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Sammanfattning 

Sedan upprustningen av Lidingöbanan som blev klar år 2015 har spärrtiden för biltrafik vid 

plankorsningar varit mycket lång. I Skärsätra, där Lidingöbanan korsar Södra Kungsvägen och 

trafikflödena är höga är detta ett särskilt stort problem. I denna rapport studeras det därför om det 

är möjligt att förkorta signaleringssträckan för vägskyddet vid korsningen och vilka åtgärder som 

krävs för att uppnå detta. En litteraturstudie har gjorts där det framgår bland annat om 

Lidingöbanans historia, vad ett vägskydd är, vilka olycksrisker som finns vid plankorsningar samt vilka 

lagar och föreskrifter som gäller för vägskydd. Det visar sig även att den största orsaken till den långa 

spärrtiden är det faktum att AGA station befinner sig i signaleringssträckan, vilket påverkar spärrtiden 

att kraftigt variera och väntetiden tenderar att emellertid bli mycket lång.  

Vidare i rapporten beräknas förringningstid och kontrollsträcka för att till sist kunna beräkna en 

signaleringssträcka och en ungefärlig spärrtid för biltrafiken. Ett resultat visade sig vara tillräckligt 

kort för att aktiveringspunkten för signaleringssträckan kan vara belägen efter AGA och spärrtiden 

blir då mer konstant och kortare än i dagsläget. Resultatet analyseras om vilka åtgärder som har 

krävts för att sträckan ska kunna förkortas och det diskuteras om hur väl föreskrifter har följts i 

beräkningarna. Slutligen dras slutsatsen att det är möjligt att förkorta signaleringssträckan från 656 

meter till 577 meter, denna minskning gör även att AGA station inte längre ingår i 

signaleringssträckan. Spärrtiden minskade även från en genomsnittlig tid på 90 sekunder till 61 

sekunder. Det kan konstateras att väntetiden har minskat tack vare den kortare signaleringssträckan 

och det faktum att AGA station inte längre befinner sig i sträckan.  

Abstract 

Since the refitment of Lidingöbanan which was completed in 2015, the barrier time for car traffic at 

level crossings have been protracted. In Skärsätra, where Lidingöbanan crosses Södra Kungsvägen 

and traffic flows are high, this is a particularly big problem. Therefore, it is investigated in this report 

whether it is possible to shorten the signaling distance for the road protection at the intersection and 

what measures are required to accomplish this. A literature study has been made, including the 

history of Lidingöbanan, what a road protection is, what accident hazard exist at level crossings and 

what laws and regulations apply to road protection. It is shown that the main reason behind the 

protracted blocking time is the fact that the AGA station is located in the signaling range, which 

causes the blocking time to vary vigorously and the waiting time tends to be drawn-out.  

Further along in the report, the pre ringing time and control distance is calculated in order to be able 

to determine a signaling distance and an aproximate block time for car traffic. One result was shown 

to be sufficiently short for the signaling range activation point to be after AGA and the blocking time 

becomes more constant and shorter than in the current situation. The results are analyzed as to what 

measures have been required to shorten the signaling distance and it is discussed how well the 

regulations have been complied in the calculations. Lastly, the conclusion is drawn that it is possible 

to shorten the signaling distance from 656 meters to 577 meters, with this reduction the AGA station 

is no longer included in the signaling range. The blocking time has decreased from an average of 90 

seconds to 61 seconds. It can be noted that the waiting time has diminished thanks to the shortened 

signaling distance and the fact that the AGA station no longer is located within the signaling range.          
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Förord 

Jag vill börja med att berätta varför jag valda att studera just det här ämnet. Jag har hela mitt liv bott 

på Lidingö och de senaste två åren just på den södra sidan av ön. I princip varje vardag åker jag på 

Lidingöbanan från Brevik till Ropsten. Men det här är ju inget problem för resenärerna på 

Lidingöbanan. Däremot händer det också att jag åker bil förbi den här korsningen och jag har många 

gånger stått i bilkö och funderat över två saker. Ett: Är det verkligen nödvändigt att bommarna ska 

stå nere så här länge? Och två: Varför måste bommarna vara nere så här länge? Det måste ju finnas 

en anledning. Trots att jag är en vanlig Lidingöbo som klagar så fort man måste stå och vänta utan att 

själv se en anledning så är jag också en nyfiken trafikstudent som vill veta varför situationen är som 

den är och få mer förståelse för trafikskyddet.  

I och med detta projekt har jag fått svar på båda de frågorna och det har jag många människor att 

tacka för. Jag vill tacka Sven Block från Atkins, Johan Wahlstedt från Ramböll Sverige, Håkan Erikson 

från Trafikförvaltningen och Hans-Petter Larsson från Stockholms Spårvägar som alla har ställt upp på 

intervjuer och varit till stor hjälp med sin expertis inom området. Utan er hade det här projektet inte 

blivit så pass korrekt som det är eller lika roligt att göra. Jag vill också tacka min handledare Anders 

Lindahl som inte bara hjälpte mig komma igång med arbetet och att få kontakt med rätt personer, 

utan även har väglett mig och hjälpt mig med det jag har varit osäker på.  

 

Stort tack, 
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1. Inledning 
Lidingöbanan förser södra Lidingö med kollektivtrafik. Tack vare sin raka väg och prioritering framför 

andra trafikslag tar spårvägen lidingöborna till Ropsten snabbt och smidigt. Denna spårväg kräver 

dock att banan korsar bilväg vid ett antal platser. För att vara exakt förekommer åtta plankorsningar 

mellan Lidingöbanan och bilvägar på sträckan Gåshaga brygga-Ropsten. Detta skapar fördröjning för 

bilar och godstransporter då en spårvagn närmar sig en korsning eftersom kollektivtrafiken har 

prioritet och biltrafiken måste stanna och vänta på spårvagnen i god tid innan den korsar vägen. En 

korsning där denna fördröjning är ett extra stort problem är i Skärsätra där Lidingöbanan korsar 

Södra Kungsvägen. I denna korsning är trafiken hög med en betydlig andel tunga fordon på grund av 

godstransport ut till Gåshaga. Problemet är så pass stort att Lidingö stad har beslutat att göra en 

undersökning för att bestämma om det skulle var lönsamt att göra en planseparerad korsning för att 

spara tid och öka säkerheten. Men i denna rapport undersöks en åtgärd som är ett billigare 

alternativ, nämligen om det är möjligt att förkorta spärrtiden för bilarna och signaleringssträckan 

som krävs för att en spårvagn ska kunna korsa vägen. 

1.1. Bakgrund 
Lidingöbanan har nyligen genomgått en omfattande upprustning och hösten 2015 återinvigdes 

banan.1 Upprustningen innebar bland annat nytt spår, fler dubbelspår, nya vagnar och nytt 

signalsystem. Signalsystemet projekterades dock hastigt och inte stor hänsyn togs till de faktiska 

förhållandena vid den aktuella plankorsningen. Enligt Håkan Erikson projekterades banan som en 

järnväg trots att det är en spårväg, vilket resulterade i onödigt långa säkerhetstider och långa 

väntetider för biltrafik då signalering är aktiv. En plankorsning där detta är ett särskilt stort problem 

är i Skärsätra, där korsningen befinner sig mellan AGA och Skärsätra station. 

 

Figur 1. Karta över Lidingö där den aktuella plankorsningen är markerad med blå cirkel (Hitta.se). 

                                                             
1 Kåge Gimtell, Lidingöbanan – 100-åringen som förnyade sig (2015) 
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Figur 2. Området mellan AGA och Skärsätra där den aktuella plankorsningen är markerad med blå cirkel (Hitta.se). 

Idag är signaleringssträckan för plankorsningen 656 meter lång2, vilket innebär att 

aktiveringspunkten för signaleringen ligger före AGA station (relativt spårvagnen då den kommer från 

Ropsten mot plankorsningen). Ibland står dock vagnarna länge vid stationen för exempelvis 

personalbyte. Detta resulterar i att biltrafik blir stående i köer vid korsningen då en spårvagn ska köra 

förbi. Spärrtiden för biltrafik är i många fall en dryg minut, men kan bli så lång som 4 minuter om en 

mötande spårvagn ska korsa bilvägen under samma spärrning. I och med att bilisterna inte ser 

vagnen förrän de sista sekunderna innan den korsar bilvägen gör att bilister blir otåliga och trötta på 

den långa väntetiden.  

 

Figur 3. Köerna som bildas vid bomfällning. 

1.2. Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om de är möjligt att förkorta signaleringssträckan på Lidingöbanan vid 

plankorsningen med Södra Kungsvägen i Skärsätra. Målet är att förkorta väntetiden för biltrafik i 

plankorsningen genom att förkorta signaleringssträckan. 

Frågeställningarna för arbetet listas nedan. 

o Går det att förkorta signaleringssträckan och därmed spärrtiden? I så fall, hur mycket? 

o Vilka åtgärder används för att minska signaleringssträckan? 

o Vilka åtgärder kan möjligtvis förkorta sträckan ytterligare? 

                                                             
2 Intervju med Håkan Erikson, Driftsättningsledare på Trafikförvaltningen  
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1.3. Metoder 
För det första har en litteraturstudie genomförts och relevant information har funnits på olika 

internethemsidor, böcker om Lidingöbanan, en film om Lidingöbanan och framför allt från möten 

med expertis inom området. De intervjuer med experter som har ägt rum listas nedan. 

• Sven Block, Ingenjör järnvägssignal och järnvägsfordon på Atkins 

• Johan Wahlstedt, Civilingenjör/Trafikplanerare på Ramböll Sverige 

• Håkan Erikson, Driftsättningsledare på Trafikförvaltningen 

• Hans-Petter Larsson, Vice VD på Stockholms Spårvägar (Säkerhetschef vid projekteringen av 

signalsystemet)  

För det andra har studiebesök gjorts på platsen för att mäta avstånd, ta bilder och ombord på 

spårvagnen mäta hastigheten som körs mellan AGA och Skärsätra station. För att kunna beräkna 

förringningstiden som är nödvändig mättes avstånd genom enkel längdmätning på gångväg. Men för 

att bestämma avstånd som bilar kör över spårområdet behövde en annan metod tillämpas. Därför 

användes en bil som körde med konstant hastighet över utvalda sträckor över spåret och tidtagning 

användes för att med hjälp av hastighet och tid kunna bestämma sträckornas längd. 

För det tredje gjordes beräkningar för att bestämma signaleringssträckan och signaleringstiden. Den 

första beräkningen som utfördes var två alternativ för förringningstid. Det första alternativet 

beräknades enligt Trafikverkets föreskrifter och det andra alternativet beräknades utifrån den tid 

som krävs för en bil att köra över spåret från och med att förringningen har aktiverats. 

Fortsättningsvis beräknades vägskyddets kontrollsträcka baserat på den egen uppmätta hastigheten 

för spårvagnen på sträckan. Eftersom kontrollsträckan består av tre delsträckor; reaktionssträcka, 

ansättningssträcka och retardationssträcka beräknades dessa sträckor var för sig för att sedan 

adderas till den totala kontrollsträckan. Vidare beräknades fällsträckan med hjälp av den givna 

formeln från Trafikverkets föreskrifter. Till sist fastställdes den totala signaleringssträckan genom att 

addera fällsträckan och kontrollsträckan. Dessutom bestämdes signaleringstiden för den beräknade 

signaleringssträckan för att till sist komma fram till spärrtiden och väntetiden för biltrafik. 

Slutligen analyserades resultatet för att klargöra vilka skillnader som har gjorts i denna granskning 

jämfört med den tidigare projekteringen samt åtgärder för att eventuellt ytterligare kunna förkorta 

signaleringssträckan. Vidare diskuterades resultatets tillförlitlighet samt hur väl föreskrifter har följts i 

beräkningarna. Med hjälp av informationen som erhållits i rapporten drogs till sist en slutsats. 
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1.4. Avgränsning  
Undersökningen tar endast hänsyn till spårvägen mellan AGA och den aktuella plankorsningen som 

visas i figuren nedan. 

 

Figur 4. Översiktbild över korsningen som behandlas samt symbol som visar vilket perspektiv Figur 3 är tagen ur. 

 (Google Maps) 

 

Figur 5. Bild på Korsningen som behandlas.  

Avgränsningar som gäller är att undersökningen endast behandlar möjligheten att förkorta 

signaleringssträckan för plankorsningen med hänsyn till lagar, föreskrifter och säkerhet. Ingen 

ekonomisk eller lönsamhetsanalys görs. Fokusering ligger på att förkorta väntetid för biltrafik, detta 

medför även en minskad väntetid för gång- och cykeltrafik då plankorsningen för dessa är samordnad 

med Södra Kungsvägen och väntetiden för de två korsningarna blir desamma. Det är endast 

signaleringssträckan för spårvägstrafik som kommer från AGA som studeras, inte trafik från Skärsätra 

då det inte är ett lika stort problem.  
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1.5. Ordbeskrivning 
 

Nedan beskrivs utvalda ord i den ordning de tas upp i rapporten. 

 

Signaleringssträcka den sträcka ett tågfordon färdas från aktiveringspunkten där signalsystemet 
aktiveras till att det når plankorsningen. Består av fällningssträcka och 
kontrollsträcka. 
 

Spärrtid tiden övrig trafik är spärrade av bommar från att korsa spårvägen.  
 

Plankorsning en korsning mellan spårtrafik och övrig trafik i samma plan. 
 

Fällningssträcka del av signaleringssträcka, den sträcka som spårvagnen hinner åka på den tid 
som behövs för att bommarna ska fällas.  
 

Kontrollsträcka del av signaleringssträcka, den sträcka som behövs för att spårvagnen ska 
kunna stanna innan korsningen ifall det är något fel på bommarna och de 
inte fälls ned som de ska. 
 

ATC-system förkortning för Automatic Train Control, ett säkerhetssystem för järn- och 
spårväg för att minska risken för olyckor som orsakas av föraren. 
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2. Litteraturstudie 

2.1. Lidingöbanans historia 
Lidingöbanan har försett Lidingö med kollektivtrafik sedan 1907.3 Den första sträckan som lades var 

de två kilometrarna mellan Islinge och Hersbyholm på Norra Lidingö, sedan förlängdes den 

ytterligare två kilometer till Kyrkviken. På denna tid var spåret definierat som järnväg då den var 

tänkt att anslutas till SJ:s järnväg vid Värtan. Då Lidingöbanan på södra delen av Lidingö byggdes år 

1911 kallades den däremot för spårväg. Dock var denna definition inte självklar, då den på vissa sätt 

mer liknade järnväg och på andra sätt liknade spårväg. Till slut blev domen att det är en spårväg, men 

slutsatsen av det hela är att Södra Lidingöbanan är en spårväg som används som en järnväg.4 Södra 

Lidingöbanan byggdes ursprungligen för att skapa goda kommunikationer för Lidingös villaområden 

till och från AGA:s anläggning i Skärsätra. Sträckan mellan Herserud (vid Värtan) och Skärsätra i 

mitten av södra ön öppnades i januari 1914, sedan byggdes banan ut till Brevik i öster ett halvår 

senare. Två år senare, dvs 1916 förlängdes banan hela vägen ut till Gåshaga. Vid denna tid slutade 

banorna vid Islinge respektive Herserud där trafikanterna sedan fick åka en liten färja över till andra 

sidan vattnet. För att slippa dessa byten byggdes den som nu kallas Gamla Lidingöbron för att 

Lidingöbanan vid år 1925 skulle kunna ta resenärerna ända till Humlegården. Vid den tiden klassades 

sträckan mellan Ropsten och Humlegården som spårväg, medan sträckorna på Lidingö var klassade 

som järnväg.5  I samband med bytet till högertrafik och utbyggnaden av tunnelbanan till Ropsten år 

1967 förkortades Lidingöbanan och slutstationen blev istället just Ropsten.  

År 1971 lades Norra Lidingöbanan ner till stor del på grund av trängsel på bron till följd av den ökade 

privatbilismen.6 Södra banan lades däremot inte ner, utan upprustades istället för att kunna fortsätta 

sin trafik. År 1986 återinvigdes södra banan och läget var stabilt i ett antal år. Men i början av 2000-

talet riskerade banan att läggas ner. Detta gjorde att SL tillsammans med Lidingö stad hösten 2009 

beslutade att än en gång rusta upp banan, då den även klassades om till spårväg.7 Ett annat motiv till 

upprustningen var att dimensionera banan för tätare trafik genom att bygga fler dubbelspår. I 

oktober 2015 var trafiken igång igen med nybyggt spår, signalsystem och moderna vagnar. 

Beställningen av signalsystemet gjordes dock under snabba och stressade förhållanden, vilket gjorde 

att det inte optimerades så gott som möjligt.8 Signalsystemet följer alla lagar och föreskrifter, men 

det resulterade i att spärrtiden möjligtvis är längre än nödvändigt då ämnet inte undersöktes 

tillräckligt.  

2.2. Vad är ett vägskydd? 
Vid en plankorsning, dvs då en spårväg korsar en bilväg, är vissa åtgärder nödvändiga för att göra 

korsningen säker, både för människans säkerhet och för att fordon och annat inte ständigt ska 

förstöras. En betydande åtgärd för att uppnå den säkerheten är vägskyddet. Vägskydd består av olika 

anordningar för att skydda vägen mot spåret. Dessa är exempelvis bomanläggning, ljus- och 

                                                             
3 http://www.jarnvag.net/banguide/ropsten-gashaga 
4 Carl-Henrik Ankarberg, Södra Lidingöbanan, 1986 (sid. 8) 
5 Hans Harlén, Lidingöbanan, 2016 (sid. 10) 
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Liding%C3%B6banan 
7 http://jvgfoto.se/banor/lidingobanan/ 
8 Intervju med Sven Block, Ingenjör järnvägssignal och järnvägsfordon på Atkins 
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ljudsignaler och kryssmärkning.9 En bomanläggning kan antingen vara en helbomsanläggning eller en 

halvbomsanläggning. En helbomsanläggning kan bestå av fyra bommar; två som täcker de körfält där 

biltrafiken som ska korsa spåret kommer ifrån och två som fälls några sekunder senare som täcker de 

andra halvorna av vägbanan. Det finns också helbomsanläggningar som endast har två bommar, dvs 

en på varsin sida om spåret. Dessa förekommer vid smalare vägar där en bom kan täcka hela 

bredden av vägen, till exempel vid en gång- och cykelväg. Halvbomsanläggningar har endast två 

bommar som var och en täcker halva körbanan. Det är då bommar på den sida av spårvägen som 

fordon kommer ifrån för de olika körriktningarna. 

 

Figur 6. Helbomsanläggning i Brevik med fyra bommar som på bilden fälls uppåt. 

 

Figur 7. Helbomsanläggning i Skärsätra med två bommar för gång- och cykeltrafik i nedfällt läge. 

                                                             
9 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-vid-
jarnvag/Plankorsningar/skyddsanordningar-vid-plankorsningar/ 
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Figur 8. Halvbomsanläggning i Skärsätra i nedfällt läge. 

 

Ljus- och ljudsignaler finns ofta vid plankorsningar för att varna för att tåg närmar sig och i vissa fall 

att bommar kommer att fällas. Vid den aktuella plankorsningen finns ljud- och ljussignal för gång- och 

cykelvägen, medan bilvägen endast har ljussignal. De blinkar (och ringer vid gång- och cykelvägen) för 

att trafikanter ska hinna stanna innan korsningen och undvika krock med tåg eller att en bom fälls 

rakt på biltaket. En kryssmärkning är uppsatt tillsammans med ljus- och ljudsignalen för att 

uppmärksamma plankorsning. Märket sätts upp invid korsningen10 och det är även där trafikanterna 

från vägen ska stanna och vänta då signaleringen är aktiv.  

 

Figur 9. Ljussignal och kryssmärke 

Hur länge signaleringen är aktiv beror av signaleringssträckan, som är sträckan mellan en 

aktiveringspunkt och mittpunkten i plankorsningen.11 Signaleringssträckan består av en 

fällningssträcka och en kontrollsträcka. Det är dessa som bestämmer hur lång tid biltrafiken behöver 

                                                             
10 https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Varningsmarken/Kryssmarke/ 
11 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
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spärras. Signaleringen som visar om plankorsningen är fri för spårvagnen att köra igenom är 

vägsignalen (V-signal) som placeras precis invid korsningen samt vägförsignalen (V-försignal) som 

placeras minst 300 meter före plankorsningen. V-försignalen måste synas från orienteringstavlan (O-

tavla) som är placerad vid kontrollpunkten, det vill säga vid den punkten föraren måste se om det 

inte signalerar att korsningen är fri för att i så fall börja bromsa. 

 

Figur 10. Vägsignal 

 

Figur 11. Vägförsignal           

 

Figur 12. Orienteringstavla med vägförsignal i längre bort bakgrunden. 
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2.3. Banan och vagnarna 
På spårvägen används spårledningar för att detektera spårvagnens position och genom 

automatikfunktion kan även vagnens riktning avgöras.12 Det är även spårledningarna som används 

som igångsättningspunkt för signaleringen. På Lidingöbanan körs idag vagnar som SL betecknar som 

A36. 

 

Figur 13. A36-vagn kör från AGA mot plankorsningen i Skärsätra. 

Vagnarna har en maximal hastighet på 90 km/h, medan spåret endast tillåter som högst 80 km/h. En 

vagn är cirka 40 meter lång, väger 60 ton och har 10 axlar.13 Banan är försedd med ett ATC-system 

(Automatic Train Control) som hjälper föraren att hålla hastigheten och bromsar in vagnen om den 

maximala hastigheten överskrids eller passerar röd signal. ATC-systemet assisterar även med att 

överföra baninformation till vagnen och kan då visa information till föraren för att kunna komma ihåg 

exempelvis föregående signal eller tavla.14  

2.4. Säkerhet och olycksrisker 
Plankorsningsolyckor är ovanliga. Endast 0,5% av de rapporterade olyckorna sker i samband med 

plankorsning. Dock så är de olyckorna som sker allvarliga. Av alla som avlider i trafiken står 

plankorsningar för 4% av dessa dödsolyckor. Olyckorna inträffar mest på lågt trafikerade vägar, ej 

nattetid, vid korsningar med ljus- och ljud-signalering (CD). CD-anläggningar är 10 gånger farligare än 

anläggningar med halv- eller helbom. Helt oskyddade anläggningar är ca 40 gånger farligare än de 

med bom. Mellan 25 och 35 människor har i medeltal omkommit per år i plankorsningsolyckor.15 

Dock beror ofta olyckorna på bilförare och inte på vägskyddet.16 

Enligt Hans-Petter Larsson finns det vissa risker med halvbomsanläggningar. En av dem är det faktum 

att möjligheten finns för bilister att köra igenom korsningen trots att bommarna är nedfällda. 

Eftersom varje bom bara täcker halva körbanan är det möjligt att köra sick-sack mellan bommarna. 

Även om största delen av befolkningen är medveten om riskerna med att korsa en spårväg när 

signaleringen är aktiv så finns risken att bilister korsar spåret om de anser att signaleringen tar för 

lång tid. Därför är det viktigt att signaleringen inte blir för lång då vissa kan tappa tålamodet och köra 

sick-sack över spåret. För långa säkerhetstider kan alltså leda till ökad risk för olyckor.17 

                                                             
12 Olle Mornell, presentation om Plankorsningar och vägskyddsanläggningar (2007) 
13 https://www.ss.se/sparvagn-linje-21-lidingo/ 
14 Thomas Frost, ATC, sid. 2 (2001)  
15 Banverket, Plankorsningsolyckor (2001) 
16 Intervju med Anders Lindahl, Forskningsingenjör på KTH 
17 Intervju med Hans-Petter Larsson, Vice VD på Stockholms Spårvägar 
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2.5. Vilka lagar och föreskrifter ska följas vid en 
plankorsning? 

Vid byggande av spårväg måste givetvis lagar följas, men utöver dessa så följer SL även Trafikverkets 

föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler.18 Relevanta föreskrifter och principer listas nedan. 

Signalering mot bilväg: 

- En signal vid korsning med järnväg eller spårväg med helbom ska visa rött blinkande ljus 

minst 10 sekunder innan bommen börjar fällas. Har korsningen halvbom, eller om bommen 

enbart är avsedd för ankommande trafik, ska signalen visa rött blinkande ljus minst 5 

sekunder innan bommen börjar fällas.19 

- Om avståndet i färdriktningen från en signal vid järnväg eller spårväg till spårets mitt 

överstiger 8 meter ska, om det inte finns särskilda skäl för det, tiden för rött blinkande ljus 

enligt 1 § ökas med en sekund för varje ytterligare påbörjad meter.  Finns flera spår räknas 

sträckan från signalen till bortersta spårets mitt.20 (1 § En signal vid korsning med järnväg 

eller spårväg utan bommar ska visa rött blinkande ljus minst 20 sekunder innan ett tåg eller 

en spårvagn når korsningen. Gäller signalen korsning med spårvagn får dock tiden minskas 

ned till 10 sekunder om det behövs med hänsyn till trafiken och förhållandena på platsen och 

kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Om trafik med fordon inte är tillåten vid korsning med 

järnväg får tiden minskas till 10 sekunder. Rött blinkande ljus ska visas så länge som tåget 

eller spårvagnen befinner sig i korsningen.) 

- Fällningstiden utgår från Trafikverkets föreskrifter och ska vara 7 sekunder.21 

- En signal vid korsning med järnväg eller spårväg med bommar ska visa rött blinkande ljus till 

dess att samtliga bommar i korsningen är helt uppfällda efter att tåget eller spårvagnen har 

passerat.22 

- Samtliga bommar måste vara fällda minst 10 sekunder innan tåget får passera.23  

- Fördröjd bomfällning kan användas då vagnen normalt gör stopp för tex resandeutbyte. 

Funktionen aktiveras antingen manuellt av tågklareraren/tågpersonal eller automatiskt för 

vissa förbestämda tågnummer.24  

- Vid en halvbomsanläggning räcker det med att bommarna har fällts till ett 75-gradersläge 

istället för hela vägen ner till 45 grader.25 

- Då andra trafiksignaler som till exempel övergångställe med trafiksignaler finns i närheten av 

plankorsningen måste dessa signaler samordnas. Det måste visas rött för biltrafiken på de 

övriga signalerna innan förringningen får påbörjas.26 

 

 

                                                             
18 Intervju med Johan Wahlstedt, Civilingenjör/trafikplanerare på Ramböll 
19 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler, 8.2 
20 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler, 8.4 
21 Intervju med Håkan Erikson, Driftsättningsledare på Trafikförvaltningen   
22 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler, 8.6 
23 Olle Mornell, presentation om Plankorsningar och vägskyddsanläggningar (2007) 
24 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
25 Intervju med Hans-Petter Larsson, Vice VD på Stockholms Spårvägar 
26 Intervju med Hans-Petter Larsson, Vice VD på Stockholms Spårvägar 
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Vagnar och hastighet: 

- Ett järnvägsfordons bromskurva mot en plankorsning ska peka på en målpunkt 𝑠𝑚𝑝 meter 

före plankorsningen. Om vägskyddsanläggningen är ATC-övervakad ska 𝑠𝑚𝑝 sättas till 100 

m.27 Avståndet 𝑠𝑚𝑝 mäts från: 

1. Plankorsningens mitt om vägbanan i spårområdet är max 10 m. 

2. Den första vägbanekant som påträffas i tågets färdriktning, om vägbanan är större än 

10 m.28 

- Godkänd spårledningspassage har skett då bakändespassage av båda skarvarna i 

vägspårledningen i järnvägsfordonets körriktning har registrerats. När godkänd 

spårledningspassage registrerats för ett järnvägsfordon ska avkopplingsfunktion se till att 

avsluta varningssignalen.29  

- Kontrollsträckan ska grundas på den högsta hastighet som är möjlig att köra på den aktuella 

kontrollsträckan. Vid tågslagsselektering gäller dock att tåg som kör 140 km/h eller lägre ska 

fällsträckan och kontrollsträckan dimensioneras för 140 km/h.30 

- Vägskyddsanläggningar som inte har helbomsanläggningar, dvs tex halvbomsanläggningar får 

utformas med krav på att kunna bromsa före plankorsningen, alltså inget krav på att hinna 

stanna före plankorsningen.31 

Formler för fällsträcka vid halvbomsanläggning hittas bland Trafikverkets föreskrifter, TDOK 

2013:0271 och visas nedan. 

Fällsträcka, 𝑠𝑓 = (𝑣 + 𝑣ö) ∗ (𝑡𝑝 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑡 + 𝑡𝑓𝑔 + 𝑡𝑓𝑓 + 𝑡75 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠)  

där 

𝑣 = dimensionerad hastighet.  
𝑣ö = accepterad hastighetsöverträdelse för järnvägsfordon. 
𝑡𝑝 = projekterad tidsfördröjning. 

𝑡𝑟 = reaktionstid i lokal utrustning vid plankorsning. 
𝑡𝑡 = tiden från det att en trafiksignal har fått styrsignal tills att 

varningssignaleringen skall starta. 
𝑡𝑓𝑔 = grundtid i förringningstiden. Anger minsta tid röda ljuset ska visas innan 

bommar börjar fällas. 
𝑡𝑓𝑓 = förlängd förringningstid. 

𝑡75 = tid för fällning för bommar från uppläge till 75-gradersläge. 
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = tidstillägg förorsakat av tröghet i den eller de enheter/system som 

vidareförmedlar en order/kontrollbesked mellan en central förreglingsenhet 
och en lokal utrustning vid en plankorsning. Ett besked att starta 
varningssignaleringen kan behöva sändas vid flera tekniska system som vart 
och ett kan fördröja beskedet. 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = tidstillägg vid exekvering av förreglingsvillkor. 

 

                                                             
27 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
28 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
29 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
30 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
31 Trafikverket, TDOK 2013:0271 
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I Trafikverkets föreskrifter, TDOK 2014:0466 definieras kontrollsträckan som krävs vid ATC-

övervakning. Denna formel presenteras nedan. 

Kontrollsträcka = reaktionssträcka + ansättningssträcka + retardationssträcka + skyddssträcka 

där 

Reaktionssträcka  -  motsvarar 8 sekunder som föraren har på sig att börja bromsa. 
Ansättningssträckan -  sträckan som behövs för att bromsarna ska hinna ansättas. 

(ansättningstid 1 s.)32 
Retardationssträckan -  den sträcka då ett tågfordon bromsas. 
Skyddssträckan -  sträckan mellan målpunkten och plankorsningen.33 (100 m) 

 

Total signaleringssträcka = fällsträcka + kontrollsträcka (med ATC)  

2.6. Intervjuer 
Vid den första intervjun berättade Sven Block om en idé som kan korta ner signaleringssträckan. Idag 

är sträckan projekterad efter extremfallet, nämligen att en spårvagn som till exempel övningskör 

eller av någon annan anledning inte behöver stanna vid stationerna färdas mot korsningen i full fart. 

En vagn som stannar vid AGA kommer inte upp i den högsta tillåtna hastigheten på 80 km/h. Hans 

förslag på åtgärd var då att istället projektera sträckan med hänsyn till normalfallet att vagnarna 

stannar vid stationerna. Vid de tillfällena då detta inte är fallet kan föraren få hjälp att bromsa ned till 

en lämplig hastighet av ATC-systemet om det skulle behövas.  

Johan Wahlstedt berättade vid den andra intervjun om hur SL har valt att följa Trafikverkets 

föreskrifter för plankorsningar. Han berättade att detta inte är ett krav enligt svensk lag, men SL har 

valt att följa dessa föreskrifter då de är utformade för att kunna projektera ett bra signalsystem för 

att skapa en säker plankorsning. 

Vid intervju med Håkan Erikson framkom bland annat vissa orsaker till att signaleringssträckan är så 

lång som den är idag. Erikson berättade att signalsystemet är projekterat som en järnväg trots att det 

är klassat som en spårväg. På grund av detta följs lagar och föreskrifter som egentligen inte behöver 

följas vid spårväg och skapar en överflödigt lång signaleringssträcka. Han tog även upp att spåret går 

på en uppförsbacke innan korsningen sett från AGA mot Skärsätra. Det gör att spårvagnarna inte 

kommer upp i den högsta tillåtna hastigheten som det har beräknats på. I och med detta kan 

kontrollsträckan minskas eftersom bromssträckan är kortare vid en lägre hastighet. Dessutom kortas 

bromssträckan ytterligare då retardationen förstärks av uppförsbacken. Efter mötet skickade Håkan 

användbart material för kalkylerna och undersökningen i form av fordonsdata för A36-vagnarna samt 

ritningar för signaleringssträckan och planritningar över korsningen (se bilaga 1,2,3 och 4).  

Hans-Petter Larsson berättade vid intervju om de tre olika lägen som ett signalsystem kan befinna 

sig i; ett viloläge då ingen sträcka runt plankorsningen är belagd att spårvagn, ett aktiverat läge då en 

spårvagn har belagt en sträcka runt korsningen och vägskyddet har startat med förringning o.s.v. och 

slutligen ett avkopplat läge då vagnen har kört förbi korsningen men en sträcka runt korsningen är 

                                                             
32 Intervju med Hans-Petter Larsson, Vice VD på Stockholms Spårvägar 
33 Trafikverket, TDOK 2014:0466 
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fortfarande belagd då vagnen befinner sig på sträckan intill korsningen men har redan korsat vägen 

så bommarna kan lyftas.  

Larsson berättade även om vissa orsaker till dagens långa signaleringssträcka. Det beror bland annat 

på att kontrollsträckan var tvungen att förlängas på grund av ett bullerplank längs Södra Kungsvägen 

som stör sikten för spårvagnsföraren, därför erfordrade V-försignalen att placeras längre ifrån 

plankorsningen än som egentligen var nödvändigt. En annan anledning till den långa 

signaleringssträckan är att Trafikverkets föreskrifter följdes strikt vid projekteringen. Men i de flesta 

föreskrifter och lagar finns det utrymme för eventuella undantag av regeln. I många anseenden krävs 

undantag för att optimera signaleringen för plankorsningen i fråga. En tredje anledningen som togs 

upp är att korsningen ligger i närheten av ett signalreglerat övergångsställe. Därför måste spårvägens 

signalsystem samordnas med detta och förringningen får inte påbörjas förrän övergångsstället visar 

rött ljus för biltrafiken. Detta räknas idag med att det tar 20 sekunder, men enligt nya 

undersökningar gjorda av Stockholms Spårvägar visar det sig att endast 13 sekunder krävs.  

En orsak till den långa signaleringstiden är att aktiveringspunkten för signalsystemet är belägen 

precis innan AGA station (kommande från Ropsten) och AGA station ingår då i signaleringssträckan, 

där även vagndepå finns och personalbyte av konduktörer och förare sker. Detta har lösts genom en 

aktiveringsfördröjning på 11 sekunder. Dock varierar dessa byten i tid, som i vissa fall skapar 

oacceptabelt långa väntetider för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Larsson berättade även att då 

detta rör sig om en halvbomsanläggning räcker det med att bommarna har fällts till ett 75-

gradersläge, vilket de gör på endast 1 sekund. Ett sista ämne som togs upp är bromssträckan. A36-

vagnarna har mycket bra bromsar och har därför inte så lång bromssträcka, de kan bromsa med 

1,2 𝑚 𝑠2⁄  eller i nödfall 1,8 𝑚/𝑠2 .34 Men kontrollsträckan måste utformas för andra vagnar som 

eventuellt kan köra på sträckan. Därför måste vagnarna antas bromsa med 0,8 𝑚 𝑠2⁄  .  

Både Håkan Erikson och Hans Petter Larsson berättade om att de på Trafikförvaltningen och 

Stockholms Spårvägar håller på att undersöka ämnet. De har utfört nya beräkningar som är mer 

anpassade till den aktuella plankorsningen och gjort praktiska tester. I nuläget ligger 

aktiveringspunkten för signaleringen innan AGA station för en spårvagn som kommer från Ropsten. 

De har istället testat att placera den direkt efter stationen och gjort testkörningar för att se om 

placeringen fungerar. Enligt beräkningar är inte den kortare sträckan tillräcklig, men enligt de 

praktiska körtesterna är sträckan tillräckligt lång för fällnings- och kontrollsträcka. Det är alltså 

möjligt att placera aktiveringspunkten efter istället för före AGA station. Erikson nämnde även att en 

förbättring av vägskyddet och signaleringstiden är möjlig då fordon kommer från Skärsätra station 

mot AGA, men då det inte är ett lika stort problem är arbetet inte värt tiden och kostnaderna och 

därför är inte förbättringen motiverad att genomföra. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Bilaga A36 fordonsdata 



 
 

18 
 

3. Beräkningar 
Innan den totala signaleringssträckan och signaleringstiden kan bestämmas behöver förringningstiden och 

kontrollsträckan beräknas. 

3.1.  Förringningstid 
Förringningstiden beräknades utefter Trafikverkets föreskrifter för vägskydd. Eftersom föreskrifterna 

anger att förringningen ska vara fem sekunder om ljussignaleringen mot bilvägen är maximalt åtta 

meter från mitten av spårvägen. På Södra Kungsvägen norr ifrån är avståndet enligt mätningar ca. 13 

meter (se bilaga 1), vilket är den dimensionerande sträckan. Detta medför att förringningstiden 

beräknas enligt nedan. 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 = 13 − 8 = 5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝐹ö𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 5 + 5 = 10 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Detta ger en förringningstid på 10 sekunder, vilket motsvarar förringningstiden som gäller i 

dagsläget. 

Om däremot Trafikverkets föreskrifter inte tvunget skulle användas, utan beräknas efter den tid som 

krävs för att en bil säkert ska hinna köra över spåret blir resultaten enligt beräkningarna nedan. 

Beräkningarna baseras på en mätning som gjordes där en bil körde sträckan med konstant hastighet 

samtidigt tidtagning togs. 

 

Figur 14. Korsningen och dess tillfarter och sträckor över spåret. 
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Sträckan en bil färdas för att köra förbi spåret från ljussignalen är: 

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏1, 𝑠𝑏1 = 𝑣30 × 𝑡1 =
30

3,6
× 3,16 = 26,3 𝑚 

där 

𝑣30 = den konstanta hastigheten som användes vid mätning (m/s) 
 𝑡1 = den tid det tog att köra sträckan 𝑠𝑏1 (s) 

 

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏2, 𝑠𝑏2 = 𝑣30 × 𝑡2 =
30

3,6
× 3,74 = 31,2 𝑚 

där 

𝑡2 = den tid det tog att köra sträckan 𝑠𝑏2 (s) 
 

Sträckan en person måste gå för att hinna över spåret, 𝑠𝑔 är 9,45 m enligt egen mätning. 

Tiden det tar för en bil som åker 20 km/h (5,6 m/s) är: 

𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏1, 𝑡𝑏1 =
𝑠𝑏1

𝑣𝑏
=

26,3

5,6
= 4,70 𝑠 

där 

𝑣𝑏 = den dimensionerande hastigheten för biltrafik (m/s) 
 

𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏2, 𝑡𝑏2 =
𝑠𝑏2

𝑣𝑏
=

31,2

5,6
= 5,57 𝑠 

Tiden det tar för en person att gå över spåret i hastigheten 5 km/h (1,4 m/s) är: 

𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑔, 𝑡𝑔 =
𝑠𝑔

𝑣𝑔
=

9,45

1,4
= 6,75 𝑠 

där 

𝑣𝑔 = den dimensionerande hastigheten för gång- och cykeltrafik (m/s) 

   
Tiden som dimensionerar förringningstiden är den tiden det tar för gående att korsa spåret, vilket är 

6,75 sekunder, vilket avrundas till 7 sekunder. 

Eftersom övergångsstället i närheten av korsningen också är signalreglerat och signaleringen för 

plankorsningen måste samordnas med denna adderas ytterligare 13 sekunder på förringningstiden. 

Den totala förringstiden blir då: 

𝑓ö𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 1, 𝑓𝑟1 = 10 + 13 = 23 𝑠 

alternativt 

𝑓ö𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 2, 𝑓𝑟2 = 7 + 13 = 20 𝑠 
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3.2. Kontrollsträcka 
Kontrollsträckan består av tre delsträckor enligt nedan (skyddssträcka används inte i dessa 

beräkningar).  

Kontrollsträcka = reaktionssträcka + ansättningssträcka + retardationssträcka 

Hastigheterna som i verkligheten nåddes med Lidingöbanevagnarna på sträckan från AGA till 

Skärsätra redovisas i tabellen nedan där avstånden mot AGA har positiv riktning och Skärsätra 

negativ riktning. 

 Hastighet (km/h)  

Avstånd från korsning (m) Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 
AGA station               600 0 0 0 

500 35 36 37 
400 42 45 44 
300 48 50 49 
200 51 56 57 
100 65 60 56 

Plankorsning                  0 66 59 50 
-100 57 47 42 
-200 45 36 33 

Skärsätra station      -280 0 0 0 
    

Max hastighet 66 km/h 63 km/h 60 km/h 
 

Retardationssträckan beräknades i ett antal steg. Först antogs en plats på sträckan där vagnen 

kommit upp i 55 km/h och stopptiden, dvs tiden det tar för vagnen att stanna från den hastighet 

beräknades. 

𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑡𝑖𝑑 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑎, 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝑣𝑝𝑟𝑜𝑣

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠
=

−55
3,6

−0,8
= 19,09722222 𝑠 ≈ 19,1 𝑠 

där 

𝑣𝑝𝑟𝑜𝑣 = hastigheten som testas för att bestämma retardationssträcka (m/s) 

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 = bromsacceleration (m/𝑠2)    
 

Sträckan en spårvagn färdas på den tiden: 

𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎, 𝑠𝑟𝑒𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 = 𝑣𝑝𝑟𝑜𝑣𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣 +
𝑎𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣

2

2
=

55

3,6
× 19,1 −

0,8 × 19,12

2
≈ 146 𝑚 

Det krävs 146 meter för att stanna från 55 km/h och föraren måste då börja bromsa ca. 150 meter 

från korsningen. I tabellen syns då att vagnen är uppe i ca. 60 km/h vid den punkten eftersom den 

hastigheten nås 200 meter från korsningen. Eftersom beräkningarna nu görs vid en högre hastighet 

kommer retardationssträckan bli längre och det är då motiverat att använda hastigheten vid 200 

meter med 3 km/h marginal istället för 100 meter från korsningen. Därför behöver beräkningarna 

göras igen med hastigheten 60 km/h istället för 55 km/h enligt nedan. 
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𝑡𝑖𝑑 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑎, 𝑡𝑟𝑒𝑡 =
𝑣100

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠
=

−60
3,6

−0,8
≈ 20,8 𝑠 

där 

𝑣100 = vagnens hastighet 100 m från korsningen (m/s) 
   
   

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎, 𝑠𝑟𝑒𝑡 = 𝑣100𝑡𝑟𝑒𝑡 +
𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡

2

2
=

60

3,6
× 20,8 −

0,8 × 20,82

2
≈ 174 𝑚 

Retardationssträckan behöver vara 174 meter. Ansättningssträckan beräknas nedan. 

𝑎𝑛𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛, 𝑠𝑎𝑛𝑠 = 𝑣200 × 𝑡𝑎𝑛𝑠 =
60

3,6
× 1 ≈ 16,7 𝑚 

där  

𝑣200 = vagnens hastighet 200 m från korsningen (m/s) 
𝑡𝑎𝑛𝑠 = ansättningstiden för spårvagnens bromsar (s) 

 

𝑎𝑛𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑠𝑟𝑒𝑡 +  𝑠𝑎𝑛𝑠 = 173 + 16,7 = 189,7 𝑚 ≈ 190 𝑚 

Reaktionssträckan slutar därför 190 meter från plankorsningen och sträckan beräknas med 

hastigheten vagnen har vid ca. 200 meters avstånd från plankorsningen med marginal på 3 km/h. 

𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣, 𝑠𝑟𝑒𝑎𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 = 𝑣200 × 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑘 =
60

3,6
× 8 ≈ 133 𝑚 

där 

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑘 = reaktionstiden som föraren har på sig att börja bromsa (s) 
 

Eftersom reaktionssträckan då börjar 333 meter istället för 200 meter från korsningen, kan 

beräkningen istället göras på hastigheten vagnen har vid 300 meter. 

𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛, 𝑠𝑟𝑒𝑎𝑘 = 𝑣300 × 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑘 =
50

3,6
× 8 ≈ 111 𝑚 

där 

𝑣300 = vagnens hastighet 300 m före korsningen (m/s)  
 

Slutligen beräknas kontrollsträckan enligt nedan. 

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛, 𝑠𝑘 =  𝑠𝑟𝑒𝑡 + 𝑠𝑎𝑛𝑠 + 𝑠𝑟𝑒𝑎𝑘 = 174 + 16,7 + 133 ≈ 324 𝑚 

 

3.3. Total signaleringssträcka 
För att beräkna den totala signaleringssträckan måste sträckan räknas bakifrån, dvs från 

plankorsningen mot AGA. Kontrollsträckan är enligt beräkningar 324 meter lång och kontrollpunkten, 
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dvs O-tavlan ska då befinna sig 324 meter från plankorsningen. Innan kontrollsträckan befinner sig 

fällsträckan. Fällsträckan som inräknar förringningstid beräknas nedan. Eftersom fällsträckan till stor 

del består av accelereringssträcka efter AGA station där hastigheten varierar kraftigt används ett 

medelvärde av hastigheterna mellan 300 - 600 meter från korsningen. Eftersom hastigheten är noll 

vid 600 meter skulle ge ett missledande resultat beräknades utfördes beräkningen med ett 

medelvärde mellan 500 meter och 600 meter från korsningen, dvs 17 km/h istället för 0 km/h.  

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 300 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 =
18,5 + 37 + 45 + 50

4
≈ 38 𝑘𝑚 ℎ⁄  

Fällsträckan beräknas med båda alternativen för förringningstid. 

𝐹ä𝑙𝑙𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 1, 𝑠𝑓1 = (𝑣 + 𝑣ö) × (𝑡𝑝 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑡 + 𝑡𝑓𝑔 + 𝑡𝑓𝑓 + 𝑡75 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠)

=
38

3,6
× (0 + 3 + 13 + 5 + 5 + 1 + 0 + 0) =

38

3,6
× (3 + 13 + 5 + 5 + 1) = 285 𝑚 

alternativt 

𝐹ä𝑙𝑙𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 2, 𝑠𝑓2 = (𝑣 + 𝑣ö) × (𝑡𝑝 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑡 + 𝑡𝑓𝑔 + 𝑡𝑓𝑓 + 𝑡75 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠)

=
38

3,6
× (0 + 3 + 13 + 5 + 2 + 1 + 0 + 0) =

38

3,6
× (3 + 13 + 5 + 2 + 1)

= 253,3333333 𝑚 ≈ 253 𝑚 

där  

𝑣 = dimensionerad hastighet (här antaget värde). (m/s) 
𝑣ö = accepterad hastighetsöverträdelse för järnvägsfordon (0). 
𝑡𝑝 = projekterad tidsfördröjning (0). 

𝑡𝑟 = reaktionstid i lokal utrustning vid plankorsning (använder riktvärde). (s) 
𝑡𝑡 = tiden från det att en trafiksignal har fått styrsignal tills att 

varningssignaleringen skall starta. Riktvärde om förvarningsljus finns 20 s 
eller enligt särskilt beslut. (s) 

𝑡𝑓𝑔 = grundtid i förringningstiden. Anger minsta tid röda ljuset ska visas innan 
bommar börjar fällas. Riktvärde halvbomsanläggning 5 s. (s) 

𝑡𝑓𝑓 = förlängd förringningstid. Riktvärde 5 s eller enligt särskilt beslut. (s) 

𝑡75 = tid för fällning för bommar från uppläge till 75-gradersläge. (s) 
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = tidstillägg förorsakat av tröghet i den eller de enheter/system som 

vidareförmedlar en order/kontrollbesked mellan en central förreglingsenhet 
och en lokal utrustning vid en plankorsning. Ett besked att starta 
varningssignaleringen kan behöva sändas vid flera tekniska system som vart 
och ett kan fördröja beskedet. Riktvärde 0 - 1 s. (0) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = tidstillägg vid exekvering av förreglingsvillkor. Riktvärde 0 - 3 s. (0) 

 

Till sist beräknas hela signaleringssträckan enligt nedan. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 1, 𝑠𝑠𝑖𝑔1 = 𝑠𝑓 + 𝑠𝑘 = 324 + 285 = 609 𝑚 

alternativt 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 2, 𝑠𝑠𝑖𝑔2 = 𝑠𝑓 + 𝑠𝑘 = 324 + 253 = 577 𝑚 
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3.4. Signaleringstid 
För att bestämma väntetiden för biltrafiken beräknas signaleringstiden för de två alternativen.  

Först beräknas kontrolltiden som är lika lång för båda alternativen. Då tiden varierar på grund av att 

varje resa har olika hastighet beräknas kontrolltiden med de lägsta och de högsta hastigheterna som 

har mätts på sträckan för att skapa et intervall. 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 ℎö𝑔𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑘ℎö𝑔
=

𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡

𝑣0−3002

=
324

59
3,6

≈ 19,8 𝑠 

till 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑙ä𝑔𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑘𝑙å𝑔
=

𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡

𝑣0−3001

=
324

51
3,6

≈ 22,8 𝑠 

Intervallet för kontrolltiden bestämdes till 19,8 – 22,8 sekunder. 

Ett intervall för fällningstiden för alternativ 1 beräknas nedan.  

𝐹ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 1 ℎö𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑓1ℎö𝑔
=

𝑠𝑓1

𝑣300−600ℎö𝑔

=
285

38
3,6

= 27,0 𝑠 

där 

𝑣300−600ℎö𝑔
 = medelhasitgheten mellan 300 och 600 meter från korsningen baserat på 

de högsta hastigheterna som nåddes vid fartmätningen (m/s) 
till 

𝐹ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 1 𝑙å𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑓1𝑙å𝑔
=

𝑠𝑓1

𝑣300−600𝑙å𝑔

=
285

36
3,6

= 28,5 𝑠 

där 

𝑣300−600𝑙å𝑔
 = medelhastigheten mellan 300 och 600 meter från korsningen baserat på 

de lägsta hastigheterna som nåddes vid fartmätningen 
 

Intervallet för fällningsalternativ 1 är 27,0 – 28,5 sekunder. 

𝐹ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 2 ℎö𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑓2ℎö𝑔
=

𝑠𝑓2

𝑣300−600ℎö𝑔

=
253

38
3,6

≈ 24,0 𝑠 

till 

𝐹ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 2 𝑙å𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑡𝑓2𝑙å𝑔
=

𝑠𝑓2

𝑣300−600𝑙å𝑔

=
253

36
3,6

= 25,3 𝑠 

Intervallet för fällningsalternativ 2 är 24,0 – 25,3 sekunder. 
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De totala intervallen för signaleringstiden beräknas nedan. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 1 ℎö𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑡𝑘ℎö𝑔
+ 𝑡𝑓1ℎö𝑔

= 19,8 + 27 = 46,8 𝑠 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 1 𝑙å𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑡𝑘𝑙å𝑔
+ 𝑡𝑓1𝑙å𝑔

= 22,8 + 28,5 = 51,3 𝑠 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 2 ℎö𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑡𝑘ℎö𝑔
+ 𝑡𝑓2ℎö𝑔

= 19,8 + 24 = 43,8 𝑠 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 2 𝑙å𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑡𝑘𝑙å𝑔
+ 𝑡𝑓2𝑙å𝑔

= 22,8 + 25,3 = 48,1 𝑠 

Det totala signaleringstidsintervallet är: 

o Alternativ 1: 46,8 – 51,3 s + tid för stopp vid AGA station 

o Alternativ 2: 43,8 – 48,1 s  
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4. Analys 

4.1. Resultatanalys  
Den totala signaleringssträckan bestämdes enligt beräkningar till 609 m eller 577 m. 

Aktiveringspunkten placeras 609 respektive 577 meter från plankorsningen och kontrollpunkten, dvs 

orienteringstavlan ska vara belägen 324 meter från korsningen för båda alternativen. Enligt 

föreskrifter ska vägförsignalen placeras på ett sätt så att den är väl synlig från orienteringstavlan. 

Enligt egen logik ska den dock synas för spårvagnsföraren under de åtta sekunder föraren har som 

reaktionstid från och med att orienteringstavlan har passerats. I tidigare beräkningar bestämde 

reaktionssträckan till 111 meter.  Det leder till att vägförsignalen placeras 213 meter från korsningen. 

 

Figur 15. Ungefärlig placering för signaleringspunkter (kartbild från Hitta.se) 

Vid alternativ 1 beräknades signaleringssträckan alltså till 609 meter, vilket är en förbättring från 

nuläget då den är 656 meter lång. Dock är det enligt signalplansritningar endast 587 meter mellan 

AGA station och plankorsningen. Det betyder att signaleringssträckan idealiskt ska vara kortare än så 

för att slippa osäkerheterna som medförs när AGA station ingår i signaleringssträckan. Det är även 

anmärkningsvärt att intervallet för signaleringstiden vid detta alternativ är större än beräknat då 

tiden som spårvagnen stannar vid AGA station varierar kraftigt. Därför är signaleringstiden mycket 

osäker, likt situationen i dagsläget. Det finns åtgärder att diskutera för att korta ner sträckan. 

En idé är att ta bort signaleringen för övergångsstället som vägskyddet måste samordnas med. Att 

övergångsstället är signalreglerat betyder en ökad spärrtid för biltrafiken med 13 sekunder. Det är en 

ganska lång tid och om den skulle försvinna betyder det att signalsträckan kan bli så kort som: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛, 𝑠𝑠𝑖𝑔 = 𝑠𝑓 + 𝑠𝑘

= (𝑣 + 𝑣ö) × (𝑡𝑝 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑡 + 𝑡𝑓𝑔 + 𝑡𝑓𝑓 + 𝑡75 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠) + 𝑠𝑘

=
38

3,6
× (0 + 3 + 0 + 5 + 5 + 1 + 0 + 0) + 324 =

38

3,6
× (3 + 5 + 5 + 1) + 324

= 147,7777778 + 324 = 471,7777778 𝑚 ≈ 472 𝑚 

Och där med förkortas sträckan med: 

𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑝å 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑒 = 609 − 472 = 137 𝑚 
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Detta skulle troligtvis göra stor skillnad för biltrafiken då fördröjningar och väntetider skulle minska 

markant. Emellertid kan det finnas säkerhetsskäl till att ett sådant övergångsställe måste vara 

signalreglerat, vilket i sådant fall omöjliggör åtgärden.  

En andra åtgärd för att minska sträckan är att omvärdera reaktionstiden för spårvagnsförare. I 

dagsläget ges åtta sekunder för att hinna reagera på signal för att köra eller bromsa. Trots att det 

behövs vidare studier för att kunna påstå att det är överflödigt lång tid så finns känslan där att denna 

tid skulle kunna förkortas. Många av de lagar och föreskrifter som följs vid projektering för 

Lidingöbanan är i grunden utformade för järnvägar där hastigheterna är synnerligen högre. Därför 

skulle reaktionstiden möjligtvis kunna förkortas med ett fåtal sekunder. Trots att detta inte gör lika 

stor skillnad som ovanstående åtgärd skulle det kunna minska ett par sekunder av spärrtiden. 

Ett annat ämne värt att diskutera är hastigheten som användes i beräkningarna. För att det ska vara 

helt korrekt och enligt föreskrifter bör hastighetsbegränsningen användas för att dimensionera 

signaleringssträckan. Istället har den hastighet som mätts ombord på vagnarna använts i 

beräkningarna, vilket resulterar i en kortare signaleringssträcka. Problemet som kan uppstå till följd 

av detta är om andra spårvagnar än A36 kör på banan; vagnar som kanske är kraftfullare och kommer 

upp i högre hastighet än A36-vagnarna gör som vanligtvis trafikerar Lidingöbanan. Då finns det risk 

för att en sådan vagn kör 80 km/h och kontrollsträckan är då inte tillräcklig för den höga farten. En 

möjlig enkel lösning på detta är att sänka den maximala tillåtna hastigheten på sträckan. Eftersom 

lidingöbanevagnarna maximalt kommer upp i 65 km/h kan den tillåtna hastigheten istället sänkas för 

att anpassas till lidingövagnarna. Om en annan kraftfullare vagn reser på sträckan kommer den då 

inte köra snabbare än vad vägskyddet är dimensionerat för. Eftersom Lidingöbanan dessutom är 

utrustat med ett ATC-system kan även det reglera hastigheten om en förare skulle köra för fort. 

En svårighet för signaleringssträckan är bullerplanket som är uppsatt längst sträckan för att minska 

bullret för bostäderna i närheten.  

 

Figur 16. Bullerplanket (plankorsningen befinner sig på den vänstra sidan av bilden). 

Bullerplanket försämrar sikten, vilket gör att vägförsignalen ej bör placeras vid planket. Eftersom 

kontrollpunkten ligger 324 meter från plankorsningen behöver vägförsignalen placeras 213 meter 

från korsningen. Bullerplanket sträcker sig cirka 190 meter från plankorsningen. Enligt beräkningarna 

behöver då vägförsignalen ej placeras vid planket. Dock är marginalerna inte stora då det endast 
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handlar om 23 meter mellan planket och vägförsignalens position. Trots att resultatet inte indikerar 

på problematik med bullerplanket, tas möjliga lösningar upp om en sådan komplikation skulle 

uppstå. Vid alternativ 2 finns det utrymme att förlänga kontrollsträckan 10 meter om det skulle 

hjälpa problemet, det är däremot inte en valmöjlighet för alternativ 1 då signaleringssträckan redan 

är för lång. En möjlig lösningen till problemet kan vara att placera V-försignalen på vänster sida om 

spåret istället för höger för att skapa bättre sikt. Vid brist på annan lösning kan det vara möjligt att 

använda en åtgärd ovan för att förkorta fällningssträckan i avsikt att kunna förlänga kontrollsträckan. 

Längden på signaleringssträckan är även en avvägning mellan framkomlighet och säkerhet. Även om 

det inte är värt att minska säkerheten till fördel av framkomligheten kan dessa korreleras positivt. En 

för kort signalringssträcka kan leda till svåra olyckor, men en för lång spärrtid kan vara lika farlig. På 

grund av det faktum att plankorsningen är utrustad med en halvbomsanläggning är det möjligt för 

bilister att korsa spåret trots att bommarna är fällda. Särskilt i ett fall som detta då biltrafikanterna 

inte ser spårvagnen största delen av spärrtiden kan möjligheten att ”sicksack-körning” förekommer 

öka. Om en bilförare står länge bakom fällda bommar kan tålamodet till sist ta slut och bilisten kan 

bestämma sig för att chansa och köra igenom korsningen. Varken bilföraren eller spårvagnsföraren 

ser varandra förrän i sista sekund och det kan ske en kraftig kollision. I den situationen kommer 

spårvagnen i full fart, till skillnad från om kontrollsträckan är för kort då föraren till viss del har hunnit 

bromsa till lite lägre hastighet. Det samma gäller förringning; vid för lång förringning fortsätter 

bilister att köra trots att förringningen pågår. Detta kan leda till att bilar får bommar i taket eller får 

motorstopp mitt i korsningen och riskerar då att bli påkörda av spårvagnen. Det är således viktigt att 

signaleringssträckan inte blir för kort, samtidigt som det är av yttersta vikt att den inte blir för lång 

eftersom det kan skapa vårdslöshet i trafiken som bidrar till svåra olyckor. 

För att slutligen analysera spärrtiden för biltrafik kan det konstateras att tiden har förkortats avsevärt 

till följd av beräkningarna. I dagsläget är spärrtiden en - fyra minuter, då upp mot fyra minuters 

spärrtid inträffar när en mötande spårvagn står och väntar på Skärsätra station för sedan även den 

köra över spåret på samma spärrning. Av egen erfarenhet kan den genomsnittliga spärrtiden då en 

spårvagn kommer från AGA och ska korsa bilvägen vara cirka en och en halv minut, trots att detta 

varierar kraftigt. Enligt beräkningarna i denna rapport kan signaleringstiden bli så kort som 43,8 

sekunder. Detta är dock endast signaleringstiden, medan spärrtiden även inräknar de extra sekunder 

då spårvagnen kör över spåret och bommarna har höjts igen. Enligt egen observation är den extra 

tiden 17 sekunder. Därför kan det påstås att spärrtiden enligt de nya beräkningarna är 61 sekunder. 

Det kan konstateras att spärrtiden har minskat från cirka 90 sekunder till 61 sekunder. 

4.2. Förslag till vidare studier 
Ett givet förslag till vidare studier är att undersöka signaleringen även på andra sidan om 

plankorsningen, nämligen spårtrafiken som kommer från Skärsätra och åker mot AGA. Studier på den 

sidan prioriterades bort i denna granskning för möjligheten att kunna studera problematiken på 

andra sidan djupare. På de intervjuer som har ägt rum var det instinktivt AGA-hållet som var på tal 

eftersom det är mer komplext och ett större problem att lösa på grund av att det framför allt är då 

de långa köerna bildas. Som tidigare nämnt finns det plats för förbättring vid Skärsätra också, men 

eftersom det inte är ett betydande problem har annat behandlats i förtur.  
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5. Diskussion 
I undersökningen har vissa mätningar utförts. Bland annat mättes sträckor i korsningen för att kunna 

beräkna förringningstiden. Då korsningen är högt trafikerad kunde inte sträckorna mätas till fots. 

Därför användes en bil för att med konstant och känd hastighet köra sträckorna i fråga med 

tidtagning. Sedan beräknades sträckornas längd. Denna mätning utfördes endast en gång, vilket kan 

anses som bristfälligt. Om mätningen hade skett åtminstone tre gånger hade resultatet varit mer 

tillförlitligt. Hastighetsmätningarna på Lidingöbanan utfördes tre gånger för att få ett tillförlitligt 

resultat, detta hade dock kunnat göras ännu fler gånger för att med större säkerhet kunna bestämma 

den maximala hastighet som spårvagnarna når på sträckan. För att kunna göra bättre beräkningar av 

signaleringssträckan hade även en korrelationsmodell mellan avstånd från korsningen och hastighet 

kunnat utformas. I denna rapport valdes istället en enklare metod som inte är lika exakt. Dock 

varierar hastigheten från resa till resa så pass mycket att hög precision inte är nödvändigt.   

Vidare kan föreskrifter och användningen av dessa diskuteras. För det första används ordet järnväg i 

många av föreskrifterna, medan det i det här fallet rör sig om en spårväg. Reglerna för järnväg och 

spårväg är i många fall samma, men i vissa fall kan regler för järnväg vara överflödiga vid projektering 

av spårväg. I detta fall har vissa förskrifter översetts då det är nödvändigt för att just denna 

plankorsningen ska fungera. Därför är det värt att undra om vissa föreskrifter rent ut av inte gäller för 

Lidingöbanan då det är en spårväg och inte en järnväg. Dock finns inga specifika föreskrifter för 

spårväg, utan det är i många fall reglerna för järnväg som ska följas. För det andra uppstår otydlighet 

i vissa föreskrifter. Ett exempel är föreskriften som säger att vid en halvbomsanläggning krävs endast 

att spårvägsfordonet har hunnit bromsa innan plankorsningen. Det är mycket oklart vad ”börja 

bromsa” betyder. Betyder det att föraren endast behöver ha satt foten på bromsen eller ska 

fordonet i princip ha stannat? En tydlig definition av frasen hade varit nödvändig. Då ett sådant 

förtydligande inte fanns valde jag istället att spårvagnen ska ha stannat till korsningen istället för 100 

meter före som föreskrifterna säger att ett järnvägsfordon ska göra. Det blev då en kompromiss 

mellan två föreskrifter. Då har spårvagnen börjat bromsa 100 meter innan korsningen och har hunnit 

stanna till korsningen för att undvika risk för svår kollision.  

Till sist kan det diskuteras vilka föreskrifter som har följts vid beräkningarna av signaleringssträckan, 

samt vilka som inte har följts. Till att börja med följs föreskrifter om förringning vid alternativ 1. 

Grundtiden är 5 sekunder och sedan är utökad tid 1 sekund för varje meter signalen överskrider 8 

meter från korningens mitt. Det andra alternativet har inte följt föreskriften lika strikt. Men 

föreskriften säger även att den utökade tiden inte behöver följas om det finns särskilda skäl för det, 

vilket det i detta fall finns då det är viktigt att minska signaleringssträckan. Vidare följer fällningstiden 

Trafikverkets föreskrifter då den är 7 sekunder lång, men signaleringssträckan behöver endast ta 

hänsyn till att bommarna har fällts till 75-gradigt läge. Eftersom kontrolltiden är ca. 20 sekunder följs 

även föreskriften som säger att samtliga bommar måste vara nedfällda minst 10 sekunder innan 

tåget passerar. Även föreskriften om samordning med närliggande övergångställe följs i 

beräkningarna.  

Som tidigare nämnt finns en föreskrift som är svår att tolka som säger att vid halvbomsanläggning 

kan vägskyddet utformas för att spårvagnen ska kunna bromsa innan korsningen och har därav inget 

krav på att kunna stanna. Tillsammans med föreskriften om att bromskurvan ska gå mot en punkt 

som ligger 100 meter före plankorsningen är detta svårtolkat. Föreskrifterna har då följts till bästa 
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förmåga genom ett eget beslut att spårvagnen ska hinna bromsa till korsningen istället för 100 meter 

innan. Till sist finns en föreskrift som säger att kontrollsträckan ska grundas på den högsta 

hastigheten som är möjlig att köra på sträckan, men vid tågselektering ska kontrollsträckan 

dimensioneras för 140 km/h. Då ingen tågselektering är känd baseras då kontrollsträckans hastighet 

på mätningen som har gjorts. Eftersom ingen av det tre vagnarna som mättes nådde högre än 65,5 

km/h anses det vara den högsta möjliga hastigheten på sträckan. Sammanfattningsvis bryts ingen 

föreskrift trots att vissa har anpassats till den aktuella situationen. 

6. Slutsats 
Enligt undersökningen är det möjligt att korta ner signaleringssträckan från 656 m till 577 m, alltså 79 

m kortare. Spärrtiden har minskat markant; från en genomsnittlig spärrtid på 90 sekunder till 61 

sekunder. Dessutom är spärrtiden mer konstant då AGA station inte längre ingår i 

signaleringssträckan.  

Signaleringssträckan har kunnat förkortas tack vare att förringningstiden har förkortats och 

kontrollsträckan har beräknats med den verkliga hastigheten istället för hastighetsbegränsningen. 

Åtgärder som möjligtvis kan förkorta sträckan ytterligare är bland annat att ta bort signalering vid 

övergångsstället i närheten och omvärdera reaktionstiden för spårvagnsförare. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Data för A36-vagnar: 

 

Bilaga 2. Markplanritning över korsningen: 
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Bilaga 3. Signalplan AGA: 
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Bilaga 4. Signalplan Skärsätra: 

 


