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Sammanfattning och diskussion 

Trafikverket har länge använt sig av samhällsekonomiska kalkyler vid investeringar i vägar 

och järnvägar. Det finns nu en strävan efter att använda samhällsekonomin inom allt fler 

områden. För att kunna göra samhällsekonomiska kalkyler krävs det dock inte bara kalkyl-

värden utan också effektsamband som kopplar viss insats till en resulterande effekt. Det 

arbete som redovisas i denna rapport syftade till att inventera befintliga effektsamband 

inom områdena drift, underhåll, reinvestering och trafikering – närmare bestämt för 49 lis-

tade åtgärder där man ansåg att kunskapen var bristfällig. Uppdraget inkluderade även att 

föreslå hur de effektsamband som saknas skulle kunna tas fram. 

Den metod som främst har använts har varit intervjuer med utpekade trafikverksexperter. 

Efter genomförd studie kan vi konstatera att det har varit mycket svårt att finna existerande 

effektsamband inom de listade områdena. Detta är egentligen inte förvånande. Effektsam-

band tas i regel fram av personer som har behov av dem – och då det sällan gjorts sam-

hällsekonomiska kalkyler inom områdena drift, underhåll och reinvesteringar så saknas 

vanligtvis den typ av effektsamband som samhällsekonomer skulle ha användning av.  

Vägen framåt är dock inte stängd. För en mycket stor del av de listade åtgärdstyperna vore 

det möjligt att göra samhällsekonomiska kalkyler genom att använda objekt- och platsspe-

cifik information. Trafikverkets önskemål var dock inte bara att möjliggöra objektkalkyler 

utan det finns även en förhoppning om att finna generella effektsamband som möjliggör 

mer övergripande analyser som inte kräver specifik projektinformation. Även detta bör 

dock vara möjligt att ta fram, men då övergripande effektsamband inte efterfrågats har de 

heller inte beräknats. Där man inte kan ta fram generellt effektsamband bör det ofta vara 

möjligt att ta fram en intervall som bygger på en serie objektspecifika analyser. Det senare 

kan krävas eftersom många effektsamband kommer att var beroende av tågtrafikens sam-

mansättning och omfattning. 

Innan vi kan nå fram till de generella effektsamband som Trafikverket söker behöver vi 

dock ta ett antal steg.  

I denna rapport har vi efter intervjuer med teknikexperter försökt beskriva vad som är re-

levant att veta för en samhällsekonom. Vi beskriver vad de listade åtgärderna rent praktiskt 

innebär, vad åtgärderna syftar till och vilka olika typer av effekter som kan förväntas upp-

komma. Detta är viktig information för den som skall göra en objektkalkyl, men även när 

man skall gå vidare och beställa de beräkningar som kan leda fram till de mer generella 

effektsambanden.  

Denna rapport innehåller också en lång rad förslag på hur de saknade effektsambanden 

skulle kunna tas fram. Här ser vi dock ett problem. Vi behöver inte endast veta vad de olika 

åtgärderna innebär och vad de ger för effekter – vi behöver även veta något om de besluts-

situationer som Trafikverket står inför. Behöver Trafikverket bara veta om det är lönsamt 

att satsa mer pengar på en viss åtgärd – t.ex farbanerengöring – eller vill man även veta om 

hetvatten är bättre än antihalkmedel, sandning eller trädsäkring? Hur ofta byter man räl 
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utan att även byta slipers och befästning? Det skulle vara möjligt att ta fram en stor mängd 

effektsamband, men det är viktigt att fokusera på att ta fram de effektsamband som svara 

mot de skarpa beslutssituationer som Trafikverket står inför. Det skulle även behövas en 

inventering av Trafikverkets beslutssituationer – vilket är en insikt som kommit under pro-

jektets gång. 

Inventeringen av befintliga effektsamband har dock inte kammat noll. Helt färdiga effekt-

samband finns inte för någon åtgärd, men inom områdena spårriktning, uppgradering från 

ATC till ERTMS, samtidig infart, högre stax/metervikt/lastprofil finns det vissa effektsam-

band. Även för spårslipning och åtgärder som syftar till att skjuta en dyr reinvestering i 

tiden finns det goda möjligheter att ta fram effektsamband. Särskilt svårt är det dock att ta 

fram effektsamband för enskilda åtgärder som rör banunderbyggnaden. När banunderbygg-

naden justeras görs ofta åtgärder även i banöverbyggnaden.  
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1 Bakgrund 
 

Trafikverket har under lång tid använt samhällsekonomiska analyser för att utvärdera ny-

investeringar inom områdena väg och järnväg. Under senare år har Trafikverket gjort an-

strängningar för att utveckla sitt arbetssätt och tillämpa samhällsekonomiska metoder inom 

fler områden, t.ex. vid konstruktionen av tidtabeller och vid drift och underhåll av järnvä-

gen. För att kunna göra samhällsekonomiska analyser/kalkyler krävs det effektsamband. 

Mycket arbete återstår fortfarande inom detta område – men arbetet är pågående. Inte bara 

i Sverige utan runt om i Europa. 

Trafikverket har gett WSP i uppdrag att inventera och sammanställa befintliga effektsam-

band inom områdena; investering, drift, underhåll, reinvestering och trafikering. Trafikver-

ket har även begärt att WSP, där möjligt, skall beskriva möjligheterna att ta fram de effekt-

samband som ännu saknas. 
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2 Operationalisering och avgränsning 

2.1 Effektsambandskedjan 

En åtgärd genomförs som påverkar järnvägens standard och/eller tillstånd. Den förändrade 

standarden/tillståndet kan yttra sig på ett antal olika sätt. Den nya standarden kan t.ex. in-

nebära att tågens hastigheter kan ökas, att bärigheten ökar, att risken för fel (i vid bemär-

kelse) minskar. Alla dessa faktorer har i sin tur en effekt på järnvägens kapacitet. Den för-

ändrade standarden kommer i sin tur att ge upphov till ett antal effekter som är av intresse 

i en samhällsekonomisk kalkyl. En standardhöjning kan också yttra sig i ett bättre spårläge, 

vilket i sin tur gör att slitaget minskar och resenärernas komfort ökar. 

 

Figur 1. Schematisk skiss för effektsambandskedjan vid drift-, underhålls- och reinveste-

ringsåtgärder 
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Ovanstående skiss liknar mycket den typ av effektsambandkedja som skulle kunna ritas 

upp för nyinvesteringar. Den stora skillnaden mellan nyinvesteringar och åtgärder inom 

drift, underhåll och reinvestering är att de senare krävs för att järnvägstrafiken skall kunna 

vidmakthållas. När en åtgärd vidtas har nedbrytningen vanligtvis inte nått den nivå där det 

fortsatta vidmakthållandet av trafiken är i fara. I det läget är den direkta effekten av åtgär-

derna att ett antal kvalitetsparametrar förbättras. Dessa förbättringar påverkar det samhälls-

ekonomiska utfallet via samma typ av effekter som nyinvesteringar ger upphov till.  

2.2 Rapportens fokus och avgränsningar 

Kort- och lång sikt 

Det finns ett kort- och ett långsiktigt perspektiv att ta hänsyn till. På kort sikt handlar åt-

gärderna om att förbättra tågtrafikens kvalitet/erbjudande och på lång sikt handlar åtgär-

derna om huruvida järnvägen skall vidmakthållas eller ej. Denna rapport fokuserar på det 

kortsiktiga perspektivet och lämnar effekterna av en eventuell nedläggning därhän. Vi vill 

således svara på frågan: 

Vilka effekter uppkommer om vi genomför åtgärder som syftar till att hålla järnvägen i en 

standard som är bättre än den som krävs för att vidmakthålla tågtrafiken? 

Underhåll vs reinvesteringar 

Med ovanstående inriktning kommer vi in på frågan om hur olika nivåer på drift och un-

derhåll påverkar reinvesteringskostnaden. Genom att hålla spårläget (representerat av QS-

talet) inom det intervall som kallas för ”komfortzonen” istället för inom ”säkerhetszonen” 

uppnår vi inte endast en högre komfort för resenärerna – vi kommer även att minska slitaget 

på järnvägen (och fordonen) och därmed den kommande reinvesteringskostnaden. Uppfatt-

ningen att en högre nivå på underhållet ger en lägre (senare) framtida reinvesteringskostnad 

är förmodligen väl belagd. Däremot brukar det vara svårt att beskriva sambandet i kvanti-

tativa termer och det går inte att fastställa vilken underhållsnivå som är optimal ur ett total-

kostnadsperspektiv. Denna fråga är viktig och vi skall (där det är möjligt) göra ett försök 

att fånga även effekter på den långsiktiga reinvesteringskostnaden. 

Generella vs objektspecifika samband 

I den avropsförfrågan som ligger till grund för detta uppdrag listas 49 olika typer av åtgär-

der inom området drift, underhåll och reinvestering. De flesta av dessa ger upphov till ef-

fekter via en förändring av järnvägens standard/tillstånd, men vissa åtgärder ger effekter 

utan att förändra standarden/tillståndet (t.ex. farbanerengöring, snöröjning). Det första ste-

get i figur 1 (från åtgärd till standard) kan ofta beskrivas med effektsamband som är så 

allmängiltiga att sambandet kan tillämpas oavsett var i geografin vi befinner oss. Det andra 

steget (från standard till effekter) är dock vanligtvis så plats- och objektspecifikt att det är 

svårt att presentera ett allmängiltigt effektsamband. Det sista steget (från effekt till sam-

hällsekonomisk värdering av effekter) är helt och hållet objektspecifikt. Denna insikt har 

legat bakom den inriktning som detta uppdrag har kommit att få (se kapitel 3 nedan). 
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Den samhällsekonomiska kalkylens moment 

För att göra en samhällsekonomisk kalkyl behöver vi klara av att: 

 Identifiera effekterna 

 Kvantifiera effekterna, och att 

 Värdera effekterna 

Det är bara om samtliga steg kan genomföras som en nettonuvärdeskvot kan beräknas. 

Det föreliggande uppdraget handlar om att inventera och dokumentera de befintliga effekt-

samband som kan kopplas till de 49 listade åtgärderna. Generellt kan sägas att det i mycket 

stor utsträckning saknas allmängiltiga effektsamband inom området. Det första steget i kal-

kylkedjan (vilken typ av effekter åtgärden ger upphov till) bör vi ha möjlighet att beskriva 

på ett allmängiltigt sätt i en form som kan utgöra vägledning för de personer som har i 

uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk kalkyl för ett enskilt projekt. De följande 

stegen (kvantifiering och värdering) kräver dock objekt- och/eller platsspecifik informat-

ion. Den objekt- och platsspecifika informationen är ofta tillgänglig (eller kan införskaffas) 

när man väl befinner sig i en skarp kalkylsituation. 

I denna rapport kommer vi att huvudsakligen fokusera på att beskriva det första steget i 

kalkylkedjan (identifiering). Vi kommer att beskriva vilka typer av effekter som kan för-

väntas uppkomma för att på så sätt ge vägledning för de personer som skall göra samhälls-

ekonomiska objektkalkyler. Vi kommer även beskriva i vad mån det finns effektsamband 

som kan kopplas till dessa effekter. För de flesta åtgärder kommer det att saknas effekt-

samband. Vi kommer dock även att inventera möjligheterna att ta fram de saknade effekt-

sambanden och där vi ser att det finns möjligheter så beskriver vi (mycket övergripande) 

hur detta kan gå till. 
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3 Syfte 
Det övergripande syftet med uppdraget är att förbättra Trafikverkets samhällsekonomiska 

analyser genom att ta fram effektsamband som skall kunna användas inom en rad olika 

verksamhetsområden. 

I avropsförfrågan angavs uppdragets omfattning till ”inventering och sammanställning över 

befintliga effektsamband inom drift och underhåll, investering och trafikering på järnväg 

samt ta fram utvecklingsförslag.” 

Vi inser dock att det inte finns så många färdiga effektsamband att samla in och att de 

effektsamband som kan tas fram sällan kan formuleras så allmängiltiga att de blir objekto-

beroende och/eller platsoberoende. Annorlunda uttryckt – det är svårt att ta fram generella 

effektsamband. Om vi väl befinner oss i en skarp kalkylsituation och känner både objektets 

utformning och den trafik som passerar den berörda sträckan så kan samhällsekonomen 

ofta få fram de effektsamband som krävs för att göra en samhällsekonomisk kalkyl. Baserat 

på denna insikt kom uppdraget få en inriktning mot att även beskriva (identifiera) de effek-

ter som kan förväntas uppstå för att göra det lättare för en samhällsekonom att veta vilka 

effekter han/hon bör ställa frågor om den dag en kalkyl skall utföras. 
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4 Genomförande 
Den huvudsakliga metoden för detta arbete har byggt på intervjuer. Genom att intervjua 

experter inom respektive sakområde har vi skapat oss en bild av: 

 Vad respektive åtgärd innebär 

 Vad syftet med respektive åtgärd är 

 Vad vi känner till om åtgärdernas effekter 

Tiden för arbetet har varit knapp och åtgärdslistan har varit lång (49 listade åtgärder). 

Följaktligen har vi varit i kontakt med de experter som Trafikverket själva rekommende-

rade, vilket innebar att vi kontaktade ett fåtal personer. Intervjuerna har ibland inneburit att 

vi hänvisats vidare till andra personer och i vissa fall har vi gått vidare med intervjuer av 

dessa personer. Vi har dock inte alltid hunnit med detta. 

Resultatet, vad gäller förekomsten av befintliga effektsamband, har ofta varit magert. Där 

åtgärdskategorin bedömts särskilt viktig eller resultatet från intervjuerna gett särskilt ma-

gert resultat har vi själva letat efter rapporter som avhandlar ämnet. 

Uppdraget gick inte bara ut på att samla in befintliga effektsamand. Det ingick även att 

föreslå metoder för att ta fram de effektsamband som saknades. Här har vi till stor del utgått 

ifrån vår egen kunskap om innehållet i Trafikverkets databaser, dess kvalitet och vår egen 

kunskap om statistiska metoder. Intervjuerna har ibland gett oss uppslag till vad som kan 

göras. 

Under arbetets gång har vi haft en ambition att beskriva effekterna på ett sätt som gör att 

en samhällsekonom, som får i uppdrag att ta sig an en viss kalkylsituation, skall ha ledning 

av denna rapport och veta vilka uppgifter han/hon bör fråga efter. Ett problem har dock 

varit att det är svårt, både att leta efter befintliga effektsamband och att föreslå hur effekt-

samband kan tas fram, när man inte har en klar bild av hur Trafikverkets beslutssituation 

ser ut (dvs när vi inte har klart för oss vilka handlingsalternativ som Trafikverket ställs 

inför inom respektive åtgärdskategori).  
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5 Samband mellan olika åtgärdstyper 
Inom ramen för uppdraget har en lista med 49 åtgärder i infrastrukturen hanterats. Många 

av dessa åtgärder uppvisar dock starka beroenden sinsemellan. Till exempel kan vi förvänta 

oss att effekterna av spårriktning skiljer sig åt ifall banunderbyggnaden är i gott skick eller 

om den inte är det. En åtgärd som dikesrensning bör inte ge någon direkt trafikal effekt 

utan främst märkas genom att spårläget över tiden inte förändras lika mycket. Detta medför 

svårigheter i samband med skattande av effektsamband. Effekterna av en viss åtgärd beror 

av vilka andra åtgärder som också genomförs och/eller vilket tillstånd övriga komponenter 

har.  

Områden som hänger samman på detta sätt är främst banunderbyggnaden och banöver-

byggnaden. Spårläget kan riktas men det är banunderbyggnadens tillstånd som till stor del 

avgör hur länge det tar innan spårläget återigen är i behov av riktning. Ett av de mer lovande 

effektsamband som vi kan hitta är det mellan komponenternas ålder och antalet uppkomna 

infrastrukturfel. Emellertid är det även här så att underbyggnadens tillstånd avgör hur 

snabbt olika komponenter slits ned. Således skulle vi behöva studera effekterna av åtgärder 

för avvattning, dikesrensning, ballastrening genom att titta på vad som händer med banö-

verbyggnaden (spårläget, antal infrastrukturfel). Interaktionen mellan under- och över-

byggnad har beskrivits väl av Edvardsson och Hedström (VTI, 2013)1. VTI:s rapport be-

skriver de egenskaper som påverkar nedbrytningen av komponenter och mycket informat-

ion kommer framöver att hämtas från VTI 2013. 

Vidare är det så att alla åtgärder som påverkar tågens tillåtna hastighet också påverkar ka-

paciteten. Allt som påverkar kapaciteten ger antingen en påverkan på antal tåg som kan 

framföras, möjliga res- och transporttider eller tågens punktlighet. Vilka effekter som upp-

kommer avgörs i samband med tidtabellskonstruktionen.  

  

                                                      

1 Edvardsson, Karin., Hedström, Ragnar. Bankonstruktionens nedbrytande egenskaper och deras 

påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen. VTI 2013. 
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6 Spår och växlar 

6.1 Växelvärme 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Åtgärden avser att växeln blir uppvärmd med elektricitet. Det finns olika varianter av väx-

elvärme, t.ex. termostatstyrt. Detta finns dock bara på vissa platser. 

Alternativ till växelvärme kan vara att bygga ett tak över växlar. Detta hjälper bara delvis 

eftersom is ofta faller ner från tågen och fastnar i växlarna. Andra alternativ är borstning, 

snöskydd och olika former av renhållning.  

Effekter 

Syftet med växelvärme är att säkerställa att växeln är farbar.  

Effektsamband 

Här hittar vi inga färdiga effektsamband. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Före och efter: En möjlig väg att ta fram effektsamband vore att studera felfrekvenser i ett 

antal växlar före och efter växlarna utrustades med växelvärme. Om detta skall göras krävs 

det att vi har tillgång till tidsserier för väderdata. Trafikverket har tillgång till väderdata i 

systemet VViS (Trafikverkets väderinformation). 

Driftkostnad: Elkonsumtionen för växelvärme i Sverige är totalt 100 gigawatt per år. Antal 

växelvärmeväxlar går att få fram i BIS. Utifrån detta kan kostnaden skattas. 

6.2 Spårbyte 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Med spårbyte avses totalrenovering av hela banöverbyggnaden, inklusive ballastrening och 

byte av sliper, befästning och räl. Det finns även s.k. ”strängbyte” vilket endast avser byte 

av räl.  

Effekter 

Spårbyten är en åtgärd av förebyggande natur som syftar till att:  

 Vidmakthålla järnvägen, 
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 undvika rälsbrott och andra fel som ökar med stigande komponentålder 

Effekten av spårbyten beror på vilken spårtyp man byter från/till. Byte till 60 kg räl 

innebär att man kan ha längre avstånd mellan slipers och att rälens livslängd ökar ef-

tersom en 60 kg räl är högre och därmed kan slipas fler gånger.  

Det är dock ingen skillnad mellan 50 kg och 60 kg räl vad gäller kvalitet, frekvens för 

infrastrukturfel och tillåten bärighet. Det finns 50 kg räl på malmbanan, där största 

tillåtna axellast (stax) är 30 ton. 

Trafikverket studerar aktivt området spår (och spårväxlar) för att finna när i tiden och 

på vilken grund reinvesteringar bör ske2. I rapporten bedöms det att parametern ”antal 

nedbrytningsrelaterade OFP3-fel per kilometer” är det mest lämpliga måttet på tekniskt 

tillstånd för spår. Tre hypoteser ställs upp i arbetet; 1) att spåret behöver bytas av sä-

kerhetsskäl, 2) att spåret bör bytas för att minimiera livstidskostnaden (LCC) och om 

3) spåret bör bytas av samhällsekonomiska skäl. Resultatet så här långt är att man inte 

kan se att underhållskostnaden skulle öka tillräckligt mycket över tiden för att motivera 

att spåret byts av LCC-skäl. Således är det säkerhetsskälet som får vara avgörande när 

tidpunkten för utbyte bestäms. Toleransnivån uppges ligga vid 0,3 nedbrytningsrelate-

rade OFP-fel per kilometer spår. Den tredje hypotesen innebär att det till LCC ansatsen 

i punkt 2 läggs en samhällsekonomisk kostnad för en över tiden ökande störningskost-

nad pga att infrastrukturfelen ökar med ökande ålder. Inte heller detta tillägg kunder 

motivera att spåret byts tidigare än vad säkerhetskravet föreskriver.  

Effektsamband 

Åtgärdskostnad: Kostnaden för spårbyte räknas av Trafikverket till 6 500 kronor per 

meter, men kan sägas ligga i intervallet 5 000 till 9 000 kronor. Prisnivå: 2013.  

Driftkostnad: Kostnaden för underhåll uttryckt i kronor per spårmeter och år finns pub-

licerat på Trafikverkets hemsida, med uppdelning på bantyp 1-5. 

Livslängd: Livslängden på ett nytt spår är ca 800 miljoner bruttoton, på de gamla var 

livslängden ca 500 miljoner bruttoton. Utbyten sker idag på västra och södra stamba-

nan, samt Ostkustbanan. Beroende på trafik kan det översättas i en tidsmässig livslängd 

på 35-50 år. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

De effektsamband som tas fram behöver vara kopplade till de typer av valsituationer 

som Trafikverket står inför.  

                                                      

2 Trafikverket RAPPORT ”Underhålls och reinvesteringsbehov spår och spårväxlar”, behovsutred-

ning underhåll och reinvestering järnväg, 2011-09-02 version 1.0 Dnr TRV 2010/65560 

3 OFP står för OFörstörande Provning och innebär att man skannar rälen för att hitta sprickor som 

inte kan ses med ögat. 
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50 kg eller 60 kg räl: Det torde inte bli aktuellt att byta ut 50 kg räl med 60 kg räl, 

såvida det befintliga spåret inte är utslitet och färdigt för utbyte. Spår med 50 respektive 

60 kg räler kan få olika livslängdskostnader eftersom 60 kg räl är högre och därmed 

kan slipas fler gånger, vilket i sin tur gör att reinvesteringskostnaden kan skjutas ytter-

ligare några år på framtiden. Det senare kan värderas via diskontering till nuvärde uti-

från den samhällsekonomiska kalkylräntan. Trafikverkets valsituation torde dock inte 

se ut på detta sätt. Om spåret måste bytas sätter man som regel in 60 kg räl. 

60 kg räl nu eller fortsätta med befintligt spår: Denna valsituation torde vara mer ak-

tuell för Trafikverket. Om vi behåller befintligt spår kan reinvesteringskostnaden skju-

tas på tiden (vilket kan värderas). Befintligt spår kan behöva en spårslipning (nu eller 

om viss tid) för att minska risken för rälsbrott. För att göra en SEK kalkyl kring detta 

behöver en LCC-plan utvärderas för såväl befintligt spår och det spår man överväger 

att lägga in. Faktorer som kan skilja sig mellan de båda alternativen är risken för räls-

brott och spårläget. Här kan det dock vara rimligt att utgå ifrån att spårriktning och 

spårslipning sker på sådant sätt och med sådana intervall att komfort och trafiksäkerhet 

hålls inom ett acceptabelt intervall.  

Det kan eventuellt vara möjligt att skatta effektsamband mellan rälens ålder och antal 

infrastrukturfel med hjälp av data från BIS och Ofelia. Tyvärr kan rälens ålder variera 

mycket längs en sträcka och det kan vara svårt att i Ofelia koppla felet till en exakt 

plats. 

6.3 Slipersbyte (reinvestering) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Normalt byter man inte slipers utan att byta räl, men det förekommer på lågtrafikerade 

banor. Trä passar väl på lågtrafikerade banor trots att träslipers inte är lika stabila och be-

fästningarna inte är lika bra. Från 1980-talet och framåt har alla slipersbyten inneburit byten 

till betongslipers. Därmed är alla kvarvarande träslipers inlagda under 80-talet eller tidi-

gare.  

Effekter 

Här är det inte tydligt vad som avses med åtgärden ”slipersbyte”. Att byta ut enskilda slipers 

är en felavhjälpande åtgärd som ytterst handlar om vidmakthållande. Att köra trafiken vi-

dare med delar av slipersbeståndet trasigt ger båda ökade risker för urspårning och ökat 

slitage på kvarvarande komponenter. Det är sannolikt inte detta som avses här. Slipersbyte 

som reinvestering sker vanligtvis tillsammans med byte av räl men kallas då för spårbyte. 

Spårbyte avhandlas på annan plats under egen rubrik. 
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Effektsamband 

Vi hittar inga färdiga effektsamband inom detta område. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Detta tycks inte vara en åtgärd som övervägs i någon betydande utsträckning. I BIS finns 

det dock uppgifter om typ av slipers och inläggningsår. Därmed vore det möjligt att utifrån 

ålder och typ skatta effektsamband som visar hur ofta åtgärder av olika typer behöver ge-

nomföras på banor med träslipers jämfört med banor som har slipers av annan typ. 

6.4 Växeltungbyte 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Det finns en tidpunkt när växeltungan är så sliten att den behöver bytas för att inte urspår-

ningsrisken ska öka. Det är inte så mycket en åtgärd som en ren och skär nödvändighet. Är 

tungan trasig fordras ett akut byte och enkelspårdrift genom stationen blir nödvändig till 

dess problemet är avhjälp.  

Effekter  

Genom växeltungbyten förhindras risker för urspårning och de kapacitetsbegränsningar 

som följer på enkelspårsdrift. 

Effektsamband 

Om tungorna inte byts i tid måste hastigheten sänkas till 40 km/h eller i vissa fall ända till 

10 km/h. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Effektsamband bör vara synkade till de beslutssituationer som Trafikverket behöver hjälp 

med. Att byta växeltunga tycks främst vara en vidmakthållandeåtgärd. Det är tveksamt om 

Trafikverket någonsin överväger att fortsätta driften med 10-40 km/h istället för att byta 

växeltunga.  

Eventuellt kan man fundera på hur ofta det uppkommer problem med växeltungor? Går det 

fort att byta en växeltunga när det väl blir fel på en sådan eller finns det behov av att ha en 

mer ambitiös utbytesplan för att fel aldrig skall uppkomma på växeltungor?  
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6.5 Befästningsutbyte 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Om en järnväg har befästning av typ Heyback, Fist och Hambo måste man byta sliper vid 

befästningsbyte. Det är endast om järnvägen har befästning av typen Pandrol som man kan 

byta befästning utan att byta sliper. Det finns dock liten poäng med det då Pandrol ändå 

anses vara den bästa befästningstypen. Befästningen ska ha en viss klämkraft. Gamla be-

fästningar har klämkraft på 8 kN (kilonewton), Pandrol har en klämkraft på 10-12 kN. Vid 

klämkraft på ner mot 6 kN är det dags att byta.  

Effekter  

Befästningsutbyten syftar till att öka livslängden på spåret. Utan pandrolbefästning behövs 

mer spårriktning. Emellertid är det simultant utbyte av befästning och sliper som ger upp-

hov till nämnda effekter. 

Effektsamband  

Vi hittar inga färdiga effektsamband inom detta område. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Gammal Pandrol till ny Pandrol: Detta kan ses som en ren vidmakthållandeåtgärd. Kost-

naden för att byta ut enskilda befästningar kan ställas mot kostnaden för att göra en större 

utbytesinsats.  

Byte från annan typ till Pandrolbefästning: Om Trafikverket överväger att genomföra ett 

utbyte av befästning och sliper i syfte att förlänga livslängden och minska kostnaderna för 

spårriktning bör det vara möjligt att göra en samhällsekonomisk värdering genom att jäm-

föra ett JA och UA ur ett LCC-perspektiv. JA innebär mer frekventa spårriktningar och att 

tidpunkten för ett spårbyte kommer närmare i tiden. UA innebär att spårriktning kan ske 

mer sällan och att komplett spårbyte kommer längre bort i tiden. 

6.6 Spårriktning 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

De gamla måtten Q-tal och K-tal är idag ersatt av måttet QS-tal. K-talet (% som uppfyller 

gränsvärdet per hastighetsklass) brukar inte redovisas, men K-tal skulle enkelt kunna be-

räknas ur Q-talet. 

Det finns föreskrifter om hur underhållet av spår ska skötas, samt en mängd vetenskapliga 

artiklar om spårriktning och komfort. QS-talet är en sammanfattande parameter för kvalitet 
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som används för att ange variationer i komfort. Ett högt QS-tal betyder få avvikelser från 

komfortgränsen. I Trafikverkets kontrakt med entreprenörer är kontraktskravet normalt att 

QS-talet inte får understiga 60, och helst ska ingen sträcka understiga 70. QS-talen i Tra-

fikverkets kontrakt är ofta ett genomsnittvärde på en längre sträcka (20, 50, 100 kilometer). 

QS-talet är användbart för förebyggande åtgärder.  

Vad gäller avhjälpande åtgärder analyseras i stället punktfel, där viktiga parametrar är spår-

vidd och rälshöjning. Eftersom QS är ett genomsnitt som beräknas för längre sträckor så 

bör man inte användas QS-talet för att bedöma behovet av spårriktning. För information 

om hur spårlägen påverkar fordon måste man gå in på detaljnivå. Vertikala standardavvi-

kelser är allra viktigast. Rälskevningar på 14-15 mm kan dessutom vara direkt farligt då 

det ökar risken för rälsbrott, vilket motiverar spårriktning även ur en säkerhetssynpunkt. 

Tumregeln är att rälsen får röra sig 2-3 mm. Utmattningsgränsen för rälen är runt 6 mm 

men det finns idag platser i Sverige med upp till 12 mm skevning.  

Effekter 

Spårriktning syftar till att främja konforten för resenärer, samt att minska slitage på fordon 

och järnväg samt höja säkerheten. Vi kan inte veta exakt vid vilket QS-tal som komfort-

problem uppkommer. Vi vet även att det finns ett samband mellan spårläge och fordonets 

bullernivå (i tåget och utanför tåget). 

Vi saknar uppgifter om hur dåligt spårläge påverkar slitage av både infrastrukturen och 

fordonen. Ej heller har vi några färdiga effektsamband mellan spårläge och buller. Vad 

gäller säkerhet så bör effektsambanden snarare kopplas till punktfel och mätningar ut-

tryckta i millimeter istället för de QS-tal som uttrycker genomsnitt över längre sträckor. 

Effektsamband 

Komfort för resenären: I BVH 706 redovisades resultaten från en KTH-studie4 där kom-

forten kopplas till Q-talet och där en monetär värdering tas fram. Studien har fastställt be-

talningsviljan per resa, vilket omräknats till betalningsvilja per kilometer och 

Q-talsenhet. Det rekommenderade värdet är: 0,002 kr/Q/pkm (0,002 kr per Q-talsenhet per 

personkilometer). 

Enkelt beräkningsfall: En sträcka på fem km ska spårlägesjusteras. En miljon resenärer 

reser årligen på sträckan. Q-talet är från början 75 och kommer att höjas till 100. Beräkning: 

5 km * 25Q * 0,002 kr/Q/pkm * 1 000 000 passagerare = 250 000 kr per år. Med en kal-

kylränta på 4 procent och 5 års kalkylperiod blir nuvärdet 1,1 miljoner kronor.  

 

Åtgärdskostnad: Som schablon kan sägas att spårriktning kostar 5 000 kronor i timmen 

vilket kan översättas till 20 kronor per meter. 

                                                      

4 Förstberg J, m fl. Visst skakar det – men är tågresenären beredd att betala för högre komfort? 

Järnvägsgruppen KTH 2005. 
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Förslag på beräkning av effektsamband 

Säkerhet: I OPTRAM och Ofelia bör man kunna hitta material för att relatera punktfel till 

urspårning, och möjligen solkurvor. Ett problem är att Ofelias felstatistik ofta hänvisar till 

längre sträckor än punktfelsdatan i OPTRAM.  

Relationen mellan komfort och QS-tal anges i Trafikverkets dokument TDOK 2013:0347 

(kapitel 15.3.1). Komfortgränserna är olika för olika hastighetsklasser. I detta dokument 

kopplas åtgärder till avvikelser från det optimala, men åtgärderna kopplas vanligtvis inte 

till just Q-talet utan uttrycks i millimeter avvikelse från det optimala värdet. Vad gäller 

säkerhet anges gränsvärden för skevningsfel och spårviddsfel i millimeter. 

6.7 Spårslipning 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Spårslipning innebär att rälen slipas ner så långt att eventuella sprickor, räfflor och vågor 

försvinner. 

Spårslipning genomförs fortlöpande, men inte med den omfattning som krävs för en pre-

ventiv funktion och en förebyggande strategi. Alla sprickor åtgärdas inte. Idag ligger inter-

vallet på ca 20 miljoner bruttoton i kurvor under 2500 meters radie, och 40 miljoner brut-

toton för övriga spår. Man slipar då bort 0,2 mm. Kör man 80 miljoner bruttoton så måste 

man slipa bort 0,4-0,5 mm.  

Effekter 

Ett syfte med spårslipning är att minskat slitaget av rälen. Med tiden uppkommer det 

sprickor i rälen. När dessa väl uppkommit tenderar de att fortsätta växa på djupet. Om 

sprickorna blir tillräckligt djupa ökar risken för rälsbrott. Att spårslipning kan sägas minska 

slitaget av rälen hänger samman med att långa intervall mellan slipning av rälen innebär att 

sprickorna blivit djupare och att fler millimeter därför måste slipas bort. Fler slipningar 

innebär därför att rälen kan användas under en längre tid i och med minskat ”svinn”. 

Ett annat syfte med spårslipning är att förekomma bildande av räfflor och vågor, vilket ger 

bättre komfort för resenärerna. Detta är dock sällan ett problem upp till 40 miljoner brutto-

ton.  

Effektsamband 

Spårslipning genomförs fortlöpande, men inte med den omfattning som krävs för en pre-

ventiv funktion och en förebyggande strategi. Alla sprickor åtgärdas inte. Idag ligger inter-

vallet på ca 20 miljoner bruttoton i kurvor under 2500 meters radie, och 40 miljoner brut-

toton för övriga spår. Man slipar då bort 0,2 mm. Kör man 80 miljoner bruttoton så måste 

man slipa bort 0,4-0,5 mm. Utifrån detta går det att beräkna ett samhällsekonomiskt värde 
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av att spårbytet kan skjutas på tiden med ett visst antal år. Kostnaden för spårslipning är ca 

30 kronor per spårmeter. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Minskning av antal rälsbrott: Vinsterna av minskad risk för rälsbrott och tidigarelagt byte 

av räl skall det enligt utsago finnas uppgifter om. Denna uppgift har vi dock inte fått tag 

på. 

Buller: Det bör vara möjligt att göra mätningar av hur bulleret, inne i och utanför fordonet, 

förändras när ett spår har slipats.  

6.8 Skarvspår till helsvetsat spår 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

De banor som idag har spikspår är i regel lågtrafikerade och tillhör banklass 3, 4 och 5. Det 

finns vissa sträckor på banklass 2. 

De skarvspår som finns idag har träslipers och spikbefästning. För helsvetsade spår är det 

nödvändigt med heybackbefästning, men för att byta till heybackbefästning så måste man 

även byta slipers. Det är oekonomiskt att byta från spik till heyback då man även måste 

byta slipers.  

Den åtgärd som uppfattas som aktuell innebär således ett byte av räl, sliper och befäst-

ningar.  

Effekter 

Med helsvetsade spår möjliggör vi:  

 Högre hastighet 

 Lägre underhållskostnad 

 Minskad risk för urspårning 

 Bättre komforten  

 Ökad kapacitet (pga högre hastighet) 

Effektsamband 

Komfort och minskad risk för urspårning: Vi har inga samband för dessa områden. 

Högre hastighet: Denna uppgift är känd i det enskilda projektet som studerar uppgrade-

ringen. Effektens storlek beror av i hur dåligt skick det befintliga spåret var och detta kan 

skifta från plats till plats. 

Kapacitet: Ökningen kan beräknas utifrån uppgifterna om hastighetsökningen. 

Lägre underhåll: Detta borde vara möjligt att få fram. 
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Förslag på beräkning av effektsamband 

Det mesta av det vi behöver veta kommer att vara känt i det investerings- eller utbytespro-

jekt som studerar frågan. Samhällsekonomisk kalkyl är möjlig att genomföra. 

6.9 Växelbyte 

Källa: Muntlig samt rapport från Trafikverket. 

Beskrivning 

Det finns fyra olika typer av växeltyper i Sverige, där beteckningen avser hur många meter 

man måste färdas framåt för att komma en meter åt sidan. En 1:9 växel är den växel som 

ger den minsta kurvradien (den skarpaste kurvan) och i denna kan tågen max framföras i 

40 km/h. I en 1:15 växel begränsas hastigheten till 80 km/h. I en 1:18,5 växel medges 100 

km/h och i en 1:26,5 växel medges 130 km/h. Den sista typen är mycket ovanlig i Sverige, 

och anses har fler fel än 1:18,5 då den har fler driv.  

1:18,5 är främst aktuellt för högre hastigheter vid krysstationer. Växlar drivs av elektriska 

motorer, och långa växlar är mest energikrävande. Dessutom är komponenterna för längre 

växlar dyrare. För korta stationer finns det liten mening med en höghastighetsväxel. Det 

som slits på växlar är framför allt den rörliga korsningskomponenten. När en gammal växel 

byts ut kan den användas på annan bana efter genomgången revision. Räl och metaller kan 

behållas, men slipers måste bytas ut.  

Det finns en ny generation växlar på gång. Även dessa kommer att vara av typerna 1:9, 

1:15, 1:18,5 och 1:26,5 men de skall ha lägre felfrekvens och lägre underhållskostnader.  

Ett växelbyte kan avse såväl byte från t.ex. en äldre 1:9 växel till en äldre 1:15. Men ett 

växelbyte kan också avse ett byte från en äldre 1:9 växel till en nyare 1:9 växel. 

Trafikverket studerar aktivt området spårväxlar (och spår) för att finna när i tiden och på 

vilken grund reinvesteringar bör ske5. I rapporten bedöms det att parametern ”antal besikt-

ningsanmärkningar som är relaterade till en långsiktig nedbrytning” är ett lämpligt mått på 

tekniskt tillstånd för spårväxlar (om än bristfälligt pga problem med datakvalitet). Tre hy-

poteser ställs upp i arbetet; 1) att växeln behöver bytas av säkerhetsskäl, 2) att växeln bör 

bytas för att minimiera livstidskostnaden (LCC) och om 3) växeln bör bytas av samhällse-

konomiska skäl. Resultatet så här långt är att man inte kan se att underhållskostnaden skulle 

öka tillräckligt mycket över tiden för att motivera att växlar byts av LCC-skäl. Ej heller 

tillägg för samhällsekonomiska störningskostnader ändrar denna slutsats. Således är det 

                                                      

5 Trafikverket RAPPORT ”Underhålls och reinvesteringsbehov spår och spårväxlar”, behovsutred-

ning underhåll och reinvestering järnväg, 2011-09-02 version 1.0 Dnr TRV 2010/65560 
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säkerhetsskälet som får vara avgörande när tidpunkten för utbyte bestäms. Växlar rekom-

menderas för utbyte när ett visst tonnage har passerat växeln eller när ett visst antal år har 

passerat6. 

Effekter 

Ett växelbyte kan ge betydande tidsvinster, särskilt för godståg, genom högre hastighet och 

snabbare inbromsning. Ett godståg som går in till avvikande spår kan tjänar ca tre minuter. 

Dessutom kan livscykelkostnaden för växlar sänkas genom växelbyten. 

Ett byte till nyare växlar kan ge mindre trafikstörningar och lägre underhållskostnader. 

Effektsamband 

Byte från äldre växel av typen 1:X till en äldre av typen 1:Y: Den tidsvinst (och kapacitets-

vinst) som uppkommer är beroende av hastigheten på sträckan och den typ av tåg som 

trafikerar sträckan. Dessa uppgifter kommer att vara kända när en samhällsekonomisk kal-

kyl skall göras för det specifika fallet.  

Byte från äldre växel av viss typ till nyare växel av samma typ: Om det skall göras en 

samhällsekonomisk kalkyl på mer övergripande (nationell) nivå för ett allmänt utbyte av 

växlar från äldre till nyare typ så behöver vi ha uppgifter om hur underhållskostnaden och 

hur felfrekvensen förändras. Enligt Arne Nissen kommer en rapport som beskriver dessa 

samband att tas fram under våren (2014). 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Den normala felfrekvensen för växlar är ca ett fel per växel och år, med aningen fler fel i 

snörika områden. Under ett halvt fel per år och växel är dock svårt att komma. Nya växlar 

har lägre felfrekvens och lägre underhållskostnader. Det handlar om ca 20 000 kronor per 

år i stället för 40 000 för en gammal, eller 30 000 kr/år i stället för 60 000-90 000 om man 

medräknar komponentbyten. Mer exakta siffror på detta kommer under våren. Då ska även 

förseningskostnader för resenärer ingå. Åtgärden kan alltså ge vinster över hela livscykeln. 

Kostnaden för en ny växel ligger runt 2-3 mkr. En del av kostnaden är relaterat till signal-

ställverk, där ändringar kan kosta 0,5-1 mkr. Över dess livslängd innebär en modern växel 

en besparing på 0,4-0,6 mkr. Den gamla växeln kan vid byte frigöras till en mindre trafike-

rad bana. Prisnivån bör vara ca 2014 då uppgiften gavs av Arne Nissen. 

  

                                                      

6 Se Trafikverks rapport ”Underhålls och reinvesteringsbehov spår och spårväxlar” sidan 19 för en 

sammanställning. 
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7 Signalåtgärder 

7.1 Signalsystemsåtgärder 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Signalsystemsåtgärder är olika typer av driftsäkrande åtgärder i anläggningar och gäller en 

mängd mindre åtgärder som t.ex. reläer, blinkapparater och transformatorer. Åtgärderna är 

sällan direkt lönsamma men och skjuter reinvesteringar i ställverk på framtiden. När man 

skjuter en reinvestering i tiden så låser man dock fast sig i gamla komponenter och kom-

petenser. 

Effekter 

Signalsystemsåtgärder syftar primärt till att vidmakthålla dagens prestanda och funktion. 

Utbyten av komponenter skjuter en dyrare reinvestering framåt i tiden. 

Vid en reinvestering erhålls ett nytt system med nya komponenter. Detta minskar riskerna 

då både tillgång på komponenter och kompetens förbättras vid en förnyelse. 

Förändringar av signalsystemet är ofta nödvändigt när man vill göra förändringar i signal-

systemet (investeringsåtgärder, högre hastighet, tätare mellan tågavgångar etc.). 

Effektsamband 

En schablonsiffra för kostnader för signalsystemsåtgärder är fyra miljoner kronor per växel.  

Vi har inte fått tåg på någon siffra på kostnaden för att byta signalsystemet längs linjen, 

men Per-Erik hänvisade till Magnus Kårström, som kanske skulle kunna ta fram en uppgift 

om kr/km. 

Vad gäller komponenternas tillförlitlighet anses det inte vara någon skillnad mellan nya 

och gamla komponenter. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Signalsystemet består av en mängd olika komponenter. Vi ser inte hur vi skulle kunna ta 

fram användbara effektsamband inom detta område. 
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7.2 ATC 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

ATC (Automatic Train Control) övervakar att föraren inte kör för fort eller mot stoppsignal 

och bromsar tåget automatiskt om så är fallet. ATC-system finns över nästan hela Sverige, 

med undantag av några sträckor. Livslängden för ATC bedömdes till 30 år vid införandet 

under 80-talet. Eftersom ATC skall ersättas med ERTMS så görs inga investeringar i ATC-

systemet idag. Introduktionen av ERTMS kommer dock att dra ut på tiden så mycket att 

den planerade livslängden för ATC-systemet kommer att överskridas. De sista sträckorna 

planeras vara utbytta år 2035. 

Effekter 

Införandet av ATC innebar att lok kunde vara enkelbemannade istället för dubbelbeman-

nade, vilket var en klart kostnadssparande åtgärd. 

Om ATC blir allt för gammalt och signalöverföringen med tiden blir för dålig fungerar 

systemet så att tågen bromsas till stopp och föraren kan därefter kvittera bort felet och 

fortsätta. Detta skulle ge både tidsförluster och sänkt kapacitet på de sträckor som berörs. 

Enligt Per-Erik Ingels så inleds nu en systematisk uppföljning av ATC-systemet där signal-

överföringen testas. Om den är allt för dålig måste komponenter bytas ut.  

Effektsamband 

Vi har inte hittat några färdiga effektsamband inom detta område.  

Förslag på beräkning av effektsamband 

De flesta sträckor är idag utrustade med ATC. Det är svårt att beräkna effekterna av att 

införa ATC där systemet ännu saknas. 

Om en äldre ATC-sträcka får nya komponenter och om vi känner skillnaden i felfrekvens 

mellan nya och äldre komponenter vore det möjligt att räkna om den förändrade störnings-

frekvensen till estimerade hastighetsminskningar för tågen. Liknande beräkning har ge-

nomförts i doktorandprojektet ”Fel och förseningar” som bedrivs vid KTH/WSP. Det sista 

steget i kedjan nedan är enkel att beräkna. 

Figur 2. Schematisk skiss för effektsambandskedjan vid mer pålitligt ATC-system 

 

 

 

 

Skillnad i fel-fre-

kvens mellan nyare 

och äldre ATC-

komponenter 

Förändring av genom- 

snittlig hastighet för 

persontrafiken 

Samhällsekonomisk 

störningskostnad för re-

senärer 



 

26 Analys & Strategi 

 

7.3 Uppgradering från ATC till ERTMS  

Källa: Muntlig samt rapport från KTH, Trafikverket och 

Verkehrswissenschaftliches institut. 

Beskrivning 

Vid reinvesteringar ska ATC bytas ut mot ERTMS (European Rail Traffic Management 

System), vilket är ett standardiserad europeiskt säkerhetssystem som ska möjliggöra grän-

söverskridande tågtrafik. Uppgraderinger från ATC till ERTMS sker successivt, med målet 

att utbytet ska vara klart 2035. Detta innebär att ATC-systemet kommer att leva i 55 år 

vilket är långt över den estimerade livslängden. Det innebär därmed risker för systemets 

funktionalitet, då vissa komponenter (t.ex. kondensatorer i balisen) har begränsad livs-

längd. ERTMS har den funktionen att tåget vid felsituationer nödbromsas, varefter lokfö-

raren kan nollställa felet och fortsätta. 

Sverige har valt ERTMS nivå 2 som grundstrategi för alla huvudlinjer. Nivå 1 liknar dagens 

ATC-system medan nivå 2 och 3 baseras på radiosignaler. 

Effekter 

ERTMS klarar av hastigheter upp till 300 km/h, vilket kan jämföras med 200 km/h för 

ATC. Således nödvändigt med uppgradering för att nå hastigheter högre än 200 km/h. 

ERTMS ersätter alla tidigare system för fjärrblockering, vilket förväntas reducera kostna-

den till 67 % jämfört med tidigare system. Detta kommer bland annat göra det billigare att 

uppgradera banor med lokaltågklarering till fjärrtågklarering. 

Huruvida ERTMS leder till kapacitetsfördelar är inte helt klarlagt (intervju), men vi har 

hittat fallstudier för järnvägssträckor där kapacitetsökningar har räknats fram. Se nedan. 

När ERTMS väl är på plats blir det billigare att göra förändringar i signalsystemet för att 

t.ex. öka kapaciteten jämfört med dagens signalsystem. 

Effektsamband 

En masteruppsats av Monica Magnarini7 vid KTH studerar sträckan Stockholm central – 

Flemingsberg med bland annat RailSys och jämför kapaciteten med ATC2 och ERTMS 

nivå 2 och nivå 3. Kapaciteten med ATC2 och ERTMS nivå 2 var likvärdig, men nivå 3 

gav en 36 % högre kapacitet. 

Även en studie har utförts för sträckan Hässleholm-Lund där det uppskattats att kapaciteten 

ökar med 10-20 % vid införande av ERTMS8. Samma rapport anger att kostnaden för om-

bordutrustningen uppgår till ca 15-28 mkr per tåg (beroende på om produktionsbortfall 

                                                      

7 Magnarini, Monica. Evaluation of ETCS on railway capacity in congested Areas, a case study 

within the network of Stockholm. KTH 2010. 

8 Trafikverket, Rapport. ERTMS i Sverige – nuläge och viktiga vägval, 2012-03-15. 
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räknas in eller ej) samt att underhållskostnaden för ERTMS kommer att vara ca 30 % lägre 

än för dagens signalsystem. 

ERTMS finns i tre olika nivåer, där kapaciteten för var och en av nivåerna beror av den 

tekniska utformningen. En tysk studie9 har studerat hur kapaciteten skiljer sig åt mellan 

ERTMS nivå 1, 2 och 3. En uppdelning gjordes för olika typer av järnvägar; höghastighets-

järnväg, vanlig linje (”conventional main line”) och regional järnväg. För en höghastig-

hetsjärnväg skiljer det 15 % mellan nivå 1 och 2 och det skiljer 58 % mellan nivå 1 och 3. 

För en vanlig linje skiljer det ca 15 % mellan olika utformningar av ERTMS nivå 1. Nivå 

2 ger 4 till 38 % mer kapacitet än nivå 1 (beroende på vilken utformning nivå 2 ges). Nivå 

3 ger ca 40 % mer kapacitet än nivå 1. För en järnväg av regional karaktär är nivå 1 och 2 

likvärdiga, men nivå 3 gav ca 70 % mer kapacitet. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Monica Magnarinis studie visar att det är möjligt att beräkna hur kapaciteten förändras och 

att koppla detta både till resultat med RailSys och med en koppling till UIC:s matematiska 

kapacitetsmodell. Såväl Vectura/Sweco och KTH gör studier av denna typ. 

7.4 Ställverksbyte 

Källa: Muntlig samt rapport från Trafikverket. 

Beskrivning 

Ställverket är en del av signalsystemet. Ställverk är dyra (ca 180 mkr i Borås nyligen). En 

viktig aspekt av ställverksbyte är att det tar lång tid att genomföra. Därmed finns stora 

risker i att skjuta byten på framtiden, vilket gör dagens situation till något av ett risktagande. 

Nedbrytningen av ställverk beror i hög grad på ålder och typ.  

Effekter 

Ställverksbyte görs i syftet att vidmakthålla dagens prestanda och funktion, men öppnar 

också upp för förändringar i bangården som inte varit möjliga utan ett nytt ställverk. 

När ett fel uppkommer i ett ställverk så blir det med automatik stopp i signalerna för tåg-

trafiken. Således innebär ett fel i ett ställverk en trafikstörning, men inte någon risk för 

personskador. 

Nya ställverk är i grund och botten inte bättre än äldre. Därför har vi idag många äldre 

ställverk i drift. Eftersom många ställverk är gamla och det finns ett flertal modeller så har 

Trafikverket problem med tillgången till komponenter (reservdelar i lager) och kompetens 

                                                      

9 Verkehrswissenschaftliches Institut. Influence of ETCS on line capacity, generic study. 2008-03-

21. 
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(personer som vet hur de gamla systemen fungerar). Detta innebär att ett byte till ny ställ-

verksmodell innebär en väsentligt minskad risk för haverier som blir kraftigt trafikstörande. 

Om ett större haveri inträffar och ett nytt ställverk måste installeras så är utförandetiden 

lång. 

Befintliga effektsamband 

Trafikverket jobbar aktivt med att studera signalställverksfrågan ur ett LCC-perspektiv. 

Resultaten finns redovisade i en Trafikverks rapport10. Det bästa måttet på tekniskt tillstånd 

bedömdes vara ”årligt antal signalställverksrelaterade fel i Ofelia”. Analyserna visar dock 

antal fel i Ofelia har låg korrelation med ålder, trafikmängd etc och att det endast för en typ 

av signalställverk (modell 65) fanns ett tydligt samband mellan ställverkets ålder och antal 

fel11. Kostnaden för DoU ökar endast svagt över tiden, vilket gör att det inte är motiverat 

att byta ut ställverk i ”förtid”. Istället är det komponent och/eller kompetensbrist som för-

anleder reinvesteringar i nya signalställverk. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det finns inget bra underlag om kostnadsbesparingar, tidsvinster eller felfrekvens i relat-

ion till ställverksbyten, däremot finns det flera reservdelar och komponenter som man inte 

behöver tillhandahålla efter byte.  

Det finns varnande exempel där brist på reservdelar lett till ett stort antal försenade tåg-

timmar. I Gävle blev det stopp i flera veckor, men det hade kunnat bli betydligt längre. 

Det kan vara av intresse att beräkna de totala samhällsekonomiska kostnader som upp-

kom i fallet Gävle. Kanske kan detta exempel skalas upp eller ner för att visa vilka effek-

ter som kan förväntas uppkomma om motsvarande inträffat på en bana med mer eller 

mindre trafik? 

7.5 Detektorer 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Det finns flera typer av detektorer.  

Hjulskadedetektorer mäter krafter i rälen, ser om hjulet är platt eller har låst sig, och om 

axellasterna är för höga eller lasten snedfördelad. Skadade hjul kan förstöra rälen på en 

lång sträcka.  Det finns idag 26 hjulskadedetektorer i Sverige. Hjulskadedetektorer bedöms 

idag behövas på vissa platser, exempelvis norr om Stockholm. Motiveringen är det vid 

                                                      

10 Trafikverket Rapport ”Underhålls- och reinvesteringsbehov signalställverk”, Behovsutredning 

underhåll och reinvestering, 2011-09-02 version 1.0. Dnr: TRV 2010/65560 

11 För modell 65 ökar antal fel med 0,3 får varje år som ställverket åldras. 
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uppkommen hjulplatta (till följd av tjuvbroms) är nödvändigt att avsyna hela banan på den 

sträcka som tåget färdats sedan föregående detektor. Avsyn av banorna genom Stockholm 

leder till betydande samhällsekonomiska kostnader då inga tåg får köra på banan innan 

avsynen är avslutad.  

Varmgångsdetektorer mäter varmgång i lagret. Tjuvbromsning kan skära sönder hjulet och 

leda till urspårning. Varmgångsdetektorer bör finnas med 70 km intervall på enkelspår, och 

med 50 km intervall vid dubbelspår. Motiveringen till det tätare intervallet på dubbelspår 

baserad på att konsekvenserna blir dyrare.  

Det finns ett samband mellan uppkomst av tjuvbroms och värme. När det är kallt, och sär-

skilt under snöfall, är larmfrekvensen betydligt högre, då bromsarna oftare låser sig. Varm-

gångsdetektorn är då ett utmärkt verktyg för att uppfatta risk för tjuvbroms och hjulskador. 

Resultaten från varmgångsdetektorer är mycket tillförlitliga, falsklarm är mycket ovanligt. 

Strömavtagardetektorer tar kort på strömavtagaren, vilket följs av bildanalys där automa-

tisk varning utfärdas om strömavtagaren ser ut att behöva åtgärdas. Idag finns ADD (auto-

matic dropping device) som är ett alternativ till strömavtagardetektorer. Med ADD över-

vakas kolslitskenan av ett tunt kopparrör som sitter under kolet. 

Effekter 

Hjulskade- och varmgångdetektorer sänker kostnader för avhjälpande underhåll genom att 

förebygga rälsbrott, samt höja säkerheten genom att förebygga urspårning. Strömavtagar-

detektorer förebygger behov av avhjälpande underhåll och förseningar som uppkommer 

vid kontaktledningsbrott. Då trafikverket bytt leverantör av kolslitskenor har kontaktled-

ningsbrott blivit betydligt mindre vanligt.  

Effektsamband 

Det finns ca 15 år gammalt underlag om kostnader och nyttor med införande av detektorer.  

De visade på goda ekonomiska incitament för installation av detektorer. 

Under åren 1994-1996 skedde 20 urspårningar. Konsekvenserna beräknades till 74 miljo-

ner kronor med dåtidens penningvärde. Efter installation av 90 detektorer skedde endast 

fem urspårningar på motsvarande sträckor under en lika lång tidsperiod. Källan till denna 

uppgift har vi inte fått tag på men Per Hurtig har tillgång till den. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Effekten av strömavtagardetektorer kan beräknas med hjälp av årlig data på åtgärdstider 

från Ofelia. Kontaktledningsproblem sträcker sig normalt inte mer än en kilometer, och tar 

normalt inte mer än 12 timmar att åtgärda. En försvårande faktor är att det har skett en 

kvalitetsförbättring av kolslitskenor, vilket lett till färre kontaktledningsbrott. En strömav-

tagardetektor kostar ca en miljon styck. 

Hjulskade- och varmgångsdetektorer kostar ca 3 miljoner kronor att installera. För att jäm-

föra antal fel före och efter införande av detektorer är rätt person att beställa utdata från 
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Anders Gustavsson. I Synergi (trafikverkets verktyg för avvikelse-, tillbuds-, och olycks-

rapportering) finns bra statistik om urspårningar, orsaker och kostnader. 
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8 Elkraft 

8.1 Kontaktledningsbyte med/utan stolpbyte 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

Denna åtgärd kan avse både reinvestering och investering. Det finns kontaktledningar som 

är i bra skick (mekaniskt) men där behovet av att köra fler tåg framtvingar ett byte av bland 

annat kontaktledningen.  

Kontaktledningar påverkas av flera slitagefaktorer, exempelvis bruttotonkilometer och ål-

der. Väder och vind har inverkan. Det enda som slits fysiskt är kontakttråden (som har 

kontakt med strömavtagaren). Hängverket, som innefattar bärlina, kontakttråd, ledningar 

och andra komponenter, slits ut på ca 40-50 år. Det är dock ofta svårt att avgöra anlägg-

ningens ålder, då vissa komponenter kan vara utbytta. Stolparna har däremot en livslängd 

på ca 80 år.  

Effekter 

Reinvestering: Kontaktledningsbyte som reinvestering utförs då systemet är gammalt och 

slitet, för att bevara systemets funktion. Nedbrytningen är en långsam process och under 

en tid kan man kompensera högre ålder med mer underhåll – men till slut uppkommer det 

fler fel. Detta sägs vara svårt att bevisa i statistiken. Det går dock hitta att antal fel ökar 

med åldern. Framför allt uppges det vara banor där kontaktledningen var dimensionerande 

för en lägre hastighet men där tågen nu går snabbare som felfrekvensen ökar. Denna uppgift 

kommer från en studie som gjordes av Per Hurtig och Rune Lindberg (som vi dock inte fått 

tillgång till). När fel uppkommer är det ofta bärlinan som brister, vilket uppges vara ett 

åldersrelaterat problem. 

Investering: Med nya kontaktledningssystem räcker kapaciteten till fler och tyngre tåg. 

Kontaktledningsbyten görs idag med målet att ha viss marginal för framtida hastighetshöj-

ningar. Därför bygger man idag för hastigheter upp till 250 km/h. För hög hastighet krävs 

att kontakttråden är tjock och har hög inspänningskraft. Man har gått från 100 kvadrats 

koppar till 120 kvadrat med silverlegering. 

Effektsamband 

Att bygga ny kontaktledning (reinvestering) kostar 3 miljoner kronor per kilometer, att 

komplettera till AT-standard (investering) kostar ca 1 miljon kronor per kilometer, antaget 

att övriga komponenter är i dugligt skick. 

Det finns en rapport av Per Hurtig och Rune Lindberg som redogör för vissa samband 

mellan typer/ålder och felfrekvenser. 
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Förslag på beräkning av effektsamband 

Om vi känner effektsamband som kopplar typ/ålder till felfrekvenser så behöver vi veta 

mer om de störningar som uppkommer i samband med t.ex. en kontakledningsnedrivning. 

Det vore önskvärt att det tas fram en statistisk sammanställning av typ av fel, beskrivning 

av hur många spår som behövde stängas av och hur lång tid det tog innan felet var åtgärdat. 

Enligt Per Hurtig brukar kontaktledningsproblem inte sträcka sig mer än 1 km och tar nor-

malt inte längre än 12 timmar. 

Den samhällsekonomiska störningskostnaden12 kan förhållandevis lätt räknas ut om vi bara 

vet på vilken bandel felet uppkommer och det antal minuter som störningen kan förväntas 

bestå. Den samhällsekonomiska störningskostnaden beror starkt av antal resande per dygn 

på sträckan samt antal tåg. Emellertid har vi inte något bra sätt att värdera godstrafikens 

störningskostnader.  

8.2 Omformare (reinvestering) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

I Sverige finns 74 roterande omformare, och 65 (statiska) omriktare, samt ett antal ej be-

siktade eller ej färdigställda system.  

För roterande omformare sker löpande reinvesteringar. Dagens budget på 30 miljoner kr/år 

räcker till att åtgärda 4-6 maskiner per år. En roterande omformare har mycket lång livs-

längd givet att underhåll verkligen sker i den utsträckning som krävs. Åtgärderna är inte 

schemalagda utan behovsbaserade genom löpande kontroller.  

Omriktare har ca 30 års livslängd, varefter ett antal komponenter behöver bytas. Idag görs 

de flesta investeringarna i omriktare. Omriktare har högre verkningsgrad (mindre effekt-

förluster) men omformare är mer driftsäkra.  

Effekter 

På flera stråk i Sverige finns idag svag kraftförsörjning i förhållande till trafikeringen 

(framför allt i anslutning till Storstäderna). Investeringar i omformare är nödvändigt för att 

säkerställa driften och hålla risken för avbrott på acceptabel nivå. Därtill motiveras åtgärder 

för omformare och omriktare där man vet att trafiken kommer att öka (t.ex. med Citybanan 

i Stockholm).  

                                                      

12 Se bland annat WSP Rapport 2009:4 ”Förseningarnas samhällsekonomiska kostnader, konsekven-

ser samt utgifter för DoU fördelat på olika bandelar och bantyper” där en förseningskostnad per 

minut och bandel räknats fram, baserat på antal tåg och antal resenärer per delsträcka. 
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Reinvesteringar är nödvändiga för drifts- och personsäkerhet i anläggningar som nått sin 

tekniska livslängd. Det är också en del av arbetet för redundans i kraftförsörjningen. I Stor-

stadsområdena innebär det konkret att kunna tappa en station och ändå ha säker drift. I 

andra områden innebär det att tappa ett aggregat och ha säker drift.  

Effektsamband 

Roterande omformare uppges vara mer driftsäkra än omriktare, men vi har ingen uppgift 

om hur stor skillnaden är. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det är svårt att jämföra eftersatta stråk före och efter åtgärder med omformare, då kod-

ningen i Ofelia varit inkonsekvent över tiden.  

Ett nytt omriktarsystem kostar 50-100 miljoner kronor 

8.3 Underhåll av kraftförsörjningssystemet 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

Underhåll av kraftförsörjningssystemet avser underhåll av roterande omformare, omriktare 

och kontaktledningen. Vad gäller kontaktledningen så avses ett löpande underhåll som görs 

varje år eller vart tredje år, beroende på vilken bana det är frågan om.  

Effekter 

Underhåll av omformare och omriktare innebär att livslängden ökar och att reinvesterings-

kostnaden kan skjutas på framtiden. 

Om kontaktledningen inte underhålls bör felfrekvensen öka. Vi vet dock inte hur mycket.  

Effektsamband 

Vi hittar inga effektsamband inom detta område. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

För att ta fram förslag på hur effektsambanden kan tas fram skulle vi behöva ha en klarare 

bild av hur Trafikverkets besluts- och valsituation ser ut. 
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8.4 Uppgradering av el-systemet (BT till AT) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

För att uppgradera ett elsystem från BT-typ till AT-typ så lägger man till ett antal ledningar 

vid sidan av befintliga ledningar samt byter ut sugtransformatorerna (BT) till AT-transfor-

matorer. 

Uppgradering från BT till AT kommer med tiden att ske överallt. BT är idag ännu den 

vanligaste typen av elsystem, men vid utbyten är det vanligtvis AT som införs. Vid byte 

från BT till AT är det inte nödvändigt att byta kontaktledning (bärlina, kontakttråd), däre-

mot måste kopplingar och transformatorer bytas ut, och en del kompletterande komponen-

ter läggas till.  

Alternativ till utbyte av system: I vissa fall räcker det att nyttja en extra omformare i stället 

för att byta från BT till AT. En annan lösning är att installera en förstärkningslina parallellt 

med kontaktledningen. Kraftutbyggnad måste föregå stora trafikökningar då det tar flera år 

att genomföra förändringen, särskilt längs stråk där det är svårt att få tid i spåret. 

Effekter 

Med AT förloras mindre spänning på en given sträcka.  

Det är ett starkare system som tillåter mer last och tätare trafik (var 5:e minut i stället för 

var 10:e minut).  

Med AT-systemet slipper man de ljusbågar till strömavtagaren som BT-systemet ger upp-

hov till. (Källa: Wikipedia) 

Effektsamband 

Kostnaden för AT är 3-3,5 miljoner kronor per kilometer. För BT är motsvarande siffra 

2,2–2,7 miljoner, vilket motiverar BT på lågtrafikerade sträckor. Det har gjorts LCC-kal-

kyler där förlusterna från användning av BT-system var lägre än investeringskostnaden. 

Numera pekar dock de flesta kalkyler på vinster med AT.  

AT är inte mer driftssäkert än BT. Den stora källan till fel, kontaktledningen, är samma för 

båda.  

Det finns data på förluster per km som kan stämmas av mot tågtrafiken. Det är dock inte 

lätt att räkna detta då problem ofta är relaterade till närheten till andra tåg, vilket anstränger 

strömkapaciteten. Det är alltså tidtabellen som i hög grad påverkar problem med el-syste-

met. Det finns fall där man inte hunnit bygga ut kraftsystemet för att möta efterfrågan på 

trafikering. Det är ovanligt med förseningar till följd av elkraftsbrist, men det är möjligt att 

det ökar på ansträngda stråk. 



 

Analys & Strategi 35 

 

 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det bör vara möjligt att beräkna ett samband som beskriver den kapacitetsökning som AT-

systemet ger. Sambandet behöver beakta både tågens tyngd och avståndet mellan tågen. 

Kanske går det att beräkna ton per tidsenhet? 

Det framräknade slutvärdet av en ökad kapacitet måste dock bli specifikt för den typ av 

situation som man är intresserad av. I vissa fall är syftet med ökad kapacitet att köra tyngre 

godståg (lägre operativ transportkostnad) och i andra fall kan det handla om att öka turtät-

heten för persontrafiken (tidsvinster för resenärer). 

8.5 Elektrifiering 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Större delen av järnvägsnätet är elektrifierat och det är sällan banor elektrifieras. Senaste 

elektrifieringen avsåg Blekinge kustbana. Elektrifiering omfattar stolpar, kontaktledning, 

transformatorer och allt annat som ingår i elsystemet.  

Effekter 

Elektrifiering kan ge: 

 miljövinster genom lägre koldioxidutsläpp  

 lägre total energianvändning (inte helt säkert) 

 tidsvinster när man slipper växlingsrörelser  

 möjlighet till persontrafik över 160 km/h 

Med diesellok slipper man dock kontaktledningsstörningar. Diesellok klarar 160 km/h vid 

persontrafik, vilket är fullt tillräckligt på många stråk.  

Enligt Trafikverkets kalkylvärden så är den operativa transportkostnaden för elektrifierad 

tågtrafik lägre än för diseldriven tågtrafik.  

Effektsamband 

I ASEK 5 finns operativa transportkostnader som redovisar effekterna när trafik övergår 

från diesel till eldrift och när tidsvinster uppkommer. I RailSys, Gångtidprogramet (GTP), 

TrainPlan finns effektkurvor för olika typer av tåg, vilket kan användas till att beräkna 

effekterna när operatörer får möjligheten att växla från en viss typ av tåg till en annan typ 

av tåg.  

Kostnaden för elektrifiering är ca 3-3,5 miljoner kronor per kilometer (dvs. ungefär samma 

som för att uppgradera från BT till AT). 
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Förslag på beräkning av effektsamband 

För att föreslå metod för beräkning av effektsamband behöver vi ha bättre koll på vilka 

typer av beslutssituationer som skall utvärderas. Återstående dieselsträckor avser ofta in-

dustrispår. Om en elektrifiering av ett industrispår ger miljönyttor eller ej beror dock även 

av andra saker, som industrispårets längd och utformning. Det kan finnas behov av att fort-

sätta använda växellok även ifall huvudspåret är elektrifierat. 
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9 Underbyggnad och ballast 

9.1 Underhåll av ballast (exkl. ballastrening) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

Med denna åtgärd avses här åtgärder för att hålla ballastprofilen. Om det finns för lite ball-

ast blir det svårt att hålla spårläget. 

Under 2011 och 2012 gjordes ett lyckats försök där ballastprofilen mättes med hjälp av 

roterande lasrar för att undersöka ballastprofilen och vidta åtgärder där det ansågs nödvän-

digt (gäller framför allt ytterkurvor). Lasermetoden är begränsad i det att man endast kan 

mäta profilen och inte se neråt eller åt sidorna. 

Effekter 

Genom att underhålla ballastprofilen kan man förhindra solkurvor. Man får bättre säkerhet 

och mindre störningar. Om det finns för lite ballast är det svårt att hålla sliprarna på plats. 

Effekterna är svåra att mäta då det är svårt att separera effekter av ballastunderhåll från 

vädrets inverkan. Däremot har det gjorts lyckade försök med att föra statistik som visat att 

antalet solkurvor minskar. Rapport på detta utkommer varje år.  

Effektsamband 

Märkbar effekt har kunnat uppmätas med avseende på säkerhet, störningsfrekvens och 

lägre kostnader för avhjälpande underhåll. Kostnaden för att åtgärda en solkurva kan an-

vändas för att räkna på nyttan med underhåll av ballast. Utöver denna kostnad vore det 

önskvärt att kunna värdera de störningar av trafiken som uppkommer vid en solkurva. De 

risker för resenärer och ombordpersonal som föreligger vid uppkomsten av solkurvor kan 

vi dock inte räkna på. 

Statistik om solkurvor finns i Ofelia. Vi har inte fått tag på rapporten om det lyckade för-

söket från 2011-2012, men Per Hurtig har tillgång till denna. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Förhoppningsvis finns det färdiga effektsamband i den rapport som Per Hurtig nämner. 
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9.2 Dikesrensning, Avvattning 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

De åtgärder som avses i detta kapitel är rensning av diken och trummor samt vegetations-

bekämpning.  

Vad gäller ogräsbekämpning har olika metoder testats, t.ex. bekämpningsmedel och 

ånga/hetvattenmetoder. 

Effekter  

Frågor som rör avvattning är av stor betydelse och brister i banvallens förmåga till avvatt-

ning kan ha en mängd olika konsekvenser. Vid stora nederbördsmängder är det viktigt att 

vatten rinner undan då det annars finns risk att bankroppen blir mindre stabil och ytterst att 

delar av banvallen spolas bort. Om det växer ogräs etc på banvallens sidor så hålls vatten 

kvar i banvallen, vilket kan ge en rad negativa effekter.  

Förbättrat spårläge, mindre rörelser i bankroppen.  

Enligt VTI 2013 kapitel 3.7 och 3.8 kan brister i dräneringssystemet leda till spårlägesfel, 

sättningar och rälsbrott. De citerar även forskning som hävdar att sättningar är den avgö-

rande faktorn vad gäller spårnedbrytningen. Även problemen med tjällyftningar är kopp-

lade till den mängd fukt som finns i bankroppen. Tjällyftningar kan ge upphov till spår-

läges- och skevningsfel. 

I och med ovanstående så finns det en relation mellan olika former av avvattning/dränering 

och spårläge, vilket i sin tur påverkar underhållskostnader, komfort och i allvarliga fall 

säkerheten. När det väl uppkommit sättningar i banvallen (undergrunden) så krävs det för-

hållandevis kostsamma åtgärder för att komma tillrätta med grundproblemet. Om man inte 

ger sig på att rekonstruera banan krävs extra täta spårriktningar, vilket yttrar sig i en mer-

kostnad.  

Effektsamband 

Vi hittar inga befintliga effektsamband inom detta område. VTI 2013 hänvisar till en mängd 

forskningsrapporter som eventuellt skulle kunna innehålla effektsamband i stil med hur 

grad av fuktighet i bankroppen påverkar förekomster av sättningar eller spårläge. Detta 

material har vi dock inte kunnat gå igenom. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det bör vara möjligt att beräkna de merkostnader som uppkommer pga sättningar och dåligt 

spårläge. Vi känner dock inte kostnaden för de åtgärder som krävs för att undvika sättningar 

och ej heller åtgärdernas effektivet. 
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Figur 3. Schematisk skiss för effektsambandskedjan vid åtgärder för bättre dränering och 

avvattning 

 

 

 

 

Steg 1 i figuren ovan är således svårare än steg 2. 

Om vi vill studera vad som händer i samband med att banvallen spolas bort hänvisar Per 

Hurtig till en incident vid Östersund-Storlien år 2008 eller 2009. 

9.3 Revision av underballast  

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Revision av underballasten handlar om att åtgärder på specifika platser med problem, t.ex. 

frostproblem. Det man vill åstadkomma är att t.ex. få bort organiska material ur underbal-

lasten. 

Effekter  

Syftet med åtgärderna är ytterst att sänka underhållskostnaderna och att minska trafikstör-

ningarna. 

Effektsamband 

Vi har inte fått fram något befintligt kvantifierat effektsamband.  

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det är oklart för oss hur Trafikverkets valsituation ser ut, men den torde handla om att ställa 

kostnaden för en revision av underballasten mot den förhöjda kostnad för underhåll och 

risk för trafikstörningar som annars uppkommer. För att studera detta skulle vi behöva följa 

bandelar före och efter en revision av underballasten. Hur frekvensen av infrastrukturfel 

påverkas bör vara möjligt att estimera, men då vi inte har koll på hur mycket pengar som 

läggs på enskilda järnvägssträckor blir det svårt att studera hur underhållskostnaden påver-

kas.  

  

Åtgärder för bättre 

dränering och av-

vattning 

Förändring av sätt-

ningar, antal och 

svårighetsgrad 

Merkostnader DoU 

och/eller SEK kostnad 

för sämre spårläge 
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9.4 Ballastrening 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning  

Ballastrening genomförs nästan alltid vid spårbyten. Maskinen byter då spår, slipers och 

makadam på en och samma gång. Att bara rena ballasten och inte byta spåret är inte en 

normalåtgärd. Det finns även maskiner som endast utför ballastrening. Åtgärden genomförs 

när det blir för mycket organiskt och finkornigt material.  

Effekter  

Syftet med ballastrening är att förbättra dräneringen (organiskt och finkornings material 

binder fukt) samt att återställa ballastens funktion (dvs. rätt elasticitet och styvhet) för att 

därmed bevara spårläget och hålla nere underhållskostnaden. Övergångar mellan olika 

styvhetsgrader kan leda till problem, exempelvis vid broar.  

Effektsamband 

Vi hittar inga befintliga effektsamband inom detta område. 

Kostnaden för separat ballastrening uppgår till 1 500 till 2 000 kr/meter (500 till 1 000 

meter per skift). 

Förslag på beräkning av effektsamband  

Vi har tillgång till kilometerkostnad för den maskin som används, utifrån kostnaden per 

skift och antal skift per kilometer. Att beräkna effekten på underhållskostnaderna skulle 

dock vara svårare. 
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10 Tågföring och kapacitet 

10.1 Hastighetshöjande åtgärder (spår- och 
signalåtgärder) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

I dagsläget är hastighetsnivån på flera stambanor så hög som den kan bli givet de kurvor 

som finns. På ungefär hälften av sträckorna är det möjligt med rälsförhöjning, vilket kan 

ses som ett alternativ till kurvrätning. Vid högre hastighet måste man flytta signalerna.  

Effekter 

Syftet med högre hastighet är att uppnå tidsvinster och att öka kapaciteten. Högre hastig-

heter leder dock till högre slitagekostnader. 

Effektsamband 

Tidsvinster och ökad kapacitet: Dessa effekter är kända i samband med att en samhällse-

konomisk kalkyl skall upprättas för ett projekt som syftar till ökad hastighet. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Beräkning av förändrad slitagekostnad: ERRI har gjort kostnadsuppskattningar kring vad 

som har mest nedbrytande effekt. Nedbrytningen förhåller sig enligt schablonen till hastig-

het med andrapotensen, och till axellasten med tredjepotensen. Detta innebär en fyrdubblad 

underhållskostnad vid hastighetshöjning från 100 till 200 km/h. Det finns dock få exempel 

på spår där man endast ändrat hastighet, vilket gör antagandena svåra att bevisa.  

10.2 STAX, metervikt (och lastprofil) 

Källa: Trafikverket samt WSP. 

Beskrivning 

Med åtgärder för att öka den största tillåtna axellasten (Stax) och högsta tillåtna metervikten 

blir det möjligt att lasta mer gods per vagn. För att tillåta högre Stax kan det krävas åtgärder 

för att förstärka banöverbyggnaden (viss täthet för slipers etc.). När mer vikt kan transpor-

teras per vagn så kan det även bli så att tågets vikt per meter ökar. Det senare kan ställa till 

problem ifall broar inte är dimensionerade för att bära den högre vikten. Även trummor kan 

behöva ses över. Av denna anledning talar man ofta om ökad Stax och metervikt tillsam-

mans. 
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Det är dock inte alltid så att högre Stax innebär att mer gods kan transporteras per vagn. 

Detta gäller för varugrupper som t.ex. stål, där godsets densitet är väldigt hög. Vid trans-

porter av livsmedel och fordon kommer lastprofilen istället att vara begränsande. Sedan 

finns det varugrupper (t.ex. Papper) vars densitet är sådan att det krävs både högre Stax och 

utökad lastprofil (Stax 25 ton och lastprofil C) för att nyttan för transportköparen skall 

realiseras. För att öka lastprofilen handlar åtgärderna ofta om att se över hur nära kontakt-

ledningsstolparna sitter, uthängande tak vid stationer, hur breda tunnlarna är etc. 

En komplicerande faktor är att Stax ofta kopplas till tågens hastighet. Ju högre hastighet 

som ett tåg framförs med, desto större påfrestning på infrastrukturen. Således finns det flera 

sträckor där godståg har dispens att framföras med ett högre Stax än vad banans stan-

dard/tillstånd medger, givet att tågen framförs med reducerad fart.  

En ytterligare aspekt på detta är Trafikverkets administrativa kostnader för dispensgivning 

– som vid intervjuer har lyfts fram som ett problem. Idag krävs dispens för vikter över 22,5 

ton (på malmbanan är gränsen 30 ton). Administrationen för att hantera dispensförfråg-

ningar kostar mycket för Trafikverket och operatörer. Det är kostnadsfritt att utfärda per-

manenta tillstånd att köra med 25 ton (35 ton för malmbanan).  

Effekter 

Med ökad Stax kan mer gods lastas i varje vagn. Med mer gods per vagn kan en viss gods-

volym förflyttas från A till B med ett utnyttjande av färre vagnar. Färre vagnar innebär 

lägre operativa transportkostnader. Det uppkommer en viss effekt även på antal tågav-

gångar pga att nyttolastens andel av totala vagnvikten ökar med ökat Stax.  

I vissa situationer kan dock högre Stax även innebära betydligt lägre kostnader för lok och 

lokförare. Denna situation uppkommer när mötesstationernas längder är så korta att gods-

tågen, av denna anledning, inte kan framföras med full vagnvikt (dvs med färre vagnar 

bakom dragkroken än vad loket och kraftsystemet kan hantera). I detta läge kan mer gods 

i varje vagn (och därmed mer gods per meter tåg) även innebära att antalet tågturer blir 

lägre. 

Så länge infrastrukturen är byggd för den Stax som tillämpas och/eller hastigheten är inom 

acceptabelt intervall så bör underhållskostnaden inte påverkas i betydande riktning. 

Effektsamband 

Här hittar vi inga vedertagna effektsamband. Det är dock möjligt att beräkna de förändrade 

operativa transportkostnaderna utifrån befintliga uppgifter i ASEK 5. Se nedan. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Lägre operativa transportkostnader om Stax 22,5 ton  Stax 25 ton: Om den aktuella 

varugruppen har en sådan densitet att en ökning av Stax kan nyttjas och om metervikter 

och lastprofiler i övrigt inte sätter begränsningar, kan den operativa transportkostnadsför-

ändringen beräknas enligt nedan.  
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Om vi utgår ifrån att lok/lokförarkostnaden utgör 23 % av den avståndsberoende tågdrift-

kostnaden och 64 % av den tidsberoende tågdriftkostnaden så kan vi, via beaktande av 

genomsnittlig hastighet, taravikter för vagnar, sammansättning av 2- och 4-axliga vagnar, 

komma fram till med hur många procent antalet lok och vagnar minskar när Stax ökar från 

22,5 ton till 25 ton. I just detta räkneexempel minskar antal vagnar med 12,7 % och antalet 

lok med 3 %. Detta kan omvandlas till en total minskning av de operativa tågdriftkostna-

derna med ca 8,9 %. Denna beräkning har gjorts med kalkylvärden och kostnadsuppgifter 

för år 2001. 

En liknande beräkning kan göras för varje annan förändring av Stax och även givet förut-

sättningen att mötesstationernas längder är begränsande i utgångsläget. 

10.3 Förändring av samtidig infart 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Åtgärden innebär att signalsystemet förändras så att tåg kan tas in på en mötesstation och, 

när mötande tåg har passerat, accelerera igen utan att stanna där emellan. Detta kan ge 

betydande tidsvinster för framför allt godståg. Åtgärden är dock ofta kopplad till en för-

längning av mötesstationen som syftar till att möjligöra möten mellan längre tåg. 

Ifall en mötesstation med viss längd, som saknar samtidig infart (SI), skall utrustas med SI 

utan att stationen i sig självt förlängs så kommer den maximalt tillåtna längden på tågen att 

minska. Med SI tillkommer ett skyddsavstånd på 200 meter. För att kunna ta emot ett 750 

meter långt godståg (starkt önskemål) så behöver mötesstationen ha 950 meter hindersfri 

längd. 

Effekter 

Den direkta effekten av samtidig infart är en tidsvinst. Själva syftet med SI är dock van-

ligtvis att öka kapaciteten. Utan SI måste tågen tidtabellsläggas med minst 3 minuters mel-

lanrum. Med SI kan de läggas med 1 minuts mellanrum. 

Det torde även finnas marginella effekter vad gäller felfrekvens pga ökat antal komponen-

ter. 

Effektsamband 

Tidsvinster: För de tåg som stannar för möte innebär SI en tidsvinst på ca 2 minuter. Denna 

uppgift är hämtad ifrån den matematiska kapacitetsmodellen (BVH 706, Bilaga 1) som 

innehåller schablonvärden. Även typen av tåg bör vara av betydelse, liksom lutningsför-

hållandena på platsen (start i uppförsbacke eller nerförsbacke?). 
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Kapacitet: För att beräkna kapacitetseffekten behöver kapacitetsberäkningen slutföras. Här 

behöver man även beakta om den berörda stationen ligger på en dimensionerande sträcka 

eller ej. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

De flesta effekter kommer att vara kända i den aktuella kalkylsituationen. Där kommer mer 

detaljerade uppgifter att vara tillgängliga. 

10.4 Förlängning av mötesstationer 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Åtgärden innebär att befintliga mötesstationer eller förbigångsspår blir längre och kan ta 

emot längre tåg. 

Effekter 

En förlängning av en mötesstation eller förbigångsspår kan tas ut på två sätt. Om stationen 

saknade samtidig infart i utgångsläget kan effekten antingen bli att stationen får samtidig 

infart eller så kan längre tåg köras. Om stationen hade samtidig infart i utgångsläget blir 

effekten att stationen kan ta emot längre tåg (givet att omkringliggande stationer tillåter 

detta). 

Effektsamband 

Det är lätt att räkna på värdet av att godståg kan bli längre. Om längre tåg tillåts kan ope-

ratören köra med fler vagnar per tåg, vilket i sin tur kommer att sänka den operativa trans-

portkostnaden. Relevanta kalkylvärden finns i ASEK 5, men man behöver här använda sig 

av de värden som finns i tabellerna 14.14 till 14.16.  

Svårigheten med att utföra en värdering av längre mötesstationer hänger dock inte samman 

med den kalkyltekniska beräkningen av de operativa kostnaderna. Svårigheten är själva 

effektbedömningen av hur många stationer som behöver förlängas för att operatörerna skall 

tillåtas köra med längre tåg än vad som den ”normala” stationslängden medger. Ifall ett 750 

meter långt godståg tillåts påbörja sin färd längs en sträcka där de flesta stationer endast är 

630 meter långa så måste det långa godståget ges prioritet längs hela sin färd. Av denna 

anledning körs det ett fåtal långa godståg på enkelspårssträckor. Däremot är det mer vanligt 

på dubbelspår. Det är svårt att veta vilken täthet beträffande långa mötesstationer som krävs 

på enkelspår för att långa godståg skall tillåtas. Den analysen görs inte.  

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det är enkelt att beräkna med hur många procent den operativa transportkostnaden minskar 

när mötesstationernas längder ökar från t.ex. 630 meter till 750 meter. 
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10.5 Plattformsåtgärder så att ytterligare ett tåg kan 
angöra plattform för resandeutbyte 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Denna typ av åtgärd innebär en ombyggnation av en station för resandeutbyte så att ytter-

ligare ett tåg kan angöra plattformarna samtidigt som andra tåg är på plats och kan ta emot 

resenärerna. För att detta skall bli av intresse krävs det att stationen har trafik i mer än två 

riktningar, då det är sällan resenärer hoppar av det nordgående tåget och hoppar på det 

sydgående. Vid t.ex. Sala och Örebro, där olika järnvägar sammanstrålar, är det problem 

idag och här skulle det vara intressant att kunna ta in fyra tåg samtidigt. 

Effekter 

Effekten är minskad väntetid för de resenärer som gör byten. Här kan det dock finnas en 

motsatt effekt ifall tidtabellerna läggs så att de första tågen hålls kvar längre vid stationen 

(i väntan på det sista tåget) än de annars skulle ha gjort. 

I exemplet Sala kan man idag ta in tre tåg samtidigt och det är ca 7 minuter mellan tåg 1 

och 3. När det fjärde tåget kommer in får resenärer som vill göra byten vänta till nästa 

avgång, vilket kan vara 2 timmar ifall de vill resa i riktning mot Västerås. 

Effektsamband 

Minskad bytestid: De resenärer som får minskad bytestid vinner:  

Turtätheten i aktuell riktning minus tiden det tog för de första tågen att angöra stationen 

och lämna den. 

Ökad restid: Ifall ytterligare ett tåg skall angöra stationen kan det innebära att det tåg som 

kommer in först till stationen hålls kvar längre än vad som annars skulle ha blivit fallet. 

Denna tidsförlust drabbar alla ombord.  

Förslag på beräkning av effektsamband 

Generella effektsamband kan inte tas fram. Plats- och objektspecifik information krävs. 

10.6 Kolonnkörning och kapacitet (trespårsstationer) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Kolonnkörning föreligger när flera tåg framförs efter varandra på ett enkelspår och står i 

motsats till motriktad trafik, där varje tåg norrut följs av ett tåg som går söderut. Kolonn-

körning uppstår vanligtvis spontant till följd av att operatörernas behov och önskemål får 
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dem att söka tåglägen så att kolonnkörning uppkommer. Kolonnkörning förekommer 

främst Frövi-Fagersta-Hallsberg, söder om Hallsberg, Nässjö-Jönköping-Falköping samt 

till viss del längs Stambanan genom Övre Norrland.  

Förekomsten av kolonnkörning är tätt kopplat till frågan om trespårsstationernas vara eller 

icke vara. Nyttan av trespårsstationer (dvs mötesstationer med två sidospår istället för ett) 

ökar kraftigt om det förekommer kolonnkörning på sträckan och den kapacitetsökning som 

kolonnkörning kan ge beror av om det finns trespårsstationer eller ej. Om det effektsam-

band som vi söker för kolonnkörning skall kopplas till en åtgärd är det sannolikt byggandet 

av trespårsstationer och införandet av blocksignaler mellan stationerna som det handlar 

om. 

Effekter 

Införandet av kolonnkörning kan ge stora tidsvinster (och kapacitetsökningar) ifall det finns 

mellanblocksignaler och trespårsstationer. Den kolonnkörning som förekommer idag är 

dock inte en följd av att Trafikverket vill öka effektiveteten i kapacitetsutnyttjandet utan en 

följd av operatörernas önskemål. 

Effektsamband 

Vi hittar inga färdiga effektsamband inom detta område. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Kapacitetsvinst: Antag en enkelspårig sträcka med gångtiden 15 minuter. Med motriktad 

trafik och stationer med samtidig infart är det möjligt att framföra knappt två tåg per timme 

i vardera riktning (totalt fyra). Med en mellanblocksignal mellan stationerna och med ko-

lonnkörning där två tåg skickas i vardera riktning så vore det möjligt att låta två tåg gå 

norrut med 7,5 min mellanrum. Det andra tåget har passerat stationen efter 15 + 7,5 = 22,5 

minuter. Varefter två sydgående tåg kan framföras. Fyra tåg har passerat sträckan efter 45 

minuter och det finns nu möjlighet att framföra ytterligare ett tåg innan timmen är slut. Här 

finns dels en tidsvinst, som består i att det andra tåget inte måste vänta vid utgångsstationen 

lika länge, men främst en kapacitetsvinst. I ovanstående kalkylexempel blir vinsten minst 

20 % (5 tåg istället för 4) eller upp till 25 % (om vi även fortsatt räknar med kolonnkörning; 

vi har frigjort 15 minuter av 60 i och med åtgärden). 

Ovanstående kräver dock att det finns tillräckligt med trespårsstationer för att möjliggöra 

för nordgående tåg att passera två sydgående tåg som står och väntar på sin tur. 

Exemplet ovan bygger på en enkel tidtabellsanalys, vilket bör vara möjligt att genomföra 

när en sträcka väl är aktuell för utbyggnad och plats- och objektspecifik information är 

tillgänglig.  
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10.7 Triangelspår 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Med triangelspår avses byggandet av en anslutning som innebär att tåg kan gå direkt in till 

sidobana eller till annan järnväg utan att först göra en lokrundgång. 

I den schematiska figuren nedan beskrivs en situation där godståg skall gå från A till ter-

minalen vid D. Utan (det röda) triangelspåret måste tågen gå upp till B och där göra en 

lokrundgång, för att fortsätta ner till C och D. Med ett triangelspår går tågen raka vägen 

mellan A och D. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter 

Effekterna av ett triangelspår kan yttra sig på några olika sätt, beroende på vilka trafikala 

inskränkningar som bedöms som mest realistiska om triangelspåret inte finns. Här är några 

exempel: 

 Tidsvinster  Minskade operativa transportkostnader 

 Ökad kapacitet (sträckan A-C avlastas och sträckan B-C avlastas två gånger) 

 Ökad tillgänglighet till terminal (Om kapaciteten mellan A och B är hårt ansträngd 

finns det risk att terminalen vid D endast kan angöras vid t.ex. nattetid.) 

Om målpunkten inte är en terminal utan en annan järnväg så är triangelspåret ofta en för-

utsättning för att det skall kunna ske omledning av trafik vid banarbeten eller infrastruktur-

fel.  

A 

B 

C 

D 
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Effektsamband 

Tidsvinster: Tidåtgången sträckan A-B-C-D plus tid för en lokrundgång vid B får jämföras 

med tidsåtgången för sträckan A-D utan lokrundgång. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Vi ser inget behov av att beräkna nya effektsamband kring detta. Trafikverket bör dock 

bestämma hur lång tid en lokrundgång tar. Vi hör uppgifter om från allt mellan 15 till 30 

minuter. 
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11 Övriga åtgärder 

11.1 Underhåll av stängsel 

Källa: Muntlig från Trafikverket, samt information från rapport om ”Kartläggning 

av effektsamband, Trafiksäkerhet inom järnvägsområdet” som WSP utfört åt 

Trafikverket. 

Beskrivning 

Vid malmbanan och inlandsbanan finns renstängsel (kallas ”hägnad”) men älgstängsel sät-

ter man inte upp. Det finns också stängsel på bangårdar. Det görs inget löpande underhåll 

utan åtgärdas vid behov. Kostnaden delas idag med kommuner. 

Effekter 

Syftet med renstängsel är att hålla djur borta från spåren och därmed minska kostnader för 

rennäringen.  

Syften med stängsel på bangårdar är snarare en fråga om säkerhet, genom att hålla obehö-

riga borta från spåret. Detta gäller både spårspring och suicid. Kunskapsläget beskrivs i  

Suicid: Det finns vissa studier gjorda som redovisas i Helena Rådbos doktorsavhandling 

(Karlstad Universitet). Erfarenheterna visar att man kan få goda resultat med en kombinat-

ion av åtgärder som utöver stängsel även omfattar kameraövervakning och att man skickar 

personer till de platser där obehöriga detekteras. 

Spårspring: Vid VTT Technical Research Centre i Finland har man gjort en studie där 

man undersökt effekterna av tre åtgärder mot obehörigt spårbeträdande, landskapsarkitek-

tur (siktröjning?), bygga ett staket och förbudsskyltar. Man har undersökt hur frekvensen 

av spårspringet har förändrats (Silla m fl 2011)13. 

 

Effektsamband 

Det finns vissa effektsamband för åtgärder mot suicid. För en sammanställning av kun-

skapsläget inom detta område, se WSP Rapport ”Kartläggning av effektsamband, Trafik-

säkerhet inom järnvägsområdet”. 

Vad gäller åtgärder mot spårspring visade resultaten i den finska studien att spårspring 

minskade med:  

 

 94,6% vid uppsättning av stängsel,  

 91,3 % vid åtgärder inom landskapsarkitektur/fysiska hinder  

                                                      

13 Se Silla, A; Louma J (2011); Effect of three countermeasures against the illegal 

crossing of railway track; Accident Analysis & Prevention, Volume 43, Issue 3, 

May 2011, Pages 1089–1094 
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 30,7 % vid uppsättning av förbudsskyltar 

 

Majoriteten av de olagliga spårövergångar begicks av ensamma personer som mestadels 

var vuxna och män. Resultaten visade att effekterna av de utvalda åtgärder kan variera med 

egenskaperna hos de som korsar spåren. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Man kan möjligen jämföra sträckor som har stängsel med de som inte har för att beräkna 

vilken effekt stängsel har. Det bör gå att hitta en siffra på ”kostnad per ren” eller motsva-

rande.  

Det bör även vara möjligt att jämföra antal personpåkörningar på sträckor med och utan 

stängsel. Fullständig representativitet kommer dock inte uppnås. Stängsel finns idag vid 

platser som är särskilt känsliga för suicid och spårspring. En jämförelse bör dock ge en 

fingervisning om hur pass effektivt det är med stängsel. Om spårspring fortsätter genom att 

personer gör hål i stängslet så är åtgärden mindre effektiv. För att stängsel skall vara en 

effektiv åtgärd krävs sannolikt ett löpande underhåll där hål i stängslen lagas, men uppgifter 

om detta är sannolikt svårt att finna i BIS eller annan databas. Vidare är olycksstatistiken i 

Ofelia inte bra på att knyta händelsen till viss punkt längs järnvägen utan mer kopplad till 

längre sträckor. 

11.2 Farbanerengöring 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Det finns flera sätt att förebygga och åtgärda halka på spåren, genom t.ex. hetvatten och 

antihalkmedel i uppförsbackar. Vissa lok kan sanda åt sig själva. Problematiken uppkom-

mer framför allt på hösten och är ojämnt spridd på olika banor.  

Effekter 

Att förebygga och åtgärda halka på järnvägsspåren så att framkomligheten säkras. 

Effektsamband 

Vi har inte funnit några färdiga effektsamband inom detta område. En studie av Trafikver-

ket visar att antal rapporterade händelser som beror på spårhalka har minskat kontinuerligt 

från 2010 (714 stycken) till 2013 (355 stycken) och slutsatsen beror på att det här hänger 

samman med de förebyggande åtgärder som Trafikverket har vidtagit. Vi har dock inte 

några uppgifter om hur mycket kostnaderna för förebyggande åtgärder har ökat. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Det bör finnas en hel del statistik på följder av halka, exempelvis förseningsminuter eller 

som ovan, antal rapporterade händelser. För att göra rättvisande jämförelser kan det även 
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vara nödvändigt att beakta att vädret varierar mellan olika mättillfällen. Trafikverket har 

tillgång till väderdata (VViS) som skulle kunna kopplas till geografiska platser inom järn-

vägsnätet.  

11.3 Plankorsningar för effektivare trafikstyrning 

Beskrivning 

Vi har inte lyckats utröna vad denna typ av åtgärd avser.  

11.4 Vinteråtgärder (snöröjning, isrivning, beredskap) 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

På bangårdar används snösmältningsmaskiner, och det finns även maskiner som rensar 

växlar. Allt går dock inte att göra maskinellt. Snöröjning på plattformar ingår också i kate-

gorin vinteråtgärder.  

Effekter 

Syftet med vinteråtgärder är att säkerställa en viss nivå av driftsäkerhet och tillgänglighet. 

Kraven skiljer sig beroende på plats. I Stockholm finns t.ex. mycket höga krav på avhjäl-

pande. En avvägning görs mellan kontraktets specifikationer och kostnad.  

Effektsamband 

Vi har inte funnit några befintliga effektsamband inom detta område. 

Förslag på beräkning av effektsamband  

Beredskap kanske kan mätas, men det är framför allt det som går att kvantifiera som är 

intressant. Fördelningen av pengar på olika järnvägssträckor är svår att överblicka. Ofelia 

innehåller uppgifter om snörelaterade störningar, som är möjliga att koppla till förseningar 

i TFÖR, men vid en estimering blir det nödvändigt att beakta att värderförhållandena skiljer 

sig åt mellan tidperioder. Väderdata finns tillgängligt i VViS, men behovet av att beakta 

vädrets variationer skapar svårigheter. 
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11.5 Trädsäkring 

Källa: Muntlig från Trafikverket. 

Beskrivning 

Denna åtgärd avhandlades mycket kort. Åtgärden torde dock handlar om avverkning i när-

heten av järnvägen (WSP:s kommentar). Per Hurtig hänvisade till Jan-Erik Lundh, som vi 

inte hunnit med att intervjua. 

Effekter 

Syftet med trädsäkring är att förhindra  

 lövhalka och 

 att träd faller ner på spåret 

Effektsamband 

Vi har inga effektsamband inom detta åtgärdsområde. 

Förslag på beräkning av effektsamband 

Statistik över nedfallna träd borde finnas i Ofelia, men det är osäkert/tveksamt om övrig 

information som krävs för att skapa effektsamband finns tillgänglig i databasform. 
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