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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 sommarberedskapsplan för järnväg, giltig 

mellan veckorna 23 till 35, 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 möjlighet 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 sommaren. 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 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/


Sammanfattning 

Under sommaren har det varit varmare än normalt i stora delar av landet samtidigt som 

det förekommit stora nederbördsmängder i Dalarna och Gävleborg. Åska har 

förekommit mer än normalt. Dessa tre väderhändelser påverkade järnvägen mest under 

perioden. Dessvärre fortsätter också obehöriga i spår vara ett problematiskt område ur 

såväl ett punktlighets- som ett arbetsmiljöperspektiv. 

Början och slutet av sommarperioden har varit kallare än normalt. Trots att det varit 

mycket torrt har skogs och gräsbränder bara förekommit i liten omfattning mot tidigare 

år och även jämfört med andra delar av Europa. En av anledningarna är att 

järnvägsföretag har arbetat förebyggande med b.l.a bromsar och utbildning för att 

förhindra gnistbilding vid inbromsning.  

Förberedande arbeten inför sommarperioden har varit intensiv och omfattande men 

visar på bra resultat. Framförallt märks positiva effekter av de arbetssätt som tagits fram 

i branschsamarbeten, rutiner och instruktioner, t.ex när det gäller hantering av 

riskklassningar och arbete med solkurvor.  

Det avgick fler persontåg än någon augustimånad tidigare. Punktligheten var den bästa 

för en augustimånad sedan 2001, med en hög tillgänglighet i form av ett stort antal 

avgångar och bra punktlighet. Trafikverket får mycket positiv återkoppling för hur 

samarbetet fungerar. 

 

 

Antal störda tåg under perioden totalt. 
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Registrerad merförsening infrastruktur under perioden (h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Väder 

Sommaren 2021 bjöd på ett ganska jämt fördelat temperaturöverskott i hela landet. En 

rekordvarm juni och en varm augusti bidrog till överskottet medan en kylig juli drog ner 

medeltemperaturen. Nederbördsmässigt blev det varierat runtom i landet med mängder 

både över och under det normala. Sommaren var blöt i nordvästra Götaland men 

framförallt i nordöstra Norrland, medan det var torrare än normalt i främst fjällvärlden 

samt delar av Skåne. 

 

Avvikelsekartor för sommaren (1 juni-31 augusti) 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 vecka 23-35. 

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

tillkommande försening mellan två mätpunkter som följer direkt efter varandra i 

Trafikverkets system för avvikelser. 2020 var ett speciellt år och speglar också utfallet. 

Jämfört med dom 5 senaste åren syns en försiktigt positiv trend trots att det fanns stora 

utmaningar kring extremvädret under perioden. 

 

  

Driftledning Infrastruktur Järnvägsföretag 

Olyckor/Tillbud 

och yttre 

faktorer 

2017 562 5157 781 2703 

2018 562 8606 1552 5370 

2019 462 6022 403 4807 

2020 391 4435 364 2646 

2021 596 5937 444 4977 

Registrerade merförseningstimmar (+3 min). Observera att driftledning avser alla 

driftledningskoder. 

 

 

Registrerade merförseningminuter (+3 min) totalt under perioden 2017-2021. 
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IBT kod, Banarbete/transport har minskat kraftig i antal störda tåg och 

merförseningstimmar under sommaren, trots att anmälda händelser ökat. Under 

sommaren har ett större antal omfattande banarbeten genomförts i landet. För att 

ytterligare minska omfattningen av störningar kopplade till avvikelser, bör fokus ligga 

på att undvika banarbeten/hastighetsbegränsningar på omledningsbanor. 

Hastighetsbegränsningar på sträckor med kraftiga lutningar, som kan innebära problem 

för tåg att komma upp för under hösten, bör åtgärdas i god tid. 

Störningar orsakade av banarbete/transport under perioden 

 

Uppföljning av årstidsrelaterade risker  

Som stöd till operativ personal för att hantera väderförhållanden proaktivt och operativt 

finns instruktion ” TDOK 2017: 0362 Hantering väder- och årstidsstyrd beredskap 

järnväg”. Instruktionen används och är giltig hela året oavsett årstid.  

Bemanning  

Bemanningen under sommarmånaderna är en utmaning med schemaläggningen av 

sommarsemestrar, samtidigt som det är många banarbeten som ökar 

arbetsbelastningen. Planering och dialog är viktigt när det finns risk att inte ha resurser 

att åtgärda fel i anläggningen samt inställelsetider, när dessa tillfällen riskerar att 

uppstå. 

 

 

 

 

Kod År 

 

Merförsening (h) 
Antal 
händelser Antal störda tåg 

IBT - 2017 

 

1802 617 8620 

IBT - 2018 

 

1434 760 8029 

IBT - 2019 

 

1155 541 4860 

IBT - 2020 

 

912 323 4638 

IBT - 2021 

 

859 409 3513 
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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 rapporten. 

2021-07-08 Gransjö – åska som slagit ned i teknikhus. Stora skador på signalutrustning.  

2021-07-02 Brattsbacka – Tågurspårning. Stora skador på infrastrukturen. 

2021-09-01 Bastuträsk – Tågurspårning. Svårighet att få fram bärgningsresurser. 

Olycka/tillbud, exklusive människa, alla UHd, försening större än 30 timmar 

UtförtDatum Bandel Plats Nivå 
Merförs 

(h) 
Antal störda tåg 

2021-07-08 BDL 118 Gransjö Åska  
 

432,9 398 

2021-07-02 BDL 129 Brattsbacka Urspårning 
 

381,2 313 

2021-09-01 BDL 124 Bastuträsk Urspårning 
 

190,7 38 

2021-07-28 BDL 120 Bodens c Åska 81,9 19 

2021-06-29 BDL 611 Floby Brand 76,2 29 

2021-09-01 BDL 114 Gällivare Växel uppkörd 75,3 15 

2021-08-17 BDL 417 Hallsberg Urspårning 73,3 50 

2021-07-14 BDL 631 Arvika Åska 65,1 19 

2021-08-10 BDL 126 Åsträsk Åska 60,5 25 

2021-08-18 BDL 303 Gävle c Översvämning 58,4 296 

 

Bränder  

 

Rapporteringen från sommaren ger inga indikationer på att brand (gräs och 

skogsbrand) brevid spår varit något större problem. Den preliminära statistiken visar 

också att antalet incidenter som klassats som brandrelaterade varit färre än de senaste 

åren, trots en längre torr period i större delen av landet. Dom 5 största händelserna står 

för 73% av utfallet. En av anledningarna till minskningen, är att några tågföretag har 

148
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fokuserat på tekniska åtgärder på fordon och vagnar samt utbildning i bromsteknik. 

Räddningstjänsten har i ett fall använt vattenbombning i ett tidigt skede. Foldern 

tillsammans blir vi bättre är planerad att uppdateras under början av 2022. Foldern 

innehåller tips och råd till dom som jobbar med operativ verksamhet och tas fram i 

samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna. 

Vid förhöjd brandrisk vidtas extra försiktighetsåtgärder enligt fastställd rutin, t.ex. 

brandvakt, inga kedjor på skogsmaskiner i stenig terräng, extra brandutrustning mm. 

Dessa rutiner har under perioden fungerat bra och har inte inneburit några större kända 

svårigheter eller incidenter. 

Fåglar  

Förekomsten av fåglar är stor under sommarmånaderna med nykläckta ungar. Varje 

sommar är det en ökning av kontaktledningshaverier som beror på att fåglar kortsluter 

och orsakar ljusbågar som bränner av företrädelsevis bärlinor. Vanligast är dessa fel 

under juli månad.  

Höga lufttemperaturer – belastning på teknisk 
utrustning 

Långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning som kan bli 

överhettad och skapa driftstörningar och stopp. Kylanläggningar är installerade i 

samtliga datahallar och teknikhus, men kan bli överbelastade och därmed skapa 

problem för datorer till trafikledningssystemen. Trots den varma sommaren har inga 

större händelser om överbelastade anläggningar rapporterats. 

Höga vattenflöden 

Extremt regnoväder över större delen av Distrikt Mitt, resulterade i översvämmade 

anläggningar i mitten av augusti. Trafikverket och våra entreprenörer arbetade intensivt 

och tog till alla tillgängliga resurser  för att återställa de skador som uppstått. Ras/skred, 

elanläggningar samt avvattning behövde återställas vilket utfördes på kort tid. 

Östra/västra spåret, Gävle. Utfart norrut från Gävle till ostkustbanan och Norra stambanan.  

https://trafikverket.ineko.se/se/tillsammans-blir-vi-b%C3%A4ttre-tips-r%C3%A5d-och-information-till-dig-som-jobbar-operativt-med-j%C3%A4rnv%C3%A4gstrafik
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Olyckor och tillbud 

Registrerad merförsening olyckor och tillbud under perioden (h) 

Obehörigt spårbeträdande  

Nedan kartbild visar andelen obehörigt spårbeträdande. Utbrutet ur orsakskod olyckor 

och tillbud. Under perioden är det en ökad mängd obehörigt spårbeträdande jämfört 

med 2020 men i samma nivå som 2019, särskilt i storstadsområdena. Ofta sker 

spårbeträdande i samband med klotter och sabotage samt suicid.  

Samtliga OMÄ händelser i landet under sommarpeioden. 



Solkurvor  

Utifrån tidigare års analys av solkurvor framkom platser och sträckor med förhöjd risk 

för solkurvor. Extra arbeten för att åtgärda dessa utfördes inför sommaren 2021. Trots 

planer och arbetsinsatser kan solkurvor aldrig helt förutsägas och därmed inte heller 

helt undvikas. Fenomenet är starkt väderberoende och det är svårt att förutsäga hur 

allvarligt problemen kommer att bli och på vilka platser. Den statistik som går att 

använda nu handlar om misstänkta solkurvor och slutsatser måste dras med 

försiktighet. Det pågår ett djupare analysarbete kring solkurvor. Först efter det, går det 

att utläsa detaljerad information om vilka problem som har förekommit och vilka 

åtgärder som kommer att vidtas.                                                                                                                       

Inför sommaren slopades TDOK 2017:0363 Operativ hantering vid väderrelaterade 

händelser ersattes av intern instruktion. Anledningen är att dokumentet behöver 

uppdateras kontinuerligt för instruktioner till trafikledning gällande hantering av 

solkurvor och konsekvenser kopplat till väderrelaterade händelser. 

Bilden visar misstänkta solkurvor för 2021 Den slutgiltiga statistiken kommer att kunna redovisas senare i 
höst. Staplarna visar antalet misstänkta solkurvor och ringarna visar merförs >= 3 (h) 

 

De största händelserna (i förseningstimmar räknat) som i nuläget relaterar till 

misstänkta solkurvor under sommaren 2021 redovisas i tabellen nedan. Arbetssättet för 

inrapportering av solkurvor har förändrats så att inrapportören registrerar direkt i 

Ofelia. Resultatet av analyserna kommer att ge förutsättningar för att planera och utföra 

åtgärder i syfte att minska risken för solkurvor.  
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Starttid, 
Händelse- + 
felrapportID Händelse-kontrakts-område 

merförs 
>= 3 (h) 

Antal tåg                               
Ors-
tågnr 

                        
plats,  -
bandel, -
sträcka, -
Dlo 

Händelse-
distrikt 

2021-06-18, 
15:50 

Södra stambanan (Järna) / 
(Katrineholm)-(Nässjö) och BDL 
492 

27,7 Tot:69 
Rst:59 

Gt:6 

Norrköpings 
c, 
BDL 504, 

UHd: öst 

2021-07-02, 
22:12 

Västra Stambanan (Gnesta)-
(Hallsberg) 

46,7 Tot:55 
Rst:39 
Gt:15 

Flen, 
Fle, 
BDL 414, 

UHd: öst 

2021-07-12, 
12:46 

Luleå-Gällivare-Koskullskulle 51,5 Tot:35 
Rst:10 
Gt:24 
Tjt:1 

Gullträsk, 
(Glt)-(Lkä), 
BDL 118, 

UHd: nord 

2021-07-14, 
15:39 

Långsele-Vännäs, Mellansel-
Örnsköldsvik 

76,3 Tot:11 
Rst:0 
Gt:11 
Tjt:1 

Degermyr, 
Dgm, 
BDL 129, 

UHd: nord 

2021-07-16, 
15:06 

Västra Götaland Göteborg 90,0 Tot:20 
Rst:1 
Gt:17 
Tjt:5 

Pölsebo, 
Pöb, 
BDL 603, 

UHd: väst 

2021-07-26, 
15:18 

Stockholm Nord 25,7 Tot:88 
Rst:75 

Gt:1 
Tjt:12 

Uppsala c, 
(U)-(Una), 
BDL 429 

UHd: öst 

Preliminärt dom 6 största händelserna kopplat till merförseningstimmar solkurvor 

 

Vegetation  

 

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, men också en ökad brandrisk. 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. 

Ogräsbekämpning 

När det gäller ogräsbekämpning har den utförts enligt plan och inga större avvikelser 

har rapporterats. Omfattningen är snarlik från förra året. Bekämpning av jätteloka har 

däremot utökats. 

Trädsäkringsprojektet 

För att öka säkerheten längs järnvägen har arbeten utförts i det så kallade 

Trädsäkringsprojektet. I år fortgår trädsäkring på Malmbanan, Värmlandsbanan och 

Svealandsbanan. Utöver det har det påbörjats förberedande arbete för att trädsäkra 

problemområden på Bohusbanan, Kinnekullebanan och Stångådalsbanan. Det pågår 

många aktiviteter kring trädsäkring i region väst även kommande år.   



Åska  

Åska och blixturladdningar sker främst under sommarmånaderna. Detta beror på att 

åska lättare uppstår i varm och fuktig luft. Blixtnedslag kan orsaka stora störningar i 

teknikutrustning för tågföringen och även påverka järnvägsanläggningen genom att 

kraftmatningen till omformarstationerna via leverantören slås ut. Naturrelaterade 

händelser (regnoväder med åska, periodvis höga temperatur) orsakade markant ökning 

av s.k. stora fel under perioden. Med ”Stora fel” menas fel som genererar mer än 16 

merförseningstimmar. Störningar från denna typ av händelse har under de senaste åren 

utgjort mer än 50 % av den totala förseningsvolymen trots att händelserna endast utgör 

2-3% av antalet händelser. 

Inom VO Underhåll tillämpas ett nytt arbetssätt kring utvärdering av större störningar 

från infrastrukturen. Målsättningen är att via analys av och erfarenhetsåterföring från 

dessa händelser minska förekomsten av liknande händelser framöver och på så sätt 

förbättra anläggningens driftsäkerhet. I undantagsfall slår åskan sönder isolatorer, 

sugtransformatorer samt kablar vilket leder till kortslutning och spänningslös 

kontaktledning. Överspänningsskydd (åskskydd) finns i anläggningar. 

 

 

Det har varit fler åskrelaterade händelser under 2021 än dom senaste 5 åren. 

 

Åska har under sommarperioden orsakat (enligt preliminär analys) 51 st händelser 

under perioden som genererat fler än 10 merförseningstimmar. Jämfört med 9 st 

händelser 2019 och 11 st 2010.                           

Dom fem största händelserna som gav flest merförseningstimmar orsakade av åska: 

Åskrapport > 10 h, alla UHd, sommar 2021 v 23-35. Händelser merförsening > 10 
timmar. 

Datum Bandel Plats Orsak (FR) Merförs (h) 

2021-07-08 BDL 118 Gransjö Åska 432,9 

2021-07-28 BDL 119 Bodens c Åska 81,9 
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2021-06-09 BDL 313 Snyten Åska 81,6 

2021-07-14 BDL 631 Arvika Åska 65,1 

2021-08-10 BDL 126 Åsträsk Åska 60,5 

 

Öppningsbara broar  

Öppningsbara broar används under sommarperioden har orsakat 6 timmars 

merförsening. Inga större problem har rapporterats. 

Mediahändelser                                                                    

Det har varit en lugn sommar för järnväg ur ett medieperspektiv. Trafikinformationen 

kring midsommar samt sommarens  järnvägsarbeten togs emot väl av medierna. 

Översvämningarna i Gävleborg och Dalarna var i fokus under några dagar i mitten av 

augusti. 

Kommunikation 

Kommunikationsplanen har följts både internt och externt. På Trafikverkets webbsida 

finns denna rapport samt beredskapsplaner och annan relevant information gällande 

sommaren. 

Trafikinformation 

Förtroendet för Trafikverket har ökat kraftigt sedan nollmätningen 2019. Stockholm är 

den region där förtroendet ökat mest sedan förra mätningen. I region Öst är förtroendet 

högst totalt sett. Attityden till järnvägen har stärkts likt förtroende för Trafikverket, så 

finns det en tydlig ökning för hur bra järnvägen i Sverige fungerar totalt sett. Järnvägens 

styrkor anses vara säkerhet och miljövänlighet. Lägst betyg får punktlighet och 

underhåll men med klart förbättrade omdömen. 

Inställda tåg 

Statistiken nedan omfattar endast person- och godståg på statliga järnvägsanläggningar, 

Inlandsbanan, Arlandabanan samt svenska delen av Öresundsbrons. 

Persontåg är tåg som är avsett för transport av resenärer.                                            

Godståg är tåg som är avsett för transport av gods. 

Inställda tåg är tåg som var planerade att framföras enligt tågplan men som inte 

framförts. 

Avbokade tåg är tåg som ställs in före klockan 0.00 dagen innan planerat avgångsdatum 
och akut inställda tåg är de tåg som ställs in efter klockan 0.00 dagen innan planerat 
avgångsdatum.        



Antalet planerade inställda persontåg har minskat från 46135 st (2020) 25159 st 2021 
vilket kopplas till situationen Covid 19.     

Godståg ligger på en stadig nivå med inställda och akut avbokade godståg. 

 

 

 

 

Akut inställda godståg till slutstation  

    

 

Avbokade godståg till slutstation 

 

Akut inställda persontåg till slutstation   

Tabell S1: Akut inställda godståg till slutstation fördelat per inställelseorsak, sommar(vecka 23-35)

Inställelseorsak

Sommar 

2013

Sommar 

2014

Sommar 

2015
Sommar 2016

Sommar 

2017

Sommar 

2018

Sommar 

2019

Sommar 

2020

Sommar 

2021

- -              3                -           -                 37           -             -               -            -            

Banarbete ej överenskommet -              -             17            1                    19           5                13                16            5               

Banarbete överenskommet -              -             34            16                 34           6                11                21            3               

Driftledning 54              24              10            16                 10           14              30                10            6               

Felaktig planering -              -             20            29                 52           52              52                31            82            

Följdorsak -              -             20            38                 37           19              83                40            52            

Infrastruktur 124            158            80            112               81           340            246             180          248          

Järnvägsföretag 2 687         3 787        1 831      2 748            2 483     2 873        2 167          1 924       2 201       

Okänd vid rapporteringstillfället 1                 1                -           -                 -          -             -               -            -            

Olycka/Yttre tillbud och Externa händelser 142            238            60            75                 109         269            211             271          220          

Omledning Driftledning 1                 1                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Infrastruktur 2                 3                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Järnvägsföretag 5                 3                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Okänd vid rapporteringstillfället -              1                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Olyckor/Tillbud och yttre faktorer 8                 11              -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Tågplanejustering 2                 -             -           -                 -          -             -               -            -            

Tågplanejustering 44              43              -           -                 -          -             -               -            -            

Totalt 3 070       4 273       2 072     3 035         2 862    3 578       2 813        2 493     2 817     

Anm: På grund av osäkerhet om kvaliten på rapporterad inställelseorsak bör uppgifterna tollkas med försiktighet. 

Tabell S2: Avbokade godståg till slutstation fördelat per inställelseorsak, sommar(vecka 23-35)

Inställelseorsak

Sommar 

2013

Sommar 

2014

Sommar 

2015

Sommar 

2016

Sommar 

2017

Sommar 

2018

Sommar 

2019

Sommar 

2020

Sommar 

2021

- -             -             -             -             1                -             -             -             -             

Banarbete ej överenskommet -             -             39             9                51             81             175           133           91             

Banarbete överenskommet -             -             5 876        2 292        3 046        1 784        3 382        3 400        3 348        

Driftledning 247           53             28             3                12             13             20             76             2                

Felaktig planering -             -             919           1 240        1 802        1 217        1 150        1 534        856           

Följdorsak -             -             518           1 045        2 904        84             179           212           145           

Infrastruktur 886           1 352        1 328        214           90             368           186           297           130           

Järnvägsföretag 27 077     23 213     15 071     18 421     21 711     16 794     16 123     15 642     15 725     

Okänd vid rapporteringstillfället 33             14             -             -             -             -             -             -             -             

Olycka/Yttre tillbud och Externa händelser 24             53             8                34             93             49             1 097        1 537        3 586        

Omledning Driftledning 1                -             -             -             -             -             -             -             -             

Omledning Infrastruktur 22             29             -             -             -             -             -             -             -             

Omledning Olyckor/Tillbud och yttre faktorer 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Omledning Tågplanejustering 6                4                -             -             -             -             -             -             -             

Tågplanejustering 3 477        4 468        -             -             -             -             -             -             -             

Totalt 31 776    29 186    23 787    23 258    29 710    20 390    22 312    22 831    23 883    

Anm: På grund av osäkerhet om kvaliten på rapporterad inställelseorsak bör uppgifterna tollkas med försiktighet. 
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Avbokade persontåg till slutstation 

 

Verksamhetsområden Trafik och Underhåll  

Beredskapsplanen är uppbyggt utifrån Trafikledningsområden men på grund av 

befintlig struktur på uppföljningsstatistiken presenteras rapporten utifrån Underhålls-

distriktens geografiska områden. Nedan reflektioner har gjorts gemensamt av berört 

Trafikledningsområde och Underhållsdistrikt. Sammanfattning av vädret kommer från 

SMHI. 

Tabell S3: Akut inställda persontåg till slutstation fördelat per inställelseorsak, sommar(vecka 23-35)

Inställelseorsak

Sommar 

2013

Sommar 

2014

Sommar 

2015
Sommar 2016

Sommar 

2017

Sommar 

2018

Sommar 

2019

Sommar 

2020

Sommar 

2021

- -              3                -           -                 -          -             -               -            -            

Banarbete ej överenskommet -              -             39            17                 34           92              25                24            16            

Banarbete överenskommet -              -             47            16                 9             34              25                33            2               

Driftledning 34              70              27            11                 31           46              30                33            33            

Felaktig planering -              -             11            19                 16           33              44                35            42            

Följdorsak -              -             70            107               32           85              125             116          151          

Infrastruktur 700            1 211        1 084      1 414            1 033     2 800        1 589          1 326       1 505       

Järnvägsföretag 1 765         4 558        1 639      1 922            2 510     2 937        1 556          1 704       3 217       

Okänd vid rapporteringstillfället 3                 -             -           -                 -          -             -               -            -            

Olycka/Yttre tillbud och Externa händelser 258            697            513         524               516         893            1 760          1 310       1 613       

Omledning Infrastruktur 5                 1                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Okänd vid rapporteringstillfället -              1                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Olyckor/Tillbud och yttre faktorer 3                 8                -           -                 -          -             -               -            -            

Omledning Tågplanejustering 1                 -             -           -                 -          -             -               -            -            

Tågplanejustering 7                 34              -           -                 -          -             -               -            -            

Totalt 2 776       6 583       3 430     4 030         4 181    6 920       5 154        4 581     6 579     

Anm: På grund av osäkerhet om kvaliten på rapporterad inställelseorsak bör uppgifterna tollkas med försiktighet. 

Tabell S4: Avbokade persontåg till slutstation fördelat per inställelseorsak, sommar(vecka 23-35)

Inställelseorsak

Sommar 

2013

Sommar 

2014

Sommar 

2015

Sommar 

2016

Sommar 

2017

Sommar 

2018

Sommar 

2019

Sommar 

2020

Sommar 

2021

Banarbete ej överenskommet -             -             187           1                517           214           494           817           246           

Banarbete överenskommet -             -             4 806        3 424        12 068     10 187     15 627     7 701        3 949        

Driftledning 24             1                -             -             13             1                1                3                34             

Felaktig planering -             -             1 371        209           908           1 691        609           917           2 755        

Följdorsak -             -             4                126           -             25             5                28             -             

Infrastruktur 1 380        2 825        124           51             87             1 060        104           233           100           

Järnvägsföretag 9 339        8 541        4 550        5 250        6 443        6 932        3 878        3 766        15 979     

Okänd vid rapporteringstillfället -             2                -             -             -             -             -             -             -             

Olycka/Yttre tillbud och Externa händelser 2                11             -             624           49             37             523           32 670     2 096        

Omledning Infrastruktur 5                473           -             -             -             -             -             -             -             

Omledning Tågplanejustering 3                -             -             -             -             -             -             -             -             

Tågplanejustering 2 822        1 666        -             -             -             -             -             -             -             

Totalt 13 575    13 519    11 042    9 685      20 085    20 147    21 241    46 135    25 159    

Anm: På grund av osäkerhet om kvaliten på rapporterad inställelseorsak bör uppgifterna tollkas med försiktighet. 

Källa: Trafikverkets uppföljningssystem för tågtrafik(LUPP)



Nord 

 

 

Väder 

Vädret i Underhållsdistrikt Nord har under sommaren normala nederbördsmängder i 

norra Lapplandsfjällen och i en stor del av kustlandet. I övrigt har det varit torrare än 

normalt. Torrast i nordligaste Lappland med 50-75% mot normalt. Medeltemperaturen 

var omkring 1 grad över det normala. 

 Juni dominerades av högtrycksbetonat, soligt och mestadels varmt väder och svaga 

vindar. Högsommartemperaturer förekom på flera håll, i Norrbotten rapporterade 27,5°. 

Lägsta temperatur i juni -3,1° uppmättes den 17 juni i norra Lappland. 11 juni i Latikberg 

i södra Lappland fick 38,3 mm i samband med kraftigt regn.                                                                                                                                     

Juli dominerades av varma luftmassor. Under första veckan hade uppmättes  på flera 

håll högsommartemperaturer på över 30°. Jokkmokks hade 32,3°, vilket är den högsta 

temperaturen sedan 1945. Mellan 16 och 24 juli förekom en period med svalt väder 

ochmånadens lägsta temperatur i landet-0,7°. I Boden föll hagel med 3-4 cm i diameter 

och i Västerbotten rapporterade 46 mm regn. Den 16 uppmättes vindbyar på 40,1 m/s i 

Tarfala, vilket är svenskt julirekord.                                                                                     

Augustivädret blev  lågtrycksbetonat och ostadigt, emellanåt stabiliserades vädret av 

högtryck.  52,1 mm regn rapporterades i norra Lappland den 18 aug. Den 3 sjönk 

temperaturen till -4,0° i Latnivaara vilket inte noterats så tidigt på säsongen sedan 1965. 

I slutet av månaden förekom stormbyar på 24,7 m/s vid kusten i Västerbotten.                                                                                                                                   

September startade kallt och tidvis ostadiga vädret  med en dominerande nordanvind. 

Kommentar 

Frykdalsbanan är ett bekymmer vid blåst. Fokus på denna bana vid hårda vindar för att 

eventuell ställa in trafiken. Trädsäkring är en önskvärd åtgärd för att minska risken för 
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fallande träd. Distriktet har noterat längre inställelsetider och felavhjälpningstider 

stundtals, bland annat vid åtgärder inom signalfel. Dialogen fungerar bra i samarbete 

med UH och deras entreprenörer.                                                                           

Inget behov för uppstartsmöte inför sommaren. 

Mitt 

 

 

Väder 

Vädret i underhållsdistrikt Mitt har haft nederbördsmängder på 100-150% av det 

normala på flera håll. Blötast var det i Gävle med omnejd. Något torrare i fjällen med 75-

100% av de genomsnittliga mängderna. Medeltemperaturen för området blev ungefär 1 

grad över det normala. 

Juni dominerades av högtrycksbetonat, soligt och mestadels varmt väder. Temperaturen 

nådde över 25° på flera håll under månaden. En sval period förekom mellan den 13 och 

19 och märktes av främst nattetid då temperaturen sjönk till enstaka plusgrader. Det 

blev även tidvis ostadigt som den 14 när ett lågtryck gav 56,8 mm i Svedjelandet i östra 

Jämtland. Den 27 rapporterade Svanberga i Roslagen 41,7 mm i samband med regn- och 

åskskurar, varav 33,8 mm under en timme. 

Juli dominerades av varm luft och högsommartemperaturer uppmättes på flera håll. 

Den 18-23 juli kom en längre sammanhängande period med svalt väder. I samband med 

klart väder den 21 rapporterades -0,2° i Härjedalen. Under den svala perioden var det 



även tidvis blåsigt i norra delen. I övrigt präglades juni av en del kraftiga värmeåskväder. 

Dessa gav den 14 bland annat hela 82,5 mm i Los i Hälsingland och 61,8 mm i Lillhamra 

i Dalarna.  

Augusti bjöd i motsats till juni och juli på molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder. 

Ett lågtryck intensifierades och under nederbördsdygnet den 17 augusti rapporterade 

åtta stationer i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland 100 mm eller mer. Allra mest regn 

föll i Gävle som fick hela 161,6 mm, därav 101 mm på endast 2 timmar. Ett rejält skyfall 

som orsakade omfattande skador och den sjätte största officiella dygnsmängden i svensk 

väderhistoria. Drygt en vecka senare registrerades ett nytt kraftigt regn med 48,1 mm i 

Gävle samtidigt som Älvkarleby i Norduppland fick 43,7 mm. Emellanåt stabiliserades 

vädret av högtryck vilket gav kyliga nätter. Den 23 blev det 3-4 minusgrader på en del 

håll i Härjedalen och Jämtland. Det lågtrycksdominerande vädret bidrog till att vinden 

blev byigare än normalt. Bakom ett intensivt lågtryck den 25-26 augusti förekom 

stormbyar, Kuggören vid Hälsingekusten noterade 24,7 m/s. Det kalla och tidvis 

ostadiga vädret fortsatte under första veckan av september med en dominerande 

nordanvind. 

Kommentar 

Beredskapen har varit god inom regionen och beredskapsplanen har tillämpats. Höjning 

av beredskapsnivån vid flera tillfällen: 

24/8 Vännäs Norra- Riksgränsen.  

18/8 Stora regnmängder Gävle C med omnejd (Översvämningar).  

Flertal beredskapsnivåhöjningar till nivå 1 vid värme och medföljande nedsatt STH. 

Inget behov för uppstartsmöte inför sommaren. 
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Öst/Stockholm 

 

Väder 

Region Öst har haft nederbördsmängder på 70-100% av det normala. 

Medeltemperaturen för området blev 1-1,5 grader över det normala, där juni och juli 

stod för överskottet medan en kylig augusti drog ner medeltemperaturen. 

Juni präglades av varmt sommarväder. Stockholm fick en månadsmedeltemperatur på 

19,3°, vilket tangerar den högsta junimedeltemperaturen i Sverige från Strömstad 1889. 

Den 18 uppmättes månadens högsta temperatur i Svealand, 32,2° i Floda. Generellt var 

månaden väldigt torr även om kraftiga skurar med en hel del åska förekom. Den 20 fick 

delar av Närke 37,9 mm, varav drygt 30 mm på en knapp timme. I samband med 

åskväder förekom också lokalt kraftiga vindar. En hel del fällda träd i Loka i 

Västmanland samma dag. Det mer skurbetonade vädret fortsatte under de sista 

veckorna av juni och den 24 fick Malexander i Östergötland 41,8 mm.                               

Juli fortsatte varm luft att svepa in och högsommartemperaturer uppmättes flera gånger 

om på flera håll. Månadens högsta temperatur rapporterades från Stockholm med 33,1° 

den 15. Den 19-23 kom en sammanhängande period med något svalare väder. Även 

ostadiga perioder med stora regnmängder förekom. Den 10 juli rörde sig ett lågtryck upp 

över landet och i Grythyttan i Västmanland uppmättes hela 100,2 mm med rapporter 

om bortspolade vägar och vattenfyllda källare. Även en del kraftiga åskskurar 

rapporterades under månaden, Åda i Sörmland rapporterade 66,5 mm den 28.  



Augusti bjöd i motsats till juni och juli på molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder. 

Temperaturerna hade på de allra flesta håll svårt att nå upp i 25°. En del kraftiga regn- 

och åskskurar bildades som den 10 när Öregrund i Roslagen rapporterade om hagel 

stora som pingisbollar. Det kalla vädret fortsatte under första veckan av september. Från 

4 september växte ett högtryck in västerifrån med mer stabilt väder. 

Kommentar 

Underhållsdistrikt Öst/Stockholm har haft god beredskap under sommaren. Det som 

stod i planen har tillämpats. Hanteringen är tydlig och bra. Dokumentet som beskriver 

vilka banor som ska stängas eller få sänkt hastighet är tydlig och bra. 

Beredskapsläge 1 har använts tre gånger samt även stängt banor enlig gällande 

dokument. Öst har haft problem med inställelsetider under semesterperioden men också 

haft problem med långa felavhjälpningstider. Inget behov för uppstartsmöte inför 

sommaren. 

Väst 

 

Väder 

Vädret har varit något torrare än normalt med nederbördsmängder på omkring 75% av 

det normala. Trakterna kring Vänern liksom norra Värmland fick dock genomsnittliga 

mängder.  
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Medeltemperaturen för området blev ca 1 grad över det normala där juni och juli stod 

för överskottet medan en kylig augusti drog ner medeltemperaturen.              Juni 

präglades av varm luft. Den 17 gav den varma luftmassan hela 29,5° i Göteborg vilket 

följdes av årets första tropiska natt med som lägst 20,5°. Mellan 18 och 20 juni uppmätte 

flera stationer temperaturer på omkring 30°. Varmast var det i Skövde med hela 31,9°.  

Enstaka perioder med svalare väder förekom, som den 15 juni när dagstemperaturerna 

inte nådde mer än 22 grader. Generellt var månaden väldigt torr men kraftiga skurar 

förekom lokalt med en hel del åska. Den 9 föll 36,4 mm över värmländska Gustavsfors, 

varav 32,2 mm på endast en timme. I samband med en lågtrycksfördjupning den 14-15 

juni rapporterades stormbyar i Bohuslän. Juli fortsatte den varma luften och fortsatt 

högsommartemperaturer. Borås hade en mycket varm dag den 14 med 31,7°. Trots det 

varma vädret fick vi en sammanhängande period mellan den 19 och 23 juli med något 

svalare väder. Även ostadiga perioder med stora regnmängder förekom under månaden. 

Mellan 27 och 29 juli uppmättes dygnsnederbörd över 50 mm på flera håll. Allra mest i 

underhållsdistriktet kom det den 27 i södra Värmland som fick 86,8 mm, varav 27,4 mm 

under en kvart. Under sista veckan av juli rapporterades ett flertal tromber i södra 

Sverige, bland annat utanför Trollhättan den 29 och i Varberg den 31.                                                                                    

Augusti bjöd i motsats till juni och juli på molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder. 

Ett dellågtryck bildades över södra Sverige den 16 med kraftigt regn. Djursätra i 

Västergötland fick då 70,3 mm. Lågtrycket intensifierades och rörde sig sakta norrut. 

Det hann återigen ge mängder på 35-45 mm på flera håll. Söder om lågtrycket den 19 

blev det rejält blåsigt i västvinden. Generellt sett låg temperaturen för augusti under det 

normala. Det kalla vädret fortsatte under första veckan av september. Från 4 september 

växte ett högtryck in västerifrån med stabilt väder. 

Kommentar 

Beredskapen för sommaren 2021 i distriktet har varit bra. Under juni och juli var det 

höga temperaturer. Tillsammans med Trafikledning har riskklassningen för solkurvor 

följts och hastigheten har sänkts på utsatta bandelar enligt dom nya instruktionerna. . 

Liksom tidigare somrar har det beställts arbeten för att förebygga t ex solkurvor. Extra 

tillsyn har beställts vid höga temperaturer kopplat till riskklassning för solkurvor 

Vid högre beredskapsnivåer finns det utrymme till förbättring kopplat till förberedelser 

och bemanning, trots att Trafikverket förvarnar om väntade höga temperaturer. Inget 

behov för uppstartsmöte inför sommaren. 



Syd 

 

 

Väder 

Vädret i Underhållsdistrikt Syd kan för sommaren 2021, med fokus på veckorna 23-35, 

sammanfattas som torrare än normalt i Skåne och östra Småland med mängder på ca 

75% av det normala, lokalt ännu torrare. Övriga områden fick ungefär genomsnittliga 

mängder. Medeltemperaturen hamnade 1-1,5 grader över det normala. Överskottet kom 

från både juni och juli medan en kylig augusti drog ner medeltemperaturen. 

Varmt sommarväder präglade juni. Mellan 18 och 20 juni var det flera stationer i 

underhållsdistriktet som uppmätte temperaturer på omkring eller t.o.m. över 30°. 

Målilla i Småland uppmätte den högsta junitemperaturen som noterats i Sverige sedan 

1947 med 34,6° både den 18 och 19 juni. Under den här perioden var det även ett par 

tropiska nätter, natten till den 19 hade Hörby i Skåne som lägst 21,3°. Kortare perioder 

med svalare väder förekom ändå, t.ex. den 15 när dagstemperaturerna inte någonstans 

nådde mer än 22° och natten till den 16 som var kylig med 0,7° i Hagshult i Småland. 

Generellt blev månaden väldigt torr men trots det förekom kraftiga skurar med 

åskinslag. Midsommarhelgen avslutades den 27 med regn- och åskskurar och Sävsjö i 

Småland fick då 50,7 mm.  

Varma luftmassor dominerade under juli och högsommartemperaturer uppmättes flera 

gånger om på flera håll i underhållsdistriktet. Exempelvis hade Målilla en mycket varm 

dag den 15 med 32,6° och den 16 fick Falsterbo en tropisk natt med 21,9° som lägst. 

Trots värmen förekom ostadiga perioder och dygnsnederbörd på över 40 mm 

rapporterades från flera håll. Redan den 3 juli uppmättes hela 136,5 mm i Älghult i södra 
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Småland i samband med åskskurar och enligt privata mätningar kan mängder över 200 

mm ha förekommit i området.  

Augusti bjöd i motsats till juni och juli på molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder. 

Det som troligen var säsongens kraftigaste tromb drabbade Odensås i östra Småland 

den 8 då cirka 10 hektar skog fälldes. Den 10 bildades kraftiga regn- och åskskurar. 

Tomtabacken på Sydsvenska höglandet rapporterade 58,4 mm, nära 20 mm föll på en 

kvart. Den 26 låg ett intensivt lågtryck nästan stilla över Östersjön med regn. Det gav 

55,1 mm i Mönsterås och 48,5 mm Kalmar och det kom rapporter om översvämningar. 

Även dagen därpå uppmättes nederbördsmängder över 40 mm på flera håll i 

underhållsdistriktet. Det lågtrycksbetonade vädret avspeglade sig i vinden som blev 

byigare än det normala för 1996-2015. Det kalla och tidvis ostadiga vädret fortsatte 

under inledningen av september men från den 4:e växte ett högtryck in västerifrån och 

stabiliserade vädret. 

Kommentar  

Beredskapen har varit god inom region Syd. Underhållsdistriktet har tillämpat det som 

var planerat. Det finns utrymme till förbättring kopplat till förberedelser och bemanning 

även under semesterperioder för att klara inställestider och felavhjälpning.                                                                                              

Extra befästningsbyten för att minska risken för spårviddsfel genomfördes under 

sommaren. Ingen höjning av beredskapsnivå 2 eller högre var aktuellt under sommaren. 

Distrikt Syd ser ett ökat antal spårbeträdanden och sabotage i området under 2021. 

Inget behov för uppstartsmöte inför sommaren. 

Verksamhetsområde Trafik 

Sommaren har omfattat en stor mängd avgrävda kablar som uppkommit efter de 

omfattande arbeten som pågått på Malmbanan. Det har haft stor påverkan för leverans 

och punktlighet, men även ansträngt på personal och material. Flera initiativ för att 

hantera detta pågår. Sommarens stora arbete har gått bra och kunnat öppna i tid. Slutet 

av sommaren har varit varm. Flera regioner har gått upp i beredskap för att hantera 

detta. 

Verksamhetsområde Planering 

Arbetet med entreprenörerna har i stort fungerat bra, det finns fortfarande en del att 

arbeta med då ansökningar om kapacitet för banarbete ofta är felaktiga och behöver 

rättas vilket tar onödig arbetstid från handläggare. I samråd med LIPPs vision om 

"Långvariga störningar" så skulle en del förarbete kunna utföras för att lättare kunna 

skapa planer för eventuella händelser av ollika art. "Mallar" skulle kunna förberedas 

beroende på årstid. Den lilla påverkan vi får av det har varit god. Entreprenörerna har i 

stort sökt sina uppställningsplatser i god tid. 



Verksamhetsområde Investering 

Den 1 september firar Investering övergången till en ny organisation och ett fortsatt 

arbete mot en mer specialiserad och effektiv verksamhet. Målet är mer väg och järnväg 

för pengarna.  

Verksamhetsområde Stora Projekt  

Den 1 september går stora projekt formellt in i en ny organisation. Från den 1 september 

driver Stora projekt alla Trafikverkets projekt över en miljard kronor.  

Status på dom största projekten 

ERTMS: Entreprenaderna vid Malmbanan fortsätter som planerat. I Gällivare har en 

omfattande modernisering av signalställverken genomförts i mitten av juni då ett 

mellansteg med ATC kopplades in som banar väg för ERTMS. 

Mälarbanan: Under sammanlagt sex veckor har vi fram till den 16 augusti, arbetat i 

stort sett dygnet runt med den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår 

på Mälarbanan. Arbetet gick i stort sett enligt plan och blev färdigt i tid. 

Västlänken och planskildhet Olskroken: Produktionen har till största del var 

igång och fungerat väl på Västlänkens olika deletapper under sommaren, med undantag 

för vissa arbeten kopplat till förstärkning av Götatunneln. Dessa har medfört att 

Götatunneln inte kunnat öppnas som planerat. 

Planskildhet Olskroken: Under sommaren arbetat vidare med rivning av Västra 

stambanan över Södra Ånäsbron och Gamlestadsbron samt startat mark- och 

grundläggningsarbeten i området. Arbetena har gått helt enligt planeringen. 

Norrbotniabanan: Under perioden har Norrbotniabanans första bro färdigställts, bro 

över Hömyrtjärns-bäcken. Gång- och cykelbro vid Ersforsen driftplats har lyfts på plats. 

Färdigställande av anslutande gång- och cykelvägen har påbörjats. Två ytterligare broar 

är gjutna och formarna har rivits. Arbeten med motfyllnad bro och väganslutningar har 

påbörjats. 
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Entreprenörer 

Entreprenören ansvarar för avtalsenliga åtgärder som krävs kopplat till 

beredskapsplaner för att upprätthålla föreskriven standard och funktion. Dessa åtgärder 

ska utföras på eget initiativ av entreprenören och utan uppmaning från beställaren. Det 

handlar om att ligga steget före i förberedelserna och bygga beredskap, vilket ökar 

robustheten. Entreprenörer säkerställer att de är förberedda med dom resurser som 

krävs enligt kontrakt för att hantera händelser proaktivt. T.ex. vid vädervarningar 

utrustas felavhjälpning i god tid med rätt verktyg i fordonen. Detta innebär att 

entreprenören fortlöpande ska hålla sig underrättad om järnvägsnätets tillstånd 

avseende vädersituation och trafikförutsättningar.  

Kontrakt för entreprenör enligt gällande avtal, ska bidra med underlag och genomförda 

årstidsrelaterade förberedelser, innehållet i aktuell beredskapsplan och beskrivning av 

ansvarsområde och tillämpade beredskapsplaner, checklistor och rapporter. 

Entreprenörerna bidrar även i förberedelser, tillämpning och uppföljning av 

beredskapsplanen och tillhörande uppföljningsrapport. 

Inkomna förbättringsförslag 

Förbättringsaktiviteter som tas fram i samarbete med järnvägsföretag följs upp och 

utvärderas kontinuerligt. Några exempel på förbättringaktiviteter som inkommit: 

 Rutinen för hantering av solkurvor bör uppdateras. Det bör framgå att om inga 

fordonsrörelser bedrivits på sträckan på över 24h på grund av risk för solkurvor, 

så skall avsyning genomföras av underhållsentreprenör alternativt  

tågframförande med lägre hastighet. 

 Trädsäkring Frykdalsbanan - Frykdalsbanan är ett bekymmer vid blåst, finns 

ingen kontaktledning som kan varna vid eventuell trädfällning över spåret. 

Trädsäkring önskas.  

 Slyröjning -  Flertalet rapporter från järnvägsföretagen om stor omfattning av 

sly.  Avstämning inför sommaren och uppföljning av slyröjning under 

sommarperioden behöver förbättras och prioriteras vid uppföljning i 

kontrakten. 

 Stoppande av tåg på sträckor med dubbelspår vid detektorlarm. Förslag på att 

det genomförs en ändring i dialogslingan vid högnivålarm. Det behöver 

säkerställas om fordonet står kvar på rälsen. Om ja – släpp på trafik på 

intilliggande spår för att minska onödiga stopp.  

 Avgrävda kablar - Flera initiativ pågår för att hantera detta. 

 Kalla järnvägsföretag till planeringsmöte inför spårhalka.  

 Uppdatera broschyren ”Tillsammans blir vi bättre”  

 



 

Identifierade förbättringar  

Följande förslag till förbättringar har identifierats i uppföljningen inför nästa vår och 

sommarperiod: 

 Bemanning och inställelsetider/felavhjälpning - Planering och dialog är viktigt 

när det finns risk att inte ha resurser att åtgärda fel i anläggningen samt 

inställelsetider, när dessa tillfällen riskerar att uppstå.  

 Förberedelser – Stort fokus på checklistor som används för att stämma av 

förberedelser och utförda åtgärder. 

 Leveransuppföljning – Fokus på utförda åtgärder kopplat till risker inför 

respektive beredskapsperiod. 

OPAL koder som analyserats  

 

Orsak1

Kod

Orsak2

Kod

Orsak3

Kod Anm

D PS 1
Pga ökad frekvens av arb under sommaren så ökar även risken för 

felplanering av tkl 

I BT Ökad frekvens av banarb/arbfordon på sommarhalvåret

I BU 4 Brofel bla pga matrialutvigdning vid varmt väder

I BÖ Solkurva pga varmt väder

I BÖ 1 Solkurva pga varmt väder

I BÖ 2 Växelfel pga varmt väder

I EA 1 Ktl kan drabbas av värme-utvigdning under varma sommardagar.

I FK 1 Halka kan även förekomma under sommar bla pollen/fuktigt väder

I SA 3 Kabelskada pga grävning eller värmeutvidgning

I SA 4 Fel på enstaka signaler

I SA 5 Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystemSignalställverk utslaget/stillbild

I TA 2 Kabelskada pga grävning maa frekventa banarbeten

J AS 3
Tunga tåg kan förekomma hela året och kan ställa till med 

störningar, varför vi bör följa detta.

J DM 3
Ktl/strömavtagare kan drabbas av värme-utvigdning under varma 

sommardagar.

J DM 5 Brand som har orsakats av tjuvbroms, drivfordon

J VA 2 Brand som har orsakats av tjuvbroms, vagn

O BÖ Broar öpnnas/stängs mer frekvent under sommaren pga turisttrafik

O BÖ 1 Broar öpnnas/stängs mer frekvent under sommaren pga turisttrafik

O BÖ 2 Broar öpnnas/stängs mer frekvent under sommaren pga turisttrafik

O MÄ 2 Event / Festival förekommer mer frekvent under sommaren

O MÄ 4
Mer människor i rörelse bla vid olika tillställningar under 

sommaren och som kan bla vara överförfriskade.

O NA Bla. Halt väglag; Underminering 

O NA 1 Större risk för brand vid torka och värme

O NA 2 Skyfall vid ex åskoväder etc.

O NA 3 Kan förekomma även på sommaren

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

O TÅ Ökad frekvens av arbetsfordon på sommarhalvåret

O TÅ 1 Ökad frekvens av arbetsfordon på sommarhalvåret

O TÅ 5 Ökad frekvens av arbetsfordon på sommarhalvåret

Urspårning/kollision

Uppkörd växel

Naturhändelser

Brand

Översvämning

Storm

Skred

Tåg/arbetsrörelse

Sabotage/hot

Kabelanläggning

Bromsfel

Strömavtagare

För tungt tåg

Bromsfel

Broöppning

Broöppningstid överskriden

Planerad broöppningstid

Obehöriga i spåret

Signal

Beskrivning

Felaktig hantering/beslut

Banarbete/transport

Bro

Spårhalka

Kontaktledning

Positioneringssystem

Banöverbyggnad

Spår

Växelfel



29 
 

Kontakt 

Vid eventuella frågor kring beredskapsplanens framtagande kontakta författarna av 

detta dokument.  

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

E-post: trafikverket@trafikverket.se, www.trafikverket.se  

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se

