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Bakgrund 

Trafikverket tar fram och tillämpar, tillsammans med berörda parter inom branschen, 

nationella årstidsstyrda beredskapsplaner inom järnväg för att förebygga och minimera 

årstids- och väderrelaterade risker. Det förebyggande arbetet grundar sig på att skapa 

robusthet i såväl infrastruktur som organisation. Beredskapsplanen är ett stödmaterial som 

kompletterar kontrakt och avtal och hanteras som ett sådant. 

Rapporten är en uppföljning av nationell beredskapsplan höst för järnväg, giltig mellan 

veckorna 36 till 46, 2021. Ytterligare information sammanställs och kommuniceras på 

Trafikverkets hemsida.  

 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/arstidsstyrda-beredskapsplaner--

-jarnvag/ 

Syfte 
Rapporten syftar till att informera om hur beredskapen för årstiden föll ut och samtidigt 

utgöra underlag för Trafikverkets ständiga förbättringsarbete.  

Trafikverket har ett stort ansvar och ett väl fungerande arbetssätt som gör det möjligt att 

minska effekterna av väderrelaterade störningar. Tillsammans med entreprenörer och 

järnvägsföretag i ett nära samarbete och starkt engagemang, utveckla driftsäkerheten och 

minska trafikhinder.  

Metod 
Materialet till rapporten har hämtats in från entreprenörer via distrikt, järnvägsföretag och 

Trafikverket. Information om väder har arbetats fram av SMHI. Statistik är hämtad från 

Trafikverkets datasystem på utvalda orsakskoder för vintern. För att utveckla arbetet med 

beredskapsplaner och uppföljningsrapporter har en samarbetsyta skapats inom ramen för 

Tillsammans för Tåg i Tid (TTT). Fyra gånger om året samlas branschen för att blicka framåt 

till kommande årstidstyrd beredskapsplan, identifier risker samt blicka tillbaka på 

föregående årstidstyrd beredskapsrapport. Syftet är att fånga upp effekter av åtgärder och 

förbättringsförslag. 

Mål 
Fokus på att kontinuerligt finna gemensamma förbättringsområden som ökar robustheten i 

anläggningen för järnvägsbranschen, öka punktligheten och höja förtroendet för tåg som 

transportmedel. 

 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/arstidsstyrda-beredskapsplaner---jarnvag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/arstidsstyrda-beredskapsplaner---jarnvag/
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Sammanfattning 

Beredskapen har varit god under hösten. Utläggning av Electragel och tvätt med högtryck 

har utförts förebyggande mot hala spår.  

Punktligheten RT+5 fram till sista veckan under perioden ligger  på 92,5% för persontåg och 

för godståg 78,2%. 

Uppföljning på utvalda orsakskoder kopplat till beredskapsperioden vecka 36-46 visar på en 

förbättring totalt jämfört med tidigare normala perioder, 2020 var ett onormalt år. Om vi 

först fokuserar på det positiva, så har merförseningar olyckor och tllbud (OTÅ) 

urspårning/kollision, otillåten stopppassage samt uppkörd växel, en nedgång och lägsta 

totalt sedan 2016. Koder kopplat till järnvägsföretag (JAS) tunga tåg och avvikande 

sammansättning, visar också på en positiv nedgång efter en stadig uppgång sedan 2016 till 

det lägsta uppmätt 285 timmar 2021. Av samtliga koder kopplat till järnvägsföretag är 

hjulskador (JVA 03) den kod som går mot strömmen och har ökat från 60 till 152 timmar 

merförsening. Konsekvensen av hjulskador medför att räls och växlar måste besiktigas så att 

inga skador uppstått innan trafik kan återupptas. 

Halt spår kodas i två olika koder kopplat ill infrastuktur (IFK 01) spårhalka och (ONA) 

naturhändelse vilka har ökat från 258 timmar 2020 till 348 timmar 2021. Även övriga 

infrastrukturkoder har ökat med jämfört med 2020 men mindre än 2019. Koden (DPS 01) 

Driftledning prioritera har ökat under perioden och har den högsta merförseningen sedan 

2016. Analys och utveckling av höstens uppföljning presenteras längre ner i rapporten. 

 

Merförseningar (tim) under perioden samtliga koder kopplat till beredskapsperioden. 
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Registrerad merförsening (timmar) IBT. Hög frekvens av banarbete/arbetsfordon. 

 

Registrerad merförsening (timmar) DPS 01. Hantering/beslut av driftledning. 

 

Merförseningstimmar olyckor/Tillbud.Urspårning/kollision. Otillåten stoppassage. Uppkörd växel. 
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Registrerad merförsening (timmar) För tungt tåg,långa och avvikande sammansättning. 

 
 
Registrerad merförsening (timmar) IFK/ONA koder registrerat som hala spår. 

 
  

326
361

401
424

451

235

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Merförseningar JAS koder

296 333

1470

184
258

348

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Merförsening Hala spår

Serie3



9 (29) 

Sammanfattning väder 
 

Hösten 2021 blev 0-2 grader varmare än normalt i södra och mellersta Sverige. Störst var 

temperaturöverskottet runt västkusten, i västra Svealand samt i sydvästra Norrland. I norra 

Norrland blev medeltemperaturen däremot strax under det normala. Hösten var 

nederbördsrik med mängder över det normala på många håll, blötast var det i nordöstra 

Norrland. Nordöstra Götaland och östra Svealand hade däremot torrare än normalt. Någon 

omfattande höststorm förekom inte under 2021. Ingen region har gått upp i beredskapsnivå 

pga vind under perioden. 

 

 
Avvikelsekartor för hösten (1 september-30 november) 2021. Första kartan visar nederbördens 
avvikelse i procent av det normala (referensperiod 1991-2020). Andra kartan visar temperaturens 
avvikelse från det normala i grader. 
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Större händelser 
För att förstå vad fokus bör ligga på för att säkerställa en robustare anläggning är dom 

största händelserna som påverkat punktligheten under perioden beskriven i nedan tabell. 

De 20 största händelserna under perioden har ingen koppling till dom uppföljningskoder na 

under beredskapsperioden. 

 

Utfall och analys 
Utfall och analys Statistiken bygger på giltighetsperioden för beredskapsplanen vecka 36-46. 

Med merförseningar menas, försening jämfört med körplanen i första mätpunkten, eller 

tillkommande försening mellan två mätpunkter som följer direkt efter varandra i 

Trafikverkets system för avvikelser. 

Datum Plats Orsaks
kod

Nivå 1, 2 o 3 2021 Merförs (h) Interntext

2021-09-26 Hässleholm IEA  01 Infrastruktur / Elanläggningar / 
Kontaktledning

141,3 Nedriven kontaktledning samt spårledningsfel

2021-09-29 Hovsta IEA 01 Infrastruktur / Elanläggningar / 
Kontaktledning

77,4 Nedriven kontaktledning.

2021-11-09 Stockholm S IBT - Infrastruktur / Signalfel 72,8 Omfattande signalfel.

2021-09-08 Älmhult IEA 01 Infrastruktur / Elanläggningar / 
Kontaktledning

65,6 Nedriven kontaktledning.

2021-09-20 Erikslund IBT - Infrastruktur / Banarbete/transport / 
-

65,4 Hastighetsnedsättning.
2021-11-18 Laxå OSY 01 Olyckor/Tillbud och yttre faktorer / 

Avsyning av bana/fordon / Bana
62,6 Påkörning människa.

2021-10-11 Sundsvall C IBT - Infrastruktur / Banarbete/transport 61,3
2021-10-08 Skebokvarn IEA 01 Infrastruktur / Elanläggningar / 

Kontaktledning
58,4 Brand i kontakledningsstolpe.

2021-10-21 Hyllie IEA 01 Infrastruktur / Elanläggningar / 
Kontaktledning

55,9 Nedriven kontaktledning.

2021-11-17 Flen OTÅ 05 Olyckor/Tillbud och yttre faktorer / 
Tåg/arbetsrörelse / Uppkörd växel

51,4 Uppkörd växel.

2021-09-07 Skälebol OTÅ 05 Olyckor/Tillbud och yttre faktorer / 
Tåg/arbetsrörelse / Uppkörd växel

45,4 Uppkörd växel.

2021-10-10 Gnarp IEA 01 Infrastruktur / Elanläggningar / 
Kontaktledning

44,3 Kontaktledningsfel.

2021-11-01 Skebokvarn IBT - Infrastruktur / Banarbete/transport 41,8 Försenat banarbete.
2021-09-08 IBT - Infrastruktur / Banarbete/transport 39,2 Försenat banarbete.

2021-10-19 Tväråbäck JVA 03 Järnvägsföretag / Vagn / Hjulskada 32,6 Hjulskada på vagn.
2021-11-05 Älgarås ODJ 01 Olyckor/Tillbud och yttre faktorer / 

Djur / Påkörda djur
30,1 Påkört rådjur.

2021-09-24 Kärreberga OTÅ 05 Olyckor/Tillbud och yttre faktorer / 
Tåg/arbetsrörelse / Uppkörd växel

29,3 Uppkörd växel.

2021-09-12 Koler JAS - Järnvägsföretag / Avvikande 
sammansättning / -

28,5 Lokskada. Röjningslok begärt

2021-10-20 Motala ISA 05 Infrastruktur / Signalanläggningar / 
Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem

27,4 Signalfel.

2021-11-03 Göteborgs C ISA 03 Infrastruktur / Signalanläggningar / 
Positioneringssystem

27,3 Signalfel.

De 20 största händelserna map registrerad merförsening, hösten 2021 (v 36-46)  
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Merförseningstimmar 
För att få en jämförelse med tidigare år finns ett fast antal orsakskoder som är relaterade till 

höstens risker. Koderna är utbrutna för att fokusera på att identifiera åtgärder för att minska 

konsekvenserna av effekter utifrån väderförhållanden.  

Uppföljning av identifierade risker inför perioden 

Halt spår 
Spårhalka förekommer under hösten i alla delar av landet. Spårhalkan startar i norra 

Sverige omkring vecka 35 och flyttar sig söderut genom landet, där spårhalkan upphör 

omkring vecka 46.                                                                                                                     

Vädret under hösten har stor påverkan i förekomsten av spårhalka när lövfällningen startar. 

När vädret blir mer fuktigt och dygnsmedeltemperaturen sjunker under +10 grader uppstår 

förutsättningar för spårhalka. Spårhalka kan även förekomma under andra förhållanden och 

då oftast i kombination med nederbörd.  

Spårhalka kan orsaka stora problem i tågtrafiken genom att framför allt godstågen kan få en 

försämrad friktionsförhållande mellan räl och hjul. Konsekvensenen är att det kan bli svårt 

att starta och stanna samt att ta sig upp för backar.  

För att motverka att spåret blir halt utför Trafikverket förebyggande halkbekämpning på 

kända platser/sträckor där spårhalka vanligtvis brukar förekomma. Halkbekämpning utförs 

normalt genom att lägga ut friktionsgel (Electragel 2003), maskinellt eller manuellt. 

Dessutom förekommer spolning med vatten högtryck, eller ångspolning på vissa 

platser/sträckor. 

Händelsen som inträffade på sträckan Rättvik-Mora 2021 är nu klar. Inledningsvis fanns 

farhågor om att Electragel kunde vara orsaken. Utredningen kom fram till att orsaken till 

förorenad spårbeläggning berodde på undermålig lastsäkring på godstransporter av träflis.  

Händelser som inträffat tidigare på Kinnekullebanan med svart beläggning har under 

hösten kontinuerligt följts upp och inga händelser har rapporterats. Förflyttning av 

användning av electragel till högtryckstvätt på lågtrafikerad bana har haft en positiv 

inverkan på förekomsten av den svarta beläggningen.  

Spårhalkrelaterade händelser som orsaksrapporteras under ”Naturhändelser” bör få en egen 

underkod nivå 3, så att dessa lättare kan följas och analyseras i våra uppföljningssystem och 

att entreprenörer snabbt observerar störningar kopplat till hala spår för att på rätt plats 

snabbt åtgärda problemet. 
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Rapporterade tågstörningar orsakskod ”spårhalka” 
Merförseningstimmar kopplat till spårhalka för hela landet, ökade 2021. Antal rapporter 

ligger på samma nivå som tidigare. 
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Merförseningstimmarna 2021 ökade mest påtagligt inom UHd Nord, medan de ligger kvar 

på ungefär samma nivå eller inom övriga distrikt. En stor anledning till ökningen i norr 

beror på  att anmärkningar inte utförts i tid och resulterade i hastighetsnedsättningar på 

områden som orsakade att framförallt godståg fastnade i backar. 

Vegetation 
Vegetationsröjning järnväg innehåller Trafikverkets krav för röjning av vedartad vegetation 

längs befintlig järnväg, vilket bidrar till att upprätthålla en robust, säker och tillgänglig 

järnvägsanläggning under hela året enligt TDOK 2018:0265 Vegetationsröjning järnväg. 

Flertalet rapporter från järnvägsföretagen om stor omfattning av sly. Sly genererar inte 

enbart problem med spårhalka utan är ett säkerhetsproblem med dålig sikt, skymda signaler 

och sikt vid järnvägsövergångar. Sly drar även till sig större djur som riskerar att bli påkört, 

men även säkerhetsproblem för personal som rör sig i och arbetar i anläggningen. 

Träd 
35 händelser med totalt 173 timmar merförsening har inträffat under perioden där träd 

hindrat tåg. Orsaken till att träd fallit mot kontaktledning har vid några tillfällen orsakats av 

kraftig vind och yttre påverkan som t.ex bäver fällt träd. För att träd ska kunna röjas måste 

marken ägas av Trafikverket eller att det finns trädröjningsservitut. Det har det påbörjats 

förberedande arbete för att trädsäkra problemområden på Bohusbanan, Kinnekullebanan 

och Stångådalsbanan. 

 

 

Åska 
Under perioden har åska inte förekommit i någon större omfattning i landet. Ventilavledare 

på hjälpkraftanläggningen är installerade i alla transformatorer och kablar. Det finns 

åskskydd installerat i samtliga teknikhus. 
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Höga lufttemperaturer 
Medeltemperaturen var 0-2 grader varmare än normalt. Inga anmärkningsvärda 

väderförhållanden har noterats som har påverkat anläggningen. 

 

Kontaktledning 
Antalet händelser och merförseningstimmar har minskat 631 (h) under perioden jämfört 

med 2019, 678 (h) och är en anledning till förbättringen på orsakskod infrastruktur. Dom 

största händelserna är kopplat till nedriven kontaktledning men orsaken är inte definerad i 

denna rapport. 

Vid nedtagning och omhändertagande av havererade strömavtagare från fordon är det 

viktigt att alla delar som tillhör strömavtagaren tas om hand. Både sådant som demonteras 

och de delar som påträffas på marken. Delarna placeras om möjligt i fordonet. Anvisningar 

arbetsjordning fordon samt demontering av strömavtagare har information gått ut till 

berörda.  
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10 största händelserna 2021. Totalt 496 merförseningstimmar. 
 

Mediehändelser 
Järnvägsfrågor i stort har fått stå till sidan för pandemin. 

 

Trafikinformation 
Inga störningar har rapporterats angående trafikinformation. 

Kommentarer från järnvägsföretagen 
Reflektioner är inhämtade från cykliskt samarbete TTT.  

Förhållandevis kall och regnig period. 

Ett förbättringsområde är slyröjning i anläggningen måste förbättras för att minska risken 

för bl.a brand, försämrad sikt, hala spår och djur som dras till banvallen.  

Förberedelser  

Nationellt 
Syftet med beredskapsplaner och uppföljningsrapporter är att skapa förutsättningar och 

stöd för ett operativt förebyggande arbete inför och under väderrelaterade händelser. 

Tillämpa arbetssätt, mallar och rutiner  nationellt och vidta åtgärder i god tid så att 

konsekvenser av besvärligt väder minskar omfattningen av väderrelaterade störningar. Den 

samlade riskbedömningen av vädrets konsekvens på anläggningen och fordon, avgör vilken 

beredskapsnivå som ska gälla enligt CL/TR/2021:0104 Operativ hantering vid 

väderrelaterade händelser. 

Beredskapsplaner och uppföljningsrapporter riktar sig till Trafikverket och operativa 

verksamheterna för att möjliggöra en optimal styrning, hantering och uppföljning av 

väderhändelser. 

Händelsestartd
atumVeckoNr

Händelsestartd
atumet UHd HändelsePlats Nivå3 Medförs (h) Antal störda 

tåg

12 2021-03-28 UHdn Luleå Kontaktledning 27,1 10

14 2021-04-09 UHdö Kumla Kontaktledning 72,1 49

14 2021-04-11 UHdm Karlsberg Kontaktledning 47,9 12

14 2021-04-11 UHdm Bräcke Kontaktledning 127,2 15

17 2021-05-01 UHdö Östansjö Kontaktledning 18,2 7

18 2021-05-05 UHdsy Malmö Godsbangård Kontaktledning 33,4 30

19 2021-05-16 UHdsy Älmhult Kontaktledning 85,1 51

22 2021-06-03 UHdm Ragunda Kontaktledning 25,9 12

22 2021-06-04 UHdö Björnlunda Kontaktledning 40,7 69

22 2021-06-06 UHdö Eskilstuna c Kontaktledning 19,2 14
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Trafikverket, entreprenörer och järnvägsföretag som arbetar med planering, förberedelser, 

genomförande och uppföljning av åtgärder kopplade till årstids- och väderstyrda händelser, 

bidrar med underlag och tillämpar beredskapsplaner och rapporter.   

 

Pågående förbättringar 
Beredskap Föra in i inköpsmallar för Bas Järnväg att beställaren har rätt att kalla 

Entreprenören till vinteruppstartsmöten, vinteruppföljningsmöten samt veckomöten vinter. 

Implementera och genomföra informationsinsatser riktade mot basprojekten järnväg i syfte 

att säkerställa att beredskapen är klar för att öka säkerheten och robustheten. 

Förändring beredskapsperioder Det handlar om att ligga steget före i förberedelserna 

och bygga beredskap, baserat på dom konsekvenser som förväntas. Målet är att 2022 skapa 

2 st beredskapsplaner istället för idag 4 st. Uppföljning kommer dock att följas upp som 

tidigare, med jämförbara perioder. 

Följa upp åtagande i JNB trafikrestriktioner Tydliggjort ansvar att tillfälliga 

längd/viktrestriktioner där järnvägsföretagen är skyldiga att anpassa sig till, även om det 

finns friskrivningar i trafikeringsavtalets villkor. Trafikverket kan alltid besluta om generella 

begränsningar av vagnvikten inom geografiska områden när järnvägsföretagens egna 

begränsningar inte bedöms vara tillräckliga. 

Inkomna förbättringsförslag 
Inför höstperioden säkerställa att samtliga besiktningsanmärkningar är genomförda för att 

undvika hastighetsbegränsningar. 

Järnvägsföretag inom TTT bjuds in att delta i planering för halt spår 2022. 

Rapportering av höstrelaterade koder skiljer sig över landet. För att likställa och kunna följa 

upp händelser är det viktigt att registrering i rapporterna blir likvärdig över hela landet.  

Spårhalkrelaterade händelser som orsaksrapporteras under ”Naturhändelser” bör få en 

underkod nivå 3, så att dessa lättare kan följas upp och analyseras men också för att 

entreprenörer snabbt ska observera störningar kopplat till hala spår, för att på rätt plats 

snabbt åtgärda problemet. 

Fortsatt utöka metoden med förebyggande spårhalka. Varannan dag utföra 

Electragel/Högtryckstvätt där det är möjligt. 

Inom ramen för beredskap TTT även uppdatera foldern (Tillsammans blir vi bättre) kopplat 

till bl.a. lokförarens och Trafikverkets operativa roll för att undvika felaktigt handhavande 

eller kommunikation med varandra. 
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Verksamhetsområde Trafik och Underhåll 
Uppföljningsrapporterna är uppbyggd från Trafikledningsområden men 

uppföljningsstatistiken presenteras utifrån Underhållsdistrikten. Reflektioner har gjorts 

gemensamt av berört trafikledningsområde och underhållsdistrikt vilket kan uppfattas 

skiftande.  

Uppföljning sker genom digital återkoppling.. 

Återkoppling NOL - Nationell operativ ledare 
Under perioden har man inte gått upp i beredskapsnivå vid något tillfälle.  
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Norr 
Sammanfattning  
Inga uppstartsmöten genomfördes inför hösten. Området har inte gått upp i beredskap vid 

något tillfälle under perioden. Beredskapen har varit god och upplevelsen är att det fungerat 

bra. Resultatet i år visar på en bättre perioden än tidigare jämförbara höstperioder.  

Förbättringsförslag 
Det finns förbättringsförslag av halkbekämpning och metoder på vissa sträckor i området 

som kommer att hanteras i haltspår gruppen.  

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Norr. 
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Väder 

 

Underhållsdistrikt Norr har under hösten 2021 fått mer nederbörd mot det normala. Främst 

i nordost blev det en mycket blöt höst. Medeltemperaturen och byvindarna var däremot 

omkring det normala.  

September var ostadig i samband med passage av flera fronter. Framför allt den 23 då 

regnmängder över 50 mm uppmättes på flera håll i Västerbottens kustland i samband med 

ett nederbördsområde västerifrån. Allra mest, 57,4 mm uppmättes i Umeå-Röbäcksdalen. 

Mellan den 15 och 20 var vädret högtrycksbetonat och i samband därmed uppmättes den 16 

månadens lägsta temperatur -6,0° i Latnivaara i norra Lappland. Ingen riktigt kraftig vind 

noterades under fokusperioden. 

Oktober bjöd på fortsatt ostadigt väder med flera lågtryck som passerade. Främst i den 

nordöstra delen var det flera stationer som slog både dygns- och månadsrekord. Både 

Haparanda och Överkalix-Svartbyn noterade den blötaste månaden oavsett tid på året sedan 

mätningarna startade.  Månadens största dygnsmängd, 62,2 mm uppmättes i Haparanda 

den 15. Det var tidvis mycket milt, främst i början på månaden, Abisko fick ett nytt 

oktoberrekord den 4 på 16,2°. Månadens lägsta temperatur,  

-24,6° uppmättes i Nattavaara i norra Lappland, den 24 vilket är den lägsta 

oktobertemperaturen som noterats i landet sedan 2006. 

November präglades av lågtryck som varvades av högtrycksryggar. Trots lågtrycken blev 

det torrare än normalt på de allra flesta håll. Fjällkedjan fick tack vare en del snöbyar ganska 

normala mängder. Kallare perioder förekom, som den 8 i samband med en högtrycksrygg då 

Rensjön i nordligaste Lappland uppmätte -25,6°. 
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Mitt 
Sammanfattning  
Inga uppstartsmöten genomfördes inför hösten. Området har inte gått upp i beredskap vid 

något tillfälle under perioden. Beredskapen har varit god och upplevelsen är att det fungerat 

bra. Även distrikt Mitt visar på ett bättre resultatet jämfört med tidigare höstperioder.  

Förbättringsförslag 
Det finns förbättringsförslag av halkbekämpning och metoder på vissa sträckor i området 

som kommer att hanteras i haltspår gruppen.  

 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Mitt 
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Väder 

 

 

En stor del av Underhållsdistrikt Mitt har under hösten 2021 fått nederbördsmängder 

omkring det normala, medan det var torrare längs Gästrike- och Upplandskusten. 

Medeltemperaturen för området blev omkring det normala eller något varmare i delar av 

fjällen. Byvinden var allmänt omkring eller något över det normala under hösten. 

September var ostadig med passage av flera fronter i norr. Framförallt den 23 då ett 
nederbördsområde västerifrån gav över 40 mm regn på flera håll i Ångermanland och 
Medelpad. Perioder med varmt väder förekom, varmast var det den 8 i Gävle med hela 

24,7°. 

Oktober bjöd på fortsatt ostadigt väder med flera lågtryck som passerade. Redan den 3 
uppmättes 47,9 mm i Västmarkum i Ångermanland i samband med ett nederbördsområde 
från sydväst. Månadens ostadiga väder fick de nordliga delarna av distriktet att nosa på 

nederbördsrekorden för oktober. Det var flera dagar med mycket milt väder, som den 9 då 
några stationer rapporterade runt 16°.  Vinden var tidvis byig och den högsta byvinden på 
37,1 m/s uppmättes vid Sylarna i Jämtlandsfjällen den 30 oktober. Det var även blåsigt den 
3 då Blåhammaren registrerade 27,4 m/s i medelvind.  

November präglades av passerande fronter som varvades av högtrycksryggar, kraftigare 
blåst förekom vid enstaka tillfällen. Trots lågtrycken blev det torrare än normalt på de allra 
flesta håll. Snöbyar förekom i fjällen samt längs södra Norrlandskusten liksom vid 

Upplandskusten. Kallare perioder förekom i samband med högtrycksbetonat väder. 
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Öst 
Sammanfattning  
Perioden har varit något sämre jämfört med hösten 2020 men klart bättre än samma period 

2019. Halt spår förekom en kort period den 4-10 nov. En av anledningarna kan bero på att 

man förändrat förebyggande arbete. I likhet med metoden på Kinnekullebanan har man lagt 

ut Electregel i kombination högtryckstvätt varannan dag. 

Förbättringsförslag 
Halkbekämpning och förändrade metoder på vissa sträckor i området kommer att hanteras i 

haltspår gruppen.  

 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Öst. 
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Väder 

 

Vädret i Underhållsdistrikt Öst kan för hösten 2021 sammanfattas som något varmare och 

torrare än normalt. Gotland fick normala nederbördsmängder.  

September inleddes varmt med dagstemperatur omkring eller strax över 20°. Från den 9 

varvades ostadigt väder med stabilare och kallare väder. Den 16 passerade ett lågtryck med 

tillhörande regn långsamt österut över den södra delen av distriktet. Då fick stationen i 

Västervik/Gladhammar (startår 1859) sitt blötaste septemberdygn på 108 år med 66,5 mm. 

Detta följdes allmänt av högtryck och kall luft vilket resulterade i att Visby noterade 

osedvanligt låga -1,1° natten till den 21. Från den 22 varvades åter lågtryck med högtryck.  

Oktober inleddes ostadigt med mild luft och regn. Från den 7 stabilare och varmare väder. 

Den 8 fick Norrköping 18,0° vilket blev månadens högsta temperatur i landet. Den 11 drog 

nordvästvindar ner med regn- och åskskurar, på en del håll även hagel. Det följdes av kall 

luft och på morgonen den 13 förekom minusgrader. Den 21 passerade ett litet, ettrigt 

lågtryck över distriktet som gav kraftigt regn och åska samt hårda till mycket hårda 

vindbyar. Slutet av månaden blev mycket mild för årstiden med dagstemperatur på 12-15°.  

November karakteriserades av att lågtryck med tillhörande nederbörd avlöste varandra. 

Däremellan förekom flera soliga dagar. Natten till den 8 var klar och kall med flera 

minusgrader i samband med en tillfällig högtrycksrygg. Den 18 och 19 rörde sig varmluft in 

och temperaturen steg till över 10° dagtid på flera håll. Den 19 var blåsig med stormstyrka i 

vindbyarna vid flera stationer längs Östersjökusten. Från den 21 blev det kallare då 

nordvindar åter drog ned. 
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Väst 
Sammanfattning  
Utfallet blev något sämre totalt jämfört med tidigare år. Vid några tillfällen har det 

förekommit nedfallande träd, träd mot ktl/hjälpkraft. Vissa har varit små och har inte haft 

någon större trafikpåverkan. V46 gick man upp i beredskapsnivå 2. Det uppstod också höga 

vattenflöden på Bohusbanan vecka 39 och 40. 

Förbättringsförslag 
Halkbekämpning utifrån erfarenheter kommer att hanteras i haltspår gruppen.  

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Väst. 
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Väder 

  

Vädret i Underhållsdistrikt Väst kan sammanfattas som varmare än normalt. Främst 

oktober drar upp medelvärdet på temperaturen där det i de norra delarna var upp emot 3° 

varmare än normalt. Nederbördsmässigt blev det efter en blöt september och oktober men 

torr november omkring normala mängder. 

September inleddes varmt och under perioden 7-12 låg dagstemperaturen över 20° på 

flera håll. Ett antal stationer fick en högre maximitemperatur i september än vad de haft 

under augusti vilket är ovanligt. Senast det inträffade i Gustavsfors var 1958, men i Göteborg 

så sent som 2016. För tre stationer i Värmland, Arvika (25,6°), Gustavsfors (24,1°) och 

Östmark-Åsarna (25,9°), får man gå tillbaka flera decennier för att hitta en varmare 

septemberdag än vi hade den 9. Den 16 berördes distriktet av ett kraftigt regnområde och i 

Västergötland föll det på flera håll 40-50 mm. Från den 18 varvades högtrycksbetonat väder 

med passerande lågtryck.  

Oktober inleddes ostadigt med regn och skurar. Bohuslän fick stora mängder som bidrog 

till översvämning på en del håll. Den 3 föll mer regn som återigen gav stora mängder i 

Bohuslän, men nu även i västra Svealand. Lysekil fick sammanlagt 98 mm, vilket motsvarar 

drygt en normal månadsnederbörd för oktober.  Den 11 drog nordvästvindar ner med regn- 

och åskskurar. Det var då även blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar. I slutet av 

månaden blev det mycket milt för årstiden med dagstemperatur på 12-15°.  

November karakteriserades av att lågtryck med tillhörande nederbörd avlöste varandra. 

Däremellan förekom även flera soliga dagar. Natten till den 8 var klar och kall med flera 

minusgrader på många håll i samband med en tillfällig högtrycksrygg. Den 9 passerade regn 

och Härryda i Västergötland fick 36,6 mm. Den 18 och 19 rörde sig varmluft in och 

maximitemperaturen steg till över 10° på flera platser. Den 19 var även blåsig med 

stormstyrka i vindbyarna på flera stationer längs kusten. Den 20 fick Fotskäl i västligaste 

Västergötland 42,2 mm. Den 21 blev det kallare då nordvindar åter drog ned över hela 

landet. 
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Syd 
Sammanfattning  
Inga uppstartsmöten genomfördes inför hösten. Området har inte gått upp i beredskap vid 

något tillfälle under perioden. Beredskapen har varit god och upplevelsen är att det fungerat 

bra. Distrikt Syd visar på ett sämre resultatet jämfört med tidigare höstperioder. Den största 

anledningen är händelsen med nedriven kontaktledning v38 i Hässleholm. 

Förbättringsförslag 
Dom förbättringsförslag som lämnats in kommer att hanteras i haltspårgruppen. 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder. 
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Väder 

 

Vädret i Underhållsdistrikt Syd kan för hösten 2021 sammanfattas som ganska normalt 

både vad gäller temperatur och nederbörd.  

September inleddes med varmt väder och perioden 7-12 låg dagstemperaturen över 20° på 

flera håll. Ett antal stationer fick en högre maximitemperatur i september än vad de haft 

under augusti vilket är ovanligt. Senast det inträffade i Malmö var 1961, men i Kalmar så 

sent som 2016. Allra varmast var det den 10 i Lund med hela 27,0°. Den 15 drog ett 

regnväder in söderifrån som lokalt gav stora regnmängder. Största nederbördsmängden 

registrerades i Kristianstad med 67,0 mm. Från den 18 till den 27 varvades högtrycksbetonat 

väder med passerande lågtryck. Den 27 var också varm och månadens sista temperatur över 

20 ° noterades i Helsingborg och på Hallands Väderö. 

Oktober inleddes ostadigt med mild luft och regn. Från den 7 blev vädret stabilare och 

kyligare. Den 11 drog nordvästvindar ner och gav regn- och åskskurar, på en del håll även 

hagel. Det följdes av kall luft och morgonen den 13 förekom minusgrader. Den 21 passerade 

ett litet, ettrigt lågtryck över distriktet som gav kraftigt regn och åska. Det var då även 

blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar. I samband med detta fick Ljungby 56,1 mm på 

ett dygn, vilket är nytt oktoberrekord för stationen. I slutet av månaden även mycket milt för 

årstiden med dagstemperatur på 12-15°.  

November karakteriserades av att lågtryck med tillhörande nederbörd avlöste varandra. 

Däremellan förekom även flera soliga dagar. På kvällen den 4 rörde sig ett lågtryck in 

söderifrån med regn, i samband med detta fick Öningaryd i sydöstra Småland 42,8 mm 

vilket blev månadens största nederbördsmängd. Den 18 och 19 rörde sig varmluft in med 

maximitemperatur på över 10° på flera platser. Den 19 var även blåsig med stormstyrka i 

vindbyarna på flera stationer längs kusterna. Förutom blåsten uppmättes även 14,6° i 

Oskarshamn vilket blev den högsta temperaturen i november. Från den 21 blev det kallare 

då nordvindar drog ned över hela landet. Samtidigt rörde sig ett nederbördsområde österut 

över Götaland och gav ett tunt snötäcke i delar av Småland. 
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OPAL koder som analyserats  

Orsak1
Kod 

Orsak2
Kod 

Orsak3
Kod Beskrivning Anmärkning 

D PS 1 Felaktig hantering/beslut 
Pga. hög frekvens av arb. under hösten så 
ökar även risken för felplanering av tkl  

I BT   Banarbete/transport 
Hög frekvens av banarbeten/arbetsfordon 
under hösten 

I EA 1 Kontaktledning 
Kontaktledningen kan drabbas av fel i 
samband med höststormar 

I FK 1 Spårhalka 
Halka kan förekomma frekvent under 
hösten 

I SA 2 Plankorsning 
Kabelskada pga. grävning maa frekventa 
banarbeten 

  SA 3 Positioneringssystem 
Kabelskada pga. grävning maa frekventa 
banarbeten 

  SA 4 Signal 
Kabelskada pga. grävning maa frekventa 
banarbeten 

  SA 5 
Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem       

Kabelskada pga. grävning maa frekventa 
banarbeten 

I TA 2 Kabelanläggning 
Kabelskada i telekabel pga. grävning maa 
frekventa banarbeten 

J AS   Avvikande sammansättning 
Om tågets sms inte stämmer med uppgift i 
Trainplan 

  AS 1 Överskjutande lastprofil 
Punktnedsättning pga. överskriden 
lastprofil 

  AS 2 Långt tåg Ex tåg för långt för vissa spår 

  AS 3 För tungt tåg 

Tunga tåg kan förekomma hela året och 
kan ställa till med störningar, varför vi bör 
följa detta. 

  AS 5 Loktransport 
Nedsatt Sth pga. fel fordonstyp, vagntyp 
eller loktransport 

J DM 3 Strömavtagare 
Ktl/strömavtagare kan drabbas av fel i 
samband med storm  

  DM 4 Hjulskada/dragfordon 
Kan bl.a. uppstå efter att hjul låst och 
kanat pga. halka "hjulplatta" 

J VA 3 Hjulskada/vagn 
Kan bl.a. uppstå efter att hjul låst och 
kanat pga. halka "hjulplatta" 

O DJ 1 Påkörda djur Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc. 

  DJ 2 Djur i spåret Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc. 

  DJ 3 Påkörd ren Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc. 

O NA   Naturhändelser 
Bl.a. Halt väglag som drabbar ett tåg vid 
en plats; Underminering  

  NA 2 Översvämning Skyfall vid ex höststormar etc. 

  NA 3 Storm Större risk för storm under hösten 

  NA 5 Skred 
Jord/sten skred kan förekomma i samband 
med kraftigt regn. 

O SY 1 Avsyning av banan Kan behövas efter att storm dragit fram 

O TÅ   Tåg/arbetsrörelse Hög frekvens av arbetsfordon på hösten 

  TÅ 1 Urspårning/kollision 

Avser när tågfordon är direkt inblandad i 
händelsen ex. vid sammanstötning med 
nedfallet träd 

  TÅ 4 Otillåten stoppassage 
Vid halka kan tåg/fordon få svårigheter 
att stanna 

  TÅ 5 Uppkörd växel Hög frekvens av arbetsfordon på hösten 
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Kontakt 
Vid frågor kring uppföljningsrapporten, kontakta författarna av detta dokument. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


		2022-01-21T08:56:05+0100
	Marika Gjerdrum




