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Bakgrund 

Trafikverket tar tillsammans med berörda parter fram nationella årstidsstyrda 

beredskapsplaner inom järnväg för att förebygga och minimera årstids och väderrelaterade 

risker. Rapporten omfattar uppföljning av nationell vårens beredskapsplan inom järnväg 

under perioden vecka 12 till 22 år 2021. Rapporter och ytterligare information sammanställs 

och kommuniceras på Trafikverkets hemsida.   

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

jarnvag/ 

Syfte 

Syftet med rapporten är att sammanfatta uppföljningen av våren 2021 och identifiera 

förbättringar inför kommande vårens beredskap.  

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)  Q2 2020.                                                                                    

Fyra gånger om året samlas branschen för att blicka framåt till kommande årstidstyrd 

beredskapsplan 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. 

Sammanfattning 

Även om början av vårperioden var bra så har punktligheten gått ner i landet och antalet 

merförseningstimmar timmar och händelser har ökat jämfört med föregående år. Dom 

största händelserna är kopplat till översvämningar och höga vattenflöden i norr på grund av 

av snösmältning. I mitt var det blåsigt med träd som föll över anläggningen och 

översvämningar stora regnmängder. Söderut var det gräsbränder och bränder i anslutning 

till anläggningen som dominerade. Dessvärre fortsätter obehöriga i spår att vara ett 

problemområde ur såväl ett punktlighets som arbetsmiljöperspektiv. 
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Merförseningar under perioden 

 

 

Merförseningstimmar olyckor/Tillbud och yttre faktorer under perioden 
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Registrerad merförsening (h) i respektive underhållsdistrikt. 
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Sammanfattning väder 
 

Temperaturen under våren 2021 var ganska normal i hela landet. Avvikelserna låg inom ca 

en halv grad från genomsnittet. Mars bidrog med temperaturöverskott medan april och maj 

var kyliga och drog ner medeltemperaturen. Nederbördsmässigt blev det torrare än normalt. 

I Norrland fick man en normalblöt vår. I södra Sverige föll nederbördsmängder omkring 

eller över det normala, blötast blev det i sydöstra Svealand. Ett stort bidrag till överskottet 

var den kraftiga nederbörd som föll under vecka 21. 

 

 

Avvikelsekartor för våren (1 mars-31 maj) 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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Utfall och analys 

Statistiken bygger på giltighetsperioden för beredskapsplanen.                                               

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.  

 

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. 

 

10 st största händelserna under perioden kopplat till vårens beredskapsplaner. 

 

Merförseningstimmar 

För att få en jämförelse med tidigare år väljs ett antal orsakskoder ut som är relaterade till 

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

konsekvenserna av effekter utifrån väderförhållanden.  

Registrerade merförseningstimmar för utvalda orsakskoder var på totalen högre för våren 

2021 än föregående år, men lägre än 2017-2019. Koden Olyckor/tillbud och yttrefaktorer 

har ökat jämfört med tidigare år och övriga koder har minskat jämfört med 2017-2019, 

förutom olyckor/ tillbud och yttre faktorer (ONA) som är högre än tidigare. Under våren har 

trafikmängden för godståg återgått till det normala. Persontåg ligger cirka 10% lägre jämfört 

Händelsestartd

atumet
UHd Nivå1 Nivå2 Nivå3 Medförs (h)

Antal störda 

tåg

2021-05-20 UHdm Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Spårlednigsfel 107,1 61

2021-05-18 UHdn Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Översvämning 89,9 144

2021-06-02 UHdn Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Brand 82,5 20

2021-05-26 UHdö Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Översvämning 63,5 390

2021-03-28 UHdn Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Sommartid 61,6 64

2021-05-27 UHdö Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Översvämning 54,8 89

2021-04-01 UHdv Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Människa Påkörd/suicidal person 48,9 51

2021-03-24 UHdn Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Skred 47,7 7

2021-06-03 UHdn Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Brand 46,0 23

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Naturhändelser Träd 559,8 922021-05-27 UHdm
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med 2019.

 

Registrerad merförsening vårkoder 

 

 

Uppföljning av identifierade risker inför perioden 

Solkurvor 

Under perioden har 11 misstänkta solkurvor rapporterats. Inga av dessa har orsakat några 

hinder för tåg. Den kalla och regniga perioden har spelat stor roll. 

 

Misstänkta Solkurvor 2018 2019 2020 2021 

Antal 123 11 14 11 

 

Skred/Lavin 

Skredvarningsanläggningen Kopparåsen-Vassijaure är återställd och åter i bruk. 

Tillsammans med uppdaterade snökanoner på sträckan har antalet händelser och 

Registrerad merförsening (h) 
för utvalda vårkoder       

  

Driftledning Infrastruktur Järnvägsföretag 
Olyckor/Tillbud 

och yttre 
faktorer 

Vår 2017 454 4985 1416 2243 

Vår 2018 486 6334 1821 2476 

Vår 2019 370 2997 1603 1963 

Vår 2020 295 1296 823 1885 

Vår 2021 436 2076 1152 2961 

Förändring 
2019-2021% 

 
+17% 

 
-30% 

 
-28% 

 
+50% 



11 (30) 

merförseningar minskat kraftigt. 2020 var skred på sträckan i topp 10 på stora händelser. 

Under perioden 2021 var det sammanlagt 4 st händelser. Norr om Arvidsjauri orsakade 

stora mängder smältsnö ett snögalleri som riskerade att rasa ihop. Störde totalt 3 tåg och 

merförseningar på 13,1 (h). Stora snömängder på tak och andra anordningar som ska skydda 

mot snö bör det vara särskilt fokus på under årstiden och hanteras som en risk 

UHd HändelsePlats HändelseStråk Nivå3 
Medförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

UHdn Abisko östra Malmbanan Skred 47,7 7 

UHdn Vassijaure Malmbanan Skred 5,5 5 

UHdn Björkliden Malmbanan Skred 15,3 5 

UHdn Vassijaure Malmbanan Skred 4,7 2 

 

Tjälskador 

Under perioden har inga tjälskador rapporterats som medfört inställda tåg. 

 

Höga vattenflöden och snösmältning 

Under våren har det som förväntat inträffat översvämningar på grund av snösmältning efter 

kraftiga snöfall i region norr och mitt samt kraftig nederbörd främst i region öst. Att vara 

förberedd på dom kraftigaste regnen på många år är utmanande. I norr är det normalt med 

kraftig snösmältning och därför ska rondering och åtgärder för att inget hinder finns, ske 

kontinuerligt. 

Datum UHd Plats Stråk Nivå3 
Medförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

2021-05-17 UHdm Undersåker Mittbanan Översvämning 5,6 28 

2021-05-18 UHdn Nuortikon Malmbanan Översvämning 100,4 205 

2021-05-26 UHdö Flemingsberg 
Västra 

Stambanan Översvämning 63,5 390 

2021-05-26 UHdö Knivsta Ostkustbanan Översvämning 12,9 154 

2021-05-27 UHdö Hälleforsnäs 
(Sala)-

Oxelösund Översvämning 4,7 22 

 

5 största händelserna kopplat till översvämning 

 

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. 

 

Träd 

13 händelser med totalt 623 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. En enskild händelse i Ånge orsakade totalt 559 merförseningstimmar. Sträckan 
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ingår inte i en trädsäkrad sträcka. Marken ägs inte av Trafikverket och omfattas inte av 

vegetationsröjningsservitut då sträckan är av riksintresse. 

 

Bild från ofelia 20210527. Km 485+177 vid stolpe 74 mellan Ånge och Viskan 

 

Sträcka där träd föll över kontaktledning 

Träd över kontaktledningar är vanligt. Risken är störst på icke trädsäkrade banor. Även om 

en bana är trädsäkrad (träd avverkade 20 m från spåret) finns det träd kvar som inte 

omfattas av trädsäkrad anläggning. Mark som ägs av Trafikverket eller där Trafikverket har 

vegetationsröjningsservitut på trädsäkrade järnvägssträckor ansvarar Trafikverket för. 

Exempel på mark som inte omfattas: 

•                          Naturreservat, kommunala och statliga 

•                          Områden som omfattas av Naturvårdsavtal 

•                          Olika skyddsformer kring biotopskyddsområden 

•                          Detaljplanerade områden  

•                          Prickad mark 

Under perioden har Trafikverket i förebyggande syfte inte stängt av några sträckor för 

stormvarningar. 

Km 
489 
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Åska 

Under perioden har åska rapporterats vid endast 2 tillfällen. En stor anledning är den kalla 

och regniga vårperioden. Ventilavledare på hjälpkraftanläggningen är installerade i alla 

transformatorer och kablar och det finns för övrigt åskskydd i alla teknikhus. 

2021-
05-20 UHdm 

Olyckor/Tillbud och 
yttre faktorer Naturhändelser 107,1 61 Åska 

2021-
05-20 UHdm 

Olyckor/Tillbud och 
yttre faktorer Naturhändelser 29,5 64 Åska 

 

Öppningsbara broar 

Inga händelser kopplat till broar som inte öppnats efter vintersäsongen. Under perioden har  

fel på broar vid Södertälje kanal orsakat 32 timmar merförsening samt Göteborg/Kville 44 

tim merförsening. Totalt för samtliga broar 131 timmar merförsening. 

 
Höga lufttemperaturer 

Kyliga april och maj drog ner medeltemperaturen och inga anmärkningsvärda förhållande 

har noterats. 

 

Bränder 

Antalet händelser och merförseningstimmar är jämförbart med 2019. 

Under perioden har 44 bränder rapporterats. Rapporterna innefattar mindre rökutveckling 

til bränder i anläggningen och andra bränder i närheten av anläggningen. Totalt har det 

registrerats drygt 226 merförseningstimmar och påverkat 240 tåg. 2 bränder i banvallen 

efter norra stambanan orsakade 133 merförseningstimmar. Bränderna låg i anslutning till 

varandra och inom samma dygn.  

 

Kontaktledning 

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

med 2019, 1322 (h) och är en stor anledning till förbättringen på orsakskod infrastruktur.   

Vid nedtagning och omhändertagande av havererade strömavtagare 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 för kontaktledning på totalt 496 merförseningstimmar 

 

Olyckor, tillbud och yttre faktorer 

Antalet händelser som är registrerade som ONA (olyckor, tillbud och yttre faktorer) har ökat 

med 50% mot jämförbar period 2019. Koden är bred och inkluderar även urspårning, halt 

spår, människa i spår m.m.  

 

 

 

Den kod som ökat kraftigt mot jämförbar period 2020 är OMÄ koder (obehöriga i spår, 

påkörd person, polis/sjukdom) där har antalet ökat mellan 1 januari-17 juni och har 

påverkat punktligheten negativt med 1,6%. Det som sticker ut är merförsening beroende på 

sjukdomsfall och ingripande av Polis. Många händelser handlar om stora avstängningar och 

där Polis/Räddningstjänst som lämnar området utan att meddela att ärendet är avslutat till 

Trafikledning.  

Ett förbättringsområde är kommunikation och samarbete kring händelser mellan 

Polis/Räddningstjänst och Trafikledning.   

 

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

1963 1885

2961

1705

1239

0

500

1000

1500
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2500

3000

3500

Vår 2019 Vår 2020 Vår 2021 Människa 2021 Naturhändelser
2021

Registrerad merförsening (h) för utvalda vårkoder 
Olyckor/Tillbud och yttre faktorer
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Utveckling OMÄ händelser 2011-2021 

 

Av merförseningtimmar i posten övrigt i nedanstående diagram står dom 10 största 

händelserna för drygt 79 % av bortfallet och hanterar händelser som exempel: Träd, 

Omställning till sommartid, Översvämning. Tåg kört fast, Åska samt fågel i kontaktledning. 

 

År (PAU) Period Orsakskod Nivå3 Antal Händelser

Antal 

orsaksrapporterade 

merförseningar +3 

Registrerad 

merförsening 

timmar

2020 1 jan - 17 juni OMÄ - - 213 580 86

2021 1 jan - 17 juni OMÄ - - 265 827 126

2020 1 jan - 17 juni OMÄ 01 Påkörd/suicidal person 227 3309 933

2021 1 jan - 17 juni OMÄ 01 Påkörd/suicidal person 221 3498 1016

2020 1 jan - 17 juni OMÄ 02 Obehöriga i spåret 667 5806 1059

2021 1 jan - 17 juni OMÄ 02 Obehöriga i spåret 771 6374 1060

2020 1 jan - 17 juni OMÄ 03 Polis/sjukdom 778 2329 418

2021 1 jan - 17 juni OMÄ 03 Polis/sjukdom 986 3234 631
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Mediehändelser 

Det omfattande regnvädret var i fokus i medier under perioden. 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 under hela året för att minska risken för 

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

 

 

Förberedelser  

Nationella resurser 

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. 

225

74

46

200

1158

Registrerad merförsening 1239 (h) Orsak utbrutet ur 
orsakskod naturhändelser

Brand Skred Storm/Snöstorm Översvämning Övrigt
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Beredskapsplaner och uppföljningsrapporter riktar sig till Trafikverket och operativa 

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

väderhändelser. 

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 

Checklista kommer att skickas ut till respektive region där förberedelser utifrån BAS 

kontrakt begärs in. Det blir också viktigt att säkerställa att förberedelserna är utförda genom 

uppföljning och stickprov. Checklistor arbetas fram under sommaren 2021 och till hösten 

vara klara för avstämning. 

Hantering väder och årstidsstyrda aktiviteter För att kunna skapa förutsättningar för 

ett förebyggande arbete inför trafikstörande väderförhållanden inom järnväg. Därför är det 

viktigt att det även skapas stöd för Trafik att arbeta operativt med dessa frågor.                                                                                                                                              

Av den anledningen skapas ett arbetsrum där den typen av dokument kommer att ligga och 

uppdateras löpande med dom senaste uppgifterna.  

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. 

Trafikverkets webbsida finns aktuellt material från nationell beredskap är uppdaterade, 

vilket gör det lättare hitta materialet för externa intressenter. 

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 

Nya järnvägsoperatörer  

KAM har i uppgift att informera järnvägsföretag om gällande beredskapsplaner, vilka risker 

och förberedelser som behöver utföras kommande period kopplat till respektive 

årstidsrelaterade beredskapsplan. Aktivt samla in förbättringsförslag till kommande 

beredskapsplaner och vidarebefordra till nationell samordnare beredskapsplaner. 

Initiativ till ett nytt forum inom TTT som behandlar fordon och teknik. Forumet 

föreslås få i uppgift att 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. Beslut tas efter sommaren av exekutiva ledningsgruppen. 
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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 och återkoppling kommer efter sommaren att förändras där Trafikverket 

kommer att använda digitala utvärderingar. 

 

Återkoppling NOL - Nationell operativ ledare 

Under perioden har man inte gått upp i beredskapsnivå. 

Hantering vid händelse vid detektorlarm har blivit tydlig hur operativ personal ska göra, 

vilket underlättat hanteringen att röja linjen från uppställda vagnar. 
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Norr 

Sammanfattning  

Inför våren genomfördes inga uppstartsmöten med entreprenörerna. Beredskapen har varit 

god, men det finns förbättringspotential i proaktivitet vad gäller höga vattenflöden, rensning 

av trummor och kontroll av snömängder på tak och snögallerier. Inga höjningar av 

beredskapsnivåern har förekommit. Dom största händelserna i norr var bortspolning av 

banvallen Nourtikon-Ripats samt snösmältning som orsakade att ett snögalleri höll på att 

rasa in på Malmbanan. Även problem med blåst och mycket regn runt Jakobshyttan och 

Linddalen på Hallsbergs område samt Frykdalsbanan. Växelsmörjning i förebyggande syfte 

är viktigt när värmen kommer. 

 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Norr 

5 största händelserna 

Vecka Datum UHd Plats Händelseid Nivå3 
Medförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

12 2021-03-24 UHdn 
Abisko 
östra H3442141 Skred 47,7 7 

12 2021-03-28 UHdn Hällnäs H3442637 Sommartid 61,6 64 

20 2021-05-18 UHdn Nuortikon H3484360 Översvämning 100,4 205 

22 2021-06-02 UHdn Brattsbacka H3497314 Brand 87,9 21 

22 2021-06-03 UHdn Norrfors H3498461 Brand 46,0 23 

 

Förbättringsförslag 

Frykdalsbanan är i behov av upprustning.  

Växelsmörjning i förebyggande syfte är viktigt när värmen kommer. 

Proaktivitet vad gäller höga vattenflöden, rensning av trummor och kontroll av snömängder 

på tak och snögallerier.     
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Väder 

 

 

Underhållsdistrikt Nord har under våren varit torrare än normalt. På de flesta platser 

uppmättes nederbördsmängder på 50-100 % av det genomsnittliga. Undantaget är 

fjälltrakterna och Tornedalen som fick 100-150% av det normala. Medeltemperaturen för 

våren 2021 blev normal. 

Slutet av mars präglades av lågtryck som som ibland passerade över underhållsdistriktet. 

Det bidrog till blåsigt väder och i Lapplandsfjällen en del snö men även regn. I övrigt var det 

temperaturer som mestadels låg över eller på sina håll mycket över det normala.  

April blev i allmänhet ostadig med lågtryck som passerade Sverige. Det gav blåsigt väder 

med genomsnittlig byvind över det normala. Trots det ostadiga vädret blev april torrare än 

normalt. I ett stråk från Västerbottens- och Norrbottenskusten upp till nordligaste Lappland 

blev det dock blötare än normalt i samband med flera snöfallsområden. Största 

snödjupsökning inträffade mellan den 23 och 24 i Lövånger på 43,1 mm. Utöver blåsten och 

nederbörden var temperaturen i april allmänt omkring det normal, men dominerades av 

nord- och nordvästvindar som förde ner kalluft. Månadens lägsta temperatur i norra 

Lappland den 9 då temperaturen var så låg som -24,8°. Dock fanns det tillfällen som 15-20 

april då varm luft fick vandra upp söderifrån i samband med ett högtryck. Lägsta temperatur 

-18,7° uppmättes i norra Lappland, vilket är den lägsta temperatur som uppmätts i Sverige i 

maj sedan 1999. Den 13 maj var värmen på ett tillfälligt besök då både Skellefteå och 

Lycksele fick 25°. Det var ostadigt med regn och skurar men även snö. Den 21 föll ganska 

allmänt 5-10 cm nysnö i Norrbotten och östra Lappland. I övrigt var det inga 

nederbördsmängder som stack ut under de tre första veckorna av maj. 
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Mitt 

Sammanfattning  

Perioden började bra. Vecka 14, 2 st händelser som ökade merförseningar kraftigt. Där ett 

signalfel samt kontaktledningsfel dominerade merförseningen under veckan. Veckorna efter  

var normal och även bättre än normalt, fram till vecka 20 när åska gjorde ett nerslag. 

Perioden avslutades med 2 st större kontaktledningsfel. 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Mitt 

5 största händelserna 

Vecka Datum UHd Plats Händelseid Nivå3 
Merförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

14 2021-04-11 UHdm Karlsberg H3454667 Signalfel 47,9 12 

14 2021-04-11 UHdm Bräcke H3454385 Kontaktledning 127,2 15 

20 2021-05-20 UHdm Dalgränsen H3486217 Åska 107,1 61 

22 2021-06-03 UHdm Ragunda H3499016 Kontaktledning 25,9 12 

22 2021-06-04 UHdm Grötingen H3499709 Kontaktledning 16,1 7 

 

Förbättringsförslag 

Inga förbättringsförslag identifierade. 
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Väder 

 

Vädret i Underhållsdistrikt Mitt har under våren 2021 varit torrare än normalt på de flesta 

platser med nederbördsmängder på 50-100% av det normala. Medeltemperaturen för våren 

2021 blev i princip normal i underhållsdistriktet. 

Avslutningen av mars präglades av lågtryck som mestadels hölls sig ute på Norska havet 

men som bidrog till blåsigt väder och en del regn som tidvis hade snöinslag. Varm luft 

dominerade under de återstående dagarna av mars månad vilket resulterade i temperaturer 

som mestadels låg över eller på sina håll mycket över det normala.  

Runt påskhelgen kom ett omslag till kyligare väder och temperaturen i april blev omkring 

eller något under det normala. Detta berodde främst på det ostadiga och 

lågtrycksdominerande vädret med mycket nord- och nordvästvindar som förde ner kallare 

luft norrifrån. Enstaka milda perioder förekom ändå under månaden som 16-20 april då ett 

högtryck förstärktes och förde upp varm luft. April blev blåsig eller mycket blåsig med 

genomsnittlig byvind över det normala. Särskilt blåsigt var det på påskaftonen den 3 då en 

varmfront passerade över fjällen med mycket hård vind. Månaden blev i medeltal torr, 

undantaget delar av fjällen, södra Gävleborg och Uppland där det kom nederbördsmängder 

omkring det normala. Nederbörden handlade både om regn och snö.  

De tre första veckorna av maj präglades av kyligt väder och det var bara stundtals som 

värmen gjorde besök under månaden. Det kyliga vädret bidrog till låga temperaturer, 

speciellt nattetid. Morgonen den 8 hade Särna i norra Dalarna -7,1°. Kristi Himmelfärdsdag 

den 13, var en av de få tillfällen då värmen gjorde besök och landets högsta temperatur stod 

Torpshammar i Medelpad för med 26,5°. Perioden var tidvis ostadig med regnskurar och 

lokalt även en del åskurladdningar. Den kalla luftmassan i samband med en 

lågtryckspassage resulterade i ett nysnötäcke den 5 i gränstrakterna Värmland/Dalarna. 
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Öst 

Sammanfattning  
Beredskapen har varit bra. Vårperioden har generellt varit normal eller bättre än normalt. 

Förutom vecka 14 med ett större kontaktledningsfel I Kumla. Öst skulle ha gått upp i 

beredskapsnivå den 28 maj vecka 21, då det kom extremt mycket regn i området men så blev 

inte fallet. Stora problem med höga vattenflöden i Flemingsberg och Knivsta, även 

vägtrafiken drabbades hårt. Perioden avslutades med 2 st större kontaktledningsfel, varav 

det i Mölnbo var en kontaktledningsstolpe nerkörd.  

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Öst. 

5 största händelserna 

       Vecka Datum UHd Plats Händelseid Nivå3 
Medförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

14 2021-04-09 UHdö Kumla H3453479 Träd 72,1 49 

21 2021-05-26 UHdö Flemingsberg H3491477 Översvämning 63,5 390 

21 2021-05-27 UHdö Jakobshyttan H3492081 Översvämning 54,8 89 

22 2021-06-02 UHdö Mölnbo H3496862 Kontaktledning 41,3 219 

22 2021-06-04 UHdö Björnlunda H3499991 Kontaktledning 40,7 69 

 

Förbättringsförslag 

Inga förbättringsförslag identifierade. 
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Väder 

 

Vädret i Öst kan sammanfattas som blötare än normalt med nederbördsmängder på 100-

150% av det normala. Ett stort bidrag till överskottet kom 25-26 maj med allmänt 40-50 

mm regn. Medeltemperaturen hamnade omkring det normala, där mars var varm medan 

april och maj drog ner medeltemperaturen. 

Den 23-31 mars uppmättes hela 19,7°  i Sörmland vilket var nytt värmerekord, men också 

tidvis ostadigt med mycket regn västerifrån vilket resulterade i delar av Östergötland 

uppmätte 44,9 mm i dygnsnederbörd och i sydligaste Närke 37,1 mm. 

April var blåsigt med vindar över det normala i samband med det lågtrycksbetonade vädret 

som dominerade. Särskilt blåsigt var det den 9:e  i Sörmland med kortvariga stormbyar på 

24,7 m/s. I övrigt dominerade kyliga nord- och nordvästvindar, vilket gav en 

medeltemperatur något under det normala i april. Månaden blev även torrare än normalt 

med nederbördsmängder på 75-100% av det normala. Längs kusten och på Gotland var det 

t.o.m. mycket torrt med under 50% av den normala nederbördsmängden.  

De tre första veckorna av maj präglades av kyligt väder och bara stundtals som värmen 

gjorde besök. Varm luft letade sig in över landets södra delar den 10-13 med som mest 27,8° 

i södra Östergötland den 10 och 25,6°  i Närke den 12. Vädret var tidvis ostadigt med regn, 

skurar och enstaka åskurladdningar. I samband med lågtrycksutveckling i Södermanland 

uppmättes 28,6 mm regn.  
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Väst 

Sammanfattning  

Perioden har varit normal jämfört med våren 2020 men klart bättre än 2019. Dom största 

händelserna kopplat till uppföljningskoder var person i spår med 4 av 5 händelser. 

Hastighetsnedsättning vecka 15 pga översvämning, drabbade totalt 170 tåg. 

 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Väst. 

 

5 största händelser 

     Vecka Datum UHd Plats Händelseid Nivå3 
Merförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

12 2021-03-28 UHdv Skövde c H3444618 Påkörd/suicidal person 29,9 26 

13 2021-03-31 UHdv Partille H3447029 Påkörd/suicidal person 30,0 34 

13 2021-04-01 UHdv Partille H3447947 Påkörd/suicidal person 48,9 51 

15 2021-04-14 UHdv Åmotfors H3457667 Hastighetsnedsättning 18,8 170 

17 2021-04-26 UHdv Frändefors H3466833 Påkörd/suicidal person 18,1 6 

 

 

Förbättringsförslag 

Inga förbättringsförslag inlämnade. 
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Väder 

  

Vädret I Väst kan sammanfattas som ganska normalt vad gäller totala nederbördsmängden. 

Även medeltemperaturen hamnade omkring det normala, där mars var varm medan kyliga 

april och maj drog ner medeltemperaturen något. 

Mars inleddes med relativt stabilt väder då lågtrycken höll sig i norr. Efterhand tog 

lågtrycken en sydligare bana vilket gav ett ostadigt avslut på mars månad. Temperaturen låg 

mestadels över det normala under slutet av månaden.   

Runt påskhelgen blev det omslag till kyligare väder och april blev kallare än normalt. Detta 

berodde främst på det ostadiga och lågtrycksdominerade vädret med mycket nord- och 

nordvästvindar över det normal,som förde ner kall luft. Det förekom enstaka milda perioder 

under månaden som 16-20 april då ett högtryck förstärktes över Skandinavien och förde upp 

varm luft och månadens högsta temperatur i landet noterades I Varberg 20,5° . Särskilt 

blåsigt var det den 9 med mycket hårda vindbyar på flera håll. I området uppmättes på visa 

ställen en medelvind på 22,6 m/s. Det var också torrare än normalt under april. Längs 

västkusten var det allra torrast med nederbördsmängder under 25% av det normala.  

Det kyliga vädret fortsatte in i maj och på flera håll uppmättes 3-6 minusgrader. Maj var 

ostadigt och ett intensivt lågtryck gav stora regnmängder den 6, särskilt i gränstrakterna 

mellan Götaland och Svealand. Vissa områden i Dalsland fick 31,6 mm. Det förekom även 

snö i Västergötland med 3 cm nysnö. Underhållsdistriktet präglades av en hel del regn och 

åskskurar med inslag av hagel. Kristi Himmelfärdsdagen den 13, blev den dittills åskrikaste 

dagen.  
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Syd 

Sammanfattning  

Syd har under perioden varit bra eller snarare bättre än föregående vårperiod huvuddelen av 

perioden. Veckorna 14,16,18,19 var sämre och berodde på människa i spår vecka 14 och 22.  

2 st Kontaktledningsfel där orsaken till fel inte fastställts vecka 19. 

 

 

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Syd. 

 

Större händelser 

 

    Vecka Datum UHd   Plats Händelseid Nivå3 
Merförs 

(h) 

Antal 
störda 

tåg 

14 2021-04-06 UHdsy Eneryda H3450665 
Påkörd/suicidal 

person 21,4 23 

18 2021-05-05 UHdsy 
Malmö 
Godsbangård H3473609 Kontaktledning 33,4 30 

19 2021-05-16 UHdsy Älmhult H3482192 Kontaktledning 85,1 51 

22 2021-06-02 UHdsy Hästveda H3497831 Obehöriga i spåret 21,9 21 

22 2021-06-05 UHdsy Malmö c H3500366 Bromsfel 25,6 67 

 

Förbättringsförslag 

 

Inga förbättringsförslag inlämnade 
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Väder 

 

Vädret i Underhållsdistrikt Syd kan för perioden sammanfattas som ganska normalt vad 

gäller nederbördsmängden. Medeltemperaturen hamnade strax under det normala, där 

mars var varm medan kyliga april och majmånader drog ner värdena.  

Fokusperioden inleddes med relativt stabilt väder då lågtrycken höll sig i norr. Efterhand tog 

lågtrycken en sydligare bana vilket gav ett ostadigt avslut på mars månad. Temperaturen låg 

mestadels över det normala under sista tredjedelen av mars månad.  

Runt påskhelgen blev det omslag till kyligare väder och april blev kallare än normalt, i 

Småland lokalt 2 grader kallare. Månaden dominerades av lågtryck och ostadigt väder med 

mycket nord- och nordvästvindar. Natten till den 26 noterades -8,5°  i Småland, vilket är 

den lägsta temperaturen som uppmätts så sent på säsongen på 40 år. Det förekom enstaka 

varmare perioder som 16-20 april då ett högtryck förstärktes över Skandinavien och förde 

upp varm luft. Nederbördsmässigt var april torrare än normalt i främst östra Småland 

medan sydöstra Skåne och delar av Sydsvenska höglandet fick mängder omkring det 

normala. Nederbörden handlade mest om regn och skurar men vid flera tillfällen även 

snöfall som gav mätbart snödjup även om snön snabbt smälte dagtid. April blev en blåsig 

månad med genomsnittlig byvind över det normala. Särskilt blåsigt var det den 9 i Götaland 

i samband med ett lågtryck västerifrån då mycket hårda vindbyar uppmättes på flera håll i 

underhållsdistriktet. 

Det kyliga vädret fortsatte in i maj och på flera håll noterades 3-6 minusgrader under de 

inledande dygnen. Det var även ostadigt under fokusveckorna och exempelvis gav ett 

intensivt lågtryck stora regnmängder över södra Sverige den 6. Allra mest fick Öland med 

18,7 mm medan i Småland uppmätte 1 cm nysnö samma dygn på visa håll. Lokalt förekom 

även åska och hagel. 
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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


