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Sammanfattning 

Positioneringssystem har en vital roll när det gäller att kontrollera säkra tågrörelser. Det finns 

många olika typer av positioneringssystem. Det här arbetet behandlar hur axelräknare, communi-

cations-based train control (CBTC) och olika typer av spårledningar fungerar. Det innehåller också 

en analys av växelströmsspårledningar och axelräknare med RAMS-parametrar (Reliability, Availa-

bility, Maintenance and Safety) som utgångspunkt för att dra slutsats om vilken typ som passar bäst 

för Trafikförvaltningens spårburna banor. Genom intervjuer med erfarna personer inom järnvägs-

branschen i Stockholm erhölls kunskap om för- och nackdelar med olika system. En felträdsanalys 

(FTA) utfördes för axelräknare och spårledningar för att åskådliggöra potentiellt farliga situationer. 

Felstatistik för två järnvägsbanor togs fram för att visa felfrekvens för en bana med axelräknare och 

en bana med spårledningar. Resultatet är inte entydigt men visar ändå att axelräknare undviker 

felkällor som finns hos spårledningar. Det som tydligast kommit fram var att förvaltningen behöver 

standardisera till färre typer av system för de olika banorna. Det skulle underlätta vid förvärvandet 

av personal med rätt kompetens som ska utföra underhåll. Det skulle också göra det lättare att sä-

kerställa tillgången till ersättningsprodukter. 

Nyckelord 
Positioneringssystem, axelräknare, spårledning, communications-based train control, felträdsana-

lys, felstatistik 

  



 
 
 
 
 

 

  



Abstract 

Positioning systems have a vital role in securing safe movement of trains. There are many different 

types of positioning systems. This thesis is about how axle counters, communications-based train 

control (CBTC) and different kinds of track circuits operate. It also contains an analysis of AC-track 

circuits and axle counters with RAMS-parameters (Reliability, Availability, Maintenance and Safety) 

as guide points to make a conclusion of what type of system that best suits for Stockholm Public 

Transports railway tracks. Through interviews with experienced persons within the railway industry 

in Stockholm knowledge of pros and cons of different systems was obtained. A fault tree analyses 

(FTA) was made for axle counters and track circuits to visualize potentially hazardous situations. 

Failure statistics were produced to show failure frequency for one track with axle counters and one 

track with track circuits. A clear result was not shown but it can be concluded that sources of failure 

that are prone to track circuit systems can be avoided using axle counters. What became evident is 

that the management need to standardize to a fewer amount of different positioning systems. It 

would make it easier to find available personnel with the required skills for doing maintenance. This 

would also have a benefit when securing maintenance supplies.  

Keywords 
Positioning system, axle counter, track circuit, communications-based traffic control, fault tree 

analyses, failure statistics 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att säkerställa att ett järnvägsspår ej är belagt av ett fordon används hinderkontroll. Hinderkon-

troll utförs antingen manuellt av en tågklarerare (en person som övervakar tågtrafiken) eller auto-

matiskt av olika tekniska positioneringssystem [1]. Det positioneringssystem som används främst i 

Sverige är spårledningar men det finns också andra typer av system såsom axelräknare och radio-

blockering. Ett positioneringssystem för hinderkontroll är avgörande för att ett signalsäkerhetssy-

stem för tågtrafiken ska fungera [2]. 

Axelräknare används inte i någon större omfattning i Sverige men det förekommer i andra delar av 

Europa och världen. Det används bland annat i Tyskland, Norge, Storbritannien och Kina [3]. Vid 

en jämförelse mellan axelräknare och spårledningar så finns det för- och nackdelar med båda sy-

stemen. Spårledningar är till exempel känsliga för förändringar i ballastens resistans och spännings-

fluktuationer i rälen. Spårledningar har också problem med överledningar i isolerskarvar. Det beror 

på att fordon kan skapa deformationer i rälen vid inbromsning eller när hjulen slirar på rälen. Axel-

räknare har en nackdel i att de behöver manuell återställning när det uppstår fel. Det innebär att det 

första tåget som framförs på spåravsnittet efter ett fel har en begränsad körhastighet på 40 km/h.          

(A. Lindahl 2019-04-10) 

Rutiner för spårnära arbete är otillräckliga hos Trafikförvaltningen när det gäller arbete på anlägg-

ningar med axelräknare som positioneringssystem. För underhållsarbete vid banor med spårled-

ningar används en kortslutningskabel som ansluts mellan rälerna så att spåret indikeras som belagt 

hos trafikledningen. För underhållsarbete på en bana med axelräknare kan ett beläggningsdon an-

vändas. En analys av potentiella risker behövs när underhåll utförs med beläggningsdon. (A. Mår-

tensson 2019-04-08) 

Järnvägsinfrastruktur är byggd för att hålla många år. Efter att den blivit installerad är det svårt att 

göra förändringar i den ursprungliga designen. Prestandan på infrastrukturen beror därför till stor 

del på underhållet och förnyelsen av den. EN 50126 är en europeisk järnvägsstandard som publice-

rades första gången 1999 av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique). Den 

definierar pålitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) som karakteristik 

för ett systems långsiktiga operationsförmåga [4]. 

Förseningar i Sveriges tågtrafik är vanligt förekommande enligt Trafikverket i en rapport från Riks-

revisionen år 2013 [5]. En vanlig orsak till förseningar som orsakades av järnvägens signalsystem är 

fel i spårledningar. Den främsta orsaken till fel i spårledningar på Ostkustbanan var överledning 

mellan isolerskarvar [6]. 
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1.2 Syfte och målsättning 
Trafikförvaltningen har ett flertal olika positioneringssystem på sina järnvägsbanor. Det inbegriper 

axelräknarsystem och olika typer av spårledningar. Syftet med arbetet är att analysera axelräknares 

funktionalitet gentemot olika typer av spårledningar, samt att bestämma vilket av dessa positioner-

ingssystem samt alternativa system som är bäst lämpat för Trafikförvaltningens anläggningar i tun-

nelbanan och på lokalbanor och spårvägar.  

Som mål har följande punkter fastställts:  

• Gör en jämförande analys av pålitligheten hos produkterna. 

• Gör en FTA (Felträdsanalys) på axelräknare och spårledningar. 

•  Riskbedöma rutiner för underhållsarbete på banor med axelräknare som tagits fram av Trafik-

förvaltningen. 

1.3 Metod 
Processen består utav en kunskapsfördjupning i den teknik som används för positioneringssystem 

och en analyserande del. Kunskapsfördjupningen sker genom litteraturstudier och intervjuer med 

erfarna personer. Statistik över spårlednings- och axelräknarfel samlas in från underhållsleverantö-

rer. Analys av statistik tillsammans med erfarenheter från personer som intervjuats ligger till grund 

för utvärderingen av aktuella positioneringssystem.  Analys av produkterna kommer att följa de 

kravkriterier som finns inom RAMS för nya produkter och som utarbetats av Trafikförvaltningen. 

RAMS är en akronym för Reliabilty, Availability, Maintenance and Safety och används som ramverk 

vid bestämmelse av tillförlitligheten hos ett järnvägssystem.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att behandla positioneringssystem för Trafikförvaltningens spårburna ba-

nor i Stockholmsområdet exklusive pendeltåg på nationella järnvägsnätet. I metoden kommer inte 

en fullständig RAMS-analys att genomföras på systemet. Det betyder att analysen inbegriper ett 

delsystem i form av positioneringssystemet och inte hela det spårburna trafiksystemet. Felträdsana-

lysen kommer inte innehålla sannolikhetsberäkningar. Analysen kommer behandla pålitlighet, till-

gänglighet, underhållsförmåga och säkerhet. 
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1.5 Akronymer och ordförklaringar 
ATC Automatic Train Control. Ett system för att övervaka tågets 

färdväg och bromsar tåget ifall nödvändigt. Används också 

för att presentera signal- och hastighetsbesked till föraren. 

Ballast Makadam eller grus som ligger under och omkring sliprarna. 

Håller sliprarna på plats och fördelar tryckkrafterna från 

tåget till banunderbyggnaden. 

CBTC Communication-Based Traffic Control. En typ av positioner-

ingssystem som använder moving block. 

CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique. En 

sammanslutning av nationella elektrotekniska kommittéer 

från 34 europeiska länder som sammanställer standarder för 

EU. 

ERTMS European Rail Traffic Management System. Paneuropeiskt 

tågledningssystem i syfte att få interoperabilitet över nat-

ionsgränser. Omfattar de tekniska delsystemen ETCS och 

GSM-R. 

ETCS European Train Control System. En europeisk standard för 

ATC. 

Frontskydd Skydd som ska hindra fordon att komma in i en tågväg vid 

dess slutpunkt eller på tågvägens skyddssträcka. Kan till 

exempel bestå utav en huvudsignal eller växel. 

GSM-R Global System for Mobile Communications -Railway är en 

standard för trådlös kommunikation för järnvägen. 

Isolerskarv Skarv i en räl med elektrisk isolering för spårledningen. 

Kontaktledning Uppspänd ledning över spåret som försörjer tågen med en 

högspänning. 

Positioneringssystem Tekniskt system som kontrollerar att ett spåravsnitt är fritt 

och informerar om det till signalsystemet. 

RAMS Reliability, availability, maintenance and safety. Standardi-

serade kriterier från CENELEC för utvärdering av ett järn-

vägssystems tillförlitlighet. 

Sidoskydd Ska hindra fordon att komma in i en tågväg eller skydds-

sträcka från sidan. Kan bestå utav huvudsignal eller växel. 
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Signalbalis Transponder som aktiveras av passerande tåg. Punktformig 

utrustning som placeras i spåret och som överför informat-

ion om banan och/eller signalerna till tåget i ett tågsäker-

hetssystem. (ATC/ETCS) 

Skyddsträcka Spåravsnitt som ska vara fritt från hinder. Börjar omedel-

bart bortom slutpunkten för en tågväg och fungerar som en 

buffertzon. 

Sliper Tvärgående balk under rälerna som ska fördela lasten från 

tågen över ballasten. Vanligtvis gjorda av trä eller betong. 

Spårspärr Anordning som med en kloss på rälen förhindrar tågrörelse 

förbi spårspärren. Ska hindra spårfordon från att okontrol-

lerat rulla ut i huvudspår. 

STH Största Tillåtna Hastighet 

Trafikförvaltningen Statlig myndighet som förvaltar kollektivtrafik i Stockholms-

regionen. Det inbegriper väg-, tåg, och sjötrafik. 

Tågklarerare Tjänsteman som övervakar tågens rörelse. Lokal tågklare-

rare arbetar på en driftplats. Fjärrtågsklarerare övervakar ett 

större geografiskt område från en trafikledningscentral. 

Tågväg Del av banan som reserveras för en tågrörelse. Har en be-

stämd börjanpunkt och en slutpunkt. 

Vägskyddsanläggning Skydd som ska förhindra att ett vägfordon befinner sig inom 

spårområdet vid en plankorsning mellan järnväg och väg. 

Växel Del av spåret med rörliga delar som gör det möjligt för ett 

fordon att byta spår. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Signalsystem 
För att säkerställa att tågtrafiken sker på ett säkert sätt styrs och övervakas trafiken av ett signalsy-

stem. Eftersom tåg har en lång bromssträcka kan det vara omöjligt för föraren att stanna inom den 

sträcka som föraren har överblick över. Signalsystemet är därför uppbyggt enligt felsäkerhetsprinci-

pen. Felsäkerhetsprincipen innebär att vid ett fel ska systemet gå till ett säkert läge. Det betyder i 

praktiken att vid fel kommer körsignalen visa stopp för den utsatta sträckan så att tåg alltid ska 

hinna stanna innan det kolliderar med ett hinder [1]. 

För att ett tåg ska kunna förflytta sig på järnvägsnätet krävs att en tågväg ställs i ordning för tåget. 

En tågväg begärs av tågklareraren, som är den som övervakar tågens rörelser. Den har en bestämd 

börjanpunkt och slutpunkt. För att en tågväg ska kunna upprättas måste signalsystemet kontrollera 

att ett antal krav uppfylls. Kraven är följande: 

• Inga hinder finns på aktuell tågväg, sidoskydd och frontskydd. 

• Växlar och spårspärrar ligger i rätt läge och är låsta. 

• Andra fordon hindras att komma in på tågvägen (mha bland annat växlar och optiska signaler) 

• Skyddsträckor är hinderfria. 

• Vägskyddsanläggningar är i kontrollerat läge. 

Positioneringssystem används för att kontrollera om en sträcka är fri eller upptagen av ett fordon. 

Det finns olika tekniska lösningar för positioneringssystem. Det vanligaste i Sverige är olika typer av 

spårledningar, men det förekommer också axelräknar- och radioblockeringssystem på enstaka ba-

nor i landet. Axelräknare används på Saltsjöbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan och vid ett vägskydd 

på Roslagsbanan. Radioblockering finns på Tjustbanan, mellan Bjärka Säby och Västervik, och på 

Stångådalsbanan mellan Linköping och Rimforsa [7]. 

Tågets headway, alltså tidsavståndet till framförvarande tåg, bestäms av den bromssträcka (ATC-

profil, ATP-profile på engelska) som tåget har på banan och på vilken typ av positioneringssystem 

som används. Med kortare headway kan tågen köra närmare varandra och på så sätt ökas kapa-

citeten på banan. Axelräknare och spårledningar använder fixed block som visas i vänstra delen av 

figur 1.  

Figur 1: Fixed block och Moving block [8] 
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Med fixed block begränsas Movemement Authority (sträckan där tåget har tillåtelse att köra) till 

positioneringssystemets sektionering av banan där varje sektionering är ett block [8]. I högra delen 

av figur 1 visas ett exempel på ett positioneringssystem med moving block. Med moving blocks 

kommuniceras tågets position kontinuerligt till systemet. Därmed kan bromssträckan flyttas när-

mare framförvarande tåg och headway kan krympas.  

2.2 Spårledningar 
 Spårledningar finns i många olika utföranden. Gemensamt för spårledningarna är att de använder 

sig av banans räler för att skapa en elektrisk potentialskillnad däremellan. I-rälen är den räl som 

avgränsas med isolerskarvar för att begränsa spårledningens utsträckning. S-rälen är den samman-

hängande och jordade räl som på elektrifierad bana leder traktionsströmmen tillbaka till omformar-

stationen. När spåret är fritt kommer spänningen i rälen att mata ett spårrelä med en tillräckligt hög 

spänning för att reläet ska attrahera. Om ett hjulpar befinner sig på spårledningsavsnittet så kom-

mer spänningen att shuntas förbi reläet. Spårspänningen leds via hjulen och hjulaxlarna från I-rälen 

till S-rälen. Det gör att spänningen över spårreläet kommer att sjunka och reläet faller. På så sätt 

upptäcker spårledningen om ett fordon befinner sig på spåret och ett besked skickas till signalsy-

stemet [9].  

Även om spårledningen inte är belagd med ett fordon så går det en läckström mellan I-räl och S-räl. 

Det kallas avledning och storleken på läckströmmen beror på ballastresistansen. Ballastresistansen 

är den resistans som finns mellan I-räl och S-räl. Storleken på ballastresistansen påverkas av föl-

jande faktorer: 

• Ballastmaterial och dess konsistens. 

• Ballastens fuktighet. 

• Temperatur. 

• Sliperstyp och rälsbefästningar. 

• Växlar på spårledningssträckan. 

• Föroreningar i ballasten. 

• Om ballasten går upp mot rälsfoten eller inte. 

Det ballastmaterial och den sliperstyp som ger högst ballastresistans är makadam och betongslipers. 

Minimivärdena för ballastresistansen med den här konstruktionen uppgår till >7 Ω/km. Desto 

högre ballastresistans desto lägre avledning vilket innebär stabilare spårspänning. Maximal längd 

på spårledningen avgörs till stor del av hur ballastresistansen varierar vid olika väderförhållanden. 

Ytterligare faktorer kan påverka spårledningen och kan i värsta fall leda till fel i systemet. Rälerna 

påverkas av jordmagnetiska strömmar som uppkommer från soleruptioner. De uppstår med jämna 

mellanrum om ca 11 år. Det beror på att rälerna fungerar som antenner som samlar upp de jord-

magnetiska strömmarna. Spänningsfall i S-rälen kan därmed uppkomma vilket kan leda till att 

spårreläet attraherar eller faller felaktigt. Permapolariserade reläer används för att skydda sig mot 

en säkerhetsfarlig situation då spårledningen felaktigt skulle visa att spåret är fritt. De mäter spän-

ningen i rälen för att avgöra vilken situation spårledningen befinner sig i. Åska kan också ha en in-

verkan på spårledningen. Till exempel kan ett åsknedslag i en kontaktledningsstolpe orsaka potenti-

alskillnader i rälen [10]. 

Spårledningar kan delas in i två grupper, vilströmsspårledning och arbetsströmsspårledning. Vil-

strömsspårledning är en beteckning på spårledningar som använder reläer som är normalt attrahe-
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rade och fälls när ett fordon kommer in på spårledningsavsnittet.  Arbetsströmsspårledning funge-

rar tvärtom mot vilströmsspårledning, spårreläet är normalt fällt. Vilströmsspårledning är den typ 

som används i huvudsak eftersom den följer felsäkerhetsprincipen vilket är ett krav för linjeblocke-

ring och hinderkontroll. (linjeblockering kontrollerar om sträckan mellan stationer är hinderfri) 

Eftersom arbetsströmsspårledningar inte har ett felsäkert utförande är deras användningsområde 

strängt begränsat [11]. Vilströmsspårledningar finns i flera olika utföranden: likströmsspårledning, 

växelströmsspårledning och olika typer av växelströmsspårledningar såsom impulsspårledningar, 

kodade spårledningar och tonfrekvensspårledningar. De olika typerna har liknande egenskaper men 

kan användas i olika situationer beroende på miljöförutsättningar [10]. 

2.2.1 Likströmsspårledning 
Likströmsspårledningar är den typ som används i dominerande utsträckning av Trafikverket på 

landets regionalbanor och stambanor. Likströmsspårledningar matar rälen med en spänning på 

cirka 6V likspänning. Spårledningar som är kortare än 200 meter kan ha matningen i ena änden av 

spårledningen och upptaget med spårreläet i andra änden. Är spårledningen längre än 200 meter 

behövs det upptag i båda ändarna av spårledningen. Efterföljande spårledning ska ha motsatt pola-

ritet på spänning i I-rälen. Det gör att det blir lättare att upptäcka spårledningsfel. Figur 2 ger en 

överblick av likströmsspårledningens konstruktion.  

Förkopplingsmotståndet Ru, i figur 2, bestämmer gränserna för spänningen i spåret då spårreläet 

attraherar och faller. Förkopplingsmotståndet Rm bestämmer hur stor spänning som matas till I-

rälen. Spänningsmatningens storlek bestäms med hänsyn till spårledningens ballast och längd [10]. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Principiellt utförande av likströmsspårledning. [10] 
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2.2.2 Växelströmsspårledning 
Växelströmsspårledning använder samma princip för hinderkontroll som likströmsspårledning men 

istället för en likspänning matas rälen med en växelspänning. Växelspårledningar kan antingen vara 

enkelisolerade eller dubbelisolerade. I en enkelisolerad växelströmsspårledning är ena rälen uppde-

lad i sektioner med hjälp av isolerskarvar. I en dubbelisolerad spårledning är båda rälerna uppde-

lade i sektioner. Växelströmsspårledningens uppbyggnad med en roterande omformare visas i figur 

3. 

En roterande omformare (motor och generatorer) eller en statisk omriktare används för att gene-

rera två spänningar med erforderlig frekvens. En lokalfas och en spårfas genereras. Lokalfasen fun-

gerar som en referensspänning till den spänning som detekteras via upptaget. Lokalfasen och spår-

fasen har samma frekvens men är fasförskjutna i förhållande till varandra [2]. För att spårreläet ska 

attrahera och indikera att spåret är fritt så måste följande krav uppfyllas: 

• Lokalfas och spårfasspänningarna har samma frekvens. 

• Lokalfas och spårfas har rätt fasföljd 

• Lokalfas och spårfas ligger fasförskjutna till varandra med en bestämd fasvinkel. 

När spänningarna till spårledningen alstras måste hänsyn tas till den induktans som uppkommer 

från rälen. Induktansen i rälen kommer att fasförskjuta spårfasen i förhållande till lokalfasen ytter-

ligare än vad som sker vid genereringen. Fasförskjutningen från rälen beror delvis på ballastmot-

ståndet. Därför kommer väderförhållanden att påverka fasförskjutningen. Spårreläet behöver en 

felmarginal för att kompensera den skillnaden. För att hindra störningar på växelströmsspårled-

ningar drivs tågen på banan med likströmstraktion. Impedansbindningar monteras parallellt mellan 

rälerna vid isolskarvar för att leda förbi traktionsströmmarna. På så sätt kan en hög impedans 

åstadkommas för signalfrekvenserna mellan intilliggande spårledningar så att de kan hållas åtskilda 

[12]. 

 

 

Figur 3:Växelspårledning med roterande omformare [2] 
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2.2.3 Olika typer av växelströmsspårledningar 

2.2.3.1 Impulsspårledningar 
Specialutföranden av växelströmsspårledningar har utformats för att de ska kunna vara anpassbara 

för särskilda förhållanden. Impulsspårledning använder en pulserande spänning. Det har som syfte 

att möjliggöra för spänningen att bryta igenom det isolerande lager som kan uppstå mellan räl och 

hjul.  Ett isolerande lager kan uppstå i form av korrosion på rälen eller genom andra former av för-

oreningar till exempel sand. På spåravsnitt där det förekommer lite trafik och/eller salta vindar kan 

korrosion vara ett problem som kan avhjälpas med impulsspårledningar [10][11]. 

2.2.3.2 Tonfrekvensspårledningar 
När rälerna på spåret är kontinuerligt svetsade och därmed skarvlösa är det oönskat att skära itu 

rälen för att sätta in isolerskarvar. Då kan tonfrekvensspårledning användas som inte behöver isole-

rade avgränsningar i rälen för att sektionera spårledningen. Eftersom isolerskarvar är en stor fel-

källa är det en fördel att de uteblir [6]. Istället använder tonfrekvensspårledning en kortslutning 

mellan rälerna vid sektioneringspunkten. När kortslutningen har tillräckligt låg impedans kommer 

den ena spårledningssektionen inte kunna skapa tillräcklig spänning mellan rälerna i kortslutnings-

punkten för att påverka den andra spårledningssektionen. För att motverka det oacceptabelt låga 

tågshuntvärdet runt kortslutningspunkten som orsakas av den låga impedansen överlappar de intil-

liggande spårledningarna varandra. På så sätt kan den ena spårledningen ha ett högt tågshuntvärde 

då den andra spårledningen ger ett för lågt värde. För att bestämma riktningen på låg och hög im-

pedans för de två intilliggande spårledningarna behövs det en avstämningsenhet vid varje överlapp-

ningspunkt. Avstämningsenheten har en kapacitiv reaktans parallellt mellan sektioneringspunkter-

na vilket ger upphov till en resonanskrets. Avstämningsenheten känner av när ett tåg rullar in på 

sektionen och förändrar intonationen på kretsen [2]. 

2.2.3.3 Kodade spårledningar 
Kodade spårledningar modulerar spårspänningen så att kodade signaler kan skickas i rälen. De här 

signalerna innehåller information om tillåten hastighet för fordonet på spåravsnittet. Fordonet 

hämtar informationen som skickas i spårledningen via en antenn som sitter framför den främsta 

hjulaxeln på tåget. Den kodade informationen sänds till en utvärderingsenhet som översätter det till 

körsignaler. En fördel med kodade spårledningar gentemot konventionell signalering med baliser 

och optiska signaler är att tåget kontinuerligt kan uppdateras med hastighetsbesked. Det gör att 

kapaciteten på banan ökar [13]. 

Det finns två olika typer av kodade spårledningar. Den första typen, som kan konstrueras med både 

lik- och växelspänning, slår av och på spänningen i spårledningen med specifika intervall. Det tolkas 

sedan av on-board systemet till körsignaler (on-board systemet är det datorsystem som sitter i tåget 

och som tar emot information från banan). Den andra typen, som kallas binär-kodad spårledning, 

kan användas av tonfrekvensspårledningar. Istället för att slå spårledningen av och på växlar den 

mellan två frekvenser. Det producerar en så kallad frequency shift key-modulerad signal (FSK). De 

två frekvenserna kan tolkas som ’1’ och ’0’ av ett digitalt system. Mottagaren reagerar på båda fre-

kvenser för att känna av när ett tåg rullar in på sektionen [12]. Kodade växelströmsspårledningar 

används i Stockholms tunnelbana.  
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2.3 Axelräknare 

Ett axelräknarsystem avgör om ett spåravsnitt är fritt genom att räkna antalet hjulaxlar som kört in 

på spåravsnittet och sen kontrollera att lika många hjulaxlar passerat ut från spåravsnittet. Det görs 

genom att det i vardera änden av spåravsnittet sitter ett axelräknarhuvud. Axelhuvudet har en sän-

dare och en mottagare. Mottagaren mäter förändringar i det magnetiska flödet från sändaren. I 

figur 4 visas hur det magnetiska flödet förändras vid tre olika lägen. I läge A är det inget hjul mellan 

sändare Tx (Transmitter) och mottagare Rx (Receiver). Det magnetiska flödet träffar mottagaren 

med vinkeln α. Det ger upphov till en utsignal från mottagaren i form av en växelspänning som är i 

fas med vinkel α. I läge B börjar hjulet närma sig axelhuvudets centrallinje och en del av det magne-

tiska flödet leds genom hjulmassan. Mottagaren ger ingen utsignal i det här läget. I läge C befinner 

sig hjulet mitt över axelhuvudets centrallinje. Hela flödet leds genom hjulmassan och träffar motta-

garen med vinkeln β. Det ger upphov till en utsignal från mottagaren som är i motfas till spänningen 

som matar sändaren. Det krävs att hjulet har en viss diameter för att axelräknarhuvudet ska detek-

tera det. Ett axelräknarsystem i sin helhet visas i figur 5 [2]. 

För att upptäcka om ett fordon är på väg in eller ut ur en sektion används två axelhuvuden bredvid 

varandra. Ett axelräknarsystem kan också utformas i ett multisektionsutförande. Utvärderingsen-

heten ansluts till flera mätningspunkter och kontrollerar flera spåravsnitt. Med ett multisektionsut-

förande kan behovet av antalet axelhuvuden på en sektion minskas. Utvärderingsenheten behöver 

inte heller placeras spårnära utan kan placeras mer lättillgängligt vilket underlättar vid underhåll 

[10]. 

Figur 4: Magnetiskt flöde hos ett axelhuvud [2] 

Figur 5: Axelräknarsystem [2] 
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2.4 Radioblockering 
Banverket utvecklade ett system med radioblockering för att användas på banor med låg trafikering. 

Systemet bygger på tidigare använd ATC-utrustning (Automatic train control) men modifierades till 

att använda radiokommunikation mellan fordon och signalställverk. Föraren får information om 

körbesked i ATC-panelen direkt från ställverket, som kallas radioblockcentral. Det gör att det inte 

behövs optiska signaler. Signalbaliser är placerade utmed banan som ger fordonet information om 

sin position. Efter att fordonet erhållit sin position från balisen skickar den vidare positionen till 

radioblockcentralen. När fordonet avverkat ett spåravsnitt och passerar en balis tillhörande nästa 

spåravsnitt kommer det att kommuniceras till radioblockcentralen. Radioblockcentralen kan då 

notera att avsnittet är fritt och kan trafikeras av andra fordon [2]. 

2.5 Communications-Based Train Control (CBTC) 
CBTC är en modernare typ av positioneringssystem som tagits fram av flera stora järnvägsföretag 

för att användas för mass-transit banor. (Mass-transit är ett begrepp som används om spårbanor 

med hög kapacitet för förflyttning av människor i storstadsmiljö) [14][15]. CBTC använder radio-

kommunikation för att överföra tågkontrollsinformation mellan tåg och radioblockcentral. Med 

hjälp av ett ”footprint” kan systemet se var tåget befinner sig på banan. Systemet mäter hur långt 

tåget har rört sig på en viss sträcka och kan därmed avgöra tågets position. Radioblockcentralen får 

information från tågen om deras nuvarande hastighet, körriktning, position och bromsförmåga och 

kalkylerar med hjälp av det STH och Movement Authority så att varje tåg är på ett säkert avstånd till 

tåget framför. Hastighet och position mäts av en kombination av komponenter såsom dopplerradar, 

odometer och GPS beroende på preferenser och krav hos tillverkaren och beställaren. Baliser place-

ras ut på banan för att fungera som referenspunkt för tågen så att felaktigheter kan korrigeras. Utö-

ver baliser behövs inga övriga spårnära signalkomponenter [8]. 

CBTC använder WLAN (Wireless Local Area Network) för radiokommunikation. Vanligen används 

de licensfria frekvensbanden ISM (Industrial, Scientific and Medical) som är standardiserat enligt 

IEEE:s 802.11. Främst används frekvensbandet runt 2.4 GHz följt av 5 GHz. Att använda ISM-

banden möjliggör commercial-off-the-shelf (COTS) komponenter att användas eftersom standardi-

sering leder till interoperabilitet för produkter från olika tillverkare. Det finns undantag som använ-

der exklusiva frekvensband. Ett exempel är Köpenhamn S-bane:s CBTC-system som fått licens för 

frekvensbandet 5.925-5.975 GHz. Det kräver att utrustningen specialtillverkats från tillverkaren för 

att arbeta med den frekvensen. Fördelen med att använda ett exklusivt frekvensband är att det 

minskar risken för störningar från utomstående apparater som arbetar på samma frekvensband 

[16]. 

CBTC bör särskiljas från ERTMS, som är en standardisering av positioneringssystem för höghastig-

hetståg. Det använder samma princip för tågövervakning men ERTMS använder GSM-R (Global 

System for Mobile Communication-Railway). ERTMS är därmed anpassat för körning av tåg över 

långa sträckor [16]. 
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3 Metod och resultat 

3.1 Analysmetod 
Ett systematiskt tillvägagångsätt är nödvändigt för att utvärdera ett systems tillförlitlighet på lång 

sikt.  På så sätt kan behovet av underhåll optimeras och fel kan förebyggas [4]. CENELEC har utar-

betat en standard som heter EN 50126. Den används för utvärdering av tillförlitligheten hos järn-

vägssystem. De termer som associeras med tillförlitlighet (dependability) är: 

• Pålitlighet (Reliability) 

• Tillgänglighet (Availability) 

• Underhållsförmåga (Maintainability) 

• Säkerhet (Safety, security) 

Första bokstaven på de engelska orden bildar akronymen RAMS. Kriterier, parametrar och metoder 

för områdena inom RAMS bestämdes för att göra en utvärdering av systemen: 

• Pålitlighet – livslängd, felfrekvens, tidigare erfarenheter. 

• Tillgänglighet – Tillgång till ersättningsprodukter. 

• Underhållsmässighet – Konstruktionsprinciper, hur det ska förvaltas över tid. 

• Säkerhet – FTA (felträdsanalys). 

FTA är en deduktiv metod för att analysera ett systems uppförande vid olika feltillstånd. Målet är att 

fel kan upptäckas under utvecklingsfasen och att felens konsekvenser kan utredas. Ett diagram i 

form av ett träd upprättas för att visualisera händelseförloppet för ett fel. Diagrammet består av 

mellanliggande händelser i form av rektanglar, logiska-grindar som visar samband och cirklar som 

visar ursprungshändelser [17]. 

3.2 Faktainsamling 

3.2.1 Intervjuer 

För att få bättre kännedom om positioneringssystem och problematiken som finns gällande dem 

genomfördes intervjuer med en erfaren ingenjör från Bombardier och med två servicetekniker från 

Strukton. Utöver intervjuerna erhölls också hjälp från handledarna från Systra, Trafikförvaltningen 

och KTH som var kunniga inom området.  

En kvalitativ intervjumetod användes för att tillvarata den omfattande kunskap och erfarenhet som 

finns inom järnvägsbranschen. Det finns många typer av positioneringssystem som utför hinder-

kontroll. Därför krävdes det en nyanserad bild från erfarna person för att ge en tydlig bild av skill-

naderna mellan de olika systemen med deras för- och nackdelar [18]. En semistrukturerad intervju 

utformades för att ge intervjupersonerna utrymme att styra inriktningen på samtalet. Anledningen 

till det var att intervjupersonernas kunskap vida överskred intervjuarens. Frågeställningar utforma-

des med teknik och underhållsarbete som teman. Intervjuerna fokuserade på tekniken bakom sy-

stemen och förhållningssättet till positioneringssystemen när underhållsarbete utförs. 

3.2.2 Statistik 
Felstatistik över Lidingöbanans axelräknarsystem och Roslagsbanans spårledningssystem användes 

för att analysera de olika positioneringssystemens pålitlighet i drift.  Statistik tillhandahölls av Tra-

fikförvaltningen och underhållsleverantören Strukton för de två banorna.  
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3.3 Pålitlighet  
Livslängden på systemet bestäms av den kommersiella livslängden på de komponenter som används 

i systemet. Den tekniska livslängden på systemet bestäms därför på komponentnivå vilket kan inne-

bära att komponenter måste lagerföras för framtida användning. Positioneringssystemen hos Tra-

fikförvaltningen förväntas ha en livslängd på 25. Det ställs som krav på leverantören att uppfylla när 

Trafikförvaltningen gör upphandlingar. (A. Mårtensson, 2019-04-05) 

För att bedöma hur pålitligt i drift ett system är undersöktes hur stor felfrekvensen var. Generellt 

följer felfrekvensen för ett system kurvan som visas i figur 6. Den höga felfrekvensen i början av ett 

systems livslängd beror på att det krävs intrimning av systemet. Förvaltaren behöver också tid för 

att lära sig hur den ska hantera systemet. I slutet av systemets livslängd stiger återigen felfrekvensen 

på grund av slitage. (M. Cederlund, 2019-04-10) 

3.3.1 Felfrekvens axelräknarsystem 
På Lidingöbanan används ett axelräknarsystem från Siemens. I figur 7 visas antal fel på Lidingöba-

nans axelräknarsystem per trafikplats. Under år 2018 uppstod totalt 23 stycken fel då axelräknarsy-

stemet felaktigt visade att spåret var belagt. Lidingöbanan är 9 km lång och har 14 trafikplatser. 

Axelräknarsystemet på Lidingöbanan började användas i oktober 2015. 

Figur 7: Felstatistik över Lidingöbanans axelräknarsystem för år 2018 (Strukton) 

Figur 6: Generell tidsutveckling för felfrekvens 
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3.3.2 Felfrekvens växelströmsspårledning 
Roslagsbanan har fyra olika typer av växelströmsspårledningar som positioneringssystem. Det in-

begriper: 

• Växelströmsspårledning 50 Hz 

• Växelströmsspårledning 75 Hz 

• Tonfrekvensspårledning från Alstom som heter Digicode 

• Tonfrekvensspårledning från Siemens som heter FTGS  

I figur 8 visas antal fel på positioneringssystemen på Roslagsbanan. Under år 2018 var det 148 

stycken fel då positioneringssystemen felaktigt visade att spåret var belagt. Det är mest trafik mellan 

stationerna Östra station till Djursholms Ekeby därefter delas trafiken upp. Det är därför mest fel 

som uppkommer på dessa stationer. 

Två vanliga felkällor för spårledningar är överledning i isolerskarvar och att växeltungan inte detek-

teras när växeln läggs om. (P. Olofsson 2019-04-08) 

3.4 Tillgänglighet 
Det är inte en fråga om komponenter i ett positioneringssystem kommer att gå sönder utan när de 

kommer gå sönder. Därför krävs det att ersättningskomponenter finns tillgängliga på marknaden 

eller att det lagerförts. När det gäller att planera tillgången på ersättningsprodukter för positioner-

ingssystem är det viktigt att ha en teknikplan säger Per Olofsson som arbetar på Bombardier (P. 

Olofsson 2019-04-08). I den beskrivs anläggningarna som finns och när de ska fasas ut. Det är vik-

tigt att planera för hur den tekniska utvecklingen kommer påverka leverantörers möjligheter att 

tillhandahålla ersättningsprodukter för gamla system. Enligt Olofsson kommer axelräknarsystem 

och spårledningssystem förmodligen finnas kvar många år till. Dock är det användningen av ny 

teknik, som bygger på CBTC-system och ERTMS, som mer och mer tar överhand. Det är system som 

har många köpare och därför kommer dessa produkter vidmakthållas under en lång tid. För att göra 

processen lättare med hanteringen av ersättningsprodukter borde Trafikförvaltningen använda sig 

utav likadana system på de olika banorna. Genom att undvika att ha många olika system och leve-

rantörer underlättas tillgången till ersättningsprodukter genom att volymerna ökar och det gör det 

Figur 8: Felstatistik över Roslagsbanans positioneringssystem för året 2018 (Strukton) 
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mer attraktivt för leverantörer att tillhandahålla en produkt. Användningen utav många olika sy-

stem är något som också arbetare på Strukton ser som ett problem. (M. Antens och K. Linder 2019-

05-09) Många typer av system ställer krav på underhållsleverantörer att ha kompetensen att han-

tera de olika systemen. Det ger sämre skalbarhet då varje system behöver särskild personal för att 

utföra underhåll. När det gäller tillgänglighet till ersättningskomponenter finns det också problem. 

Strukton har bland annat haft problem att få elektronikmoduler från Alstom för Växelströms-

spårledning 75 Hz. 

3.5 Underhållsförmåga 
Föreskrifter om hur arbete ska utföras på spårburna banor kallas Tri (Trafiksäkerhetsinstruktion) 

och har utarbetats på Trafikförvaltningen. För att beträda spårområde krävs också att individen har 

genomgått kursen Kategori 19 som handlar om säkerhet och regler för att vistas på spårområde. När 

en person beträder spårområdet ska alltid trafikledningen kontaktas för att ge klartecken. Arbete 

som utförs på spårområde samordnas av en huvudtillsyningsman som har ansvar över arbetsplatsen 

[19]. 

Vid arbete på spår med spårledningar används ett kontaktdon som ansluts mellan rälerna på spåret. 

Det gör att spänningen över rälen shuntas bort och spårreläet faller vilket leder till att spåret indike-

ras som upptaget. På så sätt kan arbetspersonal säkert arbeta vid spåret utan att vara oroliga över 

att ett tåg plötsligt ska köra förbi. För axelräknare kan inte samma system användas och därför har 

ett beläggningsdon tagits fram som placeras över axelräknarhuvudet för att göra sträckan belagd, se 

figur 9.  

Beläggningsdonet gör att sträckorna på båda sidor om axelräknarhuvudet kommer att vara belagda. 

Förutom att det leder till att längre sträckor utav banan blir belagda innebär det också att det kan 

försvåra vid växling utav tåg eftersom sträckorna på båda sidor om en växel kan bli belagda. För att 

lösa det här problemet krävs det enligt P. Olofsson (P. Olofsson 2019-04-08) att den som projekte-

rar anläggningen ser över hur trafikavverkningen ska göras på ett effektivt sätt. Genom att se vilka 

tågvägar som kommer läggas kan extra axelräknarhuvuden placeras så att eventuella störningar av 

trafiken undviks. Redan befintliga anläggningar kan kompletteras med extra axelräknarhuvuden. 

Klas Linder på Strukton säger att det är enkelt att montera axelräknarhuvuden. (M. Antens och K. 

Linder 2019-05-09) Han ser det som något positivt med konceptet i jämförelse med andra system 

att befintlig struktur inte behöver brytas upp när axelräknarhuvuden installeras, det kan monteras 

direkt. 

Figur 9: Till vänster; axelräknarhuvud.  Till höger; beläggningsdon placerat på axelräknarhuvud. 
(Trafikförvaltningen) 
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En stor skillnad mellan användandet av beläggningsdon för axelräknare och kontaktdon för spår-

ledningar är att kontaktdonet kan placeras var som helst på sträckan. Beläggningsdonet måste pla-

ceras över axelräknarhuvudet. Genom att placera indikeringar för att visa var axelhuvudena befin-

ner sig skulle det underlätta för underhållspersonal. Det skulle korta ner tiden det tar att visa för 

trafikledningen att sträckan är belagd. (M. Antens och K. Linder 2019-05-09) 

3.6 Säkerhet 
Positioneringssystem har inget överordnat system som kontrollerar att det fungerar. Det använder 

så kallat enkel säkerhet. Därför är det nödvändigt att risken är mikroskopiskt liten för att ett fel 

uppkommer som ger upphov till en farlig situation. För att ge en tydlig bild av ett händelseförlopp 

för en farlig situation och visa ursprunget till den gjordes en FTA för axelräknarsystem och spårled-

ningar.  

3.6.1 Felträdsanalys för axelräknare 
När underhåll har utförts på en bana med axelräknare behöver systemet återställas. Det kan göras 

genom två kommandon som heter RENSA och KRENSA. RENSA-kommandot innebär att spår-

sträckan kontrolleras av ett svepfordon så att inga hinder finns på banan varefter axelräknarsyste-

met nollställs och visar fritt. KRENSA-kommandot innebär en ovillkorlig återställning av systemet 

genom att en fysisk nyckel vrids om i en återställningspanel. Om ett fordon befinner sig på banan 

efter återställning med KRENSA kommer det inte längre detekteras av axelräknarsystemet förrän 

det passerar ett axelräknarhuvud. Tillstånd för återställning ges av trafikledare på trafiklednings-

centralen.  

Ett axelräknarhuvud känner av mellan sändare och mottagare att magnetfältet stämmer med förin-

ställda parametrar så att det befinner sig i rätt läge. Skulle axelräknarhuvudet befinna sig i en posit-

ion där det tror att det befinner sig i rätt läge men missar att detektera hjul som passerar skulle det 

ge upphov till en farlig situation. I figur 10 visas en FTA för ett axelräknarsystem. 

Figur 10: FTA för axelräknare 
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3.6.2 Felträdsanalys för spårledning 
Det är spårreläet som avgör om en sträcka är belagd eller inte. Skulle spänningen över rälen störas 

faller spårreläet och sträckan indikeras som belagd. Om spårreläet har ett mekaniskt fel kan det ge 

upphov till en farlig situation.  En sådan situation uppstod med en relätyp som hette JRJ. (M. An-

tens och K. Linder 2019-05-09) Spänningen över rälen shuntades ut av ett tåg men spårreläet hade 

hängt sig och indikerade fortfarande fritt spår. Orsaken till att spårreläet uppträdde felaktigt kan 

bero på att kontakten i reläet påverkas av remanens, adhesion eller blockering [20]. I figur 11 visas 

en FTA för en spårledning. 

Figur 11: FTA för spårledning 
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3.7 Kostnader 
Kostnader för positioneringssystem beror till stor del på vilken kapacitet som önskas på banan. (P. 

Olofsson 2019-04-08).  För positioneringssystem som har fixed blocks betyder högre kapacitet att 

det behövs fler blocksträckor. Det innebär att kostnaden ökar. För sträckor där kapaciteten inte är 

en betydande faktor har axelräknare och spårledningar olika egenskaper. Spårledningar har en 

maxlängd på ungefär 2km beroende på miljöförhållanden. Ballastresistansen och resistansen i rälen 

orsakar spänningsfall i rälen. Om det blir för mycket spänningsfall kommer spårreläet att falla. Ax-

elräknare har inte det här problemet utan kan ha en obegränsad längd på en sträcka vilket gör axel-

räknare billigare i det här fallet. En situation då axelräknare kan vara det billigare alternativet är när 

det behöver göras komplettering eller ändringar i befintliga anläggningar. För att undvika att bryta 

upp rälen kan axelräknarhuvuden monteras direkt på banan. 

Enligt Per Olofsson beror också vilken typ av positioneringssystem som kommer användas på hur 

upphandlingen görs. Om förvaltningen köper på lägsta pris uppstår ett problem då leverantören ser 

det som meningslöst att ta med innovationer i offerten eftersom det leder till att offertpriset ökar. 

Även om innovationen förväntas kunna räknas in ekonomiskt inom 5-10 år syns det inte i offerten. 

Istället för att köpa på lägsta pris ses upphandling baserat på Life-cycle cost (LCC) som ett alterna-

tiv. Med LCC tas produktens kostnad baserat på hela dess livslängd med i beräkning. Det kan inbe-

gripa kostnader för införskaffande, underhåll och avyttring av produkten.  Randparametrar kan 

bestämmas av kunden till exempel livslängd och mantimkostnad för underhåll. 
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4 Analys och diskussion 

Vilken typ av positioneringssystem som är lämplig att användas vid en spårväg skiljer sig från fall 

till fall beroende på önskad kapacitet och vilka miljöförhållanden som råder på banan. Miljöförhål-

landen kan förändra ballastresistansen och därmed orsaka problem med spårledningar. Det kan 

också begränsa hur lång spårledningen kan vara. 

Att göra en jämförelse av felstatistiken mellan spårledningssystemen på Roslagsbanan och axelräk-

nare på Lidingöbanan var svårt eftersom de befinner sig på olika tidpunkter på sin livslängd. De två 

banorna ser också väldigt olika ut. Roslagsbanan är längre och har fler och större trafikplatser. Sta-

tistik över en längre tidsperiod behövs för de båda banorna för att kunna göra en tillförlitlig jämfö-

relse av pålitligheten. Avsaknaden av detaljerad och mångårig statistik utgjorde ett stort problem 

vid utförandet av analysen. Det ledde till att analysen i huvudsak bestod av slutledningar som drogs 

genom att plocka ut nyckelpunkter från de intervjuer som utfördes. Trafikförvaltningen skulle för-

slagsvis upprätta en databas över felstatistik liknande OFELIA som används av Trafikverket. 

Ett stort problem som orsakar många fel är isolerskarvar. Det beror på överledning i isolerskarven 

på grund av materialvandring. Genom att använda axelräknare eller tonfrekvensspårledningar und-

viks användandet av isolerskarvar och därmed undviks många fel. En ytterligare källa till en stor del 

utav fel är att spårledningen misslyckas att detektera växeltungan när växeln läggs om. För att lösa 

det här problemet skulle axelräknare kunna användas istället. Med axelräknare behöver inte växel-

tungan detekteras när växeln läggs om. 

I tunnelbanan används kodade spårledningar för att skicka ATC-information till vagnarna. Det 

krävs hög kapacitet och liten headway mellan tågen för att klara av transporten av hundratusentals 

människor varje dag. Ett alternativ i det här fallet är att använda ett CBTC-system. Det görs sats-

ningar på utveckling av CBTC-system hos flera stora tillverkare som bland annat Bombardier, Systra 

och Siemens. CBTC-system använder moving block istället för fixed block vilket ger högre kapacitet 

på banan. 

4.1 Fortsatt arbete 
Arbetet har behandlat positioneringssystem på ett mer övergripande sätt. Att djupare studera speci-

fika områden skulle ge en tydligare bild av positioneringssystem. Ett sådant ämne är kostnadsskill-

nader mellan olika typer av positioneringssystem. Att ta fram kostnadsmodeller enligt LCC för po-

sitioneringssystem skulle vara intressant.  

4.2 Samhälleliga aspekter 
 Det är viktigt att ha pålitliga kommunala transportmedel så att medborgare ser det som ett bra 

alternativ till bilen. På så sätt blir det lättare att värna om miljön genom att använda miljövänliga 

transportmedel som tåg. Positioneringssystem kan vara en orsak till störningar i trafiken och därför 

är det viktigt att störningarna minimeras.  

Störningar ger också upphov till stora kostnader för samhället när trafiken inte fungerar som den 

ska. Därför är det också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv att analysera vilket positioneringssy-

stem som fungerar bäst.  
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Slutsatser 

Det finns fördelar och nackdelar med olika positioneringssystem. Störningar på spårledningar kan 

orsakas av omgivande miljöförhållanden då det påverkar ballastresistansen. Den stora felkällan hos 

spårledningar är när isolerskarvar drabbas av överledning och när växeltungor inte detekteras när 

växlar läggs om. De här störningarna undviks vid användandet av axelräknare. Axelräknare har 

nackdelen att när systemet behöver återställas på grund av ett fel så krävs det att sträckan kontrolle-

ras vara hinderfri med ett svepfordon. Det tar kapacitet från banan att köra svepfordonet.  

Tillgängligheten till ersättningsprodukter för axelräknare och spårledningar kommer troligtvis fin-

nas kvar många år framöver även om det är äldre typer av teknik. Strukton har dock haft problem 

med att få fram komponenter till växelströmsspårledningar. Genom standardisering kan tillgänglig-

heten förbättras. Ett problem som tagits upp av alla intervjupersoner är antalet olika positionerings-

system som finns inom förvaltningen. Det stora antalet olika system gör att det krävs kompetens för 

varje typ av system när det utförs underhåll. Tillgängligheten till ersättningsprodukter kan också 

underlättas om ett färre antal system implementeras vid de olika banorna. Om volymen ökar av 

enskilda ersättningsprodukter som behövs till förvaltningens banor blir det mer åtråvärt för tillver-

kare att hålla liv i produktionen.  

När det gäller säkerheten för spårledningar är det kritiskt att spårreläet fungerar. Vi ett fel i spårre-

läet kan det leda till felaktig indikering utav fri spårsträcka. När axelräknare används som position-

eringssystem kan kommandot KRENSA leda till att en spårsträckas indikeras som fri. En fel-

trädsanalys utfördes för att belysa riskabla felsituationer hos axelräknare och spårledningar.  

Behovet av detaljerad och tidsomfattande felstatistik är stort hos Trafikförvaltningen. För att göra 

en träffsäker och exakt analys av olika delsystem inom Trafikförvaltningen krävs ett större insam-

lande av statistik.  
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