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Sammanfattning 

Den senaste svenska vintern var en riktig katastrof som bestod av Ovanliga mängder snö, fukt 

och kyla, från mitten av december 2009 till mitten av mars 2010. Snömassor orsakade stora 

problem i tågtrafiken, både nationellt och lokalt. Det påverkade både gods- och 

persontransporten. Halka och tak ras ledde till personskador och dödsolyckor. Kylan 

påverkade även elnät som ledde till att människor stod utan värme och belysning. 

Allmänheten drabbades av snöovädret på olika sätt. Människor skadades i trafiken, 

halkolyckor, och flera tak som rasade ner. Människor kom även försent till olika 

destinationer. I södra och mellersta Sverige var problemet störst inom området transport (väg, 

järnväg). Störningar i vatten, elförsörjningen och tak ras. I söder uppstod ett 

kontaktledningsfel med flera växel- och signalproblem. 

En viktig sak är att det inte går att tänka att den vintern bara var en engångsföreteelse, utan 

Trafikverket måste tänka på att Sverige ligger i Norden och att vintern 2009/10 kan upprepas 

flera gånger. Därför är det viktigt att bygga en modell för underhållet. Trafikverket skulle 

kunna ta de sista vintrarna på allvar och ta fram en åtgärdsplan för att minska effekterna av 

framtida, svåra vinterförhållanden. 

Avhjälpande åtgärder måste då sättas in snabbt för att förhindra störningar i trafiken. Mången 

tågtrafik störningar beror på fel i någon eller några komponenter som själva 

baninfrastrukturen består av. En jämförelse har gjorts mellan spårväxlar under sommaren och 

spårväxlar under vintrar, som visar 85 % fler fel under vintertid än sommartid. Trafikverkets 

kostnader för underhåll av järnvägar på lång sikt uppgår till 4 miljarder. Regeringen 

fastställde den nya nationella trafikplanen för utveckling av transportsystemet för perioden 

2010-2021 i slutet av mars 2010. I arbetet undersöks en jämförelse, så kallad ”Benchmarking” 

mellan Sverige och Schweiz som visar hög kvalitet i kapacitetsutnyttjande och hög 

punktlighet i Schweiz.  Punktlighet i Schweiz har stigit 97 % medan i Sverige var 87 %. 

Ett övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur effektiviteten på det svenska järnvägs 

nätet kan förbättras genom att studera framgångarna i Schweiz.  
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Definitioner 

BEST  Bana, El, Signal, Tele (Trafikverkets teknikgrenar) 

UIC  Internationella järnvägsunionen 

Bankapacitet Möjligheten att framföra ett antal tåg per tidsenhet på ett 

banavsnitt. Kapaciteten är beroende av antalet spår på linjen och 

driftplatserna, på blocksträckornas längd och på tågens hastighet. 

Den är också beroende av fördelningen mellan snabba och 

långsamma tåg. 

Försening Den tid som ett tåg ligger efter tidtabellen. 

Järnvägs företag Företaget som bedriver spårtrafik enligt järnvägslagen 

Punktlighet Kvalitetsmått på hur väl tågen följer tidtabellen. Resenärerna har i 

allmänhet högre krav på punktlighet vid resor som sker oftare, t.ex. 

i regional trafik, än vid fjärrtrafik. 

Spårväxel Del av spåret med rörliga delar som gör det möjligt för tåg eller 

annat spårfordon att byta spår. Komponenter i växeln är bl.a. 

Växeltungor, växeldriv, växelvärme, korsning och moträler. 

Trafikverket Svensk myndighet som ansvarar för den samlade långsiktiga 

infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar. Trafikverket bildades den 1 april 

2010. 

Växeltunga Avsmalnade rörlig del av en räl i spårväxeln som ska sluta tätt mot 

annan räl vid omläggning. Kan hindras av t.ex. tappat isblock från 

ett passerande tåg och sluter då inte tätt, dvs. växeln går inte i 

kontroll och nästa tåg kan inte passera. 

Växelvärme Värmeslingor i en spårväxel för att hålla växeltungorna fria från 

snö och is. 

MSB   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

SMHI   Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Räls  Skenen som fordonshjul löper på. 

Spår   Bana som består av två parallella räler. 
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Största tillåtna axellast  I Sverige liksom i övriga Europa är standarden 22,5 ton. 

ATC (Automatic Train Control) systemövervakar att tågen håller rätt 

hastighet och förhindrar att ett tåg kör förbi en röd signal. 

FJB Fjärrblockering, blockering hindrar att ett tåg kan få grön signal in 

på ett spår där det redan finns ett fordon. 

Enkel/dubbel/fler – spår De flesta järnvägar har bara ett spår. Detta gör att tågen måste 

mötas där det finns mötesstationer. Dubbelspår – trafiken kan 

mötas utan uppehåll. 
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1 Bakgrund  

Sverige har under vintern 2009/2010 fått två riktiga extrema vintrar i rad. Detta har inneburit 

svåra problem för järnvägstrafiken. Stora mängder snö kombinerat med sträng kyla under lång 

tid skapar störningar. Störningar i tågtrafiken har konsekvenser på samhällets kostnader som 

påverkar statens budget. Tågförseningar drabbade båda transporter och resenärer. Många 

pendlare och andra resenärer har upplevt förseningar samtidigt som många av näringslivets 

transporter på järnvägen inte kommit fram.  

Orsakerna till förseningarna var många; snö, is och kyla var de stora huvudorsakerna som 

uppstod under vintern. Orsakerna kan delas till två huvuddelar, först var det vinterrelaterade 

som stod bakom mer än hälften av de totala förseningarna. Största delen av problemen där var 

is spårväxlarna som orsakade 20 % av alla förseningarna. Brister fanns inom flera områden, 

och många deltog i krisen som började med trafikverket och fortsatte med entreprenörer. 

Bristen var inom beredskap och för beredskap för snö och is. Staten var också en del av 

problemet, eftersom de minskade budgeten för vinterhantering. 

Järnvägstransporten är en viktig del av samhällets funktionalitet. Med anledning av detta 

behöver brister kartläggas och förslag till åtgärder beskrivas i syfte att förbättra beredskapen, 

så att vi får bättre drift och underhåll på lång sikt. Vi ger en robustare järnvägsinfrastruktur 

som klarar extremare vintrar.  

1.1 Syfte 

Detta projekt syftar till att, på ett systematiskt sätt, analysera hur ett förbättrat drift- och 

underhållsarbete långsiktigt kan ge en robustare järnvägsinfrastruktur, där hela 

funktionskedjan kan upprätthållas även vid extrema vädersituationer. 

1.2 Avgränsning 

Uppdraget avgränsas endast till bristanalys i järnvägssystemet sista vinterar 2009/10. 

Uppdraget syftar till direkta orsaker, drift och underhåll och förslagar till hindra sådan 

situation att inte händer igen oavsett var för klimat.  

1.3 Databaser 

Trafikverket har ett antal databaser som har stor mängd uppgifter som kan används i olika 

analyser.   
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2 Järnvägsinfrastruktur  

Begreppet infrastruktur blev allmänt använt inom järnvägen I slutet av 1980-talet då det 

gamla nationella järnvägsföretaget Statens Järnvägar (SJ) delades i nya SJ och Banverket år 

1988. Med infrastruktur menade man då de fasta anläggningar som Banverket förvaltade. 

Järnvägsstruktur består av: spårsignal, säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, 

anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för 

anläggningarnas bestånd, drift eller brukande 

 

 

Tabell 1: Järnvägsinfrastrukturen. 

Sveriges järnvägsnät är totalt nästan 12000 kilometer. Omkring 90 % är elektrifierad järnväg. 

I järnvägsnätet ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och 

vägkorsningar.  

Sveriges första järnväg öppnade för trafik år 1850. Den gick mellan Örebro och Nora – 

järnvägens roll för persontrafiken har förändrats sen dess. Det är det regionala tågresandet 

som ökat mest. Idag är det mycket enklare för människor som bor eller studerar på längre 

orter där de arbetar eller studerar att ta sig fram. I dag finns också ökad godstransport på 

järnväg. 

Trafikerad bana (spårkilometer) 11 904 km 

Enkelspår (spårkilometer) 8099 km 

Dubbelspår och flerspår (spårkilometer) 3805 km 

Dubbelspår och flerspår (Bankilometer) 1858 km 

Elektrifieradespår (spårkilometer) 9683 km 

Helsvetsadespår (Spårkilometer) 9618 km 

Räl typ UIC 60 (spårkilometer) 4068 km 

Betongsliprar (spårkilometer) 7966 km 

ATC (spårkilometer) 9831 km 

FJB (spårkilometer) 9595 km 

Spårväxlar 11 428 st. 

Spårväxlar med eluppvärmning 

Broar    

Tunnlar   

Elteknik   

Teleteknik  

Signalteknik  

6343 st.  

3842 st. 

145 st. 

2200 GWh 

11000 km 

32 114 st. 
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Figur 1: Svensk järnvägsnät 
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2.1 Järnvägssystemets organisation i Sverige 

Under år 2009 bedrev drygt tjugo järnvägsföretag kommersiell trafik på svenska banor. Det är 

en ökning med cirka 70 % under de senaste 10 åren. Tre operatörer bedrev spårvägstrafik och 

en operatör tunnelbanetrafik; Inlandståget AB och Tågåkeriet i Bergslagen AB bedrev både 

peson- och godstrafik på järnväg. 

• Statligt ägda SJ AB är den största aktören på resandemarknaden och Green Cargo är 

den största aktören på godsmarknaden.  

• Jernhusen är dominerande stationsförvaltare inom järnvägen och ansvarar för cirka 

140 stationer där resandeutbyte sker, 56 depåer för verkstadsunderhåll och 13 

godsterminaler.  

• Balfour Beatty Rail AB är ett bolag som ingår i en internationell koncern. Inriktningen 

är spårburen infrastruktur och verksamheten omfattar bland annat underhåll av spår 

anläggningar inklusive vintertjänster.  

• Infranord AB är den största entreprenören i Sverige med cirka 3000 anställda och 

verksamhet inom bland annat drift och underhåll. I slutet av 2008 hade Infranord drygt 

80 % av hela den svenska marknaden för drift och underhåll och 68 % av den 

konkurrensutsatta delen.  

• Strukturen Rail AB svarar för en stor del av drift och underhåll på SL:s anläggningar. 

• VR-Track Ltd Finland har rötter i Finlands största entreprenads företag och har 

kontrakt på 3 % av den svenska marknaden för driftunderhåll. 
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Figur 2: Aktörerna i järnvägssystemet 
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2.2 Drift och underhållsavtal  

När det gäller BEST-kontrakt för drift och underhåll inklusive vintertjänster har Trafikverket 

upphandlat entreprenörer regionvis. Förutom vintertjänster ingår felavhjälpning, 

förebyggande underhåll, besiktning, spårhalkbekämpning, slipersbyten och fastighetsdrift i 

avtalen. 

Det övergripande kravet är att samtliga järnvägsanläggningar som Trafikverket förvaltar ska 

vara framkomliga för tågtrafik. Entreprenörerna ska upprätthålla angiven standard och 

funktion under hela kontraktstiden. 

2.2.1 Tillåtet snödjup på järnvägsanläggningen är reglerat i avtalen 

”I drift- och underhållsavtalen mellan Trafikverket och respektive entreprenör regleras vilka 

förberedelser inför vintern som normalt ska göras. Det handlar om till exempel om att 

montera snöskydd och att kontrollera att värmesystem fungerar i spårväxlar. Vidare framgår 

när förberedelserna ska vara genomförda av entreprenören, vilket i något typfall angivits till 

den 15 oktober. Det är entreprenörernas ansvar att bedriva snöröjning så att ett normalt snöfall 

under ett dygn inte förorsakar störningar i tågtrafiken.  

Kraven är baserade på maximalt tillåtet snödjup på perrong, bangård och linje. Snödjupet på 

perrong får inte överstiga 5 cm. På bangården får det inte överstiga 10 cm och på linje inte 

över 20 cm. Tiden för färdigställande efter snöfall är sex timmar och på gångbanor tre timmar. 

Snöröjning av spårväxlar på bangård eller linje ska utföras oavsett snödjup så att full funktion 

av växeln uppnås. 

Entreprenörerna har ett åtagande som innebär att förbereda för vintertjänst så att 

järnvägssystemet kan upprätthållas och anläggningen är framkomlig för tågtrafik. 

Entreprenören väljer själv metod och resurser för att uppnå den status och funktion som är 

beskriven i underhållsavtalet. Samtidigt menar Trafikverket att det i vissa fall den gångna 

vintern skottades för mycket kring växlar som inte var prioriterade.  

Entreprenören väljer själv metod och resurser för att uppnå den status och funktion som är 

beskriven i underhållsavtalet. Samtidigt menar Trafikverket att det i vissa fall den gångna 

vintern skottades för mycket kring växlar som inte var prioriterade”. (Källa: 

RIKSREVISIONEN, 2010:16) 
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2.3 Underhåll 

 

Figur 3: Åtgärder vid underhåll av järnvägar. (Källa: RIKSREVIONEN, 2010:16) 

 

Underhåll  

Underhåll är att behålla den original standarden. 

  

Förebyggande 

Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervaller eller enligt förutbestämda kriterier. 

Det förebyggande underhållet kan bestå av: 

•  Tillståndsbaserat underhåll (TBU): Kontroll och övervakning av funktioner och 

egenskaper kan vara schemalagt på begäran eller kontinuerligt. 

 

•  Förutbestämt underhåll (FBU): Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet 

med bestämda intervaller. 

 

Avhjälpande Underhåll 

Underhåll som genomförs efter det att funktionens fel upptäckts. Det avhjälpande underhållet 

består av två typer: 

• Akuta åtgärder (AAU): Underhåll som genomförs omedelbart efter det att 

funktionsfelet upptäckts för att undvika oacceptabla konsekvenser. 

 

• Uppskjutet underhåll (UAU): Avhjälpande underhåll som inte genomförts omedelbart 

efter det att ett funktionsfel upptäckts, utan senareläggs i enlighet med givna 

underhållsdirektiv.  

 

Reinvesteringar 

Reinvestering är till skillnad från underhåll en uppgradering av den tekniska standarden, till 

en nivå något över tidigare standard. 

 

Allmän skötsel.  

Till allmänt underhåll, skötsel eller drift räknas exempelvis de flesta mindre avhjälpande 

arbeten, snöröjning m.m. Fordon för allmänt underhåll kan antingen vara räls eller hjulgående 

eller en kombination av dessa principer. 
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2.4 Samhällets krisberedskap vintern 2009/10  

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har analyserat och utvärderat hur 

krisberedskapen fungerar under perioder med stora mängder snö under vintern 2009/10.  MSB 

har utfört sina uppdrag i två delar. Den första avser konsekvenserna av störningarna för 

samhällets verksamhet. Den andra handlar om hur konsekvenserna för allmänheten i form av 

personolyckor och personskador. 

2.4.1 Väderprognos 

En naturlig del av en god vinterberedskap är väderprognoser. Under 2009 upphandlade 

Trafikverket meteorologiska tjänster för att underlätta drift och underhåll av järnvägsnätet. 

Uppdraget handlar om trafikverket metrologisk grupp ska kunna konsultera meteorolog hos 

leverantören dygnet runt, alla dagar och minst tre dagar i förväg praktiken kan man inte 

dimensionera behovet mer 1-3 dygn före ett o väder eftersom prognosernas osäkerhet ökar. 

 

 

Figur 4: Prognos index. 

Figuren visar utveckling av prognosernas träffsäkerhet de senaste åtta åren. Prognosindex är 

ett medelvärde av olika verifikationsmått för temperatur, nederbörd, molnighet och vind. Det 

beräknas som en löpande årsmodellvärde och bygger på en jämförelse mellan observerat och 

prognoserat väder. 
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2.4.2 SMHI varningar 

   

Figur 5: SMHI Varningar. 

  

Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära 

stor fara för allmänheten, och mycket stora störningar i 

viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att 

följa upp ny information på Internet, radio eller TV. 

Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära 

fara för allmänheten, stora materiella skador och 

stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. 

Allmänheten uppmanas att följa upp ny information 

på Internet, radio eller TV. 

Klass 1: Väderutveckling väntas som kan innebära 

vissa risker för allmänheten och störningar för en 

del samhällsfunktioner. 

Ingen varning 
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3 Observerade problem under vintern 201 

De kraftigt ökade förseningarna ledde till att punktligheten, definierad som andelen tåg som anländer 

inom fem minuter från schemalagd tidpunkt, sjönk med 12 procentenheter till 81 %. Antalet inställda 

passagerartåg ökade vidare med 161 % jämfört med genomsnittet de föregående åren. Mellan 

november och mars ställdes drygt 16 000 av 189 000 schemalagda avgångar för regional-, fjärr- och 

snabbtåg in. (Trafikverket, 2010)  

3.1 Punktlighet 

Tågens ankomstpunktlighet mäts som den andel tåg som anlänt till sin slutstation inom 

femminuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. 

År 2010 hade punktlighet sjunkit från 92 % till 87 % för persontåg, medan för godståg sjunkit 

från 77 % till 66 % jämfört med 2009. Under de senaste åren har punktligheten förbättrats 

något. Orsaken till den lägre punktligheten 2010 är att vintern var lång och svår för 

järnvägstrafiken. 

 

 

Figur 6: Ankomst punktlighet för person och godstrafik 

3.2 Inställda tåg  

Det finns många orsaker till att ett tåg ställts in, allt från att det har hänt en olycka, att det är 

ett snöoväder och till att det saknas lokförare. Dessutom kan tåg ställas in när efterfrågan på 

transporter minskas 

2006 2007 2008 2009 2010

persontåg 91% 92% 92% 93% 87%

godståg 78% 77% 77% 78% 66%
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Figur 7: Inställda person och gods tåg 

 

3.3 Tåg urspårningar 

Antalet Urspårningar 2010 visar hur det har ökat på ett enormt sätt sedan 2006 se diagram.  

Urspårningar delas upp i två grupper; 

1.Tågrörelse= den första gruppen omfattar tåg som går enligt tågplan och som spårar ut. 

2.Växling rörelse= Den andra omfattar tåg som spårat ut främst i samband med rangering. Det 

är inte lika allvarliga olyckstyper men de stora materiella skadorna och faror för järnvägs 

personal. 

 

Figur 8: Tåg rörelse och växelrörelse 

3.4 Olyckor 

Inom Järnvägstrafiken beräknas antalet omkomna under 2010 uppgått till 109 (83) personer 

jämfört med 2009. Förändringen sedan 2007 tyder på att utvecklingen går åt fel håll och att 

det finns en anledning att se över det systematiska säkerhetsarbetet ytterligare en gång. Se 

diagram.  

2008 2009 2010

Inställda persontåg 12431 26030 28847

Inställda godståg 57716 111424 49457
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Av de dödade är cirka 60 per år självmord, i snitt för de senaste tio åren. Antalet självmord är 

relativt oförändrande över åren. Mellan tre och fem barn dör varje år 

 

Figur 9: Döda och allvarligt skadade på järnväg 1998-2010. (Trafikverket, 2010) 

 

3.5 Samhällskostnader 

De direkta samhällskostnaderna för vinterns förseningar uppgick till totalt cirka 7,4 miljarder 

kronor, vilket är ungefär dubbelt så mycket som en vanlig vinter. Extra kostnaderna för 

vintern 2009/2010 var 1,4 miljarder kronor. Mest pengar gick till inställda passagerartåg och 

trafikverkets operatörer. De direkta kostnaderna för försenat gods blev 7 % av den totala 

samhällskostnaden.  

Med indirekta kostnader menas kostnader som inte uppstår i direkt anslutning till förseningen, 

utan istället på långsikt. Ett exempel är ett minskat förtroende för järnvägar som 

transportmedel 

År 2006 2007 2008 2009 2010 

Trafikplanering 643 664 759 831 879 

Reinvesteringar 1569 1499 1782 1940 2000 

Drift och underhåll 4891 5031 5977 6625 7420 

Tabell 2: Reinvestering och underhållkostnad. 
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Figur 10: Underhålls- och reinvesteringskostnader. 

 

4 Orsaker 

Orsakerna är flera men snö och kyla var grunden till störningarna. Järnvägen är ett känsligt 

system i kylan eftersom den består av många komponenter som naturligtvis påverkas av 

extrema vinterklimat. Svenska spår är anpassade till en normal vinter men stora mängder snö, 

starka vindar och extrem kyla kan orsaka många problem. 

Vintern orsakade över 55 % av de totala förseningarna. Det största problemet var is i 

spårväxlarna som orsakade 15 % av alla förseningar. Driftledningsproblem och skador på 

el/signal/teleutrustning var direkt orsakade av det extrema vinterförhållandet. Det var liten 

skillnad i förseningsorsakerna mellan passagerartåg och godståg därför att båda använder 

samma infrastruktur och driftledningssystem. De icke vinter-relaterade förseningarna, till 

exempel fordonskador, var cirka 46 % av de totala förseningarna. (Trafikverket, 2010) 

4.1 Historisk jämförelse av vinterns snötäcke  

Snötäcke under lång tid (januari och februari i Götaland och Svealand 6 grader lägre under de 

senaste 30-40 åren). Under perioden november-mars med genomsnittstemperatur under noll i 

Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping upp från 20 % än den normala vintern. 

Liknande vinter, med både kyla och snömängd, noterades sist 1960- och 1980-talet. Därför 

går det inte att tänka att vintern 2009/2010 var helt unik och en engångshändelse. Därför finns 

ett behov av att planera för åtgärder och beredskap för att undvika liknande situation. 
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Figur 11: Förseningsorsaker i tågtrafik fördelat per orsak 

 

Figur 12: Vinterns snötäcke.(Källa: SMHI) 

4.2 Hög kapacitetsutnyttjande leder till ökade störningar  

På vissa områden i Sverige utnyttjas järnvägsnätet till maximalt eller nära detta. 

Konsekvensen av detta är att anläggningen blir för belastad och kräver mer underhåll. Vid 
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extrema väderförhållanden blir därmed situationen snabbt mycket svårare. Åtgärder behöver 

ofta utföras nattetid med korta intervaller. Drift och underhållskostnad blir därför betydligt 

högre. Hur stor trängsel det är inom järnvägen beräknas enligt UIC standard. 

Kapacitetsutnyttjandet på järnvägarna har ökat mellan 2004/2010 med över 80 %. Se Figuren 

12. Under 2010 har kapacitetsutnyttjandet överstigit 80 %. Ett medelvardagsdygn på 21 

linjedelar för tidperioden 24 timmar och Pa 77 linjedelar de två högst utnyttjande timmarna.  

4.3 Spårväxlar 

Vintrar med mycket snö och is kan innebära att växeltungorna fryser fast, vilket förhinder 

sidorörelse. För att undvika detta har. Växeltungor elektrisk uppvärmning. Växelvärme är 

mycket effekt och energikrävande och inkopplas därför via ett styrsystem som tar hänsyn till 

temperatur och nederbörd. Underhållet av växlar är omfattande och relativt komplicerat. 

Många tågförseningar cirka en fjärdedel, beror på växelfel. Felen Orsakas ofta av fel på 

detektorer och växeldriv. De cirka 11000 spårväxlarnas funktion är att fördela tågtrafiken På 

olika spår. Ungefär hälften av alla spårväxlar har eluppvärmning installerad. 

 

Figur 12: Kapacitetsbegränsningar 2010  
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Figur 13: Tågstörande fel för spårväxlar 

 2004    2005 2006 2007 2008 2009 

spår 145 298 126 173 1620082 126 736 131 240 107 182 

spårväxel 105 213 123 358 131 178 160 532 121 533 84 939 

Ban underbygg 12 638 18 635 25 228 55 137 46 004 13 937 

Signalanläggning 174 412 209 057 175 166 167 228 205 323 220 125 

EL anläggning 148 616 180 334 159 770 297 946 226 942 144 938 

Teleanläggningar 10 529 12 837 11 530 10 843 10 326 12 202 

Övriga anläggningar 39 612 37 678 121 000 118 474 122 595 108 738 

Tabell 3: Förseningar till följd av fel i olika anläggningsdelar 2004 – 2009. (Källa: Ofelia) 

Om man tittar på figuren 13 märker man direkt att perioden mellan (nov-dec till jan-feb). Är 

mest tåg störningar och det betyder att komponenter är känsliga på vinter. 

 

4.4 Åldrande infrastruktur 

De Svenska järnvägsanläggningarna har mycket olika livslängd. Allt från 10-15 år för 

data.telekom utrustning till 120 år för broar och tunnlar. Livslängden avgörs för vissa 

anläggningar av kalendertid, andra påverkas av vattenmängder och för stor del är det trafiken 

som har störst inverkan på slitage. Det kan vara antal tåg, mängd bruttoton och hastigheter. 

 

I åtgärdsplaneringen 2003 bedöms medelåldern öka för flertalet anläggningstyper. För 

elanlägg bedömde Banverket att dem föreslagna utbytestaken motsvarade behoven. Underlag 

från 2009 är en oklar bild av järnvägstillståndet. För de flesta anläggningstyper går det inte att 

bedöma hur medelåldern har förändrats. 
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Anlägningstyp Livslängd Medelålder Prognos för mdel år  

2015 

Spår 45  24 30 

Spårväxel 40 - ? 

Broar 100-120 - - 

Underbyggnad 100 66 77 

Överbyggnad - 35 45 

Elanläggningar 50 ? ? 

Signalställverk 30-50 26 35 

Tabell 4: Livslängder och påverkansfaktorer för vissa anläggningsdelar. (Källa :Banverket; framtids plan 2004 -

2015) 

4.5 Andra orsaker 

 

 Låga underhållskostnader jämfört med andra länder 

 Ej tillräcklig motståndskraft i anläggningen mot svåra 

vinterförhållanden 

 

 För långsam respons vid snöfall 

 Ej fullständig vinterberedskap av infrastrukturen 

 

 Otillräcklig kompetens och träning i snöröjning 

 För små resurser för röjning och oförmåga att skala upp 

vid extra svåra situationer 

 

 Inte tillräckligt stöd i planer och riktlinjer för 

prioritering och trafikomläggning vid reducerad 

kapacitet på grund av störning 

 För svag national ledning för att ta riks optimala beslut 

 

 

 Passagerare får vid stora störningar fel info med 

ankommande tåg, förseningstid m.m. 

 

  

Entreprenör 

Entreprenör 

Kompetens 

Anpassad 

process och  

ledning 

      Infrastruktur 

anpassad för vinter 

     Entreprenör 

    Entreprenör 
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5 Jämförelser 

5.1 Internationell jämförelse 

För underhåll och reinvesteringar på järnväg har ett projekt kallat LICB (Lasting 

Infrastrukturer Cost Benchmarking) utförts i regi av den internationella järnvägsunionen UIC. 

Där deltar Trafikverket tillsammans med 13 andra järnvägsförvaltningar i Europa. Data har 

samlats in sedan 1996 för att göra det möjligt att jämföra trender i underhålls- och 

reinvesteringskostnader. I diagram nedan redovisas kostnader för underhåll och 

reinvesteringar för 2008. Järnvägsförvaltningarna redovisas endast med en 

bokstavskod(Trafikverket = D). Kostnaderna för underhåll och reinvesteringarna har varit låg 

för järnvägen i Sverige i förhållande till andra länder ända sedan mätningarna påbörjades. Det 

förhållandet har inte påverkats av de ökade satsningarna som har gjorts i Sverige under 2000-

talet. (trafikverket års redovisning 2010). 

 

 

Figur 14: Underhålls- och reinvesteringskostnader per spar/km 2008 för 14 länder I Europa. (Källa; Trafikverket)  
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Figur 15: Livscykelkostnad för europiska järnvägshållare: (Källa: UIC LICB) 

Livscykelkostnad och återinvestering för trafikverket den tredje lägsta i urval. 

Och det är endast hälften jämfört med Europa genomsnittet. 
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5.2 Jämförelse mellan Schweiz och Sverige 

Land Schweiz Sverige 

 

 

 

 

 

Yta 41 290 km
2
 410 934 km

2
 

Högsta berg Dufourspitze ( 4634 m.ö.h.) Kebnekaise sidtopp (2104 m.ö.h) 

Markanvändning Skog (32%), jordbruksmark 
(11%), övrig (57%) 

Skog (52%), jordbruksmark (8%), övrig 
(40%) 

Folkmängd 7,5 Milj invånare (2006) 9,2 milj invånare (2008) 

Befolkningstäthet 182 inv. per km
2
 (2006) 22 inv per km

2
 (2006) 

Folkrikaste städer Zürich (346200 inv.), Genéve 
(181500), Basel (164500) 
(2008) 

Stockholm (795163 inv.), Göteborg 
(510491), Malmö (258020) (2006) 

Urbaniseringsgrad 68 % (2005) 84 % (2005) 

Antalet resenärer/dag  900 000  100 000  

Spårväxlar  15 000  11 428  

Antalet uppvärmda växlar  7000  6300 

Antalet Spår-kilometer  3005  11904  

Passagerare  SBB 16 678 000  SJ 7 038 000  

Tunnlar  305  145 

Broar  6027  3731  

Antalet anställda (2009)  SBB 28000  Banverket 6300 SJ 4010  

Punktlighet  93 % (2009) 87 % (2010) 

Tabell 5: Jämförelse mellan Sverige och Schweiz. 
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5.3 Punktlighet i Schweiz och Sverige 

 

Det schweiziska järnvägsnätet är så högt belastat, att det inte klarar av många minuters 

förseningar. I Schweiz räknar man med mindre än tre minuters försening därför att 

tidtabellerna är lagda med mycket tajta övergångar, så att folks ska kunna hinna byta tåg vid 

stationerna, och då har man bara 5-8 minuter på sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintern 2010 var det en mycket extrem vinter i norra Europa. Även i Schweiz som är känt för 

sin punktlighet inom järnvägssystemen sjönk punktligheten ner från 95 till 92 % punktlighet, 

om man räknade med mindre än fem minusters försening. Detta skedde i den värsta vinter 

månaden, december 2010, då snön kom till storstäderna i stora mängder. 

Om man jämför med Sverige, som också drabbades av ett mycket strängt snöväder, nådde 

punktligheten 72 % i december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 16: punktlighet i Schweiz 
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5.4 Banutnyttjande 

En internationell jämförelse av tågtrafiken visar att Schweiz är ett av de länder som är högst 

rankat vad gäller kvalitet och produktivitet. Sedan år 2004 har antalet tågresenärer där ökat 

mer än vad det har gjort i Sverige, med 21 procent, medan antalet personkilometer med tåg 

har ökat lika mycket som i Sverige, med 20 procent (SBB, 2008a). Dessutom pekar statistiken 

på att man i Schweiz lyckas utnyttja infrastrukturen på ett effektivare sätt. Banutnyttjandet 

ligger på 91 tågkilometer per spårkilometer och dag i Schweiz (SBB, 2008a) och i Sverige är 

motsvarande siffra endast 30 tågkilometer per spårkilometer och dag (SIKA, 2008b).  

 

Utnyttjandet av järnvägssystemet kan beskrivas genom 

antalet tågkilometer som körs per år. Under de senaste 10 

åren har antalet tågkilometer ökat med i genomsnitt 2 procent 

per år.  

 

Persontrafik  

Resande med persontrafik på järnväg ökade mellan 1997 och 

2010 med cirka 60 procent och det uppgick 2010 till 11,2 

miljarder person kilometer. 
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Figur 17: Punktlighet för person tåg och godståg I Sverige(2010) 

Figure 18: Banutnyttjande 
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Godstransporter 

Godstransport arbetet på järnväg uppgick 2010 till cirka 22 miljarder godskilometer vilket är 

en ökning med cirka 20 procent sedan 1997. 

 

 

Figur 19: Antal tågkilometer person och godståg i Sverige (miljionertåg kilometer) 

 

6 Analys 

I denna analys studeras sambandet mellan vinter väder och tågtrafikförseningar.  

Varför blir tåg försenat eller inställt? 

Tåg som alla andra trafik har flera problem på vintrarna eftersom att den rullar på 

järnvägssystem som består av många komponentarer. Vissa är känsliga på is, kyla och stark 

vind. Orsakerna är flera. När det snöar mycket eller blåser kraftigt, tar det tid innan den hinner 

ploga eller skotta bort snön från spåren och spårväxlarna. När det blåser kraftigt kan träd och 

grena falla på kontakt ledningarna. Utan kontakt ledningar får tågen inte ström och kan inte 

köras. Vid mycket kallt väder blir rälen också känsligt för påfrestningar och det kan också 

orsaka sprickor. Det vanligaste problemet är dock att växlar fungerar sämre på vintern. Det 

finns mellan rälsen och den så kallade växeltungan, det slutar inte tätt och tåget kan inte 

passera. Växlarna har värmesystem med värmeledande trådar. I Sverige finns det nästan 1200 

spårväxlar och bara hälften av dem har värme. Många problem med is i växlar beror på att 

isklumparna lossnar från nedredelen i tågen. Detta inträffar ofta i större städer. Värmen i 

växlarna klarar av en viss mängd snö.  

Varför klarar inte järnvägen av en extrem vinterårs tid?  
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Spåren är anpassade efter svensk normal vinter men när det är en extrem vinter betyder det 

stora snö mängder, starka vindar och en extrem kyla kan däremot medföra problem. Sverige 

är också ett långt land med stor temperaturs skillnader mellan sommar och vinter och mellan 

norr och söder. Det ställer extra hög krav på utrustningen.   

Diskussion  

En rad intressanta observationer följer en sådan analys.  Ovanliga två hårda vintrar 2009/2010 

drabbades Sverige och nord Europa. Det orsakade många problem i järnvägssystemet. Flera 

tusen tåg förseningstimmar och flera tals inställda tåg och hundra miljoner kronor kostade 

detta samhället. Enligt trafikverket, 2010, om man följer vissa utgärder (allt från investeringar 

i förbättrat infrastruktur till förändrade arbetssätt) sparar man ungefär 500 miljoner kronor av 

de totala helårskostnaderna för förseningar.  

Enligt min studie tror jag att mer än hälften av problemen orsakade faktorer som var 

relaterade med vinter och mindre än hälften eller 40 procent orsakades av andra orsaker.  De 

flesta åtgärder, oavsett vad det handlar om, har ett mål att minska samhällskostnaden och 

minska förseningarna på ett sätt så att folket får tillbaka en Positiv bild och ett förtroende för 

järnvägen som transportsystem. Det går inte att tänka så att den vinterns väder var en 

engångshändelse, därför är det viktigt att trafikverket planerar att samma situation inte 

upprepas i framtiden. 

 

7 Förslag till långsiktiga åtgärder  

 Det krävs långsiktigt utökade satsningar på järnvägsinfrastrukturen. 

 Underhållsinsatserna såväl järnvägsinfrastrukturen som järnvägsfordon behöver 

förstärkas. 

 Det krävs utökade driftresurser i form av snöplogslokförare att hantera snö och is i 

järnvägsinfrastrukturen. 

 Det behövs en utökning av depåer och anläggningar. Om inte anläggningarna både blir 

fler och större kommer fordonsproblemen långsiktigt att öka vid isbildning. 

 Beredskapsplanerna för vintertjänster behöver utformas på ett enhetligt sätt. Syftet är 

att skapa en nationellt enhetlig beskrivning av drift- och beredskapslägen avseende JU 

strukturen. 

 Väderprognoserna behöver förbättras. En anpassad prognostjänst så att bättre 

välgrundade beslut kan fattas. 

 Upphandlingen av vintertjänster bör standardiseras. Det betyder att underlätta 

förståelsen av antalen mellan trafikverket och underhållsentreprenörerna.  
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 Kommunikationen mellan systemets aktörer behöver förbättras. Syftet med förslaget 

är att alla berörda aktörer i järnvägssystemet ska ha samma aktuella och relevanta 

kunskap. 

 Järnvägssystemets aktörer bör regelbundet samöva i störda lägen och kris. 

 Trafik informationen till resenärerna behöver förbättras. 
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7.1 Effekt modell för underhåll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Effektmodell för vinterhållning av järnvägens infrastruktur 
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7.2 Nya idéer 

 

Figur 21: Manuell röjning. 

 

Figur 22: Maskinell röjning, varmluftblås. 



 

 

28 

 

 

7.3  Leveranskvaliteter för underhåll av väg och järnväg 

2010-2021 

De Leveranskvaliteter som banverket och vägverket har föreslagit för inriktningen av drift 

och underhåll är:  

 Framkomlighet är den som förväntade res-/transporttiden som en 

konsekvens/förutsättning av bärighet och ’’fria rummet’’ samt stopp, 

hinder och störningar. I denna ingår punktlighet. 

 Robusthet är transportsystemets förmåga att stå emot och hantera 

störningar. 

 Trafik- och trafikantinformation är information om normalläge, 

störningar, prognoser och alternativa förslag för att fatta beslut som 

berör resan/ transporten samt vägledning och styrning.  

 Bekvämlighet är trygghet, komfort (exempelvis ojämnheter, buller, 

optisk ledning), möjlighet till rast och vila, estetiskt och välskött 

omgivning.  

 Säkerhet är att resan och transporten ska kunna genomföras med minsta 

möjliga risk för olyckor och tillbud samt att människor ska kunna vistas 

säkert i närheten av väg- och bannätet.  

 Användbarhet är åtkomst till transportsystemet för alla. 

 

  



 

 

29 

 

8 Slutsatser 

Slutsatsen i detta arbete är att de extrema två vintrarna i rad 2009/2010 var huvudorsaken till 

situationen som har uppkommit under de nämnda perioderna. Förseningarna och de inställda 

tågen var en fördubbling jämfört med en vanlig vinter. De direkta samhällskostnaderna för de 

totala förseningarna uppgick till ungefär 3 miljarder kronor. Samarbetet mellan både 

trafikverket, entreprenörer och tåg operatörer är viktiga för att minska problem som är 

orsakade både av vinter situationen och av övriga orsaker.  

Motivet till den här studien var att studera problemet som har hänt i svensk järnvägs systemet 

två år i rad (2009/2010). Studien fokuserade på brister i drift och underhåll och andra problem 

som orsakade kaoset i den här branschen. Arbetet sammanfattade en bedömning av 

trafikverkets beredskap som har varit otillräckligt. En annan viktig orsak var att trafikverkets 

analys och statistik har haft stora brister därför att de räknade med en vanlig svensk vinter 

situation. Även regeringens styrning av den långsiktiga underhållsplaneringen har haft brister.  

Genom att analysera dessa brister hade en stor del av förseningarna kunnat undvikas eller 

åtminstone minskas. Slutsatsen är att det för Trafikverket. Först och främst handlar det om att 

fortsätta: 

 Regeringen bör ha en grupp av trafikverket och alla andra aktörer som deltar 

underhåll operationer för att utveckla analys modell. 

 Utveckla en standard system för underhållning och reinvestering oavsett om vad är för 

klimat extrem eller mild. 

 Trafikverket bör planera tillsammans med operatörer och entreprenörer på ett sätt så 

att för hindra liknade problem upprepas i framtiden. 

 Trafikverket bör betrakta perioden mellan 1:e november och 1:e april som vintertid 

och gör allt som ska göras under den där tiden. 

 Trafikverket bör i framtiden stärka med SMHI och satsa mer på SMHI.  
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