
 

 
 

 

Signalfel – Hur kan dessa reduceras? 

Analys av driftstörningar i signalsystem på Ostkustbanan 

 

Signalling failure – How can these be reduced?  

Analysis of disruptions in the signalling at the East Coast Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Victoria Hoang 

 Kevin Ly 

Uppdragsgivare: WSP Sverige AB 

Handledare: Sandra Persson, WSP Sverige AB 

 Roberth Eriksson, WSP Sverige AB 

 Anders Lindahl, KTH ABE 

Examinator: Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 

Godkännandedatum: 2015-06-16 

Serienummer: BD 2015;69 



 

 
 

 

 



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 

 
 

Sammanfattning 
 

Under de senaste årtionden har tågförseningar i järnvägen ökat allt mer i samband med en 

minskande driftsäkerhet. Orsaken till den låga driftsäkerheten kan kopplas till den ökade 

trafikmängden och eftersatta underhållsarbeten, det vill säga slitna spår som används 

alldeles för länge. Detta ökar därmed störningskänsligheten för fel som ger upphov av stopp 

i trafiken, vanligtvis benämns det som ett ”signalfel”.  

Ett signalfel handlar om ett fel som kan uppstå i en mängd olika komponenter inom 

signalanläggningen. Dessa har delats in i sex olika delar bestående av signalställverket, 

spårledningar, baliser, tågledningssystem, plankorsningar samt själva signalerna. Ett fel i 

någon av dess komponenter ger till följd att signalerna går till ett säkert läge vilket innebär 

ett stopp i trafiken.  

De orsaker och komponenter som bidrar till en låg driftsäkerhet i järnvägen lyfts fram i detta 

arbete för att upplysa om de problem som återfinns i järnvägen. Fokus har legat på att ta 

fram åtgärdsförslag på den komponent som bedöms känsligast i signalanläggningen. 

Resultatet visade på att fel som sker i signalanläggningen till störst del genereras av 

spårledningar. Inom spårledningar så är det mest förekommande felet överledningar av 

isolerskarvar, vilket bedöms vara den känsligaste komponenten i signalanläggningen. Detta 

gäller speciellt i Stockholmsområdet, där tågtrafiken är som tätast och störningar påverkar 

ett stort antal resenärer.  

Åtgärderna som utförs för spårledningsfel är främst kortsiktiga lösningar såsom rensningar, 

kontroller eller ingen åtgärd alls. Oftast utförs lösningarna först efter att fel har uppstått, 

vilket innebär att ”signalfel” och dess konsekvenser redan har påverkat trafiken. För att höja 

driftsäkerheten krävs ett mer aktivt och effektivt underhållsarbete. Satsningar på innovativa 

lösningar och åtgärdsförslag bör utföras i syfte att minska frekvensen för störningar.  

 

 

Nyckelord: Järnväg, signalfel, driftsäkerhet, signalsystem, underhåll, tillståndsbedömning, 

åtgärdsförslag 
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Abstract 
 

During the past decades, the railway train delays have increased greatly associated with a 

decreasing reliability. The cause of the low reliability can be connected to the increased 

amount of traffic and the lagging maintenance, that is to say worn track that remains too 

long. This thereby increases sensitivity to disturbance of the fault that causes stop in the 

traffic, usually termed it as a 'signal failure'. 

A signal failure is an error that can occur in a variety of components within the signalling 

system. These have been divided into six different parts consisting of signalling control, track 

circuits, beacons, train control systems, level crossings and signals themselves. An error in 

one of its components gives the result that the signals go to a safe state, which means a halt 

in traffic. 

The causes and components that contribute to a low reliability of the railways are 

highlighted in this work to raise awareness of the problems found in the railway. The focus 

has been on developing action proposals on the component that is deemed most sensitive in 

the signaling system. 

The results showed that errors occurring in the signaling system are mostly generated by the 

track circuits. The most common error in track circuits is the occurrence of conduction on 

the insulated joints, which is judged as the most sensitive component in the signalling 

system. This is especially true in the Stockholm area, which is where the train traffic is as 

most dense and where disturbances affect a large number of travelers. 

Actions performed on track circuit faults are mainly short-term solutions such as cleansing, 

checks and no actions at all. Solutions usually performs after error has occurred, which 

means that signalling failure and its consequences already has affected the traffic. In order 

to increase the reliability it requires a more active and effective maintenance work. 

Investments in innovative solutions and action proposals should be performed in order to 

reduce the frequency of disturbances.  

 

 

Keywords: Railway, signalling failure, dependability, signalling, maintenance, condition 

assessment, proposals for future action 
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Förord  

 
Detta examensarbete utgör mållinjen på ett treårigt högskoleingenjörsprogram, Byggteknik 

och Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Som pendlande studenter fick vi en ständig 

upplevelse av tågförseningar, vilket till slut fick oss att bli väldigt nyfikna på att undersöka 

dagens situation med ”signalfel”, varvid detta arbete frambringades.  

Rapporten riktar sig till personer som på samma sätt som oss vill veta vad ett ”signalfel” 

innebär, samt för personer inom järnvägsbranschen som arbetar med signalanläggningar. Vi 

vill med rapporten öka förståelsen för ett ”signalfel” där fokus har lagts på att lyfta fram 

störningskänsligheter i järnvägen.  

Vi vill börja med att tacka Roberth Eriksson, avdelningschef på WSP Järnväg, som gav oss 

möjligheten att utföra detta arbete.  

Vi vill särskilt rikta ett stort tack till våra handledare, Sandra Persson på WSP samt Anders 

Lindahl på KTH, som har gjort en meningsfull insats med att vägleda, hjälpa och stötta oss 

genom detta arbete. Vi vill även tacka Staffan Viklund från Trafikverket som tog sig tid för att 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom ämnet. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla övriga individer från WSP, KTH och utanför som på 

något sätt bidragit till detta arbete.      

 

 

Stockholm, juni 2015 

Kevin Ly och Victoria Hoang 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Signalfel” är ett vanligt problem som dyker upp i Sveriges järnvägar idag. Dessa leder oftast 

till förseningar som innebär att tåg inte anländer i rätt tid på rätt plats enligt tidtabellen. 

Följden blir därmed en försämrad punktlighet som påverkar järnvägens tillförlitlighet och 

kundnöjdhet negativt. (Trafikverket, Resultatrapport 2013) 

Att det sker förseningar beror bland annat på en låg driftsäkerhet i järnvägsanläggningarna. I 

järnvägarna förekommer ständigt driftstörningar orsakade av en rad olika faktorer. 

Faktorerna kan innebära allt från minimala fel i signalsystemet till rejäla fel som kan leda till 

allvarliga säkerhetskonsekvenser. För att förhindra dessa säkerhetsrisker är det därför 

vanligt att det uppstår ett så kallat ”signalfel” för att stoppa trafiken, vare sig det handlar om 

ett stort eller litet fel. Tåg blir då stående i väntan på grön signal och bakom bildas tågköer. 

(Stödje, 2014b) 

Dessa förseningar resulterar varje år i stora samhällsekonomiska kostnader i förlorad 

arbetstid för resenärer som inte kommer till arbetsplatsen, missar flyget eller gods som inte 

kommer fram i tid. I och med att järnvägstrafiken har ökat med tiden har detta blivit ett stort 

problem. (Stödje, 2014b) 

Det finns idag svagheter i bedömningar av järnvägens tillstånd som leder till att 

underhållsåtgärder inte utförs i det ändamål som egentligen behövs. (Riksrevisionen 2013) 

Med den bristande kunskapen om järnvägens tillstånd är det svårt att veta hur konditionen 

på systemet egentligen ser ut och kan därför inte garantera att det inte kommer uppstå nya 

”signalfel”. Detta resulterar i att underhållsåtgärder sätts in först efter att ett problem 

uppstår.  

En bidragande faktor är att kunna bedöma tillståndet på de känsliga komponenterna i 

järnvägsanläggningen utifrån dess driftsäkerhet. Detta för att få en bättre bild av järnvägens 

tillstånd och kunna förutspå utvecklingen av tillståndet i framtiden. Genom att veta statusen 

på järnvägens tillstånd kan förebyggande underhåll utföras i tid, i syfte att minimera risken 

för ”signalfel”. 

  



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 1 - Inledning 

 

2 
 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera orsakerna till förseningar med hänsyn till 

signalsystemet i järnvägen och de brister på anläggningen som leder till ”signalfel”, samt att 

komma fram till förslag på hur signalfel kan minimeras. 

En tydlig bild på problematiken som finns på järnvägens signalanläggning kommer att ges, 

bland annat genom att analysera rapporteringar för olika felorsaker och ta fram statistik 

samt andra grundläggande data.  

Dessa delar ska ingå i arbetet: 

- Studera och sammanställa de delsystem som ingår i signalanläggningen 

- Lyfta fram och analysera den svagaste komponenten utifrån de olika delsystemen i 

signalanläggningen 

- Förslag på hur frekvensen för störningar kan minskas, bland annat föreslå parametrar 

för tillståndsbedömning av den svagaste komponenten 

 

1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att studera och identifiera den svagaste komponenten i 

signalanläggningen samt ge förslag på hur antalet störningar kan minimeras. 

 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete behandlar signalsystemet i järnvägar och de områden som är kopplade till 

systemet. Dessa områden omfattar komponenter som påverkar infrastrukturen inom 

signalanläggningar.  

Växlar och kontaktledningar, vilka ger stora problem i järnvägen, anses inte tillhöra 

signalanläggningen och kommer därmed inte att behandlas som signalfel. Brister som 

uppstår på grund av ekonomiska och politiska problem med mera kommer inte att tas 

hänsyn till.   

I nuläget används ATC-systemet på de flesta järnvägar, vilket är ett automatiskt 

säkerhetssystem som är hopkopplat med signalerna. Nästa utvecklingssteg är ERTMS-

systemet, ett kombinerat säkerhet- och signalsystem, som ska byggas på nya och befintliga 

banor i framtiden. I detta arbete kommer endast det nuvarande ATC-systemet att 

behandlas. (Banguiden) 
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Vid bestämning av de svagaste komponenterna analyseras framförallt driftsäkerheten. 

Statistik kommer att tas fram och studeras på en 12 månaders period, mellan maj 2014 och 

april 2015, på Ostkustbanan. Ostkustbanan är järnvägssträckan som går mellan Stockholm 

och Sundsvall via Uppsala och Gävle. Banan är en av Sveriges mest belastade järnvägssträcka 

och utgör en viktig länk mellan norra och södra Sverige. (Trafikverket, Gävle-Sundsvall 2015) 

Av denna anledning anses sträckan ha en viktig roll i järnvägen där större uppmärksamhet 

behövs och därför valts att studera i detta arbete.  

 

1.5 Metodik 

Arbetet kan delas in i tre huvuddelar bestående av teori, felanalys och åtgärdsförslag. 

Framtagningen av dessa sker till största del med hjälp av litteraturstudier, diskussioner samt 

intervjuer med erfarna personer.  

Teoridelen innehåller en kunskapsfördjupning kring signalsystemets funktion och de 

järnvägskomponenter som är kopplade till systemet. Signalsystemet delas in i delsystem 

genom att identifiera de järnvägsområden som signalsystemet övervakar. Utifrån dessa 

beskrivs funktionen för varje övervakningsområde samt hur delsystemen påverkar 

signalsystemet. Det som även studeras är hur olika komponenter kan ge upphov till 

”signalfel” i järnvägen.  

I felanalysen ska de svagaste komponenterna i systemet lyftas fram utifrån statistik på 

driftstörningar. Statistiken tas fram genom att sammanställa alla tidigare felanmälningar 

under en viss tid för en viss komponent i Ofelia systemet för felrapporteringar. Här ska det 

reflekteras kring bakomliggande orsaker till varför dessa komponenter kan ha orsakat 

störningar.  

Den sista delen ska innehålla förslag på hur frekvensen för driftstörningar kan minskas. En 

god förutsättning för att minska driftstörningar och undvika akuta underhåll i framtiden är 

att veta järnvägens status. Utifrån felanalysen och teorin som grund, ska förslag på 

parametrar förutses för att kunna bedöma statusen på den komponent i signalanläggningen 

som genererar flest fel.  

 

 

 

 

  



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 1 - Inledning 

 

4 
 

  



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 1 - Inledning 

 

5 
 

1.6 Begrepp och förkortningar 

 

ATC Står för ’Automatic Train Control’ och är ett 

säkerhetssystem för övervakning som även ger 

signal- och hastighetsbesked till tågförarna. Då t.ex. 

hastigheten överskrids på en viss sträcka så tar 

systemet över och ser till att tåget inte överskrider 

topphastigheten. Detsamma gäller om tågföraren 

inte får stopp på tåget innan signal i stopp.    

ATC-panel Panel i förarhytten på ett ATC-utrustat spårfordon. 

Innehåller indikeringar och inställningar för ATC. 

Avhjälpande underhåll Åtgärd som genomförs efter att funktionsfel har 

upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion 

Blocksträcka   Börjar vid en blocksignal och slutar vid nästa 

blocksignal eller infartssignal 

Bomanläggningar Skyddsanordningar som stänger av vägbanan för 

vägtrafik in i plankorsningen 

 

Helbommar täcker av hela vägbanan 

Halvbommar täcker endast hälften av vägbanan vid 

det högra körfältet 

Driftplats  Lokalt spårområde för möten, förbigångar, spårbyte, 

start- och slutpunkt för tåg. 

Driftsäkerhet Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd 

funktion under ett angivet tidsintervall eller under 

angivna betingelser vid ett givet tillfälle 

ERTMS Står för ’European Rail Traffic Management System’ 

och är ett nytt gemensamt trafikledningssystem för 

hela Europa 

Fjärrblockering Styrnings- och övervakningssystem för driftplatser 

och mellanliggande linjer med fullständiga 

signalställverk och för bevakningssträckor med 

linjeblockering 



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 1 - Inledning 

 

6 
 

Fjärrstyrning av ställverk Manövrering från trafikledningscentral av 

signalanläggningar på driftplatser 

Förebyggande underhåll Åtgärd som planeras långsiktigt enligt 

förutbestämda kriterier och genomförs med avsikt 

att minska sannolikheten för fel 

Kortslutning Uppstår då en del av en elektrisk krets utesluts 

Järnväg Spårburen transportmedel för långdistanstrafik 

Linjeblockering  Innebär att en sträcka delas upp i en eller flera 

blocksträckor som ser till att flera fordon inte 

samtidigt hamnar på samma sträcka. Ju kortare 

blocksträckor desto fler tåg per tidsenhet kan 

passera, vilket innebär ökad kapacitet. 

Ofelia Står för ’0 fel i anläggning’ och är en databas där 

spårentreprenörer/felavhjälpare registrerar samtliga 

fel som uppstått kring järnvägsanläggningar, med 

uppgifter om felets symptom, verkliga fel, orsaker 

och åtgärder som utförts  

Positioneringssystem System som positionerar tågen, exempelvis genom 

avläsning av balisposition, GPS, spårledningar 

etcetera. 

Punktlighet   Att händelser sker exakt på en bestämd tid 

Relä Elektrisk komponent för styrning av ström och 

spänning 

Räl   Skena som tågets hjul rullar på 

Signalsystem System som styr och kontrollerar tågfärder på 

spårbanan 

Skyddsanordningar Anordningar som används för att uppmärksamma 

och hindra vägtrafikanter vid plankorsning samt att 

signalreglera genomtemot inkommande tåg. 

Skyddssträcka   Den sträcka som finns närmast efter en tågvägs 

slutpunkt. Utgör en säkerhetsmarginal som 

förhindrar att tåg kolliderar med andra tåg om de ej 

hinner stanna i tid.  



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 1 - Inledning 

 

7 
 

Spårspärr  Anordning som med en kloss på rälen förhindrar 

rörelse förbi platsen. Kan vara försedda med 

spårspärrsignaler som visar spårspärrens läge. 

Säkerhetssystem (tåg) Ett system som bidrar till hög säkerhet mot fel som 

uppstår i järnvägsanläggningen 

Tillstånd Anläggningens grad av duglighet, tekniskt och 

funktionellt 

Trafikledningscentral Den plats varifrån en viss region med fjärrblockering 

styrs och övervakas 

Trafikverket Svensk myndighet som ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, 

drift och underhåll av de statliga vägarna och 

järnvägarna 

Tågklarerare    Tjänsteman som övervakar och styr tågens rörelser. 

Lokal tågklarerare = Arbetar på en driftplats (station) 

Fjärrtågsklarerare = Arbetar på en 

trafikledningscentral  

Tågväg   Spåravsnitt på en driftplats eller linjen, avsett för 

säkrad rörelse. Kontrolleras och låses av 

signalställverket.  En tågväg har en bestämd 

startpunkt och en bestämd slutpunkt. 

Underhåll Samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att 

reparera en trasig produkt eller undvika fel 

Vägskyddsanläggning  Upprättas vid korsningar mellan järnväg och väg, 

består av ljudsignaler, ljussignaler och fallbommar. 

Ska förhindra att vägfordon befinner sig inom 

spårområdet, varna och ge trafikanter god tid att 

utrymma området. 

Växeltunga    En rörlig räl som används för att koppla en tågväg 
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2 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel ger en kort beskrivning av företaget WSP Sverige AB, där detta arbete har 

utförts.  

2.1 WSP Sverige AB 

WSP är ett av de ledande analys- och teknikkonsultföretagen i världen. De är verksamma i 39 

länder runtom i världen med 31 500 medarbetare varav 2 800 medarbetare befinner sig i 

Sverige. (WSP, 2014a) 

Företaget behandlar en rad olika verksamhetområden; allt från bostäder och energisektorn 

till industri och järnvägsteknik.  

Ca 350 personer arbetar med järnvägsrelaterade frågor, varav 110 personer är 

teknikinriktade inom järnväg. (Roberth E) Det finns en bred kompetens inom området, dessa 

omfattar:  

- Bana/spår  

- Elteknik 

- Signalteknik 

- Teleteknik  

- Projektledning/utredning  

(WSP, 2014b) 

Vårt examensarbete kommer att avse signalteknik och driftsäkerheten i signalsystemet.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas den teoretiska delen av signalsystem i järnvägen. En övergripande 

beskrivning av systemets funktion och de komponenter som ingår i systemet kommer att 

presenteras.  

3.1 Signalsystemet 

Signalsystemet är ett nödvändigt säkerhetssystem på järnvägen och utgör grunden till att 

järnvägsspåren utnyttjas på ett säkert och effektivt sätt. Att flera tåg kan åka på ett och 

samma spår, i olika riktningar utan att det finns någon risk för kollision är möjligt tack vare 

att signalsystemet i järnvägen existerar. (Stödje, 2014a) 

 

Tidigare utfördes all trafiksäkerhet i järnvägen manuellt. Allt ifrån att tågklareraren var 

tvungen att ringa till grannstationen för besked om tåget får åka vidare till att de själva fick 

gå ut och ställa om växeln. (Stödje, 2014a) Förutom detta behövdes även ett lokbiträde 

bredvid föraren då det var nödvändigt att vara väldigt uppmärksam i trafiken. Detta system 

var väldigt tidskrävande samt inte helt optimalt då trafikmängden ökades och 

utnyttjandegraden av spåren behövde ökas. (Anders L) 

Numera sker allt detta automatiskt. Järnvägens signalsystem ser till att sträckan framför 

tåget är fri från hinder och klartecken ges i form av trafiksignaler. Systemet ser även till per 

automatik att växeln är fast i rätt läge och att tåget alltid åker i rätt hastighet. (Anders L) 

Signalsystemet som används i järnvägstrafiken idag kallas för ATC-systemet. Förutom att 

vara mer praktiskt gynnar systemet även till att minimera risken för olyckor orsakade av 

mänskliga misstag. (Järnvägsteknik, 2011) Detta gör att järnvägsspåren kan utnyttjas för fullt 

och följande är signalsystemets förtjänst. 
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3.2 Identifiering av signalsystemets delsystem 

Signalsystemet är ett väldigt komplext system. För att signalsystemet ska fungera korrekt så 

krävs det att andra delar av järnvägen också fungerar som de ska, så att både tågföraren och 

tåget i sig får rätt information.  

Signalanläggningar i järnvägen kan delas in i följande delsystem:  

- Signal, lyktor och tavlor 

- Spårledningar 

- Balisgrupper 

- Spårväxlar* 

- Plankorsningar 

- Signalställverk 

- Tågledningssystem 

(Trafikverket, BVS811 2013) 

*Spårväxlar ingår ej i signalsystemet, men väljs att beskrivas i teoridelen då de har en betydande påverkan på 

signalanläggningen 

Så fort det uppstår ett fel inom ett av dessa delsystem leder det till ett så kallat ”signalfel” 

som ger upphov av förseningar. Detta innebär att samtliga av dessa delsystem måste 

fungera som de ska för att trafiken ska kunna rulla på normalt. (NyTeknik,nr 18/ 2015) 

 

 
 
             Figur 3.1 Illustration på några av signalanläggningens delsystem (Järnvägsteknik, 2011) 
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3.2.1 Signal, lyktor, tavlor 

På järnvägsbanan finns ett antal olika signaler, lyktor och tavlor som ska leda tågtrafiken. 

Dessa kan tolkas olika beroende på olika typer av järnvägar inom ett land. Signalerna kan 

exempelvis skilja sig mellan den svenska järnvägen, spårvagnar, tvärbana, tunnelbanan i 

Stockholm med flera. (Stödje, 2014a) 

För att styra och leda tågtrafiken rätt på spårområdet används olika typer av signaler. I 

grunden består signalerna av stopp-, långsamkör- och körsignaler som ges i kombination av 

färgerna grönt, rött, vitt med fler. Exempel på signaltyper är huvudsignaler som visar vad 

som gäller just där och då, dessa finns framförallt vid in- och utfarter men även på 

blocksträckor. Cirka en kilometer före huvudsignaler ges så kallade försignaler för att 

förvarna föraren om vad nästa huvudsignal kommer att visa. Inne på driftplatser finns en så 

kallad dvärgsignal som i huvudsak reglerar rörelser vid växling. (Järnvägsteknik, 2011) 

Lyktor kan förekomma som slutpunkts-, skydds-, skredvarningsstopplykta och brosignal. 

Dessa används för att markera ett stopp. En tänd lykta får inte passeras, dock så betyder en 

släckt lampa inte heller ”kör” utan beskedet måste komma från en annan signal. 

(Järnvägsteknik, 2011) 

Utöver alla signaler så används även olika tavlor för att komplettera alla restriktioner. Dessa 

anger exempelvis hastigheter, lutningar och andra varningar utmed spåret. (Järnvägsteknik, 

2011) 

 

 
            

             Figur 3.2 Olika typer av optiska signaler (Stödje, 2014a) 
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3.2.2 Spårledningar 

För att signalen ska kunna visa grönt, så att tåget kan åka vidare, så krävs det att 

blocksträckorna framför ska vara fritt från fordon. Detta kan kontrolleras med hjälp av 

spårledningar, vilket är Sveriges främsta positioneringssystem i järnvägstrafiken. (Den 

Svenska Järnvägen, 2012) 

Spårledningen är en nödvändig anläggning som indikerar ett fordons närvaro på ett 

spåravsnitt. Denna har en påverkan på flera delar av järnvägens signalanläggning såsom 

signaler, signalställverk, linjeblockering och vägskyddsanläggningar. (Järnvägsteknik, 2011) 

Spårledningen består av en strömkrets på 5 volt som går genom rälerna, det vill säga de 

stålskenor som tågfordonet rullar på. (NyTeknik,nr 18/ 2015) Detta sker med hjälp av 

säkerhetsreläer, vilka är ett kopplingsorgan för strömkretsar. Strömkretsen går genom 

rälerna till reläet i en sluten strömkrets. Så länge den strömkretsen inte kortsluts så indikerar 

det att spåravsnittet är fritt från fordon. (Järnvägsteknik, 2011) 

 

            Figur 3.3 Spårledningens uppbyggnad (Järnvägsteknik, 2011) 

Spåravsnittet delas in med två skarvar i var sin ände för att avskilja sträckan från intilliggande 

delar av spåret. Ena rälen, så kallade I-räl, innehåller isolerskarvar vilket är ett prefabricerat 

icke-strömledande rälsstycke som gjuts fast för att isolera skarvarna på rälerna. Medan den 

andra rälen, som kallas för S-räl, måste vara elektriskt sammanhängande för att kunna leda 

strömkretsen. (Den Svenska järnvägen, 2012) 

Strömkretsen utgör en spänning fram tills att ett tåg, med strömledande hjulaxlar, rullar in 

på spåret. När hjulen hamnar på spåravsnittet så leds strömmen mellan rälerna via de 

strömledande hjulen och hjulaxeln, därmed sker en kortslutning. Detta indikerar att 
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spåravsnittet är upptaget av ett fordon. Spårledningens tillgänglighet indikeras av en röd 

signal som då säger stopp. (Järnvägsteknik, 2011) 

Tack vare spårledningar kan information om trafikens tillgänglighet i olika spåravsnitt 

kontrolleras och därmed tillhandahålls en god överblick över järnvägstrafiken.  

 

3.2.3 ATC-Balisgrupper 

ATC-baliser är nödvändiga utrustningar som ingår i det svenska ATC – systemet. Dessa 

baliser karaktäriseras som gula fyrkantiga plattor som befinner sig framför signaler eller 

tavlor och mittemellan rälerna. En ATC-balisgrupp består av minst 2 plattor till max 5 plattor 

med ett avstånd på cirka 3 meter mellan varje platta. (Järnvägsteknik, 2011)  

 

 

Figur 3.4 Balis (Järnvägsteknik, 2011) 

Dess funktion är att informera föraren om vad de kommande signalerna kommer att visa, 

detta sker via radiosignaler som reflekteras till fordonet. 

När ett tåg med inbyggd ATC-system åker över ATC-baliserna så skickas det över 

radiosignaler från ATC-antenner, som finns installerade under tåget, till baliserna. Signalerna 

reflekteras i sin tur tillbaka med returvågor till tåget med information om vad som gäller 

framöver. Informationen visas i en ATC-panel framför föraren så att denna kan reagera på 

det. Känner ATC-systemet av att tåget inte uppfyller kraven, det vill säga att föraren inte 

agerar enligt informationen, så tar det över och utför egna säkerhetsåtgärder, till exempel 

bromsning. (Järnvägsteknik, 2011) 

  



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 

16 
 

Informationen som skickas ut via ATC-baliserna är bland annat:  

- största tillåtna hastighet (sth) 

- avstånd till nästa balisgrupp 

- information om banans geometri 

- den hastighet som tillfälligt gäller samt hastighet som gäller efter nästa balisgrupp 

(Järnvägsteknik, 2011) 

 

3.2.4 Spårväxlar 

Spårväxlar är en viktig komponent som finns för att tåget ska kunna byta spår. Eftersom ett 

tåg inte kan styras av sig själv så behövs det färdigställda växlar som utgör en tågväg åt tågen 

för att komma fram till rätt destination. (Stödje, 2014a) Först när växlarna är färdigställda 

och låsta så kan körbesked ges. 

Idag har Sverige cirka 20 000 stycken spårväxlar i anläggningen. (Trafikverket, 2015) Bland 

dessa ingår flera olika typer av växlar, dessa är exempelvis enkla, symmetriska, korsande och 

kryssväxlar. (Trafikverket, 2013)  

 

             Figur 3.5 Vanliga växeltyper (Trafikverket, 2013) 

Med tanke på att det endast finns ett begränsat antal tillgängliga järnvägsspår så är det 

viktigt att dessa verkligen utnyttjas. Här har växlar en stor betydelse. Genom att ha växlar så 

kan tåg växlas mellan olika spår utan att det finns någon risk att de kolliderar. Detta ökar 

tågkapaciteten och utnyttjandegraden, vilket är något som efterfrågas idag. (Anders L.) 
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3.2.5 Plankorsningar 

En korsning som sker i samma plan mellan en väg och järnväg kallas för plankorsning. Dessa 

är försedda med olika typer av skyddsanordningar för att signalera trafikanterna om faror vid 

passage av plankorsningen. Skyddsanordningar kan delas in i passiva, exempelvis vägmärken, 

och aktiva anordningar som ges i form av helbommar, halvbommar, ljus- och ljudsignaler. De 

aktiva skyddsanordningarna styrs av tågens rörelse i järnvägen. Skyddsanordningen ger 

automatiskt varningssignaler mot vägen när ett tåg med ett körtillstånd närmar sig, till 

exempel att bommarna fälls ner. Beroende på tågets hastighet startar varningssignalerna vid 

olika avstånd innan tåget når fram till plankorsningen. (Trafikverket, 2005) 

 

Figur 3.6 Plankorning med passerande tåg och nedfällda bommar (Trafikverket, Plankorsningar 2014) 

 

3.2.6 Signalställverk 

Det som styr och kontrollerar växlar och signaler på en driftplats kallas för signalställverk, 

denna kännetecknas som hjärnan bakom hela säkerhetssystemet. Dess huvuduppgift är 

bland annat att se till så att inga konflikter uppstår på tågvägen genom att lägga och låsa om 

alla växlar korrekt. (Järnvägsteknik, 2011) 

Dagens signalställverk möjliggör att lägga in tågfärdvägar i förväg, när det är dags att 

använda vägen avsätts den automatiskt. Uppställning av tågvägen kan antingen ske 

automatiskt eller också styras av en tågklarerare där den i största del sköts genom 

fjärrblockering från en trafikledningscentral med fjärrstyrning. (Järnvägsteknik, 2011) 

Ställverken registrerar växlarnas lägen och de fordon som befinner sig på en sträcka. Utifrån 

denna information skickas meddelanden via baliser eller optiska signaler utmed spåret då 

körbesked ska lämnas till föraren.  Detta sker när ett antal säkerhetskrav är uppfyllda. 

(Järnvägsteknik, 2011) 
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För att ett signalställverk ska kunna ge körbesked krävs det att:  

- sträckan är hinderfri och låst, 

- växlar och spårspärrar är ställda i avsedda lägen, 

- aktuella skyddssträckor är hinderfria och 

- aktiva skyddsanordningar utmed sträckan är förberedda och huvudsignalen kan 

ställas till ”kör”. 

(Järnvägsteknik, 2011) 

Det finns flera olika typer av ställverk men det som oftast nämns är datorbaserade och 

reläbaserade ställverk. Reläbaserade ställverk bygger på att ett stort antal säkerhetsreläer 

styr och övervakar systemet. Den datorbaserade modellen bygger på kodade program som 

styr systemet. (Trafikverket, Ställverk 2013) 

 

3.2.7 Tågledningssystem 

I Sveriges järnvägsnät är det oftast blandad trafik som gäller, för att denna samverkan ska 

fungera och flyta på så bra som möjligt finns ett så kallat tågledningssystem. Denna har till 

uppgift att styra trafiken och lösa situationer såsom köer, trängsel, störningar, 

överbelastning och svåra väderförhållanden. (Trafikverket, Trafikledning 2015a) 

Tågledningssystem är ett övervakningssystem som ser till att trafiken flyter på som det ska. I 

trafikledningscentralen observerar fjärrtågsklarerarna, på sina dataskärmar, positionerna på 

alla tåg och kan utifrån det fatta beslut vartefter situationer som uppstår. Genom att ha en 

överblick över tågtrafiken kan beslut ges för att ändra trafiksituationen i syfte att minska 

konsekvenserna orsakat av störningar. Denna information skickas via signalställverken till 

trafiksignalerna och ATC-systemet som förarna får ta del av. (Trafikverket, Trafikcental 2012; 

Stödje, 2014a) 

 

Figur 3.7 Fjärrtågsklarerare kontrollerar tågtrafiken via datorer (Trafikverket, Trafikledning 2015a) 
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Om det sker större störningar i storstäderna såsom Stockholm, Malmö eller Göteborg så 

påverkas oftast hela landet av det, vilket leder till förseningar. Detta för att storstäderna är 

viktiga anslutningspunkter i järnvägsnätet som är kopplat till större delen av järnvägen. 

Därför är det viktigt att störningar hanteras snabbt och detta är tågledningssystemets 

ansvar. (Trafikverket, Trafikledning 2015a)  

Att kunna hålla koll på hela Sveriges 

järnvägstrafik med en enda 

trafikledningscentral tycks vara för mycket. 

Därför har Sveriges järnvägsnät delats upp i   

8 delar och dessa områden är:  

- Boden  

- Ånge 

- Gävle 

- Stockholm 

- Norrköping 

- Hallsberg 

- Göteborg 

- Malmö 

I varje område finns det en trafikcentral   

som styr all järnvägstrafik inom regionen. 

(Trafikverket, Trafikledning 2015b) 

 

 

            

  

 

Figur 3.8 Uppdelning av trafikledningscentraler i                       

Sveriges järnvägsnät  (Trafikverket, Trafikledning 2015b) 
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3.3 Samverkan mellan delsystemen  

Alla de delsystem som redovisats har en samverkan mellan varandra och tillsammans utgör 

de ett säkerhetssystem. Säkerhetssystemet ska bidra till att olyckor förhindras genom 

kontinuerliga signalbesked som ska göra det säkert att färdas på järnvägen. Hjärnan bakom 

detta system är ställverket som agerar genom att samla och skicka över information mellan 

alla delsystemen i signalanläggningen.  Samverkan mellan delsystemen illustreras i figuren 

nedan. 

 

            Figur 3.9 Samverkan mellan delsystemen (Skapad av författarna) 

Signalsystemet påverkar de sju delsystemen som illustrerats i figuren ovan. Ställverket 

skickar och tar emot information angående tågens hastighet och läge utifrån ATC-baliserna, 

tågens position som ges av spårledningarna, växlarnas läge samt vägskyddsanläggningarnas 

tillstånd. Informationen som skickas till ställverket tas emot i tågledningssystemet där 

tågtrafiken kontrolleras. Utifrån informationen som ges av dessa delsystem skickas 

signalbesked till trafiksignalerna. Bland delsystemen har växlar räknats in för att visa att den 

styrs av ställverket, det bör dock noteras att den inte ingår i signalsystemet och kommer 

därför inte att beaktas i fortsättningen av arbetet. 
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3.4 Signalfel 

Tågförseningar beror till stor del av infrastrukturfel på signalanläggningar. (Riksrevisionen 

2013) Ett fel på signalanläggningar eller annan händelse som hindrar tågens tillåtna rörelse 

visas i allmänhet som ett ”signalfel”. 

”Signalfel”, som med rättare ord är ett signalrätt, innebär oftast att signalen visar rött eller 

inget. Det finns väldigt många anledningar till att en signal står i stopp. Detta för att 

signalanläggningar är konstruerade för att gå till ett säkert läge när ett fel uppträder i 

anläggningen. Ett säkert läge innebär således att låta tågtrafiken stå still genom att visa 

signalen rött. (Anders L.) 

Ett ”signalfel” indikerar alltså på alla fel som kan uppstå på signalanläggningen. Hela 

signalsystemet och dess delsystem måste fungera korrekt för att signalerna ska kunna ge ett 

körbesked. För att få igång trafiken efter ett ”signalfel” behöver en komponent återställas 

eller aktiveras i ställverken. (Anders L.) Detta har utförts med tanke på att säkerheten alltid 

ska komma först, oavsett om det innebär förseningar.  

 

3.4.1 Underhållet 

Att det idag tenderar att uppstå fel på signalanläggningen är framför allt en konsekvens av 

otillräckliga underhållsarbeten. Idag slits järnvägen allt mer i takt med den ökade 

trafikintensitet som uppstått. Detta medför ett allt större behov av underhållsarbete som 

inte riktigt uppfylls. Anläggningar förblir gamla och slitna där det erhålls otillräckliga 

underhållsåtgärder och därmed är risken för ett ”signalfel” endast en tidsfråga. 

(Riksrevisionen 2013) 

Särskilt utsatta är järnvägar in mot stora driftplatser såsom Stockholm Central. I stora 

driftplatser, det vill säga där det går mest trafik, är det svårt att planera in tider för större 

underhållsåtgärder. Vid dessa anläggningar ökar därför förslitningen allt mer, samtidigt leder 

det även till ökade tågförseningar som berör många resenärer. (Riksrevisionen 2013)  

Underhållet kan delas in i två former, förebyggande och avhjälpande underhåll. Det 

förebyggande underhållet, det vill säga en långsiktig planering av underhåll som utförs i syfte 

att undvika framtida störningar, är att föredra. Dock så kan studier visa på att det 

avhjälpande underhållet, som med andra ord är en kortsiktig åtgärd som sätts in först efter 

att ett fel har inträffat, har ökats samtidigt som det förebyggande underhållet utförs i allt 

mindre utsträckning. (Riksrevisionen 2013) 
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Anledningen till det ökade avhjälpande underhållet kan till stor del förklaras med bristen på 

resurser. Att genomföra större satsningar på järnvägen kräver stora summor pengar som 

oftast överstiger budgeten. Därför väljs många gånger det billigaste alternativet för 

underhåll. Konsekvensen till detta är därmed mindre tåliga anläggningar, med tendens för 

fler fel och trafikstörningar som leder till ”signalfel”. (Riksrevisionen 2013) 

 

3.4.2 Orsaker till signalfel 

Begreppet ”signalfel” används för en mängd olika komponenter där fel har uppstått och kan 

i sig bero på många olika typer av störningar, det kan handla om allt från katastrofala 

konsekvenser till minimala som så enkelt att signallampan är trasig. (NyTeknik,nr 18/ 2015) 

Signalanläggningen har delats in i följande delsystem: 

- Signalställverk 

- Spårledning 

- Signaler 

- Baliser 

- Plankorsning 

- Tågledningssystem 

Härefter beskrivs orsakerna till ”signalfel” som sker för respektive delsystem. 

Signalställverk 

Med tanke på att ställverket är det system som styr de grundläggande delarna i 

signalsystemet så är det viktigt att den fungerar som den ska. Det kan dock hända att 

signalställverk tappar kontakten med komponenterna vilket leder till att signalerna visar 

stopp tills kontakten har återupptagits. Detta innebär att tågförararen inte får fortsätta sin 

färd. 

Att detta händer kan bero på många orsaker. De datorbaserade ställverken är till exempel 

väldigt känsliga för yttre störningar. Med tanke på att järnvägsmiljön inte är helt perfekt när 

det gäller elektriska förhållanden så är detta ett problem. (Staffan V) Det kan exempelvis 

hända att det uppstår incidenter såsom åskväder vilket kan leda till skadade komponenter i 

anläggningen som ger upphov till avbrott i signalställverket. (Ofelia) 

Ställverk med förlorad kontakt kan bland annat leda till att växlarna inte är korrekt ställda, 

att signalerna inte kan ge körbesked även fast järnvägen är fri eller att meddelanden som ska 

skickas till baliserna inte kommer fram. På grund av förlorad kontakt ser trafikledningen inte 

vad som sker i trafiken. Allt detta leder till en osäkerhet i spårtrafiken och ett stopp måste 

ske orsakat av ”signalfel”. 
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Signaler 

En stor del av informationen ges i form av signaler. Därmed är det viktigt att dessa fungerar. 

En röd signal innebär stopp men det gäller även en signal som inte visar något alls, trots att 

allting fungerar som det ska. (Stödje, 2014a) 

Anledningen till att signalerna inte visar något alls kan exempelvis orsakas av incidenter som 

stenkastning och strömavbrott. (Stödje, 2014b) Lamporna visar då ingen signal vilket leder 

till att tågföraren inte erhåller informationen om den fortsatta sträckan, för att vara på den 

säkra sidan blir tågen därmed tvungna att stanna.  

Med tanke på att signallamporna är beroende av att hela systemet ska fungera korrekt så 

uppkommer ”signalfel” i form av rött ljus när det uppstår komplikationer i andra 

komponenter. (Stödje, 2014b) Som tidigare nämnt kan det exempelvis vara att 

signalställverket har tappat kontakten.  

Spårledningar 

Ett spårledningsfel innebär att det finns en osäkerhet kring ett spåravsnitts tillgänglighet. 

Därmed är det inte längre säkert att släppa fram tågtrafiken och ett stopp måste därför 

utföras på grund av ”signalfel”.  (Stödje, 2014b) 

Spårledningsfel kan bero på flera faktorer. Den mest förekommande orsaken är att det 

uppstår metallrester från rälsen som hamnar på isolerskarvarna. Detta leder till att det 

uppstår en överledning på skarven och trafikledningscentralen får då en indikation på att en 

blocksträcka är upptagen trots att den egentligen inte är det. Därmed bildas ett stopp i 

trafiken tills att problemet har utretts. (Stödje, 2014b) 

En annan orsak till spårledningsfel är att det sker övervalsning av skarvarna. Övervalsning 

innebär att rälsändarna i skarven plattas till. Tillplattningen medför att rälsänden töjer sig en 

aning, tillräckligt för att få kontakt med den intilliggande rälen, vilket leder till en överledning 

och samma problem som nämndes ovan sker även här. (Slutrapport, 2009) 

Baliser 

Balisfel är en gemensam innebörd av balisinformationsfel och balisöverensstämmelsefel. 

(Järnvägsstyrelsen, 2008) 

När ett balisinformationsfel uppstår innebär det att ATC-systemet läser av informationen 

från en balisgrupp felaktigt. Detta leder till att systemet blir osäker på vad som gäller. 

Beroende på hur stor osäkerheten är ska föraren bromsa tåget och vid behov stanna tåget 

tills ATC-systemet är helt säker på informationen som skickats. (Tydal, Balisfel) 

Ett balisöverensstämmelsefel innebär att ATC-systemet lämnar information som inte 

överensstämmer med signalerna. Vid denna situation ska den mer restriktiva informationen 

följas. Detta fel kan uppstå bland annat vid fel på kabelförbindelsen till balisgruppen. (Tydal, 

Balisfel) 
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Plankorsningar 

I plankorsningar kan det ske fel som kan ge upphov av svåra dödsolyckor. Bromssträckan för 

ett tåg kan ligga på över en kilometer och det hinner därför inte stanna inför en plankorsning 

om ett fel inträffar. (Trafikverket, Plankorsningar 2014) Därför är det viktigt att signaleringen 

i plankorsningarna sker korrekt.  

Som tidigare nämnt så aktiveras varningssignalerna i plankorsningar automatiskt när ett tåg 

närmar sig med ett körtillstånd. Detta kan dock rubbas när ett tekniskt fel uppstår. Ett 

tekniskt fel kan innebära att skyddsanordningens signaler inte startar när de bör eller startar 

när de inte bör. Felen kan bero på att lamporna har gått sönder eller att bommarna inte 

fungerar på grund av kortslutning och andra elfel i dess drivmotorer. (Trafikverket, 2005)  

Tågledningssystem 

Genom tågledningssystemet kan trafiken övervakas och styras med hjälp av 

spårledningarnas positioneringssystem. Då systemet agerar som järnvägstrafikens ”ögon” så 

är det ytterst viktigt att systemet fungerar, främst för att uppnå säkerheten och hantera 

trafiktillgängligheten. (Anders L.) 

Trafikcentralerna som driver tågledningssystem är i praktiken en IT – central, som består av 

en stor mängd datorer som övervakar trafiken.  Ett datafel eller elfel skulle leda till att 

systemet förlorar sin funktion och ett ”signalfel” måste då uppstå. Den vanligaste orsaken är 

att en del av kommunikationen mellan anläggningarna och driftcentralen fallerar. Det leder 

till att driftcentralen blir ”blinda” och ett nödvändigt stopp i trafiken uppstår, därmed ett 

”signalfel” tills problemet har lösts. (Anders L.) 
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3.4.3 Konsekvenser 

Att säkerheten prioritereras först innebär oftast att det leder till förseningar och inställda tåg 

i järnvägstrafiken. Dessa förseningar sträcker sig för negativa effekter på samhällsekonomin. 

Effekterna, på kort sikt, är att resenärer inte kommer fram i tid, missar viktiga ärenden och 

godståg som inte kommer fram enligt överenskommelsen mellan företagen.  På längre sikt 

innebär det att företag och resenärerna tappar tilltron till järnvägstransportens 

tillförlitlighet. (SEKO, 2011) 

Till följd av detta innebär det en försämrad effektivitet och punktlighet i Sveriges järnvägar, 

som ofta leder till att fler väljer att byta ut tågtransporten mot andra resalternativ, såsom 

flyg eller bil. Dessa transportslag har oftast mycket större koldioxidutsläpp, vilket ger 

negativa miljöeffekter och på sikt kan det ge stora samhällsekonomiska förluster.  

(SEKO, 2011) 

Andra konsekvenser till ”signalfel” är att mycket pengar spenderas på resurser för att 

åtgärda dessa problem som uppstår. Med tanke på att man så fort som möjligt vill åtgärda 

problemen så innebär det oftast att avhjälpande underhåll utförs på järnvägen, vilket är en 

kortsiktig lösning som inte är att föredra. Detta bidrar till att mer pengar läggs ner på 

avhjälpande underhåll på bekostnad av det förebyggande underhållet. Konsekvensen blir 

därmed att förebyggande underhåll minskas, vilket i sin tur bidrar till en minskande teknisk 

livslängd på spåranläggningarna med ökad känslighet för fler fel och störningar. 

(Riksrevisionen 2013) 
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4 Faktainsamling 
I detta kapitel redovisas hur nödvändig information har insamlats för att utföra detta arbete, 

samt pålitligheten för dessa källor. 

4.1 Litteraturstudie  

Informationen som har erhållits med hjälp av litteraturstudie är främst från olika artiklar och 

rapporter som tillhandahålls från nätet, speciellt Trafikverkets hemsida.  

Källor och rapporter som är skrivna av Banverket och Trafikverket bedöms som pålitliga, det 

med tanke på att Trafikverket är en statlig myndighet som har sammanslagits av de tidigare 

så kallade Banverket och Vägverket. Dock anser författarna att det är svårt att bevisa 

pålitligheten på de övriga artiklar och rapporter, då feltolkningar är en risk, vilket å andra 

sidan inte är sannolikt då informationen har kontrollerats med erfarna individer i branschen.   

Den informationen som har erhållits här används främst i teoridelen. 

 

4.2 Ofelia 

Felrapporter via Ofelia systemet har utnyttjats för att utföra felanalyser av känsliga 

komponenter i järnvägen. Ofelia är en felanmälningsdatabas av Trafikverket där 

felavhjälparna är skyldiga att anmäla de fel som de har stött på. Den informationen som 

samlas in i databasen används som underlag för framtida arbeten/studier för exempelvis 

förbättringsåtgärder. Därför krävs det deras tillåtelse för att vara behörig och för att kunna 

ta del av den informationen. (Trafikverket, Ofelia 2015) 

Pålitligheten för denna källa är hög då informationen kommer från verkligheten, det vill säga 

felavhjälparna själva. Dock så är noggrannheten inte fulländad då det finns en del gråzoner i 

databasen, som exempelvis att den har en hög andel av fel kategoriserad i ”okänd orsak”. 

Den informationen som kan fås ut av Ofelia och kommer att användas i analysdelen är bland 

annat: 

- Felsymptomer 

- Verkliga fel 

- Orsaker  

- Åtgärder 

(Trafikverket, Ofelia 2015) 

4.3 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse samt en bättre bild av problematiken så utfördes intervjuer 

med erfarna ingenjörer i branschen, bland annat personal från Trafikverket. Utöver dessa 

intervjuer erhölls även mycket hjälp utav handledarna från WSP och KTH som är kunniga 

inom området. 
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5 Felanalys  
I detta kapitel analyseras all data som erhållits på Ostkustbanan. Dessa data sammanställs 

och redovisas i form av tabeller, diagram och figurer med kompletterande förklaringar.   

5.1 Ostkustbanan 

Ostkustbanan är en högbelastad järnväg som sträcker   

sig från Stockholm via Uppsala, Gävle och Söderhamn   

upp till Sundsvall. Banan trafikeras av dessa tågtyper; 

pendeltåg, godståg, fjärrtåg, regionaltåg och nattåg. 

Blandningen av de olika tågtyperna gör att sträckan   

måste anpassas för olika hastigheter, denna 

samverkan ökar därmed känsligheten i 

järnvägssträckan. (Trafikverket, Ostkustbanan 2014) 

Ostkustbanan är cirka 400 km lång (Mellan Sveriges 

LogistikNav) och utgör en betydelsefull länk mellan   

norra och södra Sverige. Därför är det viktigt att 

driftsäkerheten på banan beaktas, då ett ”signalfel”   

kan resultera i stora konsekvenser. (Trafikverket,   

Gävle-Sundsvall 2015) 

 

  

                                                                                      

Figur 5.1 Ostkustbanan  

      (Nya Ostkustbanan)  
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5.2 Geografisk felstatistik 

I denna rapport har ”signalfel” på Ostkustbanan analyserats utifrån sex delsystem som 

behandlats i teoridelen, dessa var spårledningar, balisgrupper, signalställverk, signaler, 

plankorsningar och tågledningssystem. Utifrån en tidsperiod på 12 månader, maj 2014 – 

april 2015, har en sammanställning gjorts av alla fel som uppkommit på dessa sex 

delsystemen, vilket motsvarade totalt 3537 fel.  

Dessa 3537 felen har fördelats på kartan som visas nedan och antalet fel som finns har 

illustrerats med olika färger. Framtagningen av denna färgfördelning har utförts genom att 

ta medelvärdet av antalet fel på en delsträcka med hänsyn till antalet mötesplatser som 

finns mellan delsträckan.  

 
 
            Figur 5.2 Fel fördelat på Ostkustbanan (Trafikverket, Ostkustbanan 2014 modifierad)  
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Av föregående figur kan det bedömas att flest fel uppstår vid de större städerna, det vill säga 

de områden som illustreras med rött och orange, som i detta fall är Stockholm, Uppsala, 

Gävle och Sundsvall. Det som kan noteras är att det uppstår i genomsnitt cirka 10 fel i varje 

mötesplats inom den blåa sträckan medan i Stockholm uppstår det nästintill 600 fel. Den 

stora skillnaden beror på att de större städerna har en större trafikmängd med tanke på att 

flertals andra banor ansluter sig till hit. En ökad trafikmängd innebär ett ökat slitage på 

rälsen vilket i sin tur bidrar till en ökad risk för ett ”signalfel”.  

 

5.2.1 Delsträckor på Ostkustbanan 

Ostkustbanan består av totalt 77 mötesplatser. Av dessa  

77 mötesplatser har 12 av de större stationerna kartlagts i 

kartan ovan och figurerna till höger. Figuren till höger visar 

de 12 stationerna samt hur många fel som uppstod i varje 

station. 

Av den nedre tabellen framgår det antalet fel som  

uppstod mellan varje delsträcka samt hur många stationer 

delsträckan består av.  

 

 
       Tabell 5.4 Antal fel och mötesplatser mellan delsträckorna i  

         Ostkustbanan  

Delsträckor Antal 
fel 

Antal 
mötesplatser 

i sträckan 

Sundsvall - Hudiksvall 130 12 

Hudiksvall - Söderhamn 81 5 

Söderhamn - Gävle 219 12 

Gävle - Furuvik 15 1 

Furuvik - Skutskär 59 3 

Skutskär – Älvkarleby 0 1 

Älvkarleby - Örbyhus 151 7 

Örbyhus - Uppsala 127 7 

Uppsala - Knivsta 52 2 

Knivsta - Ulriksdal 844 12 

Ulriksdal - Stockholm 524 3 
Figur 5.3 Antal fel som uppstod i 

mötesstationerna i Ostkustbanan 



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 5 - Felanalys 

 

32 
 

5.3 Felstatistik på delsystem 

Av de sex delsystemen som studeras är det vissa som är mer benägna till att ge upphov av 

fel. Vidare undersöks känsligheten för varje komponent med statistik och analyser. 

Statistiken är baserat på felrapporteringar som utförts i signalanläggningar på Ostkustbanan 

under 12 månaders period, maj 2014 - april 2015. Detta gav oss totalt 3537 rapporterade fel 

fördelat på de sex delsystemen i signalanläggningen som studerats i denna rapport. 

  

 

             Figur 5.5 Fördelning av fel på delsystemen inom signalanläggningen för Ostkustbanan 

Cirkeldiagrammet visar en procentuell fördelning på fel som uppstått i signalanläggningarna 

på Ostkustbanan. De olika delsystemen har en relativ stor skillnad på känsligheten, vilket 

framgår i diagrammet. De största felen låg på signaler och spårledningar, dessa kommer att 

analyseras mer i följande sidor. 

De fel som placerades under kategorin ”Tågledningssystem” är minst förekommande, bland 

dessa har 90 procent uppstått av ”Ingen känd orsak”. Liknande fel uppstod på balisgrupper 

och ställverk, dessa rapporterades ofta som ”Inget fel” och som sedan försvann av sig självt.  

I plankorsningar syftade felen ofta på bomanläggningarna, som antingen inte fälldes ner eller 

upp när de skulle. Genom att byta ut enheten åtgärdades många av de problemen. 
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            Figur 5.6 Antal fel för varje delsystem i signalanläggningen för Ostkustbanan 

Diagrammet ovan visar hur många fel i järnvägen som orsakats av respektive delsystem. De 

fel som redovisas har sammanställts och redigerats utifrån författarnas uppfattning av 

felorsakerna för att ge en mer korrekt bild av problemen. Då det i felrapporteringen angavs 

en beskrivning av felen kunde ett fel tyda på olika orsaker, exempelvis kunde orsakerna för 

”Signaler” även tyda på andra anläggningsdelar såsom ställverk, vilket i sig inte beror på 

signalerna utan på ställverket. Dessa kategorier har därför placerats om till sitt rätta fack.  

Trots den indelningen som gjordes på ”Signaler” så framgår det att kategorin har orsakat 

flest fel i järnvägen. Denna kategori kan dock delas in ytterligare för att analysera vad den 

höga andelen av ”Signaler” beror på. Det som hamnade under denna kategori innehöll även 

en väldigt hög andel av mörkertal där ”felet försvann”, samt var ”Ej möjligt att definiera”. 

Följande statistik visar indelningen för ”Signaler”, där fel som orsakats av signalerna och fel 

som uppstod av okänd anledning har uppdelats.  
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Figur 5.7 Kategorin ”Signaler” indelat i faktiska signalberoende fel och okända fel 

Inom kategorin för faktiska signaler ingår flera typer av fel som anses tillhöra denna 

felkategori, dessa är tavlor, signaler, felmanöver, materialbrott, deformering, slitage, dåligt 

kontakt samt övrigt. Tillsammans utgör de 613 fel, vilket är cirka 50 procent av den totala 

summeringen av fel på ”Signaler”. Övriga fel som har placerats under ”Signaler” har 

rapporterats med ”Felet försvann” och ”Ej möjligt att definiera”. Anledningen till denna 

placering kan bero på att många som rapporterat felen inte har den fullständiga 

informationen för felorsaken. När fel dyker upp på övriga komponenter i signalanläggningen 

ställs lampan automatiskt om till ett stopp, vilket många gånger kan ses som ett fel på 

signalerna. Detta kan betyda att fel som placerats i signalerna även skulle kunna placeras i de 

övriga anläggningsdelarna, vilket innebär att signalerna kan ha fått större delen av skulderna 

som i själva verket kan bero på något annat.  

Bortsett från signaler är det delsystem med mest förekommande fel spårledningar. Av 

felrapporteringarna angavs spårledningsfel med totalt 1018 fel vilket motsvarar cirka 29 

procent av alla rapporterade fel på Ostkustbanans signalanläggning. Då spårledningar 

misstänks vara det delsystemet som genererar flest fel i signalanläggningen, väljs att endast 

fokusera på denna komponent i fortsättningen av rapporten.  

  

613 

445 

103 

0

100

200

300

400

500

600

700

Signaler Felet försvann Ej möjligt att definiera

A
n

ta
l f

e
l 



SIGNALFEL – HUR KAN DESSA REDUCERAS? 

 Kapitel 5 - Felanalys 

 

35 
 

5.4 Spårledningsfel  

Spårledningar är en viktig faktor för uppkomsten av fel i signalanläggningar. Enligt statistiken 

som utfördes i detta arbete visade det att spårledningar är det delsystem i 

signalanläggningen som bedöms vara känsligast för störningar. Fel som uppstår här kräver 

endast minimala händelser för att få hela systemet att stanna, det kan handla om incidenter 

som så enkelt att en liten spårrest på några millimeter råkar hamna på en isolerskarv. 

Spårledningar är med andra ord väldigt störningskänsligt och detta är något som bör 

uppmärksammas.  

Orsakerna till spårledningsfel har, med samma förutsättningar som angavs tidigare, delats in 

i olika kategorier som erhölls av felrapporteringarna. De 1018 felen har analyserats och 

sammanställts enligt diagrammet nedan.   

 

           Figur 5.8 Orsaker till spårledningsfel 

Av de felorsaker som redovisas i diagrammet finns en markant skillnad på antalet fel mellan 

överledning och de övriga felorsakerna. Det finns dock flera av dessa kategorier som anges 

för liknande orsaker. De fel som beror av ”Avbrott”, ”Dålig kontakt” och ”Materialbrott” 

anses för många fall vara kopplade till varandra, då de felen som uppstår främst beror på att 

en detalj har lossnat, bultar/mutter sitter löst eller att en enhet är för gammalt och sliten. 

Dessa fel handlar oftast om skarvförbindningen, säkringen eller kablar i spårledningar.  
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Ibland sker det fel som inte är möjligt att definiera, vilket i detta fall uppstod 93 gånger. Här 

vet felrapportören endast att något är fel på spårledningarna men inte exakt vad som 

orsakat felen. Det kunde även uppstå fel som i senare skede försvann av sig själv, dessa 

kategoriserades som ”Inget fel”. Enligt statistiken har dessa två kategorier placerats bland de 

högsta felorsakerna, vilket kan ses som ett problem. Med tanke på att dessa fel uppstår av 

okänd anledning vet felavhjälparen inte hur de ska angripa problemen, varför dessa problem 

inte kan åtgärdas.   

I kategorin ”Övrigt” har det placerats olika felorsaker som uppstod 10 gånger eller mindre. 

För dessa ingick de spårledningsfel som orsakats av brand, lampfel, sabotage/stöld, 

felmanöver och deformering. När det gäller sabotage/stöld handlar det oftast om 

kopparstöld, vilket rapporterades totalt 4 gånger under denna 12 månaders period. Koppar 

är det materialet som leder strömmen i spårledningar och stölden av dessa innebär således 

att systemet helt enkelt slutar att fungera. Brand uppstod av bland annat åska och nedrivna 

kontaktledningar, vilket i sin tur ger upphov till skadade enheter i systemet. ”Deformering” 

uppstod på en varierande mängd av komponenter i spårledningar som har omformerats, 

exempel är anslutningskablar som har utsatts för skador. Detta gör att komponenten inte 

uppfyller sin funktion och orsakar fel i systemet.  

Av diagrammet framgår det en skarp felorsak och detta är överledningar. Med 553 fel 

orsakat av överledningar utgör den majoriteten av alla spårledningsfel, vilket motsvarar cirka 

54 procent av samtliga spårledningsfel som uppstod under tidsperioden. Anledningen till 

den höga andelen av överledningar beror, enligt felrapporterna, en stor del på att det 

fastnar bromsflagor i öppningen på isolerskarven. Med bromsflagor syftas på alla typer av 

metallpartiklar som oftast uppstår vid inbromsningar då det sker friktionen mellan räls och 

tåghjulen. På så sätt kan ström ledas mellan rälsändarna och orsaka överledning. Detta gör 

att felaktiga besked om spåravsnittets tillgänglighet skickas till trafikledningscentralen där 

det visas att spåravsnittet är upptaget trots att den är fri från tåg. Detta fel uppstår främst på 

banor med låga hastigheter samt där det går mycket trafik, vilket är där rälen bromsas och 

slits som mest. 
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5.4.1 Åtgärder 

För de olika felorsakerna utfördes olika typer av åtgärder. Här nedan visas en diagram på de 

åtgärder som vidtagits för de spårledningsfel som uppstod under samma period.  

 

           Figur 5.9 Åtgärder för spårledningsfel 

De åtgärder som visas i diagrammet är väldigt varierande gällande typer och omfattning. 

Enligt statistiken låg en större del av åtgärderna på rensning av spårledningarna. Detta kan 

förklaras med att överledning, vilket var den största felorsaken, oftast enbart kan åtgärdas 

med hjälp av rensning. De bromsflagor och andra typer av objekt som hamnar mellan 

isolerskarven kan helt enkelt återställas genom att rensa isolerskarven från objekt som 

orsakar överledning. Förutom rensning utfördes även mycket kontroller, när mindre fel 

uppstår räcker det oftast med en kontroll för att systemet ska börja fungera igen. För många 

fall räckte det även utan någon form av åtgärd alls. Det gäller för fel som uppstod av okänd 

anledning och även försvann av sig själv, för dessa är det svårt att definiera vad felen 

orsakades av.  
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5.5 Överledning på isolerskarvar 

Härefter kommer överledningar på isolerskarvar att analyseras då den har visat sig ha 

genererat en stor del av driftsstörningarna i signalsystemet. Fel som uppstår på grund av 

överledning kan ge stora trafikstörningar och detta gäller främst där tågtrafiken är som 

tätast. Utifrån felrapporteringarna av Ofelia har problemen med överledning främst kartlagts 

i Stockholm och i den närliggande sträckan.  

Figuren nedan visar medelvärdet av antal överledningar av isolerskarvar på delsträckor inom 

Ostkustbanan som uppstått under perioden maj 2014 – april 2015. Känsligheten för 

störningar orsakat av överledningar har illustrerats med olika färger för att ge en bild av var 

problemen föreligger. 

 
           Figur 5.10 Fördelning av överledningar på Ostkustbanan (Trafikverket, Ostkustbanan 2014 modifierad) 

Som figuren visar så ligger problemen med överledningar huvudsakligen i Stockholm, där det 

resulterade i 174 överledningar gentemot 31 som uppstod i den närliggande sträckan. 

Anledningen till att känsligheten för överledningar är mycket större i Stockholm beror på att 

antalet isolerskarvar är mycket högre i Stockholm. Detta med tanke på att isolerskarvar 

oftast befinner sig i växlar eller i anslutning till dessa och banorna i Stockholm innehåller en 

hel del växlar på grund av att det är en stor anslutningspunkt.  
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5.5.1 Orsaker till överledning på isolerskarven 

För att få en tydligare överblick över problemen med överledningar på isolerskarvar så har 

författarna delat in problemet i olika faktorer. Dessa faktorer innebär olika typer av problem 

som leder till eller kan främja överledningar. Vid framtagningen av dessa har det utgått en 

del från litteraturstudier för att sedan bilda författarnas egna hypoteser. De faktorer som 

främjar överledningar på isolerskarvar är följande: 

- Hög magnetism i rälsändarna  

Detta drar till sig metallflagor i rälsändarna, vilket är anledningen till att det uppstår 

så många störningar i spårledningarna. (Slutrapport, 2009) 

 

- Bromsningar och slitna räler 

Vid inbromsningar, speciellt vid slitna räler, kan det bildas bromsflagor och metalliska 

partiklar som har en tendens för att fastna i isolerskarvarna. Att dessa bromsflagor 

gärna lägger sig just där har med magnetismen kring rälsändarna att göra. 

(Slutrapport, 2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figur 5.11 Metallflaga som fastnat i isolerskarven (Slutrapport, 2009) 

 

- Främmande föremål  

Gäller strömledande föremål som råkar hamna på isolerskarvar, såsom cola-burkar, 

bultar, spikar med mera. (Slutrapport, 2009) 

 

- Fukt 

Fukt, som uppkommer av exempelvis regn, sänker isolerings-motståndet och ökar 

risken för överledning. (Infranord) 
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- Låg hållfasthet 

En låg hållfasthet ökar risken för övervalsning vilket innebär en deformation av 

rälsändarna som rundas av och tillslut får kontakt med varandra. Förutom detta ökar 

även bildandet av metallflagor vilket ökar risken att det lägger sig i isolerskarvarna. 

(Slutrapport, 2009) 

 
       Figur 5.12 Övervalsning av isolerskarv (Slutrapport, 2009) 

 

- Trasiga eller skadade mellanlägg i skarvar 

Slitna skarvar som utsätts för höga belastningar resulterar i trasiga eller skadade 

mellanlägg. Här uppfyller isoleringen inte längre sin funktion vilket gör att det 

kortsluts. (Slutrapport, 2009) 

De faktorer som nämnts ovan är de som författarna anser ökar sannolikheten för 

överledningar på isolerskarven och det är utifrån dessa som åtgärdsförslag kommer att ges. 

Vid åtgärd av de ovan-nämnda punkterna kan risken för överledningar således minskas.  
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5.5.2 Hantering av överledning på isolerskarven idag 

De åtgärder som utförs för överledningar på isolerskarvar idag redovisas här nedan.  

- Rensning  

Utförs för att få bort partiklar som hamnat i isolerskarvar. 

 

- Slipning 

När det bildas övervalsningar åtgärdas det genom att slipas bort. 

 

- Smörjning 

Leder till mindre slitage på räler, vilket minskar metallflagor på rälen och som sedan 

hamnar i isolerskarvar. 

 

- Bredare isolerskarvar  

Ska minska möjligheten för metallpartiklar att fastna och överbrygga. Nackdelen med 

metoden är att rälsens hållfasthet minskar, vilket ökar problemet med 

övervalsningar. (Slutrapport, 2009) 

 

  
Figur 5.13 Bredare ändmellanlägg i isolerskarven (Slutrapport, 2009) 

 

- Magneter 

Sätts utanför isolerskarvarna för att dra till sig metallflagor från att hamna i 

isolerskarvar. (Slutrapport, 2009) 

   
                          Figur 5.14 Magnet som dragit till sig metallpartiklar (Slutrapport, 2009) 
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När fel orsakad av överledningar inträffas åtgärdas problemet oftast genom rensning eller 

slipning beroende på orsak, vilka ses som kortsiktiga lösningar. Trafikverket har även försökt 

att minimera överledningar genom att placera magneter utanför skarvarna och ökat 

avståndet på isolerskarvarna, för att minska risken att metallresterna hamnar på skarven. 

Metoderna har visat goda resultat men är fortfarande inte tillräckliga för att helt åtgärda 

problemet. (Staffan V) 

 

För större resultat bör större satsningar på underhållet av isolerskarvar sättas in för att 

minska på driftstörningarna i järnvägen.  
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5.6 Sammanfattning av analys 

Den analysen som utfördes på Ostkustbanan gav en tydlig bild på att problemen ligger i 

storstadsområden, vilket är där det finns flest anslutningspunkter. Stockholm är ett klart 

exempel där det uppstod cirka 600 fel under en 12 månaders period. Därför bör all fokus 

ligga i just storstäderna och speciellt i Stockholm.  

Utifrån signalanläggningens sex delsystemen har statistik skapats, därifrån har en tydlig bild 

på skillnaden i känsligheten mottagits. Det framgår att spårledningar genererar flest 

driftstörningar inom signalanläggningen. Majoriteten av alla fel som uppstår i spårledningar 

orsakas av främst överledningar på isolerskarven, vilket motsvarar cirka 54 procent av alla 

felorsaker inom spårledningar.  

Av statistiken som visar de åtgärder som utfördes på felen framgår det tydligt att rensning 

oftast utförs för att lösa problemet med överledningar. Detta stämmer bra då överledningar 

är det största problemet och rensning är idag det enklaste sättet för att lösa problemet. 

Dock är åtgärden endast kortsiktiga lösningar. Oftast utförs åtgärden ”rensning” först efter 

att ett fel har uppstått. Detta innebär att ”signalfel” och dess konsekvenser redan har 

påverkat trafiken, vilket är det som bör undvikas.  

Flera metoder för att undvika överledningar har införts, bland annat att montera magneter 

utanför skarvarna och att öka bredden på isolerskarvar. Dessa metoder har gett resultat men 

är dock inte tillräckliga för att lösa problemen.  

Framöver i rapporten kommer det att ges fler förslag på möjliga lösningar samt analyser 

kring olika sätt att tillståndsbedöma spårledningar med avsikten att ge en bättre bild på när 

underhåll bör utföras i syfte att undvika ”signalfel” och dess konsekvenser.  
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6 Åtgärdsförslag 
I detta kapitel behandlas komponenten som bedöms känsligast i signalanläggningen med 

möjliga sätt att minska dess frekvens för störningar. Möjligheter för tillståndsbedömning av 

komponenten samt framtida åtgärdsförslag tas upp.  

6.1 Tillståndsbedömning av isolerskarvar 

För att utföra en tillståndsbedömning på den komponent som bedöms ha störst 

störningskänslighet i signalanläggningen ska ett antal parametrar tas fram. Detta för att 

kunna bearbeta störningskänsligheten och utföra åtgärder innan det uppstår ”signalfel” som 

påverkar trafiken. Utifrån den information som erhölls av felanalyseringen så visade det på 

att spårledningar och dess felaktiga kortslutningar orsakad av överledningar är det största 

problemet i signalanläggningen. Den främsta orsaken låg alltså på isolerskarvar och det är 

därför denna komponent som önskas tillståndsbedömmas. 

Som förutsättning för detta togs det i det tidigare avsnittet fram ett antal faktorer som 

främjar att problem uppstår i isolerskarvar. Dessa sammanfattas här nedan i parametrar som 

är möjliga att mätas. De parametrar som är beroende av problemen som genereras i 

isolerskarvar är följande:  

- Magnetisering 

- Hållfastheten 

- Isolerskarvens tjocklek 

- Miljö 

Magnetiseringsgraden avgör hur stor dragkraft som isolerskarven besitter för att dra med sig 

bromsflagor och andra metallpartiklar. Hållfastheten beskriver risken för att bromsflagor 

uppstår, samt risken till övervalsning. Isolerskarvens tjocklek anger sannolikheten för att 

bromsflagor och partiklar ska fastna i isolerskarven. Hur mycket smuts och fukt som 

förekommer i miljön har även här en påverkan på isolerskarvens känslighet och beskrivs av 

miljön. Dessa parametrar påverkar störningskänsligheten hos isolerskarvar och beskriver 

tillståndet i en isolerskarv med olika förutsättningarna. Att mäta dessa parametrar kan ge en 

bild på hur isolerskarven förhåller sig i dess funktion.  

Det som bör noteras är att parametrarna som angetts inte är säkra metoder för att beskriva 

när åtgärder ska sättas in. Parametrarna indikerar endast på vilka områden som 

underhållsinsatser bör fokusera på och hur känsligt komponenten är i dess förhållanden.  För 

att ta fram djupare och säkrare parametrar för att tillståndsbedöma isolerskarven ansågs 

som resurskrävande vilket inte fanns i detta arbete.  
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Problemet med isolerskarvar är att de drar till sig metallpartiklar, spån med mera och det är 

en tendens som inte går att förhindra genom kortsiktiga åtgärder. Problemet sker hela tiden 

utan förvarning och det är något som inte kan förutspås i förväg. Det närmaste vi kom i 

funderingarna var att mäta dess magetism, vilket dock inte säger när underhåll skulle 

behövas.  

För att lösa problemen i isolerskarvar bör det utföras genom innovativa lösningar och större 

underhållsinsatser på banorna, vilket är det som arbetet vidare kommer att fokusera på. 

 

6.2 Åtgärdsförslag för överledning på isolerskarven 

Härnäst kommer förslag på åtgärdsmöjligheter att föreslås för att lösa eller minska på 

störningskänsligheten i isolerskarvar.      

6.2.1 Byt ut rälsen till material av högre hållfasthet 

Låg hållfasthet i rälsen är en egenskap som påverkar slitningen av rälsen och därmed 

uppkomsten av metallflagor, dessutom ökar även risken för övervalsning i isolerskarvar. Allt 

detta bidrar till att störningar sker i spårledningen. Hållfastheten på spårledningarna är 

därför en faktor som bör prioriteras. (Slutrapport, 2009) Att byta ut rälsen i spårledningarna 

mot en mer hållfast typ skulle innebära att uppkomsten av metallflagor och övervalsning 

minimeras och därmed minskas känsligheten för störningar.   

En starkare stålsort ger oss även möjligheter att utföra andra åtgärder på isolerskarven, till 

exempel att öka tjockleken på isolerskarven. En ökad tjocklek leder till en minskad risk för 

metallpartiklar att fastna i skarven.  

En högre hållfasthet på rälsen är tekniskt sett en åtgärd som skulle ge stora fördelar på 

järnvägsbanorna, dock så kräver införing av starkare stålsort stora ekonomiska resurser 

vilket inte alltid finns.  

 

6.2.2 Reducera magnetism 

Räler har magnetiska egenskaper som dessutom framträds som starkast i rälsändarna, detta 

är ett fenomen som påverkar driftsäkerheten negativt. (Slutrapport, 2009) Genom att 

eliminera de magnetiska egenskaperna försvinner tendensen att metallflagor lägger sig i 

isolerskarvar, vilket därmed minskar antalet störningar på grund av överledningar. 

Ett sätt för att avskilja de magnetiska egenskaperna från isolerskarven är att använda icke-

magnetiskt material i rälsändarna. Detta ska avmagnetisera isolerskarven som inte längre 

kommer i kontakt med rälsändarna. Problemet är dock att hitta ett icke-magnetiskt material 

som är robust nog att hålla måttet i trafikerade banor.  
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En fundering som författarna har haft är om höjdskillnaden mellan mellanlägget och rälsen 

kan ha en påverkan på magnetiseringen i isolerskarvar. Med tanke på att det är rälsändarna 

som drar till sig metallflagor till isolerskarven så kan magnetismen påverkas av öppningens 

storlek, alltså höjdskillnaden mellan mellanlägget och rälsen. Detta kan möjligtvist 

förebyggas genom att fylla öppningen med icke-magnetiskt material så att denna öppning 

sluts. Ett förslag är därför att fylla skarven till toppen av rälsen så att rälsänden täcks. Detta 

gör att magnetiseringen reduceras och därmed ger det en mindre risk för att metallpartiklar 

ska lägga sig i isolerskarven. 

 

6.2.3 Dubbla skarvar 

En lösning som skulle kunna bearbetas är att införa dubbla skarvar så att det skulle krävas 

kortslutning på två ställen för att indikera att ett tåg befinner sig på spåravsnittet. Denna 

lösning innebär således att det krävs två elektriska överledningar för att det ska leda till en 

störning, vilket är en mindre risk i jämförelse med enkel-skarvar. (Slutrapport, 2009) 

En räls med dubbla skarvar kan dock tänkas ha en lägre hållfasthet och för att hålla ihop 

rälsen skulle det krävas extra långa skarvjärn med fler bulthål.  

Ur elektrisk synvinkel kan det ses som en bra lösning för att minska på felaktiga 

kortslutningar, å andra sidan kan det ses som en sämre lösning ur dess 

hållbarhetsperspektiv. 

 

6.2.4 Diagonala skarvar 

Istället för vanliga raka isolerskarvar så skulle diagonala isolerskarvar kunna vara en lösning 

för spårledningar, där målet är att minska antalet underhållsarbeten på järnvägar. 

 

             Figur 6.1 Illustration på diagonala skarvar (Sumihatsu) 
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Tekniskt sett så fungerar den diagonala skarven exakt som dagens svenska standardiserade 

raka isolerskarvar. Skillnaden är endast att själva skarven är skuret diagonalt, vilket 

automatiskt gör att den i teorin får nya fördelar, dessa fördelar är: 

- Mindre slitageskador på isolerskarven 

- Mindre buller och vibrationer 

- Mindre risk för formändring på rälsändarna (Sumihatsu) 

- Mindre risk att metallrester hamnar i skarvöppningen 

I och med att det är en mindre risk att metallrester hamnar i skarvöppningen så leder detta 

automatiskt till en mindre chans för en överledning.   

Lösningen bör dock granskas noggrannare då fördelarna som är tänkbara i teorin inte säkert 

uppfylls i verkligheten. (Slutrapport, 2009) 

 

6.2.5 Passagerartåg med inbyggd dammsugare 

En spontan lösning på överledningar är att installera en ”dammsugare” vid änden av 

passagerartåg. Själva principen bygger på att tågen själva ska städa efter sig. Med detta 

förslag så finns det en möjlighet för en minskning av metallflagor som förekommer på 

spåret. 

Fördelarna med detta förslag är att metallflagor på spåren kommer att minskas, vilket i sin 

tur leder till minskad risk för överledning och därmed minskning av underhållet. 

De nackdelar som kan tänkas uppstå är att det kan vara svårt att installera en sådan enhet på 

dagens tåg. Högre bullernivå är även något som kan förekomma. Med tanke på den höga 

hastigheten som tågen färdas i så finns det en chans att dammsugaren inte hinner suga upp 

allt, därför är detta mer lämpligt för tåg som färdas i en lägre hastighet. 

OBS: Observera att detta förslag endast är en spontan idé av författarna som uppkom utan 

djupare forskning, därför kan detta vara en orealistisk idé vid hänsyn till andra tekniska 

förutsättningar. 
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6.2.6 Axelräknare – Ett alternativt positioneringssystem  

För att helt lösa problemet med överledningar kan det vara att slopa isolerskarvarna helt och 

istället ersätta spårledningar med andra positioneringssystem, exempelvis axelräknaren. 

Axelräknaren består av en induktiv, elektromagnetisk spole som räknar antalet axlar som 

åker in och ut ur en tågsektion. (Järnvägsnyheter, 2014) Detta system används idag över hela 

världen av olika järnvägsoperatörer (Frauscher) och fungerar på så sätt att en axelräknare 

som placeras i början av ett tågavsnitt räknar antalet passerande axlar. I slutet av 

spåravsnittet så placeras ytterligare en räknare som ska räkna alla axlar som passerade den 

föregående räknaren. Om den första räknaren har lika många antal räknade axlar som andra 

räknaren så innebär detta att hela tåget har passerat spåravsnittet och den är nu tillgänglig 

för passage av nästa tåg. (Railway Operation, 2014) På detta sätt kan tågen alltså 

positioneras.  

Denna metod har en del fördelar i jämförelse med att ha spårledningar som 

positioneringssystem, dessa är att:  

- Ingen risk finns för överledningar, som även innebär att mindre underhåll behövs 

jämfört med spårledningar. (Slutrapport, 2009)   

- Hänsyn till hållfastheten inte behövs i lika stor omfattning, då det inte krävs några 

isolerskarvar. 

- Förutom tågdetektering så kan axelräknaren även erhålla information om tågets 

hastighet och riktning, vilka annars är en del av balisens uppgift. (Slutrapport, 2009)   

Även fast axelräknaren har en hel del fördelar som behandlar problematiken inom 

spårledningar så innebär införande av nya system att nya komplicerade problem måste lösas 

och axelräknaren är inget undantag.  

De nackdelar som axelräknaren medför är att: 

- En främmande metallföremål räknas som en axel i systemet, därmed finns det risk att 

de räknar fel. 

- Större risk till stora konsekvenser vid uppkomst av fel vid ouppmärksammade. 

- Metoden kräver speciella procedurer vid fel eftersom tåg riskerar att försvinna från 

övervakandet vid nollställning, till exempel vid strömavbrott. 
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6.2.7 Tonfrekvensspårledningar – skarvfri tågdetektering 

Förutom axelräknaren så finns det flera andra alternativa positioneringssystem som är fria 

från skarvar. Ett alternativ som funnits länge men inte riktigt används är 

tonfrekvensspårledningar som bygger på en elektrisk växelspänning. Det fungerar på så sätt 

att i början av ett spåravsnitt så skickas en växelspänning, med en specifik frekvens, mellan 

rälen till en mottagare som tar emot det i andra änden av avsnittet. Om ett tåg befinner sig i 

just det tågavsnittet så kommer växelspänningen inte fram, vilket indikerar på att 

spåravsnittet är upptaget. Om mottagaren detekterar växelspänningen så innebär det att 

spåravsnittet är fri. (Slutrapport, 2009)   

Varje spåravsnitt har olika frekvenser på växelspänningen som skickas samt tas emot och på 

detta sätt så kan tågvägen delas upp i spåravsnitt. På samma sätt användes olika frekvenser 

för att skilja på parallella spåravsnitt. (Slutrapport, 2009)    

Tonfrekvensspårledningar har dessa fördelar i jämförelse med dagens spårledningar: 

- Fri från isolerskarvar som är främsta orsaken till spårledningsfel 

- Högre felfri tid än dagens spårledningar 

Nackdelen med dessa är dess höga anskaffningskostnad vilket är dyrare än dagens 

spårledningar. Dock så kan tonfrekvensspårledningar ge en ekonomisk lönsamhet på långsikt 

med tanke på den mängd underhållsarbete som sparas när skarvar slopas. (Slutrapport, 

2009) Andra nackdelar kan vara att det förekommer föremål som står i vägen, vilket 

systemet ger indikationer på att banan är upptaget.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

Signalfel är idag ett aktuellt problem som vi författarna har stött på nästan dagligen under 

arbetets gång. Dessa har för oss inneburit förseningar och utdragna arbetstider. Det har 

dock varit en väldigt intressant resa där vi har kunnat analysera allt som händer i trafiken 

med den kunskap vi nu har fått om signalfel.  

Signalsystem är ett väldigt omfattande system med många övervakningsområden. Ett 

signalfel som sker i järnvägen påverkar många olika delområden och kan ha orsakats av en 

mängd olika detaljer i signalanläggningen. Därför har det varit svårt att göra större 

fördjupningar i signalsystemet och dess övervakningsområden, varför detta arbete har 

fokuserat väldigt övergripligt över varje delområde.  

Varje delområde har en mängd olika problem som kan ge upphov av signalfel, dessa 

undersöktes med hjälp av systemet Ofelia. Statistik har tagits fram på Ostkustbanan och de 

olika kategorierna som finns i Ofelia har studerats. Det som noterades var att många 

kategorier hade stora likheter mellan varandra, samt att det uppstod ett stort mörkertal som 

gör det svårt att ta fram en fullt korrekt bild av problemområden och dess fel. Mörkertal 

framkom speciellt under kategorin ”Signaler”, varför vi valde att inte fokusera på kategorin. 

Det är ett område som vi anser inte är huvudproblemet inom signalanläggningen med tanke 

på att dess åtgärder inte är speciellt krävande, det kan exempelvis handla om signaler som 

slutat fungera, tavlor som är täckt av smuts med flera. Dessa problem med signaler har bland 

annat lösts med LED-lampor och genom att helt enkelt byta ut trasiga lampor och tavlor 

etcetera, det vill säga med åtgärder som inte är speciellt omfattande.   

Arbetet har istället inriktat sig på problem som uppstår i spårledningar, med fokus på 

isolerskarvarna, var känsligheten för störningar visade sig som störst. Problemet med 

isolerskarvar är främst att det uppstår bromsflagor i skarven, vilket orsakas av flera faktorer. 

En stor orsak är att det bildas magnetfält i rälsändarna som drar till sig bromsflagor, 

metallpartiklar och liknande. Ett annat problem som främjar bildandet av bromsflagor är 

slitna räler. Dessa är faktorer som förekommer konstant i järnvägsbanan, varvid det är svårt 

att förutspå och mäta när fel som överledning kommer att dyka upp. För att kunna bedöma 

tillståndet på komponenten krävs därför djupare studier och resurser som inte förekom i 

arbetet. Det vi kunde komma fram till var att risken för uppkomst av överledning är 

beroende av fyra parametrar, dessa är: magnetisering, hållfastheten, isolerskarvens tjocklek 

och miljön. De som angetts beskriver dock endast hur stor sannolikheten är för att fel 

uppstår i isolerskarvar med hänsyn till dess förutsättningar och är inte säkert för att ange 

framtida underhållsbehov.  
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Mer fokusering har lagts på att ta fram åtgärdsförslag och lösningar till problemet. Flera av 

förslagen som angetts kan ha beprövats och möjligtvist även kommit till användning. Prov 

som tidigare utförts kan dock även ha visat resultat på motsatt effekt, detta gäller 

utförandet av diagonala skarvar. Förslaget har tyvärr visat på sämre resultat i jämförelse 

med den standardiserade typen med raka skarvar enligt proven som utfördes av en 

arbetsgrupp vid före detta Östra banregionen. Dock så var detta endast ett småskaligt test 

som utfördes för flera år sedan och det är därför svårt att med just dessa förutsättningar dra 

en slutsats. Vi, författarna tror att denna metod har en god potential för vidareutveckling 

som kan utnyttjas i framtiden och därför värt ett ytterligare försök.  

En isolerskarv kan i princip beskrivas med två krav utifrån en elektrisk- och en 

hållbarhetssynvinkel.  Majoriteten av de åtgärdsförslag som har tagits fram uppfyller 

antingen det ena eller det andra kravet. En bättre funktion av isolerskarven kan därmed ges 

genom att blanda flera av förslagen, så att kraven ur både elektrisk- och 

hållfasthetssynvinkel uppfylls. Vid infogning av exempelvis större eller dubbla skarvar kan 

hållfastheten minimeras, vilket därför bör kombineras med andra åtgärder såsom att byta ut 

rälsen till material av högre hållfasthet, förlänga skarvjärnen med fler bultar etcetera.  

För att undvika störningar som uppstår i isolerskarvar och skapa en god driftsäkerhet i 

spårledningar krävs större underhållssatsningar, som utförs på ett aktivt och effektivt sätt. 

Speciellt gäller det banor inom Stockholmsområdet, där underhållet inte håller måttet på 

den intensiva trafiken som sliter hårt på spåret. Med tanke på den täta trafiken så leder 

dessa störningar till förseningar som berör många resenärer och tåg, vilket innebär att stora 

samhällsekonomiska kostnader ständigt går i förslust. De kostnader som läggs på förseningar 

och fel som ständigt uppstår kan förminskas med större underhållsinsatser och i längden kan 

insatserna gynna både företaget och samhällsekonomin.  

 

7.2 Slutsatser 

Resultatet som erhölls på Ostkustbanan tyder på att de flesta problemen inom 

signalanläggningen uppstår i Stockholm, där trafikmängden samt anslutningspunkten är som 

störst. Mycket beror på att underhållet av banorna inte utförs i den omfattning som behövs 

samtidigt som förslitningen ökar allt mer.  

Utifrån olika delsystem inom signalanläggningen bedömdes spårledningar ha störst frekvens 

för felstörningar. En stor anledning till detta beror på det ofta förekommande felet av 

kortslutningar som främst uppstår på grund av att bromsflagor hamnar i öppningen på 

isolerskarven och orsakar överledning. En överledning i isolerskarven leder till att felaktiga 

indikationer på spåravsnittets tillgänglighet signaleras, därmed uppstår en osäkerhet i 

järnvägstrafiken som beskrivs som ”signalfel”. 
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Idag åtgärds problematik med överledningar främst genom att rensa isolerskarvar från 

bromsflagor och andra metallpartiklar som fastnat. Detta är dock en kortsiktig åtgärd som 

inte håller med tanke på att bromflagor ständigt bildas och skapar nya felstörningar. För att 

minska frekvensen för störningar i signalanläggning krävs därför större satsningar på att 

införa nya lösningar i form av isolerskarvar. 

För att minska på felstörningar kan en bidragande faktor vara att ta fram parametrar för att 

förutspå tillståndsutveckling av den komponent som generar flest störningar. De parametrar 

som har föreslagits i rapporten beskriver isolerskarvens tillstånd genom att mäta 

magnetismen som erhålls av isolerskarven, rälens hållfasthet, skarvens tjocklek samt miljön 

som den befinner sig i. Dessa orsaker ger ökad sannolikhet för att störningar i form av 

överledning ska uppträda men är dock inte fullt utvecklade paramatrar för att förutspå 

utvecklingen av dess tillstånd i framtiden.  

Hur störningarna i isolerskarvar kan minskas bör luta sig åt att skapa nya sätt att lösa 

problemen genom exempelvis nya lösningar på konstruktionen. Flera av förslagen som 

angetts bygger således på att ändra på dess konstruktion, det gäller förslagen med diagonala 

skarvar samt sneda skarvar. Dessa lösningar tror författarna har stora potentialer för att 

appliceras. Med större forskning och vidareutveckling kan lösningarna ge många fördelar i 

järnvägen som minskar på störningarna och ger en ökad driftsäkerhet.  
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8 Rekommendationer 
I detta kapitel föreslås framtida rekommendationer som är värt att studera vidare på och 

vidareutveckla. Dessa är baserade på det som författarna under arbetets gång har upplevt 

som bristande respektive utvecklingsbara. 

Metoder för tillståndsbedömning 

Idag har järnvägsbranschen en stor efterfrågan på att kunna mäta järnvägens status. Med 

tanke på den bristande resursen som tillhandahölls i detta arbete så kunde inte 

parametrarna som togs fram bearbetas ordentligt för att användas som underlag för att 

mäta järnvägens komponenters tillståndsutveckling. Därför skulle det rekommenderas att 

forska djupare i att ta fram konkreta sätt att mäta och på så sätt kunna förebygga och 

undvika framtida störningar. 

Åtgärdsförslag 

Det rekommenderas även att göra djupare studier i flera av lösningarna som nämndes i 

rapporten. De lösningar som anses vara särskilt innovativa är metoderna med dubbla skarvar 

och diagonala skarvar, som ur teknisk synpunkt kan ge stora fördelar på spåren. Då 

lösningarna ännu inte är fullt beprövade i Sverige så rekommenderas det att göra djupare 

forskning kring dessa där en bättre bild på dess potential kan ges. 

Utveckla Ofelia 

En ytterligare rekommendation är att vidare studera och utveckla systemet Ofelia för att 

eliminera dess brister. Dagens brister med Ofelia är att informationen som ges innehåller en 

mängd mörkertal och otydligheter, vilket gör det svårt att tolka och därmed svårt att följa 

upp vid planering av underhåll. För att förbättra systemet kan det rekommenderas att 

tyddliggöra och förenkla den mängd data som finns i systemet.   
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