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Bakgrund
Trafikverket tar tillsammans med berörda parter fram nationella årstidsstyrda
beredskapsplaner inom järnväg för att förebygga och minimera årstids och väderrelaterade
risker.
Rapporten omfattar uppföljning av nationell vinterberedskapsplan inom järnväg under
perioden vecka 47, 2020 till vecka 11, 2021.

Syfte
Syftet med rapporten är att sammanfatta uppföljningen av vintern och identifiera
förbättringar inför kommande vinterberedskap.

Metod
Material till rapporten har hämtats in från entreprenörer via distrikt, järnvägsföretag och
Trafikverket. Information om väder har arbetats fram av SMHI. Statistik är hämtad från
Trafikverkets datasystem på utvalda orsakskoder för vintern.
För att utveckla arbetet med beredskapsplaner och uppföljningsrapporter har en
samarbetsyta skapats inom ramen för Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Q2 2020.
Fyra gånger om året samlas branschen för att blicka framåt till kommande årstidstyrd
beredskapsplan samt blicka tillbaka på föregående årstidstyrd beredskapsrapport. Syftet är
att fånga upp effekter av åtgärder och förbättringsförslag.

Mål
Fokus på att kontinuerligt finna gemensamma förbättringsområden som ökar robustheten i
anläggningen för järnvägsbranschen, öka punktligheten och höja förtroendet för tåg som
transportmedel.

Sammanfattning
Under vintern har punktligheten gått ner i landet och antalet störningstimmar har ökat
jämfört med föregående år. Dom största vinterrelaterade händelserna är kopplat till storm i
kombination med snöfall. I sammanhanget går det inte att låta bli att nämna dom två
långdragna händelserna i Häggvik och Kallhäll som påverkat punktligheten totalt med 0.81 % under vinterperioden.
Vintern 2020/2021 var den kallaste sedan 2017/18 och även en del andra väderrekord
noterades över landet. Tidvis förekom intensiva snöfall, främst i kustlandet, och det
utfärdades klass 3-varningar. Att klass 3-varning för snöfall utfärdas är mycket ovanligt och
det var första gången på åtminstone de senaste 10 åren. Under perioden gick region Nord
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upp i beredskapsnivå 2 och 3 vid 11 tillfällen. Beslut togs i samband med snöstormarna att
även att stoppa tågtrafiken på övre stambanan norrland, mittbanan, ostkustbanan och
botniabanan.
Snöröjning på plattformar och linje har generellt fungerat bra. Vid omfattande snöfall finns
en förståelse att det tar längre tid att få undan snön. Det finns förbättringsområden kring
snöröjning på bangårdar och vissa uppställningsplatser. Trots problem inom vissa områden
upplever man att det har varit en bra kontakt och samarbete mellan berörda parter.

Ovan:Antal händelser under perioden totalt infrastruktur per vecka.

Ovan: Registrerad merförsening under perioden (h)
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Ovan: Antal störda tåg under perioden.

Sammanfattning väder
I år används den nya normalperioden 1991-2020 för första gången som referensperiod som
är genomgående mildare, särskilt vintertid än den tidigare använda perioden 1961-90. De
senaste åtta vintrarna har varit milda eller mycket milda. Årets vinter är dock den kallaste
sedan 2017/18. Även en hel del andra rekord noterades under perioden över landet.
Vintern 2020/2021 var inledningsvis mycket mild. Vid årsskiftet försvagades den och kall
luft avancerade söderut över landet. Först i början av februari hade den meteorologiska
vintern nått hela landet. Sammanfattningsvis var temperaturavvikelserna i förhållande till
den nya normalperioden 1991-2020 små.
Januari var nederbördsrik och flera stationer med långa mätserier noterade sin
nederbördsrikaste januarimånad sedan 1858. Tidvis förekom intensiva snöfall, främst i
kustlandet. Det har utfärdades klass 3-varningar. Att klass 3-varning för snöfall utfärdas är
mycket ovanligt och det var första gången på åtminstone de senaste 10 åren. Den 12 jan
rapporterades en snödjupsökning under dygnet på 65 mm nederbörd i smält form på
mätstationer i Ångermanland. Byvinden, som jämförs med referensperioden 1996-2015,
avvek inte mycket från det normala den här vintern. Den största avvikelsen var i november,
där lågtryck på nordliga banor gav blåsigt väder i norra Sverige. Vintern var också blötare än
normalt i större delen av landet. Det var t.o.m. rekordblött i landets östra delar men torrare
än normalt i västra och inre Götaland.
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Avvikelsekartor för vintern (1 december-28 februari) 2020/2021 utifrån den nya normalperioden, 19912020. Första kartan visar nederbördens avvikelse i procent av det normala. Andra kartan visar
temperaturens avvikelse från det normala i grader.

Utfall och analys
Statistiken bygger på giltighetsperioden för beredskapsplanen.
Med merförseningar menas, försening jämfört med körplanen i första mätpunkten, eller
tillkommande försening mellan två mätpunkter som följer direkt efter varandra i
Trafikverkets system för avvikelser.

Större händelser
För att förstå vad fokus bör ligga på för att säkerställa en robustare anläggning är dom
största händelserna som påverkat punktligheten under perioden beskriven i rapporten.


Händelse 3388457 ”Rälsbrott Kallhäll” ”startade” 2021-01-26 Har påverkat
punktligheten under perioden med minus 0,27 procentenheter. Antal drabbade tåg
totalt 3867 st. Försenade tåg till slutstation 551 st. Felet åtgärdat vecka 15.



Händelse 3388457 ”Urspårning Häggvik” ”startade” 2021-02-11 och är fortfarande
”aktiv” 2021-03-21. Händelsen har påverkat punktligheten under perioden med
minus 0,54 procentenheter. Antal drabbade tåg 2098 st. Försenade tåg till
slutstation 1105 st.

Övriga största händelserna under perioden kopplat till beredskapsplaner.
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Händelse/År

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Vecka

50
52
02
02
03
03
05
08

datum

2020-12-13
2020-12-27
2021-01-11
2021-01-14
2021-01-21
2021-01-21
2021-02-04
2021-02-23

UHd

Plats

Nivå3

UHdsy
UHdn
UHdn
UHdm
UHdn
UHdm
UHdm
UHdm

Grevaryd
Bastuträsk
Vännäs
Långsele
Riksgränsen
Ånge
Sundsvall
Bräcke

Påkörda djur
Uppkörd växel
Storm/Snöstorm
Storm/Snöstorm
Storm/Snöstorm
Storm/Snöstorm
Storm/Snöstorm
Kontaktledning

Merförs (h)

Antal störda tåg

95
67
678
283
81
67
73
160

Merförseningstimmar
För att få en jämförelse med tidigare år väljs ett antal orsakskoder ut som är relaterade till
vinter. Koderna är utbrutna för att fokusera på att identifiera åtgärder för att minska
konsekvenserna av effekter på väderförhållanden. I diagrammen nedan syns att registrerade
merförseningstimmar för vintern 2020/2021 är högre än vintern 2019/2020, men lägre än
2017/2018.

Ovan: Registrerad merförsening vinterkoder

Ovan: merförsening totalt inkluderat vinterkoder

Skredvarningsanläggning
Kopparåsen-Vassijaure är återställd och åter i bruk. Uppdateringen av anläggningen har gett
ett positivt resultat. Jämfört med föregående år där skredlarm låg i topp 5 och orsakade
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37
17
226
48
34
77
14
36

många förseningstimmar, har det under året varit 2 st skredlarm som larmat och orsakat
mindre störningar.

Växelvärme
2086 st masterskåp för styrningen av växelvärmen har byggts om i hela landet i syfte att öka
robusthet och tillgänglighet. Antal trafikpåverkande fel har minskat med 27 % och antal
merförseningstimmar har minskat med 67 % jämfört med 2019. Men antalet rapporterade
fel ligger kvar på en hög nivå. Med styrningen kommer larm och fel åtgärdas innan det blir
trafikpåverkande. Det visar på att den stora insatsen som har utförts i
växelvärmeanläggningen har gett resultat också med tanke på att det varit en tuff vinter. För
att ytterligare minska antalet fel är det av stor betydelse att växelvärmens funktion
kontrolleras i förebyggande syfte och även efter första snöfallet.

Merförsening minuter

Antal anmälda fel på växelvärme

Påkörda djur
Antalet påkörda djur var totalt något lägre 2021 än föregående år. Det är tydligt att
snömängden påverkar. 2020 ökade antal påkörda renar på malmbanan kraftigt efter ett
långvarigt snöfall. Påkörda djur (mestadels älg) ökade under vintern 2021 och är kopplat till
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kraftiga snöfall i region Mitt och Norr. Skador på lok blir mer omfattande vid kollisioner
med älg och påverkar merförseningar negativt. Det är viktigt att påkörda djur blir hämtade
efter påkörning. Konsekvensen av kvarliggande djur när snösmältningen startar är att
rovdjur samlas och riskerar att bli påkörda.
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Träd över kontaktledning
Nedan kan en trend ses där fler och fler träd som faller över ledningarna orsakar stora
störningar. Kopplingen till kraftiga vindar är stor.
Det ska även beaktas att de senaste åren har Trafikverket stängt av banor vid
stormvarningar från SMHI.

Antal händelser som beror på träd över ledningarna som har orsakat mer än 5 timmars merförsening
för perioden per år.
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Banarbete/Transport
Utfallet för de koder som rör Banarbete/Transport visar att antalet händeler och
merförseningar är i linje med vintern 2019/2020 men antalet störda tåg är högre än
föregående vinter.

Utvalda I-koder), på utvalda orsakskoder. I tabellen ovan är "Banarbete/ transport" utbrutet ur
"Infrastruktur".

Olyckor, tillbud och yttre faktorer

Antalet händelser som är registrerade som ONA (olyckor, tillbud och yttre faktorer) har ökat
under perioden. Mängden förseningstimmar och antalet störda tåg är högre än de två
föregående vinterperioderna men lägre än 2017/2018. Koden är bred och inkluderar även
urspårning, halt spår människa I spår m.m.
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I ovan diagram visas utvecklingen av händelser kopplade till uppföljning vinter.

Utvecklingen av händelser kodade som “Människa i spår” som inkluderas i koden ONA t.o.m. 2020.

Mediehändelser
Vintervädret i början på 2021 påverkade punktligheten. Vädret var i fokus i medier under
perioden jan - mars. Vinklarna pekar på en ökad acceptans av branschens insatser. Utöver
detta kan man säga att järnvägsfrågor i stort har fått stå till sidan för pandemin.

Trafikinformation
Inga störningar har rapporterats angående trafikinformation.

Kommentarer från järnvägsföretagen
Reflektioner är inhämtade från cykliskt samarbete TTT.
Förhållandevis mild vinter i södra och västra Sverige vilket i kombination med förebyggande
underhåll och ett bra samarbete med Trafikverket har bidragit till en stabil vinter. Inga
större anmärkningar på dålig snöröjning eller hala plattformar i södra och västra Sverige.
Det har tagits bra interna beslut i god tid gällande inställd trafik i Norra Sverige. Bra
kommunikation och samarbete, med en plan som följts vid dom tillfällen regionen gått upp i
beredskapsnivå.
Trafiksäkerhetsmässigt (händelser etc.) har det varit en relativt ”snäll” vinter.
Snöröjning framför signaler har blivit bättre.
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Det har varit en bra kontakt med Trafikverket trots problem inom vissa områden.
Brister i snöröjning i Umeå och Västerslätt men bra dialog och kontinuerliga
avstämningsmöten med berörda tågföretag och Trafikverket.
Det har förekommit halkproblematik/bromsförmåga på Svealandsbanan.
Ett förbättringsområde som lyfts fram i flera forum är snöröjning på bangårdar och kritiska
uppställningsplatser. Det behöver tydliggöras ansvarsområden men också
prioriteringsordning utifrån när uppställningsplatser och sidospår behöver snöröjas.
Inför nästa säsong är man överens om att göra omtag i vinterföreberedelserna i väst.
Stort antal sammanstötningar med vilt, främst älg som påverkar tillgänglighet då fordonen
har gått till verkstad för reparation.
Generellt vid låga temperaturer har det förekommit mycket frusna och nedisade bromsar på
fordon.
I Stockholm har det varit problem med varmgångslarm där många fordon fastnade i
detektorerna på grund av larm om varmgång. Inför nästa vinter arbetar operatörer och
Trafikverket tillsammans för en teknisk lösning där ett mer korrekt avläsningsområde
används.
En tydligare beskrivning av beredskapsnivå 2 och 3 efterfrågas samt hur de påverkar
trafikutsättning.
Ett exempel på gott samarbete är snögruppen kopplat till Hagalund depån. Under
vinterperioden sker träffar veckovis och är ett forum som fungerar mycket bra.

Förberedelser
Nationella vinteråtgärder
Trafikverket fick 2018 ett regeringsuppdrag att utvärdera vintern 2017/2018, som
präglades av periodvis besvärligt till mycket besvärligt väder regionalt och lokalt.
(Regeringsuppdrag N2018/02938/TIF).
Utvärderingen resulterade i ett antal förbättringsaktiviter. Dessa har kontinuerligt följts och
hanteras av en utpekad styrgrupp inom Trafikverket. Dessa aktiviteter har bland annat
inkluderat att säkerställa tillgång till nationella större vintermaskiner och dess placering,
ETCS utrusta Trafikverkets snöslungor, införa nationell samordnare vinter, hantering av
hjulskadedetektorer samt röjning av uppställda vagnar längs linjen.
Ett arbete som har fungerat bra och som kommer fortsätta inför kommande vinter.

Nationella större vintermaskiner
I nedan bild sammanfattas hur större vintermaskiner var placerade inför vintern
2020/2021.
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Större vintermaskiner har avropats i stor utsträckning under perioden.

ETCS utrusta Trafikverkets snöslungor
Trafikverkets snöslungor är inte utrustade med ETCS, det vill säga utrustning för att snöröja
på ERTMS banor vintern 2020/2021. Dispens för nyttjande av vintermaskiner utan ETCS
utrustning, har godkänt (D-skydd). De mindre vintermaskinerna som finns i baskontrakten
har ETCS-utrustning (ERTMS banor). En handlingsplan är framtagen för att utrusta
snöslungor för trafikering på ERTMS banor.

Röjningslok
Trafikverket har upphandlat röjningslok som avropas via regional operativ ledning vilket
har fungerat bra.

Nationell samordnare vinter
Nationell samordnare vinter inom Underhåll fanns i tjänst under perioden 14 december
2020 till 29 mars 2021. Rollen kan träda in oavsett om det är ett krisbeslut fattat eller ej och
är inte alltid kopplat till krisorganisationsbeslut vid varje tillfälle som det ev fattas.
Rollen är primärt ett stöd till NOL samt utgör ett stöd till underhållsdistrikten, UH ledning
och är en ständigt tillgänglig samverkanspartner för VO Trafik. Det finns även möjlighet att
vid behov avropa olika typer av snöröjningsresurser på järnväg. Vid kraftigt snöoväder i
mitten av februari avropades nationella resurser till UHdmj och UHdn.

Detektorer
Hjulskadedetektorer finns placerade på 30 platser i landet. Förutom dessa finns 145 st.
varmgångs- och tjuvbromsdetektorer utplacerade. Detektorerna mäter mer omfattande och
är anpassade efter EU:s tekniska specifikationer. Inför vintern uppdaterades TDOK
2020:0074 gällande hantering vid larm i syfte att underlätta för operativ personal.
Nedan visar merförseningstiderna för åren 2018- 2021 som är relaterad till hjulskador och
avsyning av banan. Bortsett från år 2018, som var ett extremt år, har summan för antal
merförseningstimmar beroende av hjulskador varit mellan 200-300 timmar. 2021 har det
minskat till 148 timmar. Antalet hjulskador under 2021 har varit samma som för 2020,
däremot har antalet timmar för varje skada minskat från 21,3 till 14,1 timmar. TDOK
kommer att uppdateras allt eftersom man identifierar förbättringar.
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Pågående förbättringar
Checklista kommer att skickas ut till respektive region där förberedelser utifrån BAS
kontrakt begärs in. Det blir också viktigt att säkerställa att förberedelserna är utförda genom
uppföljning och stickprov. Checklistor arbetas fram till början av sommaren 2021.
Hantering väder- och årstidsstyrda aktiviteter För att kunna skapa förutsättningar
för ett förebyggande arbete inför trafikstörande väderförhållanden inom järnväg, är det
därför viktigt att det även skapas stöd för Trafik att arbeta operativt med dessa frågor.
Av den anledningen skapas ett arbetsrum där den typen av dokument kommer att ligga och
uppdateras löpande med dom senaste uppgifterna.
Förändring beredskapsperioder 2021 är även ett första steg att anpassa
beredskapsplanerna till dom vädervariationer och när årstidernas gränser förflyttar sig och
går än mer in i varandra. Det handlar om att ligga steget före i förberedelserna och bygga
beredskap, baserat på dom konsekvenser som förväntas. Målet är att 2022 skapa 2 st
beredskapsplaner istället för idag 4 st. Uppföljning kommer dock att följas upp som tidigare,
med jämförbara perioder.
Handlingsplanen kopplat till Regeringsuppdrag som berört nationella
beredskapsplaner är samtliga delar klara.
Trafikverkets webbsida med aktuellt material från nationell beredskap är uppdaterade,
vilket gör det lättare hitta materialet för externa intressenter.
Hantering förbättringsförslag har utvecklats. Förändrad hantering av
förbättringsförslag där det tydligt framgår struktur, ansvar och åtgärder i share point.
Beredskapsplaner presenteras på branschmöten, TTT, NOL och ROL-dagar,
uppstartsmöten samt uppföljning inför och efter varje årstid. Viktigt att nå ut brett med
budskapet.
Följa upp åtagande i JNB trafikrestriktioner Tydliggjort ansvar att tillfälliga
längd/viktrestriktioner där järnvägsföretagen är skyldiga att anpassa sig till, även om det
finns friskrivningar i trafikeringsavtalets villkor. Trafikverket kan alltid besluta om generella
begränsningar av vagnvikten inom geografiska områden när järnvägsföretagens egna
begränsningar inte bedöms vara tillräckliga.

Inkomna förbättringsförslag
Snöröjning depåer
Ta fram kartor över bangårdar där det framgår i detalj vem som har ansvar för respektive
yta i varje depå som t.ex. ytor utanför hallar, gång och fordonsvägar m.m. gällande
vintertjänster på bangårdarna. Där det också säkerställs kontaktpersoner vid samordning
och prioriteringar. Planeringsmöte inför vinterperiod samt veckomöten under perioden för
avstämning.
Växelfel
Placera ut snöskydd i växlar och snödrevsskydd i och runt prioriterade spårväxlar på
mötesplatser som ligger avlägset med lång inställelsetid för åtgärd vid fel.

16 (31)

Inbyggda växeltungor på mötesspår som ligger avsides och ibland svårtillgängligt med långa
avhjälpande tider. Inbyggnationen med tungrotsplåter är identiska med det som tidigare
levererades tillsammans med växlar. Bidrar till driftsäkerheten genom att hindra att snö och
is hamnar i det bakre partiet vilket tidigare hindrat växelomläggning. Man kan med fördel
även täta med isolering typ glasull i den bredare delen. Förhindrar drag och växelvärmen
blir effektivare.

Kontaktledningsfel
Uppdatera information om hantering vid nedtagning och omhändertagande av havererade
strömavtagare. Det är mycket viktigt att alla delar som tillhör strömavtagaren tas om hand.
Både sådant som demonteras och de delar som påträffas på marken. Delarna placeras om
möjligt i fordonet. Anvisningar arbetsjordning fordon samt demontering av strömavtagare
ETCS utrusta snö och arbetsfordon på ERTMS sträckor
På kort sikt flytta permanent eller tillfälligt för snöröjning redan ETCS utrustade fordon i
närhet till sträckor med signalsytem ERTMS inför vintern 2021-22, företrädesvis Botnia och
Haparanda banan.
Anpassa beredskapsnivåer
Tydliggöra vilka konsekvenser entreprenörer och järnvägsföretag kan förväntas sig av
respektive nivå och vilka förberedelser som behöver utföras vid respektive nivå t.ex.
trafikrestriktioner.
Nya järnvägsoperatörer
KAM bör få i uppgift att informera järnvägsföretag som inte ingår i TTT om gällande
beredskapsplaner, vilka risker och förberedelser som behöver utföras kommande period
kopplat till respektive årstidsrelaterade beredskapsplan. Aktivt samla in förbättringsförslag
till kommande beredskapsplaner och vidarebefordra till nationell samordnare
beredskapsplaner.
Detektor Varmgångslarm
Under vinter (fastnade) fordon i flera detektorer pga. larm om varmgång. Analysen visar att
det troligen är på grund av mättekniken. Temperaturvärden för bromsskivor inverkar på
avläsning av temperatur för lagerbox. Inför nästa vinter arbetar operatörer tillsammans med
Trafikverket med en lösning.
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Stillastående tåg vid varmgångslarm För att möjliggöra för övrig trafik att fortsatt köra
och undvika onödigt stillastående tåg vid larm bör en instruktion i hantering och dialog
förare och Trafikverkets trafikledning arbetas fram. Frågan är lyft till SJ Säkerhet för
samarbete med Trafikverket.
Easyswitch växlar Projektet noterade en överrepresentation av problem direkt efter
installationer under 2020, troligtvis mest beroende på okunskap och orutin i samband med
installationen. Det är ett ganska stort teknikskifte som sker med införandet och ett stort och
ganska glest land där kunskapen måste nå över en tröskel. Statistiken så här långt för 2021
pekar på att det fått förväntade effekter på robustheten men bakomliggande siffror är
osäkra. Projektet har så här långt inte stött på något problem relaterat till de nya
konstruktioner som implementerats i ES2.0.
Information beredskapsnivåer Informera om prioriteringar och strategier kring
eventuella reduceringsplaner och betydelsen av dom olika nivåerna och i god tid, för att
järnvägsföretagen ska kunna planera sin verksamhet och informera kunder och resenärer.
Initiativ till ett nytt forum inom TTT som behandlar fordon och teknik. Forumet
föreslås få i uppgift att även uppdatera foldern (Tillsammans blir vi bättre) kopplat till bl.a.
lokförarens och Trafikverkets operativa roll för att undvika felaktigt handhavande eller
kommunikation med varandra.
Kompositbromsblock För att minska buller från godsvagnar vill EU-kommissionen
införa skarpare krav på tysta järnvägssträckor. Det innebär att EU ställer krav på att
järnvägsföretagen behöver ersätta gjutjärnsbelägg med kompositbromsblock alternativt
skivbromsar för att kunna köra på tysta sträckor. Transportstyrelsen har i samarbete med
Trafikverket planering, ansvarar för frågan, genomför under vintern omfattande prov för att
undersöka kompositbromsblockens bromsförmåga under vinterförhållanden. Genomförd
riskanalys, tester och inrapporterade händelser visar på att bromsförmågan kan vara
väsentligt reducerad under vissa förhållanden, speciellt vid låga temperaturer och snörök.
Transportstyrelsen har därför tillsynsaktiviteter anpassade för att fånga upp hur
järnvägsföretagen omhändertar riskerna som kan uppstå till följd av användandet av
kompositbromsblock. Man uppmanar också i den preliminära rapporten att
järnvägsföretagen tar hänsyn till tidigare erfarenheter, när de antar slutliga åtgärder som
ska vidtas operationellt. Transportstyrelens har lämnat in en rapport åt ERA-task force till
Kommissionen. Rapporten kommer utgöra underlag för en eventuell förändring i
regleringen av bullerdirektivet om det visar sig att säkerheten inte kan uppnås.

Verksamhetsområde Trafik och Underhåll
Uppföljningsrapporten är uppbyggd från Trafikledningsområden men
uppföljningsstatistiken presenteras utifrån Underhållsdistrikten. Nedan reflektioner har
gjorts gemensamt av berört trafikledningsområde och underhållsdistrikt och kan uppfattas
skiftande. Planering och uppföljning föregås av samverkansmöten före och efter varje
årstidplan.

Återkoppling NOL - Nationell operativ ledare
Under perioden har det stundtals varit tuffa förhållanden. Vid 11 tillfällen gick Nord upp i
beredskapsnivå 2 och 3 under vinterperioden.
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Under vinterns större händelser i norr hamnade Väg i skymundan i krisledningarnas arbete.
Det var ett hårt tryck på väg i de drabbade områdena. Framför allt många lastbilar som åkte
av vägen orsakade bitvis kaos i vägtrafiken.
Störningar på väg får en stor konsekvens för järnvägen när entreprenörer inte kan ta sig
fram till drabbade platser på järnvägen, men är även en viktig faktor i samband med
inställda tåg eller evakueringar när resenärer inte kan ta sig fram med tåg utan använder väg
istället.
Hantering vid händelse har blivit tydligare hur operativ personal ska göra, vilket underlättat
hanteringen att röja linjen från uppställda vagnar.
Samverkan bör ske mellan Trafikverket och järnvägsföretag i bedömningen när snöröjning
ska bedömas avslutas.
Förbättringspotential finns i att samordna de regionala krisledningarna i samband med
förhöjda beredskapsnivåer. Det finns även förbättringar att göra kring bangårdar gällande
samarbete och prioriteringar. Beroende på rådande förutsättningar vore det av värde att ha
möjlighet att tidigarelägga eller förlänga möljigheten att avropa nationella snömaskiner
utanför upphandlad kontraktstid.
Möten inför vintersäsongen. Där bjuds DT, TIL, DL, ROL, TL och alla Produktionsledare.
För att brett få ut information och nyheter är det viktigt att kommunicera innehållet i
beredskapsplanerna och checklistor. Även förberedelserna ska presenteras från varje
entreprenör.
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Norr
Sammanfattning
Den nationella samordnarfunktionen har aktiverats vid 2 tillfällen under perioden.
Beredskapen har upplevts som god. Snöröjningen har fungerat bra på plattformar och injen.
Det finns förståelse att vid större snöfall tar det längre tid att få undan snön. Merförseningar
ökade i samband med snöfall och lägre temperaturer vecka 52 fram till vecka 10, med
undantag för veckorna 5, 6 och 9 som har färre förseningstimmar än föregående år.
Generellt är de mycket problem med kvaliten på växlevärme elementen och att det är
problem med driven i Easyswitch växlarna som fryser ihop är återkommande.

Diagrammet ovan visar merförseningstimmar på utvalda orsakskoder i Norr

Större händelser
27/12 Bastuträsk. Uppkörd växel. Merförsening 67 timmar.
11/1 Vännäs. Snöstorm. Merförsening 678 timmar.
18/1 Tväråbäck. Kyla signalfel. Merförsening 59 timmar.
21/1 Riksgränsen. Kraftigt snöfall. Merförsening 67 timmar.

Förbättringsförslag
Tågens sammansättning, tyngd o längd vid särskilda händelser behöver styras upp. Många
järnvägsföretag har arbetat bra och förebyggande inför vintern. Men det är viktigt att
samtliga järnvägsföretag tar del av förberedelser och säkerställer att man hanterar sina egna
risker inför årstiden.
Fokusera mer på förberedelser vid känsliga växlar o spår och på driftplatser, samt vid kända
problembackar.
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Väder

Vädret i Underhållsdistrikt Norr har under vintern 2020/2021, med fokus på veckorna 4611, haft normala temperaturer. Dock var det något kallare än normalt i södra
Lapplandsfjällen och något mildare än normalt i nordligaste Lappland. Det var blötare än
normalt på flera håll med tyngdpunkt i kustlandet där överskott på 100-150% noterades. I
fjällen blev det istället torrare än normalt. Byvinden höll sig omkring det normala i distriktet
jämfört med perioden 1996-2015 men lågtryck på nordliga banor bidrog till att november
2020 blev blåsigare än normalt i norra Sverige.
Från mitten av november och fram till slutet på december var det överlag mildare än
normalt och, bortsett från fjällen i december, nederbördsrikt med uppemot dubbelt så stora
nederbördsmängder jämfört med det normala. Tillfälligt blev det dock lite kallare, som den
18 december när den lägsta temperaturen för november och december -26,6° mättes i
Pajala. I samband med det milda vädret var det ostadigt med inledningsvis en del regn eller
underkylt regn och tidvis blåsigt. Mot slutet av november följde mer omfattande snöfall och
så småningom var större delen av Underhållsdistriktet snötäckt.
Vid årsskiftet blev det en omläggning i vädret vilket resulterade i att januari blev kallare än
normalt. Den 14 uppmättes säsongens lägsta temperatur på -39,7° i Nattavaara.
Nederbördsmängderna var över det normala över kust- och inlandet och under det normala
i fjällen. Underhållsdistriktet berördes tidvis av intensivt snöfall med tyngdpunkt i öster.
Snöfallet i kombination med kraftig pålandsvind resulterade i besvärligt väder med en del
drivbildning. Den 11 och 22 utfärdades en klass 3-varning i Västernorrland respektive
Västerbottens kustland för ymnigt snöfall i kombination med kraftig vind i Västerbotten
uppmättes nederbördsmängder över 45 mm på flera stationer för båda dagarna. På
morgonen den 23 rapporterades en snödjupsökning på 38 cm i Kusmark jämfört med ett
dygn tidigare. Den för årstiden kalla vädret bestod under större delen av februari.
Nederbördsmässigt blev februari genomsnittlig medan mars var torr frånsett i fjällen.
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Mitt
Sammanfattning
Nationell samordnare har aktiverats vid 11 tillfällen under perioden. Vinterperioden har i år
upplevts som en av dom tuffare, med flera snökanoner från östersjön mot området.
Beredskapen har ändå upplevts som god. Snöröjningen har fungerat bra på plattformar och
linjen. Det finns en bred förståelse att vid större snöfall tar det längre tid att få undan snön.
Merförseningar ökade i samband med snöfall och lägre temperaturer från vecka 1 fram till
vecka 10, Vecka 11

Större händelser
14/1 Långsele. Snöstorm. Merförsening 283 timmar.
21/1 Ånge. Snöstorm. Merförsening 67 timmar.
4/2 Sundsvall. Snöstorm. Merförsening 73 timmar.
23/2 Bräcke. Kontaktledning. Merförsening 153 timmar.

Förbättringsförslag
Flera förbättringsförslag har fångats upp och hanteras inom området.
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Väder

Vädret i Underhållsdistrikt Mitt har under vintern 2020/2021, med fokus på veckorna 4611, haft normala temperaturer utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Det har varit
blötare än normalt på flera håll, fr.a. i kustlandet med mängder på omkring 150% av det
normala. I fjällen blev det istället kallare och torrare än normalt med mängder på 50-90%.
Byvinden avvek inte mycket från normalen jämfört med perioden 1996-2015 men lågtryck
på nordliga banor bidrog till att november 2020 blev något blåsigare främst i norr.
Fram till slutet på december var det mildare än normalt i Underhållsdistriktet. För enstaka
stationer med medellånga mätserier var december rekordmild, exempelvis vid Sundsvalls
flygplats och Skagsudde. I samband med det milda vädret var det ostadigt med en del regn
eller underkylt regn öster om fjällen. I de inre delarna skedde under mellandagarna en
ordentlig påspädning av snötäcket och vid slutet av året hade snötäcket brett ut sig frånsett i
de södra och sydöstra delarna.
Runt årsskiftet blev det en omläggning i vädret och januari blev kallare än normalt. Januari
blev nederbördsrik och flera stationer med långa mätserier noterade sin nederbördsrikaste
januarimånad, exempelvis Härnösand med mätningar ända sedan 1858. Tidvis förekom
intensiva snöfall, främst i kustlandet. Den 11 utfärdades en klass 3-varning i Västernorrland
för ymnigt snöfall i kombination med kraftig vind.
Det för årstiden kalla vädret bestod under större delen av februari vilket gav temperaturer
omkring eller under det normala. Vinterns lägsta temperatur -32,2° i Särna den 11 februari.
den kallaste januarimånaden sedan 2010. Pga. högtrycksbetonat väder under större delen av
månaden blev det torrare än normalt på flera håll, men längs Upplands- och Gästrikekusten
föll det lokalt mer nederbörd än normalt i samband med snöbyar. Från den 20 mars fördes
mildare luft in söderifrån.
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Öst
Sammanfattning
Vintern har mellan vecka 4 till 6 genererat fler förseningsminuter mot tidigare år. Övrig
veckor har det varit färre förseningsminuter än tidigare.
Gemensamt möte med entreprenörer, Trafikverket och Järnvägsföretag har genomförts
inför vinterperiodens beredskap. Beredskapen och resurserna främst i Stockholm har varit
ojämn mellan dag och natt. Felavhjälpningstider för snö och is i växlar har varit långa vilket
påverkat utfallet.
Plattformar har röjts exemplariskt och det har inte funnits behov av linjeröjning i
Stockholm. Söder om Stockholm gick upp området upp i beredskapsläge 2 vid 2 st tillfällen
med planerade inställda tåg i dialog med järnvägsföretagen UH och entreprenörer.
I Hagalund finns det sedan flera år tillbaka en snögrupp bestående av representanter från
alla ansvariga. Gruppen arbetar med förberedelse av kommande vinter samt en gång i
veckan för att fånga upp, justera och planera kommande vecka. Forumet fungerar mycket
bra.
Samverkan vid Älvsjö bangård fungerade inte tillfredställande.
Få uppställda vagnar och få larm om hjulskador. Under en period med kraftiga
temperaturväxlingar råkade operatörer ut för ca 30-40 varmgångslarm/dygn vilket
resulterade att gå upp i beredskapsläge 2. Det var främst tåg för lokal och regional trafik.

Större händelser
Öst har inga händelser som tillhör dom 10 största under perioden kopplat till vinterkoder.

Förbättringsförslag
Viktigt att resursläget är jämnt över dygnet. Resursläget är sämre dagtid än vad vi kan
förvänta. Viktigt att snabbt kunna åtgärda is i växlar, främst det som ramlar ner från tåg. En
liten åtgärd som ger stor förbättring.
Snöröjning på kritiska uppställningsplatser. Operatörerna kommer att skicka med en lista
över uppställningsplatser och tider när det behöver vara snöröjt så att förare kan gå säkert
till/från fordonen.
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Väder

Underhållsdistrikt Öst har under vintern 2020/2021, med fokus på veckorna 46-11, haft
nederbördsmängder omkring eller strax över det normala utifrån den nya normalperioden
1991-2020. Medeltemperaturen under vintern var omkring det normala. Byvinden höll sig
strax under det normala i distriktet jämfört med perioden 1996-2015.
Efter den första veckan av november då värmerekord slogs i en sällan skådad omfattning
fortsatte det milda vädret att dominera under resten av månaden. Det var också torrt i
november med mindre än 50% av de normala mängderna. December var fortsatt mild men
nederbördsrik med uppemot dubbelt så stora nederbördsmängder som normalt.
I januari blev vädret alltmer vinterlikt med temperaturer något under det normala och
uppemot dubbla de normala nederbördsmängderna, lokalt ännu mer. Snödjupet ökade
rejält och den 29 noterade flera stationer i Östergötland och Sörmland en snödjupsökning
på 20 cm eller mer. Gladhammar/Västervik noterade sin nederbördsrikaste januarimånad
sedan mätningarna började 1859.
Det kalla vädret dröjde kvar under större delen av februari. Under tiden var det
högtrycksbetonat och därmed föll mindre nederbörd än normalt. Dock berördes kusten av
snöbyar i olika omgångar. I samband med en s.k. snökanon i höjd med Valdemarsvik
uppmätte Tyllinge en snödjupsökning på 35 cm under 24 timmar den 8 feb. Den 13 feb
uppmättes -28,5° i Horn i södra Östergötland vilket är den lägsta temperaturen i Götaland
sedan 2010. Den 19 februari passerade en varmfront som förde med sig mildare luft och den
meteorologiska våren ankom. Flera rekord för högsta temperaturer i februari slogs,
exempelvis Örebro flygplats som uppmätte 15,4° den 28 februari. Det milda vädret för
årstiden hängde kvar under början på mars.
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Väst
Sammanfattning
Beredskapen och dialog med entreprenörer har fungerat bra. Snöröjning har få
anmärkningar. Vintern har varit relativt mild och dom perioder med varit kyla och snö har
det praktiskt fungerat bra. Trafikreducering med anledning av pandemin har bidragit till
större marginaler i verksamheten. 21 januari gick regionen upp i Beredskapsnivå 2 på grund
av mycket hårda vindbyar längst med västkusten, främst kring norra bohuslänskusten.
Vagnar uppställda på driftplatser har stått orimligt länge på driftplatser och orsakat
svårigheter för övriga. Det har förekommit att järnvägsföretagen inte haft vetskap om sina
egna uppställda vagnar.
Uppstartsmöten med VO UH och TR där dialog kring reduceringsplaner, snöröjning av
bangård och linjeprioritering har genomförts. Deltagandet har varit tillfredställande.
Samtliga bör dock vara mer förberedda och det finns fler berörda som måste delta från
respektive område.

Större händelser
19/11 Charlottenberg. Påkörda djur. Merförsening 95 timmar.
Övriga händelser
27/12 Munkedal-Strömstad. Storm. Hjälpkraftfel och kontaktledningsfel. Trafikstopp hela
trafikdygnet. Trafikstart tisdag morgon 29/12 kl. 05.00.
30/12 Vdi-Vb. Höga vattenflöden. Trafikstopp till 05/01 kl. 12:00.

Förbättringsförslag
Järnvägsföretagen måste ombesörja att uppställda vagnar transporteras undan då dessa
orsakar stopp i trafiken och planerade akuta arbeten inte kan utföras.Tydliggöra vad
Trafikledning kan förvänta sig av Entreprenören vid de olika beredskapsnivåerna. Vilket
förberedande arbete skall vara gjort inför varje säsong. Det kan inte nog belysas hur viktigt
det är för alla inblandade att delta och engagerade på uppstartsmöten inför varje
beredskapsplan. Ett bra forum för att presentera nationella arbetet.
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Väder

Underhållsdistrikt Väst har under vintern 2020/2021, med fokus på veckorna 46-11, haft
nederbördsmängder som utifrån den nya normalperioden 1991-2020 var under det normala
i den södra halvan. I Värmland var nederbördsmängderna omkring det normala.
Medeltemperaturen under vintern har varit omkring det normala men längs Västkusten var
det strax under. Byvinden höll sig strax under det normala.
Efter den rekordmilda första novemberveckan fortsatte det milda vädret att dominera under
resten av månaden. I kustlandet och i nordligaste Värmland var nederbördsmängderna
omkring det normala, i övrigt torrt med ca 50% av de normala mängderna. December var
fortsatt mycket mild men nederbördsmängderna var omkring eller över det normala på flera
håll. I samband med det milda vädret föll nederbörden i december mest som regn men
övergick över Värmland delvis i snö.
I januari blev vädret alltmer vinterlikt även längre söderut med temperaturer lägre än
normalt. Redan den 7 januari var stora delar av Underhållsdistriktet snötäckt och under
månaden blev nederbördsmängderna omkring det normala. Den 11 berördes
Underhållsdistriktet av ett nytt snöfallsområde som i Götaland efterhand övergick i regn.
Nederbörden var intensiv och främst i Västergötland mättes över 40 mm på flera stationer. I
januari noterades temperaturer under -20° flera gånger vid flera stationer i Värmland. Det
kalla vädret dröjde kvar under större delen av februari vilket gav ett temperaturunderskott i
Underhållsdistriktet. Under tiden var det mestadels högtrycksbetonat och därmed föll i
allmänhet mindre hälften av den normala nederbörden. Det var många soliga dagar och en
del kalla nätter med flera stationer som uppmätte temperaturer under -15°. Den 19 februari
passerade en varmfront som förde med sig mildare luft och den meteorologiska våren
anlände.
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Syd
Sammanfattning
Uppstartsmöten inför vinterperioden genomfördes inom driftforum. Den nationella
samordningsfunktionen har det inte funnits behov av. Beredskapen har varit bra och den
snö som fallit har röjts med bra resultat. Det har dock varit många fellarm på växelvärmen.
Vid flera tillfällen har vagnar stått i vägen och det har tagit lång tid att transportera bort
uppställda vagnar efter hjulskador. Den nya TDOK som hanterar hjulskador har varit till bra
hjälp, men behöver justeras inför nästa vinter.

Större händelser
13/12 Grevaryd. Påkört djur. Merförsening 95 timmar.
13/1 Beredskapsnivå 1 hela vårt område. Främst då det var problem med tung snö på
vägskydd som hindrade att dom gick upp. Antalet blev så pass tort att sträckan HässleholmKarlskrona ställdes in under kvällen.

Förbättringsförslag
Vägskydd bör utrustas för att hindra snö att samlas.
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Väder

Underhållsdistrikt Syd har under vintern 2020/2021, med fokus på veckorna 46-11, haft
nederbördsmängder omkring eller strax över det normala. Längre västerut och i söder var
nederbördsmängderna något under det normala. Medeltemperaturen under vintern var
normal i Underhållsdistriktet. Byvinden höll sig strax under det normala.
Efter den på många håll rekordmilda första novemberveckan fortsatte det milda vädret att
dominera under november. Det var också torrt med mindre än hälften av de normala
mängderna i öster och i söder. December var fortsatt mild men nederbördsmängderna var
omkring eller strax över det normala på flera håll. I större delen av Skåne var det fortsatt
torrare än normalt. I samband med det milda vädret föll nederbörden i december mest som
regn men i mellandagarna blev det alltmer snöinslag pga. en kallare luftmassa.
I januari blev vädret alltmer vinterlikt med temperaturer något lägre än normalt och
uppemot dubbla de normala nederbördsmängderna, lokalt mer. Det tidvis ostadiga vädret
resulterade i att snödjupet ökade rejält. Den 6 registrerade Holmbo och Krokshult i östra
Småland 12 cm nysnö på ett dygn. Det ostadiga vädret fortsatte under resten av januari med
tyngdpunkten i öster och på morgonen den 29 uppmätte flera stationer i Småland en
snödjupsökning på 20 cm eller mer. Det kalla vädret dröjde kvar under större delen av
februari men istället var det högtrycksbetonat. Därmed föll mindre nederbörd än normalt,
mindre än 50% på flera håll. Dock berördes ostkusten från Skåne och norrut av intensiva
snöbyar i olika omgångar. Det var många soliga dagar och en del kalla nätter, som den 15
när Målilla uppmätte -21,2°. Den 19 februari passerade en varmfront som förde med sig
mildare luft. Flera rekord för högsta temperaturer i februari slogs, -17 ° den 25 februari.
Det för årstiden milda vädret hängde kvar under början på mars. Därefter turades lågtryck
med tillhörande fronter och högtrycksryggar om att passera vilket gav varierande
temperaturer. Under större delen av mars var nederbördsmängderna omkring det normala.
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OPAL koder som analyserats
Orsak1 Orsak2 Orsak3
Kod
Kod
Kod
1

Beskrivning

D

PS

Felaktig hantering/beslut

I

BT

I

EA

1

Kontaktledning

I

FK

1

Spårhalka

I

SA

2

Plankorsning

SA

3

Positioneringssystem

SA

4

Banarbete/transport

SA

Signal
Signalställverk, RBC och
5 linjeblockeringssystem

I

TA

2

J

AS

Kabelanläggning
Avvikande sammansättning

AS
AS

1
2

Överskjutande lastprofil
Långt tåg

AS

3

För tungt tåg

AS

5

Loktransport

DM

3

Strömavtagare

DM

4

Hjulskada/dragfordon

J
O

VA
DJ
DJ
DJ

3
1
2
3

Hjulskada/vagn
Påkörda djur
Djur i spåret
Påkörd ren

O

NA
NA
NA

2
3

Naturhändelser
Översvämning
Storm

J

O
O

NA
SY
TÅ

5
1

Skred
Avsyning av banan
Tåg/arbetsrörelse

TÅ

1

Urspårning/kollision

TÅ
TÅ

4
5

Otillåten stoppassage
Uppkörd växel
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Anmärkning
Pga. hög frekvens av arb. under hösten så
ökar även risken för felplanering av tkl
Hög frekvens av banarbeten/arbetsfordon
under hösten
Kontaktledningen kan drabbas av fel i
samband med höststormar
Halka kan förekomma frekvent under
hösten
Kabelskada pga. grävning maa frekventa
banarbeten
Kabelskada pga. grävning maa frekventa
banarbeten
Kabelskada pga. grävning maa frekventa
banarbeten
Kabelskada pga. grävning maa frekventa
banarbeten
Kabelskada i telekabel pga. grävning maa
frekventa banarbeten
Om tågets sms inte stämmer med uppgift i
Trainplan
Punktnedsättning pga. överskriden
lastprofil
Ex tåg för långt för vissa spår
Tunga tåg kan förekomma hela året och
kan ställa till med störningar, varför vi bör
följa detta.
Nedsatt Sth pga. fel fordonstyp, vagntyp
eller loktransport
Ktl/strömavtagare kan drabbas av fel i
samband med storm
Kan bl.a. uppstå efter att hjul låst och
kanat pga. halka "hjulplatta"
Kan bl.a. uppstå efter att hjul låst och
kanat pga. halka "hjulplatta"
Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc.
Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc.
Djur förflyttar sig bl.a. pga. jakt etc.
Bl.a. Halt väglag som drabbar ett tåg vid
en plats; Underminering
Skyfall vid ex höststormar etc.
Större risk för storm under hösten
Jord/sten skred kan förekomma i samband
med kraftigt regn.
Kan behövas efter att storm dragit fram
Hög frekvens av arbetsfordon på hösten
Avser när tågfordon är direkt inblandad i
händelsen ex. vid sammanstötning med
nedfallet träd
Vid halka kan tåg/fordon få svårigheter
att stanna
Hög frekvens av arbetsfordon på hösten

Kontakt
Vid frågor kring uppföljningsrapporten, kontakta författarna av detta dokument.
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