåg åt gången och de gör approximationen 
att tillåta oändligt långa köer av tåg. Huisman och Boucherie (2001) gör å andra 
sidan approximationen att betjäningsställena kan betjäna oändligt många tåg 
samtidigt. I praktiken fungerar det med approximationerna. I den modell som 
Huisman och Boucherie (2001) redovisar blir färdtiderna oändliga eller negativa 
när man har högre tågflöde än vad kapaciteten medger.  

En fördel med analytiska modeller framför mikrosimulering är att det med 
analytiska modeller ofta är lättare att avgöra om systemet intagit ett stationärt eller 
urartat tillstånd. I ett urartat tillstånd fortsätter förseningar att öka.   

Det är emellertid viktigt att utveckla analytiska modeller så att de hanterar 
enkelspårsdrift, dvs. när samma spår används för trafiken i bägge riktningar.  

 
8.3 Kommentar 
Plötsliga omfattande kapacitetsminskningar beror av interna eller externa 
händelser. Utmattnings- eller förslitningsfel utgör interna händelser, t.ex. 
kontakledningsbrott. Externa händelser är yttre påfrestningar, t.ex. översväm-
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ningar eller sabotage, som leder till fel som påverkar kapaciteten. Ofta leder 
externa händelser till interna. Extrem kyla eller värme kan göra att utmattnings- 
eller förslitningsfel lättare uppstår.  

Viktiga underlag för att beskriva sannolikheten för att olika komponenter 
utmattas är felrapporter, besiktningsprotokoll samt planer för drift- och underhåll. 
Dessa utgör samtidigt ett viktigt underlag för att beskriva komponenternas tålighet 
mot olika påfrestningar. Utöver detta är det viktigt att känna till sannolikheten för 
att det inträffar händelser som leder till stora påfrestningar. Meteorologiska och 
hydrologiska data är viktiga i det sammanhanget. När det gäller riktigt extrema 
händelser kan en sannolikhet inte anges. Analysen av konsekvenser av sådana 
händelser får göras i scenarioform.  

En stor kapacitetsminskning leder inte nödvändigtvis till omfattande stör-
ningar. Effekterna är beroende av i vilken utsträckning kapaciteten används. Det 
behövs därför trafikmodeller som beskriver konsekvenser i form av inställda och 
försenade tåg. Tidtabellen är indata för sådana modeller och tågföringsdata om 
förseningar används för att skatta dem.  

En schematisk beskrivning av en sårbarhetsmodell återfinns i figur 8.4. Det 
som föregår ”Kapacitetsminskning” utgör en struktur för hur kapaciteten minskar 
medan det som följer gäller konsekvenser för trafiken.  
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Figur 8.4 En schematisk beskrivning av en modell för analys av sårbarhet.  

 
Modellen innebär att trafiksituationen är en funktion av kapacitetstillståndet. För 
att kunna bygga modellen är det därför viktigt att kapacitetstillståndet beskrivs 
med få variabler. Gränssnittet mellan kapacitetstillstånd och trafiktillstånd bör 
vara litet för att kunna generalisera resultat.  

Det hindrar emellertid inte att betydligt fler dimensioner används för att skatta 
sambanden. Vid tågtrafiksimulering används en mycket detaljerad beskrivning av 
spåranläggningens kapacitet. Det är vid analysen av simuleringsresultat som man 
kan konstatera att vissa kapacitetstillstånd leder till liknande effekter.  
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9 Slutsats och fortsatt forskning 
Under de senaste åren har det inträffat flera händelser som visar på 
järnvägstransportsystemets sårbarhet. Rimligtvis finns det åtgärder som på ett 
kostnadseffektivt sätt skull kunna minska järnvägstransportsystemets sårbarhet. 
Det kan gälla allt från att förbättra banvallars dränering till att skapa lämpliga 
bufferttider för fordonens omlopp.  

Ett viktigt verktyg för att finna sådana åtgärder är att bygga en modell enligt 
figur 8.4. Naturligtvis måste metoder utvecklas och prövas för att göra modellen 
användbar.  

Ett exempel på ett sätt att använda modellen skulle kunna vara att identifiera 
kapaciteten för olika typer av spårväxlar. En spårväxel är fullt tillgänglig om det 
finns fyra vägar genom den, två riktningar och två lägen. Spårväxels kapacitet 
bestäms sedan av tillgängligheten och de hastighetsrestriktioner som gäller genom 
den. Modellen kan sedan användas för att jämföra hur ofta olika typer av 
spårväxlar får nedsatt kapacitet.  

Med hjälp av en trafikmodell som t.ex. RailSys kan konsekvenserna av nedsatt 
kapacitet för en spårväxel beskrivas i antal inställda och försenade tåg. Det är 
möjligt att beräkna konsekvenserna för trafiken av nedsatt kapacitet för var och en 
av järnvägsnätets spårväxlar. De som visar sig vara kritiska för systemets funktion 
kan man då försöka finna alternativa lösningar för. Den spårväxel som 
blockerades efter en urspårning vid Stockholms centralstations södra infart vid 
snöovädret i december 2001 visade sig vara mycket kritisk. Om fler sådana 
spårväxlar kan identifieras kan det vara möjligt att göra ombyggnader för att 
minska sårbarheten.  

I fortsatt forskning kan de delmodeller som beskrivs i figur 8.4 utvecklas. 
Avsnitt 8 redovisar några alternativa metoder för att bygga modellerna. Det är 
rimligt att arbeta med alla alternativ.  

Den ansats som kanske har störst möjlighet att realiseras är den med 
kapacitetsklasser som antyds i avsnitt 8.1.4. För olika trafikupplägg och olika 
tillstånd hos spåranläggningen skattas sannolikheten att övergå till svart 
kapacitetstillstånd för varje bandel. Den sannolikheten kan minskas genom att 
minska trafikbelastningen eller förbättra spåranläggningens tillstånd genom t.ex. 
bättre drift och underhåll. En sådan modell har en tilltalande enkelhet, som gör att 
den är möjlig att implementera på nationell nivå.  

En metod för att utveckla och pröva modellerna är fallstudier. Genom att de är 
så påtagliga kan fallstudier på ett bra sätt beskriva olika sårbarhetssituationer. 
Mikrosimulering av tågtrafik kan vara en väl lämpad metod för att göra fallstudier 
eftersom den genererar utdata som är mycket detaljerade och det är då möjligt att 
skapa en påtaglig bild av vad som skett. Den typen av fallstudier kan i viss mån 
fungera som en metod för att validera mikrosimuleringsmetoder. Det är ofta 
möjligt att identifiera uppenbara orimligheter som ibland kan försvinna i 
statistiska sammanställningar. Å andra sidan kan påtagligheten vid fallstudier 
ibland leda till att man inte upptäcker underliggande problem. Det kan t.ex. vara 
svårt att i en fallstudie skilja vad som är ett typiskt problem från vad som är ett 
mycket speciellt problem. 
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Några kommentarer till ”Tågföring och signalsystem”. 
 
 

Eftersom tåg utgörs av fordon med stålhjul som framförs på räler av stål är frik-
tionen låg. Det ger fördelar som t.ex. lågt rullmotstånd, men också nackdelar som 
långa bromssträckor. Ett snabbtåg i 200 km/h har en stoppsträcka på mer än 2 km. 
Ett godståg i 100 km/h har en stoppsträcka på nästan 1 km. 
 
Även i relativt blygsamma hastigheter är stoppsträckan lång. I järnvägens barn-
dom var den ännu längre eftersom de bromssystem som fanns var enkla och det 
dessutom tog relativt lång tid innan de uppnådde full bromseffekt. 
 
Redan tidigt insåg man därför att det var säkrast att bara ha ett tåg i taget mellan 
varje par av stationer. Det har genom åren funnits många olika system för att sä-
kerställa detta. Gemensamt för alla system är att de bygger på mer eller mindre 
manuella rutiner. 
 
Fortfarande tillämpas i Sverige ett system som benämns tåganmälan. Det bygger 
på att två s.k. tågklarerare (förr populärt kallad stins) gemensamt ansvarar för 
sträckan mellan två intilliggande stationer. Genom ett system med s.k. klart-, ut- 
och inanmälan via telefon (förr även med telegraf) säkerställer tågklarerarna 
gemensamt att sträckan är fri innan ett tåg släpptes ut på den samt att bara ett tåg i 
taget befinner sig på sträckan mellan stationerna. 
 
Tåganmälan och motsvarande manuella system svarar idag dock för bara några få 
procent av transportarbetet på svensk järnväg. 
 
Redan tidigt fanns det behov att signalera på långt håll till föraren på tåget om det 
var klart att köra in på en station. Ett system med s.k. semaforer – och senare – 
ljussignaler utvecklades tidigt. 
 
Det inträffade olyckor där signaler visade fel eller tågklareraren inte lagt växlarna 
i rätt läge. För att komma tillrätta med det konstruerade man s.k. ställverk där det 
krävdes att växlar intog rätt lägen innan körsignal kunde visas. Vid den här tiden 
infördes också växlar och signaler som kunde manövreras på avstånd genom olika 
sinnrika system av linor och motvikter. 
 
I takt med att trafiken ökade fanns det behov av att öka kapaciteten mellan 
stationerna. Man byggde då ett ytterligare (utomlands flera) spår s.k. dubbelspår 
bredvid det befintliga. Därmed kunde trafiken flyta i båda riktningar samtidigt. I 
Sverige – liksom i bl.a. Frankrike och Storbritannien – har vi vänstertrafik på 
järnväg. 
 
För att ytterligare öka kapaciteten kunde man nu dela in vardera spåret i s.k. 
blocksträckor som alltså är kortare delar av banan mellan stationerna. Därmed 
blev det möjligt att ha fler än ett tåg i vardera riktningen mellan varje par av 
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stationer. Trafikledningen var fortfarande manuell (med tågklarerare på varje 
station) och det utvecklades därför ett system med s.k. automatisk linjeblockering 
där tågen automatiskt styrde signalerna till stopp och kör mellan stationerna. För 
detta krävdes system som kände av var tågen befann sig. Man konstruerade s.k. 
spårledningar. Spårledningen utnyttjar att axlarna (eftersom de är hela och gjorda 
av stål) på ett järnvägsfordon kan leda ström från en räl till nästa räl i samma spår. 
 
På större stationer uppstod också ett behov av att kontrollera var tågen befann sig. 
Därmed infördes spårledningar även där. 
 
Nästa steg i utvecklingen var att fjärrmanövrera hela stationer och banavsnitt från 
en och samma plats s.k. fjärrblockering. Därmed kunde man nu minska på perso-
nalen och dessutom slopa ett system med manuella säkerhetsrutiner (säkerhets-
dokument om ändrade tågmöten m.m.) som krävdes då tåg var försenade eller vid 
behov av extratåg. 
 
I dagens trafikledningscentraler finns en rad stödsystem som gör det möjligt för 
trafikledaren att övervaka och leda trafiken på många stationer och bansträckor 
samtidigt. Då trafiken flyter normalt kan de flesta tågvägar (alternativa vägar för 
tåg att köra på en station) läggas av automatiska funktioner i manöversystemen. 
Det finns idag 8 sådana centraler som idag sköter i princip all järnvägstrafik i hela 
landet. I USA och Kanada finns det exempel på trafikledningscentraler som täcker 
betydligt större områden. 
 
Under slutet på 1970-talet inträffade en rad olyckor som berodde på att föraren 
inte observerade stoppsignaler eller då hastigheten varit för hög. Vi talade om den 
mänskliga faktorn och andra begrepp som t.ex. mikrosömn.  
 
I Sverige utvecklades då ett system med automatiskt tågstopp (ATC – Automatic 
Train Control). Systemet hämtar information om tillåten hastighet för tåget och 
om läget hos signalsystemet (genom radiokommunikation med s.k. baliser som i 
aktuella fall är anslutna till signalsäkerhetsanläggningarna). Om föraren inte håller 
rätt hastighet eller systemet får indikationer på att tåget inne kommer att stanna 
vid nästa stoppsignal ingriper ATC och bromsar tåget till rätt hastighet eller 
stannar det. Detta sker genom databehandling av aktuella uppgifter om bananlägg-
ningen och tågets prestanda och hastighet m.m. 
 
Eftersom ATC-systemet kan överföra mer information än vad som är möjligt att 
göra via de gamla optiska signalerna används idag ATC till att ytterligare öka 
kapaciteten i järnvägstrafiksystemet. Tåget kan hålla högre hastighet och ändå 
framföras säkert med hänsyn tagen till framförvarande tåg eller banans 
egenskaper. 
 
 
Hans Ring 
E-post: hans.ring@banverket.se 

mailto:hans.ring@banverket.se
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Färdtiden beskriven med Lindleyprocessen 
Vid skador eller fel på spåranläggningen görs ibland en nedsättning av högsta 
tillåtna hastighet vilket kan medföra att färdtiden förlängs. Låt tD  vara ökad 
färdtid till följd av sådana hastighetsnedsättningar vid tiden t. Det gäller att tD  
alltid kan öka, men bara minska när den har ett positivt värde, eftersom den inte 
tillåts anta negativa värden. Ett sätt göra en modell för tD  är att definiera 
inbäddad hopprocess, säg { }tJ , som tillåts anta negativa värden så att { }tD  och 
{ }tJ  har samma uppåthopp medan nedåthoppen är samma enbart då de innebär att 
{ }tD  är icke negativ. Man kan säga att { }tJ  beskriver hur hastighetsnedsättningar 
kommer till men att den tar bort hastighetsnedsättningar även då det inte finns 
några att ta bort. Genom att välja t∆  tillräckligt litet kan det antas att { }tJ  hoppar 
högst en gång i intervallet ( ]ttt ∆+, . Processen { }tD  beskrivs då rekursivt av  

 
( ) ( )+

∆+∆+∆+ −+=−+= tttttttttt JJDJJDD ,0max  
 

Tillskotten för { }tJ  är oberoende om ttt JJ −∆+  är oberoende av sss JJ −∆+  för 
alla sst ∆+≥ , 0, >∆∆ st  och tillskotten är stationära om ttt JJ −∆+  och 

sts JJ −∆+  har samma fördelning. Om tillskotten för { }tJ  är oberoende och 
stationära då är { }tJ  en slumpvandring och då är { }tD  en Lindley-process i 
kontinuerlig tid även benämnd Lévy-process, se Asmussen (1987). Det går att 
visa att ( )( )sttstt JJJDD −+= ≤≤00 max,max . Låt stst JM ≤≤= 0max . Om inga 
gäller hastighetsnedsättningar då t = 0, dvs. 00 =D , då går det att visa att tD  och 

tM  har samma fördelning.  
Processen { }tD  bestäms således av { }tJ  och initialtillståndet 0D . Det enklaste 

sättet att modellera { }tJ  är att anta att hoppen sker enligt en Poissonprocess och 
att hopplängderna bestäms av någon fördelning på hela den reella axeln, t.ex. 
normalfördelningen. Man måste dock hålla tungan rätt i mun vid 
parameterskattningar eftersom nedåthopp för { }tJ  visas inte när 0=tD  och 
nedåthopp till 0 för { }tD  är ett trunkerade eller censurerade hopp för { }tJ .  

De data som redovisas i figur 8.2 är baserade på tillstånd som gäller för hela 
dygn, men det kan säkert förekomma högre hastighetsnedsättningar under 
enskilda timmar. Det mycket relevanta att även dessa ingår i den datamängd som 
analyseras.  

Ur sårbarhetsperspektivet är förekomsten av stora uppåthopp för { }tD  mest 
intressanta då de kan leda till stora trafikstörningar.  

 
Beroende 

Beroendet mellan olika bandelar kan modelleras. Låt hopprocessen { }tJ  gälla för 
en betraktad bandel. Låt { }tN  vara en punktprocess med punkter då { }tJ  hoppar. 
Annorlunda formulerat innebär det att  
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1lim0lim
00
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Anta att ttt NNN ′′+′= , där tN ′  är unik för den betraktade bandelen och 
oberoende av tillståndet i andra bandelar medan tN ′′  är gemensam med 
kringliggande bandelar. Processen { }tN ′′  anger alltså när det inträffar händelser 
som påverkar tillståndet i flera bandelar samtidigt. Längderna på de hopp som 
sker i { }tN ′′  kan vara olika för olika bandelar, men de är alltid positiva.  

Det är rimligt att anta att { }tN ′′  är en Poissonprocess, som möjligen är 
heterogen, och vars intensitetsfunktion kan skattas med vanliga metoder. 
Processen { }tN ′′  är observerbar, den består av de punkter då tillståndet i flera 
bandelar hoppar uppåt samtidigt. Att hoppen ska ske samtidigt är ju egentligen 
approximativt, men i regel kan de ju hänföras till en gemensam händelse.  
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