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Abstract

Risk analysis methods for high-speed railroads

Andreas Bergensund

The planning for future high-speed railroads has started in Sweden. One of the 
challenges will be to anticipate risks linked to higher speeds.

The aim of this thesis is to evaluate and analyze existing risk analysis methods for 
conventional railroads and guidelines regarding safety distances. The goal is to 
decide whether these methods and safety distances could be used to determine
derailment risks associated with future high-speed railroads in Sweden.

During the last decades, the number of reported accidents has decreased in Sweden 
while the number of travelled passenger train kilometers has increased. In this thesis, 
derailment statistics for passenger trains from 2008-2016 are collected. These data 
are analyzed and compared with data from 1985-1994. The aim is to determine 
whether the risk of derailment has decreased significantly between the two time
periods. Furthermore, the longest distance that a single wagon could travel 
orthogonally from the railway embankment is investigated. A general theoretical 
model is developed and applied to high-speed railroads.

The results indicate that some of the current probabilistic risk analysis methods 
would give too conservative results if they were to be applied to upcoming 
high-speed railroads. According to the theoretical model, impact distances could 
exceed 30 meters if trains were to derail at speeds of 320 km/h. This indicates 
that current safety distances do not cover the entire risk zone.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Projekteringen för höghastighetsbanor har påbörjats i Sverige. Avskilda spår som 
trafikeras av snabbtåg och höghastighetståg leder till ökad kapacitet och reducerade 
restider mellan utvalda städer.  I takt med att persontåg avlägsnas från den 
konventionella järnvägen ges dessutom mer utrymme åt godståg. Med högre hastigheter 
följer dock även behovet av riskbedömning. Probabilistiska analysmetoder är vanligt 
förekommande vid riskbedömning av konventionell järnväg. I Sverige finns en generell 
metod som bygger på intensitetsskattningar för olyckor och skattningar av 
spridningsmått vid urspårning. Metoden baseras främst på olycksstatistik för svensk 
järnväg mellan 1985 och 1994.    

Syftet med examensarbetet har varit att utvärdera riskanalysmetoder och 
säkerhetsavstånd för byggnation av och omkring järnväg. Målet har varit att avgöra om 
nuvarande metoder och säkerhetsavstånd skulle kunna tillämpas på höghastighetsbanor i 
Sverige.  

Under de senaste decennierna har antalet olyckor reducerats, samtidigt som antalet 
persontågskilometer ökat, på svenska järnvägar. I den här studien analyserades och 
jämfördes statistik över urspårningar för persontåg mellan 2008 och 2016 med äldre 
statistik. Syftet var att avgöra om en statistiskt säkerställd minskning inträffat mellan 
perioderna 2008–2016 och 1985–1994. 

Sedan 1960-talet har höghastighetståg varit inblandade i totalt fyra allvarliga olyckor. 
Vid två av dessa har hastigheten vid urspårningstillfället överstigit 200 km/h. Från foton 
har det kunnat observeras att de vinkelräta konsekvensavstånden varit längre än 25 
meter från rälsen. I den här studien konstrueras en generell teoretisk modell, i syfte att 
uppskatta det största vinkelräta avstånd som ett urspårat lok skulle kunna färdas från 
spårmitten. 

Resultaten från examensarbetet visar på att några av de nuvarande probabilistiska 
riskanalysmetoderna skulle ge en alltför konservativ riskbild av urspårningsintensiteten 
för persontåg, om de användes som riskanalysmetod för planerade höghastighetsbanor. 
En mer kvalitativ riskanalysmetod, såsom en Failure Modes and Effects Analysis 
(FMEA) eller Hazard and Operability study (HAZOP), skulle ge en bättre bild av 
befintliga risker. Med den teoretiska modellen erhölls ett konsekvensavstånd på över 30 
meter, givet en urspårning i 320 km/h. Det tyder på att några av de säkerhetsavstånd 
som infrastrukturförvaltare och aktörer inom fysisk planering förhåller sig till inte 
täcker hela riskområdet.  
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Ordlista 
Balis – Telekommunikationsutrustning som placeras mitt i ett järnvägsspår. Balisen 
sänder ut information till passerande tåg om kommande bansträcka.  

Ballast – Banvallens övre lager som sliprar och räler vilar i. Består vanligtvis av 
makadam eller grus.  

Konsekvensavstånd – Vinkelrätt avstånd som ett tåg skulle kunna färdas från rälsens 
mitt efter en urspårning. 

Konservativ riskanalysmodell – Riskanalysmodell som överskattar riskerna utifrån 
frekvensen med vilken en olycka inträffar och konsekvensen av att den inträffar.  

Konventionell järnväg – Befintlig järnväg som tillåter hastigheter upp till 200 km/h. 

Skärning – Järnvägspassage genom sänka mellan berg eller kullar. 

Suicidolyckor – Olyckor som kategoriseras som självmord. 

Säkerhetsavstånd – Avstånd från rälsen där olycksrisken anses vara tillräckligt låg för 
att exploatering av marken bortom detta avstånd ska kunna tillåtas. 
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1. Inledning 
Att färdas med tåg blir allt vanligare i Sverige (Trafikanalys, 2016a). En av 
anledningarna till denna trend är att tåg anses vara ett miljövänligt färdmedel (SJ, 2015). 
Antalet pendlare har också ökat väsentligt sedan 1990-talets början. År 2011 pendlade 
närmare 1,5 miljoner förvärvsarbetare över kommungränsen till och från arbetet. Detta 
innebär en ökning på över 0,5 miljoner sedan 1993 (Stångberg, 2013). Att snabbt kunna 
transportera sig mellan två punkter blir alltså allt viktigare. Val av transportmedel 
påverkas i stor utsträckning av bekvämlighet, pris och restid.  Restiden är speciellt 
viktigt när det handlar om att välja mellan tåget och flyget (Lundberg & Nelldal, 2011). 
Vid resor under två timmar är flyget nästan uteslutet, medan det vid längre restider tar 
allt fler marknadsandelar från tåget (Lundberg & Nelldal, 2011).  

Projekteringsarbetet för ett höghastighetsnät är i full gång i Sverige. Det talas framför 
allt om sträckorna Järna – Linköping (Ostlänken), Linköping – Göteborg och Jönköping 
– Malmö (Trafikverket, 2016c). Dessa tre sträckor kommer tillsammans bilda två nya 
avsides stambanor med hastigheter på upp till 320 km/h. Genom anläggandet av 
höghastighetsnätet kommer delar av det nuvarande järnvägsnätet få en minskad 
belastning. Detta medför ökad kapacitet för gods- och persontrafik, såväl som 
reducerade restider. (Trafikverket, 2016d). Snabbare och bättre förbindelser öppnar upp 
för fler dagspendlare. Konstruktionen av höghastighetsnätet medför dock även nya 
utmaningar.  

Höghastighetsjärnvägen ska konstrueras för att ha en livslängd på minst åttio år (TDOK, 
2014:0159). Detta innebär att besluten som fattas idag kommer ha stor inverkan på det 
svenska järnvägssystemets framtid (Kaijser, 1994). Det är därför viktigt att allt blir rätt 
från början. En av aspekterna som måste studeras är riskbilden för transportsystemet. 
Trafikverkets målsättning är att höghastighetsbanan ska vara minst lika säker för 
passagerare och tredjeman som den konventionella järnvägen är (Trafikverket, 2014a).   

För att säkerheten ska kunna bedömas krävs det att riskbedömningar utförs. Dessa 
består vanligtvis av riskanalyser och riskvärderingar för flera olika delsystem 
(Trafikverket, 2014a). Hur riskanalyserna och riskvärderingarna genomförs kan däremot 
variera beroende på projektets omfattning och tidigare kännedom om systemet.  Vid 
riskanalyser för konventionell järnväg i Sverige brukar kvantitativa inslag vara vanliga. 
Att ett flertal olyckor inträffat på den konventionella järnvägen har möjliggjort 
sannolikhetsskattningar för olika händelser.  Höghastighetståg har hittills bara varit i 
trafik i begränsad omfattning, vilket medför en brist på statistiska data. Frågan är då hur 
riskbedömningen av höghastighetsnätet ska utföras på bästa sätt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera nuvarande riskanalysmetoder och 
säkerhetsavstånd för byggnation av och kring järnväg, samt att undersöka om dessa kan 
tillämpas på de planerade höghastighetsbanorna. Vedertagna modeller används som 
riskanalysverktyg och jämförs med analyser som baseras på modern statistik från 
svenska järnvägar.  

Det leder till följande frågeställningar: 

§ Vilka riskanalysmetoder bör tillämpas vid riskbedömning av höghastighetsbanor i 
Sverige? 

§ Hur påverkas säkerhetsavståndens validitet av högre hastigheter? 

1.2 Avgränsningar 

Tunga godståg kommer inte trafikera höghastighetsbanorna. Alla former av godstrafik 
bortses därför från i detta examensarbete. 

Vid beräkning av konsekvensavstånd görs antagandet att ett lok, och inte ett helt 
passagerartåg, spårat ur. Anledningen är att det är mindre komplicerat att beskriva 
rörelsemönstret för en enskild vagn än för ett helt tåg. Skador på loket som kan ske 
under, eller vara anledningen till, en urspårning har också utelämnats. Denna 
avgränsning har gjorts med anledning av svårigheterna i att avgöra hur lokets fortsatta 
rörelsemönster ändras givet en skada.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt introduceras olika bantyper, signalsystem och krav som ställs på 
höghastighetsbanor i Sverige. Syftet är att ge en övergripande bild av 
höghastighetsbanor och olika systemlösningar. Här presenteras även relevanta 
riskanalysmetoder och deras användningsområden. 

2.1 Höghastighetståg 

Benämningen höghastighetståg avser tåg som färdas i hastigheter över 250 km/h 
(Nationalencyklopedin, 2017). Den första höghastighetsrälsen byggdes i Japan under 
1960-talet och sträckte sig mellan Tokyo och Osaka (Givoni, 2006, s.595). Sedan dess 
har även andra länder installerat höghastighetsräls. Vissa länder, såsom Sverige, 
befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Idag färdas de snabbaste konventionella 
höghastighetstågen i hastigheter mellan 300 och 380 km/h (Drescher, 2016).  

För dagens moderna höghastighetståg används samma enkla teknik, stålhjul mot 
stålräls, som användes för tåg i början av 1800-talet (Givoni, 2006, s.594). För att 
hastigheter över 200 km/h ska vara möjliga, har det ställts högre krav på utformningen 
av tekniska komponenter och leder för tåg och räls (Givoni, 2006, s.595). De största 
tekniska utmaningarna har varit att få tågen att bromsa i tid, att göra det komfortabelt 
och stabilt för passagerarna och att hålla ner kostnaden för drift och underhåll (Givoni, 
2006, s.595).   

Enligt Connor (2012) ställer högre hastigheter krav på bättre framförhållning. 
Anledningen är främst att bromssträckan är direkt beroende av hastigheten, men även 
att kraftiga inbromsningar på grund av slitage och värmeutveckling har lägre inverkan 
vid högre hastigheter (Hunyadi, 2011). Vid hastigheter över 300 km/h är 
hastighetsreduceringen omkring 0,49 m/s2 vid inbromsning, medan den för hastigheter 
under 230 km/h är 0,60 m/s2 (Hunyadi, 2011), se tabell 1. Det innebär att stoppsträckan 
vid en hastighet på 320 km/h är omkring 10 km.  

Tabell 1: Hastighetsreducering vid olika hastigheter (Hunyadi, 2011) 

Hastighet [km/h] Hastighetsreducering [m/s2] 

230 – 0 0,60 

300 – 230 0,52 

360 – 300  0,49  
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Ökade hastigheter medför även större aerodynamisk inverkan på tåget. Det innebär att 
tåget utsätts för större vibrationer, större tryck i färdriktning och att det blir känsligare 
för sidovind (Orellano, 2010). Detta kan medföra obehag för resenärerna.  

Det dynamiska tryck som tåget ger upphov till kan beskrivas enligt (Orellano, 2010) 

 ! =
#

$
∗ & ∗ '$, (1) 

där r är luftens densitet, ' är tågets hastighet och ! det dynamiska tryck som omger 
tåget.  

Kraftigare aerodynamik kring tåget resulterar även i att rälsen slits snabbare, vilket leder 
till ett större behov av underhåll (Vossloh, 2016). Här är det främst de resulterande 
vibrationerna som orsakar slitaget.  

Glidning är ett annat fenomen som ger upphov till slitage för hjul och räls. Vid en högre 
hastighet kommer värmeutvecklingen och slitaget bli större, då den resulterande 
glidsträckan blir längre när glidningen inträffar (Abbasi et. al, 2013). Glidning uppstår 
oftast vid dåligt väglag (lägre friktion), vid inbromsning eller i kurvor. En förutsättning 
för att glidning ska inträffa är att fordonet rör sig snabbare än hjulen rullar eller att 
hjulen rullar snabbare än fordonet rör sig. Glidningen beskrivs av (Abbasi et. al, 2013) 

 ( =
)*+,

-./∗()1+,)
, (2) 

där ' är tågets hastighet, 34 är hjulets hastighet och ( är krypförhållandet1. En högre 
friktionskoefficient vid glidning resulterar i en större nötning (Bengtsson et. al, 2015, 
s.7).  

Enligt Givoni (2006) har dessa problem hanterats genom att infrastrukturförvaltare 
och/eller tågtillverkare har  

§ byggt spår med större kurvradier;  
§ ökat avståndet mellan axlarna på boggin;  
§ placerat boggin mellan vagnarna och således reducerat antalet som behövs;  
§ konstruerat vagnarna så att de inte svänger bort från varandra i kurvor;  
§ förbättrat den aerodynamiska designen och formen hos tågen; 
§ använt starkare och lättare material.  

Utöver förbättringar för räls och tåg kan även driften anses vara förbättrad (Givoni, 
2006, s.595). Anledningen till detta är utvecklingen av avancerade signalsystem 
(Givoni, 2006, s.595).  

                                                
1 Den procentuella skillnaden mellan hjulens hastighet och tågets hastighet.  
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2.1.1 Signalsystem 

Höghastighetståg förväntas transportera många människor dagligen. Det ställer krav på 
kapacitet och således även signalsystem. Syftet med signal- och tågkontrollsystem är att 
skapa bättre förutsättningar för ökad kapacitet på rälsen utan att säkerheten och 
tillförlitligheten blir lidande (Bell et. al, 2012, s.1).  Här ställs krav på att tågen alltid ska 
ha ett specifikt avstånd från varandra och att antalet olyckor orsakade av föraren ska 
minimeras genom konstant hastighetskontroll (Bell et. al, 2012, s.1).  

Två signalsystem som används för höghastighetsbanor är ERTMS och ATC. I Europa är 
signalsystemet ERTMS standard (European Commission, 2017), men för 
höghastighetsbanor i Japan används det äldre signalsystemet ATC (Matsumoto, 2005).    

ATC 

ATC är förkortning för ”Automatic Train Control”. Systemets uppgift är att informera 
föraren om gällande hastigheter och vid behov automatiskt reducera tågets hastighet 
(Ingre et.al, 2001, s.10). Det finns olika varianter av ATC-system. Dessa är inte 
kompatibla med varandra. Ett tåg som har fler än ett ATC-system kan dock trafikera 
leder med olika ATC-system. En transformator som är installerad längs rälsen 
informerar då tåget om vilket system som ska vara aktiverat. Öresundsbron är ett 
exempel på en övergångszon där två olika ATC-system möts, där Sverige har ett system 
och Danmark ett annat (STW, 2005).     

Utöver att vara ett automatiskt hastighetövervaktningssystem som ska öka säkerheten, 
informerar systemet föraren kontinuerligt om gällande och kommande hastigheter för att 
föraren ska kunna utnyttja bankapaciteten maximalt (Ingre et.al, 2001, s.11).    

För att signalsystemet ska få aktuell information finns baliser placerade längs spåren, 
exempelvis vid hastighetstavlor och signaltavlor. Dessa aktiveras när ett tåg med ett 
installerat ATC-system passerar och skickar då ut informationen till tåget (Ingre et. al, 
2001, s.13).  

På dagens svenska konventionella järnväg används en version från 1993 som kallas 
ATC-2. Versionen infördes som ersättare för signalsystemet ATC-1 som 
implementerades på 80-talet (Ingre et.al, 2001, s.11). 

ERTMS 

ERTMS är förkortning för ”The European Rail Traffic Management System” och är det 
signalsystem som planeras bli europeisk standard. Systemet består av två delar, ETCS 
(European Train Control System) och ett radiosystem GSM-R (BANVERKET, 2008). 
ETCS är den utrustning som finns på tåget. Längs rälsen finns, precis som för ATC, 
baliser utplacerade. Balisernas uppgift varierar beroende på signalsystemets nivå (se 
nedan), men generellt är deras uppgift att skicka information till enheten som finns 
ombord på tåget. Enheten ombord skickar i sin tur vidare informationen till 
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driftledningscentralen och radioblockcentralen. Denna kommunikation säkerställer att 
informationen alltid är aktuell och anpassad för det berörda tåget. Lokföraren får all 
information, såsom tågets position och hastighetsangivelser, via en dataskärm. Att 
driftledningscentralen har tillgång till samma information som tåget och lokföraren, 
bidrar till en potentiellt ökad säkerhet och förbättrad kapacitet (BANVERKET, 2008). 
ERTMS-systemet har tre olika nivåer: 

ERTMS-Nivå 1 använder sig av optiska signaler, spårledningar och baliser längs 
järnvägen. I baliserna finns viktigt information, såsom hastighet och körbesked. 
Spårledningarnas uppgift är att se till att spåret är fritt från hinder och att alla vagnar är 
med. Om föraren reagerar långsamt på en signal för reducerad hastighet, bromsar tåget 
automatiskt (BANVERKET, 2008).  

ERTMS-Nivå 2 har inga optiska signaler. Informationen fås istället via GSM-R. De 
signaler som kommuniceras till loket är alltid aktuella och anpassade till det specifika 
tåget. Baliser finns fortfarande installerade längs spåret men används enbart för att 
rapportera tågets position. Spårledningens uppgift är densamma som för nivå 1. Genom 
att information ges kring lutningar, kommande hastigheter, hinder etc. kan föraren 
planera sin körning bättre och således hålla en jämnare hastighet (BANVERKET, 
2008).  

ERTMS-Nivå 3 påminner mycket om nivå 2. Den enda skillnaden är att ”sista vagn 
kontrollen” finns installerat på tåget, vilket medför att spårledningen inte behövs 
(BANVERKET, 2008). 

Enligt svensk lagstiftning ska samtliga järnvägar som byggs, och samtliga järnvägar där 
omfattande ombyggnation sker, utrustas med ERTMS (BANVERKET, 2008). I Sverige 
har nivå 2 valts som grundstrategi (BANVERKET, 2008). 

2.1.2 Spår    

De två vanligaste spårtyperna är ballastspår och fixerat spår, varav ballastspår är 
vanligast på konventionell järnväg i Sverige, se figur 1. Ballastspår består i korthet av 
två stålräler, placerade cirka 1435 mm från varandra. Rälerna är i sin tur placerade på 
sliprar av trä eller betong (Banguiden, 2017). Träsliprar har bättre dämpning medan 
betongsliprar har bättre hållfasthet och ger ett stadigare spår som kräver mindre 
underhåll. Rälerna och sliprarna ligger i sin tur i ballast. Ballasten brukar bestå av sand, 
grus eller makadam. Makadam blir allt vanligare eftersom det motverkar växtlighet och 
ger en god dränering (Banguiden, 2017).  Räler, slipers och ballast bildar tillsammans 
banöverbyggnaden (Banguiden, 2017).  Banöverbyggnaden brukar i sin tur vila på en 
banunderbyggnad som kallas banvall (Banguiden, 2017).  
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Figur 1: Ballastspårets uppbyggnad 

Det finns flera varianter av fixerat spår. Spåret kan konstrueras med separata stöd, vilket 
möjliggör användning av sliprar som antingen kan placeras på toppen av plattan eller 
gjutas in i den. Om spåret inte har några separata stöd kan den så kallade spårplattan 
antingen bestå av prefabricerade delplattor eller vara platsgjuten. Vid kontinuerligt stöd 
för rälerna på spårplattan kan rälerna antingen vara ingjutna i plattan eller ha 
kontinuerligt stöd med separata infästningar (Berhane & Hagman, 2015). Dessa utgör 
tillsammans banöverbyggnaden. Banunderbyggnaden kan variera beroende på marken 
den byggs på, men vanligtvis finns ett frostskydd och någon form av undergrund 
(Berhane & Hagman, 2015). I figur 2 presenteras ett fixerat spår med prefabricerade 
spårplattor och räler med kontinuerligt stöd och separata infästningar.  

 

Figur 2:Fixerat spår med prefabricerade spårplattor och räler med kontinuerligt stöd 
och separata infästningar (Wikipedia, 2017e)  

Enligt Esvald (2001) har fixerat spår ett flertal fördelar gentemot ballastspår. Fixerat 
spår har högre stabilitet och kräver inte underhållsarbete i form av rengöring av ballast, 
spårjustering och kompaktering. Livslängden för fixerade spår, 60 år eller mer, anses 
också vara längre än för ballastspår. Esvald (2001) nämner även att fixerade spår, på 
grund av att nattligt underhåll inte alltid är nödvändigt, är mer tillgängliga. Fixerat spår 
behöver inte heller någon ballast vilket medför att det inte blir något ballastsprut när 
höghastighetståg passerar.  
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Enligt Esvald (2001) finns det även nackdelar med fixerat spår. Fixerat spår kan bidra 
till högre bullerstörningar än traditionella ballastspår. Vid justering av spåret kan det 
krävas omfattande arbetsinsatser, och då en urspårning inträffat kan återställningsarbetet 
ta mycket längre tid.  Vid övergång mellan fixerat spår och ballastspår krävs stor 
noggrannhet och uppmärksamhet.  

2.1.3 Bantyper 

Att olika länder har olika behov och förutsättningar har lett till att flera sorters 
systemlösningar för höghastighetsbanor utvecklats, se figur 3. Totalt finns fyra olika 
basmodeller, där den japanska konstruktionen Shinkansen var den första som anlades 
och därför kan ses som en grundläggande modell för resterande tre (Givoni, 2006, 
s.595). 

 

Figur 3: Hastighet, anläggningskostnad och kompatibilitet (med det konventionella 
nätverket) (Givoni, 2006, s.598). 

Shinkansen 

Japan är ett bergigt land, vilket har lett till att det konventionella spårsystemet 
konstruerats med flera mindre kurvradier. Vid högre hastigheter ställs det krav på större 
kurvradier. För att maximera kapaciteten och öka komforten för passagerarna valde 
konstruktörerna därför att bygga Shinkansen avskilt från den konventionella järnvägen. 
Behovet av nya spårkonstruktioner och tunnlar har resulterat i höga 
konstruktionskostnader (Givoni, 2006, s.595).  
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TGV 

Till skillnad från Shinkansen kan TGV operera på de konventionella spåren. Eftersom 
TGV kan använda den konventionella rälsen när det ankommer till och avgår från 
stationer, reduceras kostnaderna vid installation (Givoni, 2006, s.596).  

Det spanska konventionella spåret har en större rälsbredd än den europeiska standarden. 
För att kunna koppla samman höghastighetsspåret med andra länders spår valde Spanien 
därför att utgå från denna standard när de byggde höghastighetsnätet. Det spanska 
höghastighetståget använder därför en modell som liknar TGV, men färdas, precis som 
Shinkansen, på ett avskilt spår.  (Givoni, 2006, s.596).   

Tysklands höghastighetståg, ICE, påminner om det franska TGV på så sätt att det är 
kompatibelt med det konventionella spåret i landet. Det skiljer sig däremot från både 
TGV och Shinkansen då Tyskland valde att konstruera linjen som ett blandspår både för 
passagerartåg och godståg (Givoni, 2006, s.596). Det har medfört högre 
anläggningskostnader då rälsen behövde förstärkas för att klara tyngre laster samt att en 
del av kapaciteten på linjen gick förlorad i och med att godståg färdas i en lägre 
hastighet (Givoni, 2006, s.596). 

Lutande tåg   

Lutande snabbtåg är tåg som kan köra på konventionella spår dock med en något 
reducerad fart (200–250 km/h) i jämförelse med andra höghastighetståg (Givoni, 2006, 
s.596). Dessa tåg har införskaffats av länder som velat öka sin kapacitet men inte haft 
tillräckligt med incitament för att installera en ny höghastighetsbana (Givoni, 2006, 
s.596). Genom korglutning går det att i kurvor luta vagnen inåt medan hjulen 
fortfarande är kopplade till rälsen, och således motverka en del av centrifugalkraften 
och behålla komforten för passagerarna. Det svenska tåget X-2000 och det italienska 
tåget Pendolino (ETR-450) är två exempel på tåg med korglutning (Givoni, 2006, 
s.597).      

MAGLEV 

MAGLEV skiljer sig från andra höghastighetståg då det istället för stålhjul mot stålräls 
använder sig av magnetisk levitation. Det innebär att tågen använder sig av magnetism 
och svävar således några centimeter ovanför rälsen (Givoni, 2006, s.597). Det möjliggör 
högre hastigheter i och med att friktionen mellan hjul och räls negligeras. Både Japan 
och Tyskland har testbanor där det kör MAGLEV, men enbart Kina har en sträcka som 
är öppen för kommersiellt bruk (Givoni, 2006, s.597). Den speciella infrastrukturen som 
krävs för MAGLEV tåg innebär höga installationskostnaderna och ingen kompatibilitet 
med järnvägsspår (Givoni, 2006, s.597).  
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2.1.4 Projekteringskrav Ostlänken 

Ostlänken är en 15 mil lång dubbelspårig järnväg som planeras att byggas mellan Järna 
och Linköping.  Sträckan är projekterad för att klara hastigheter över 250 km/h med en 
högsta tillåten hastighet på 320 km/h (Banverket, 2009). Banan ska vara frånskild från 
resterande nät bortsätt från ett fåtal anslutningspunkter till resterande stambanor 
(Trafikverket, 2014b, s.10).  

Vid konstruktionen av höghastighetsbanan ställs det flera krav för att uppfylla 
säkerheten och funktionen på leden. Dessa kan återfinnas i Trafikverkets dokument 
”Tekniska systemkrav för Ostlänken” (Trafikverket, 2014b). Nedan följer några av 
kraven.  

Säkerhetskrav 

Höghastighetsbanan kommer att ha en maxhastighet som är 120 km/h snabbare än 
dagens konventionella tåg. Den högre hastigheten kommer bland annat ställa krav på 
större kurvradier, tunnlars utformning pga. ökad aerodynamisk påverkan, förbättrade 
signalsystem och utformning av plattformar (Banverket, 2009b, s.36).   

Ostlänken kommer att konstrueras utan plankorsningar. Det leder i princip till att 
kollisioner med cyklister, gående och bilister kan uteslutas (Banverket, 2009a, s.37). 
Ingen tung godstrafik kommer att trafikera höghastighetsbanan (Banverket, 2009b, s. 
34). Det leder till att högre lutningar kan tillåtas vid konstruktionen av banan 
(Banverket, 2009b, s. 34).     

En fysisk barriär på 2,5 meter ska finnas längs hela banan på ett avstånd på minst 5 
meter från spårmitten (Trafikverket, 2014b, s.15) samt intrångscensorer. De ska hindra 
suicid- och viltolyckor samt skadegörelse. För att ytterligare minimera viltolycksrisken 
kommer sträckan även utrustas med faunapassager på lämpliga ställen längs spåret för 
att djur ska kunna passera utan att korsa spåret (Trafikverket, 2014b, s.15). En 
säkerhetszon ska inrättas som ska sträcka sig minst 3,5 meter från rälsen 
(konventionella banor brukar ha 2,2 meter) (Trafikverket, 2014b, s.16).  

Spår 

Höghastighetsbanan kommer att konstrueras med fixerat spår på alla sträckor där 
hastigheten kommer att överskrida 200 km/h (Trafikverket, 2014b, s.48).  Vid 
hastigheter under 200 km/h kommer ballastspår att användas (Trafikverket, 2014b, 
s.48). 

Signalsystem  

Signalsystemet ERTMS 2 (se kapitel 2.1.1) kommer att installeras på 
höghastighetsbanan till skillnad från det nuvarande ATC- systemet som är installerat på 
stora delar av det konventionella nätet (Trafikverket, 2014b, s.55). 
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2.2 Säkerhetsavstånd 

Säkerhetsavstånd kan definieras som det kortaste avstånd mellan riskobjektet och 
byggnad eller annan anläggning där risken kopplat till riskobjektet inte har något 
samband med byggnaden eller annan anläggning (Davidsson et. al, 1997, s.3-XV).  De 
krav som kan finnas i olika regler och normer gällande säkerhetsavstånd är inte 
absoluta. Kraven finns för att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå. Det innebär att 
sannolikheten för att fel ska inträffa är begränsad till en nivå som anses vara tillräckligt 
låg (Davidsson et. al, 1997, s.3-XVII).  

Tabell 2: Approximativa avstånd för bebyggelse intill järnväg (Trafikverket, 2016b) 

För byggnation av ny järnväg eller byggnader och andra anläggningar omkring järnväg 
finns det bestämda riktlinjer för säkerhetsavstånd i Sverige. Dessa reglerar hur nära 
järnväg får vara till byggnader/anläggningar eller hur nära byggnader/anläggningar får 
vara till järnväg. Från tabell 2 kan säkerhetsavstånden för bebyggelse intill järnväg 
utläsas (Trafikverket, 2016b). Säkerhetsavstånden som finns för bebyggelse intill 
järnväg rör främst farligt godstransporter och urspårningsolyckor för konventionell 
järnväg (Trafikverket, 2010).  

Avstånden som anges är riktlinjer och rekommenderade säkerhetsavståndet kan således 
variera från fall till fall. Inget rekommenderas däremot att byggas närmre än de avstånd 
som anges som minsta avstånd (Trafikverket, 2016b).  

2.3 Urspårning 

Urspårning är när tåget åker av spåret och hamnar med hjulen utanför rälsen. Det finns 
flera orsaker som kan leda till urspårning. Det kan vara allt från felhandlande av växlar, 
rälsbrott, solkurvor, för hög hastighet eller hinder på rälsen (Barkan et. al, 2012, s.160).  

Några orsaker är mer förekommande än andra. De vanligaste orsakerna brukar hamna 
inom följande kategorier (Svensson et. al, 1995):  

§ Rälsdefekter 
§ Fel på tågets hjul och axlar 
§ Mänskligt felhandlande 

 Minsta avstånd [m] Rekommenderat avstånd 
[m] 

Vegetation 10 >20 
Parkering 15 >32 

Garage och förråd 15 >35 
Kontor 30 >100 

Bostäder 40 >150 
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Rälsdefekter innefattar allt som har med rälsen att göra (Barkan et. al, 2012, s.160). Det 
kan vara rälsbrott, solkurvor (varierande värme leder till att rälsen kröker sig), bred 
spårvidd etc. Fel på tågets hjul och axlar innefattar defekter på vagnen som leder till en 
urspårning (Barkan et. al, 2012, s.160). Det kan vara trasiga kullager eller hjul, axelbrott 
eller dylikt. Mänskligt felhandlande är urspårning som skett på grund av en mänsklig 
operatör och är många gånger en följd av organisatoriska fel. Mänskligt felhandlande 
innefattar bland annat urspårning pga. för hög hastighet och växelfel. I figur 4 illustreras 
exempel på tekniska, mänskliga och organisatoriska fel som kan leda till urspårning.  

 

Figur 4: Exempel på tekniska, mänskliga och organisatoriska fel som kan leda till 
urspårning. 

Enligt Barkan et. al (2012, s.160–161) så är vissa urspårningsscenarier vanligare i högre 
hastigheter. Oavsett hastighet är trasig räls den vanligaste orsaken men i lägre 
hastigheter dvs. mellan 0 – 40 km/h är även mänskligt felhandlande en av de vanligaste 
orsakerna till urspårning. Vid högre hastigheter blir däremot räls och utrustningsfel 
dominerande och mänskligt felhandlande utesluts. 

 

Figur 5: Allvarliga olyckshändelser i järnvägsdrift (Trafikanalys, 2016b) 
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Från trafikanalys (2016) finns statistik för alla allvarliga olyckor som har inträffat på 
svensk järnväg, se figur 5. Under åren 2008 – 2015 skedde omkring 110 urspårningar 
som inträffat när tåg (innefattar all järnvägstrafik) varit i rörelse eller vid växling.  

Under åren 2008 – 2016 var antalet resta tågkilometer omkring 145 miljoner per år med 
en tydligt stigande trend, se tabell 3. 

Tabell 3: Miljoner tågkilometer för åren 2008 – 2016 (Trafikanalys, 2016a) 

Miljoner 
tågkilometer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

All trafik 142 134 140 148 146 150 151 151 - 
Persontrafik 92 92,5 96 96,7 102,1 109,1 113,7 115,7 118,9 
 

2.4 Olyckor med höghastighetståg 

Det har totalt inträffat fyra allvarliga olyckor där höghastighetståg varit involverade 
sedan införande på 1960-talet.  

Urspårningen i Eschede 

År 1998 inträffade den första allvarliga olyckan, där ett höghastighetståg spårade ur i 
över 200 km/h. Olyckan inträffade på sträckan München - Hamburg i Tyskland 
(Wikipedia, 2017a). Orsaken till urspårningen vara ett trasigt ståldäck, på ett av hjulen, 
som medförde att en av de främre axelvagnarna lyftas av rälsen (Wikipedia, 2017a). 
Totalt omkom 101 människor varav två var tredjeman och 88 skadades allvarligt av den 
totala besättningen på 287 människor (Wikipedia, 2017a). Från foton (Johnson, 2011) 
kan urskiljas att flera vagnar färdats omkring 25 meter vinkelrätt från banmitten efter 
urspårningen.  

Kollisionen i Wenzhou  

År 2011 kolliderade två höghastighetståg i 90 km/h. Olyckan inträffade på en viadukt i 
förorten Wnezhou, i Kina (Wikipedia, 2017b). Orsaken till kollisionen anses vara 
felaktig signalutrustning som gått sönder efter kraftiga blixtnedslag (Wikipedia, 2017b). 
Kollisionen resulterade i att båda tågen spårade ur och att fyra vagnar föll av viadukten. 
Totalt omkom 40 resenärer och omkring 192 resenärer skadades av den totala 
besättningen på 558 människor (Wikipedia, 2017b).  

Urspårningen i Santiago de Compostela 

År 2013 spårade ett höghastighetståg ur när det färdades mellan Madrid och Ferrol, i 
nordvästra delen av Spanien (Wikipedia, 2017c). Anledningen till urspårningen var för 
hög hastighet i en kurva (Wikipedia, 2017c). Urspårningen inträffade på en del av 
höghastighetsnätet där signalsystemet ERTMS övergår till ett äldre spanskt 
signalsystem ASFA, som inte har automatisk hastighetsreglering (Wikipedia, 2017c). 
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Totalt omkom 79 resenärer och 140 skadades av den totala besättningen på 222 
människor (Wikipedia, 2017c). 

Urspårningen i Eckwersheim 

År 2015 spårade ett höghastighetståg ur i 243 km/h i Alsace, Frankrike (Wikipedia, 
2017d). Urspårning inträffade under en testkörning innan höghastighetsbanan kommit i 
kommersiellt bruk. Anledningen till urspårningen anses var för hög hastighet i en kurva 
(Wikipedia, 2017d). Sammanlagt omkom 11 resenärer och 42 skadades av den totala 
besättningen på 53 människor (Wikipedia, 2017d). Från foton kan ses att flera vagnar 
färdats längre än 25 meter vinkelrätt från banmitten efter urspårningen, se figur 6. 

 

Figur 6: Urspårningen i Eckwersheim (France 3 Alsace, 2015) 

2.5 Risk  

Risk handlar om osäkerheten med att oönskade framtida händelser inträffar, där rädsla 
och fara är en del av begreppet (Davidsson et. al, 2003). Det har lett till att många ser på 
risk som socialt konstruerat, det vill säga att det är samhället som bestämt vad som ses 
som riskfyllt (Davidsson et. al, 2003).  

Enligt Davidsson et. al (2003) finns det fler olika varianter av risk. Dessa kan delas in i 
olika kategorier beroende på riskens karaktär eller dess ursprung.  Tre vanliga 
indelningar är:  

§ teknologiska risker, 
§ naturrisker och 
§ sociala risker 
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Teknologiska risker kan vara risker kopplade till industrianläggningar och 
transportsystem, naturrisker är risker såsom jordbävningar och översvämningar, och 
sociala risker är risker kopplade till mänskligt beteende (Davidsson et. al, 2003). 

2.5.1 Riskanalys 

Riskanalyser handlar om att systematiskt identifiera olycksrisker samt bedöma 
risknivåer (Davidsson et. al, 2003). Vid analys av risker är det två aspekter som är 
viktiga att ta hänsyn till. Konsekvensen av en olycka och frekvensen för att olyckan 
inträffar. Konsekvensen är hur omfattande skadorna blir efter att en olycka inträffat och 
frekvensen är hur ofta olyckan förväntas inträffa. Vanligtvis brukar risker analyseras 
genom att frekvensen och konsekvensen beräknas eller uppskattas samt att osäkerheter 
med analysen belyses (Davidsson et. al, 2003).   

En enkel skattning av risken för urspårning kan beräknas enligt (Barkan et. al, 2011): 

 5 = 6 ∗ 7 ∗ 8, (3) 

där 5 är risken, Z är urspårningsfrekvensen, M är trafikfrekvensen och D är 
medelkonsekvensen för urspårningen.  

Riskanalyser genomförs ofta för att utvärdera om minimala säkerhetskrav uppnås. Från 
början av 2000-talet har olika myndigheter börjat ställa högre krav på att riskanalyser 
genomförs i olika omfattning. Vid en sådan undersökning är det två grundläggande 
principer som brukar användas (Davidsson et. al, 1997, s.2-II):  

§ Deterministiska metoder som innebär att säkerhetskraven utvärderas utifrån 
möjliga tänkbara olyckshändelser som kan inträffa och vilka konsekvenser dessa 
får.  

§ Probabilistiska metoder som innebär att säkerhetskraven utvärderas från givna 
sannolikheter till att olyckshändelsen inträffar samt dess konsekvenser. 

Dessa metoder brukar tillämpas mer eller mindre i riskvärderingar. Vid värdering av 
risk är vanliga benämningar acceptabel eller oacceptabel risk. Oavsett säkerhetsåtgärder 
kommer en risk alltid att kvarstå, frågan är däremot hur stor denna risk får vara för att 
anses som acceptabel.  

2.5.2 Motiv för riskanalys 

Det kommer alltid finns en risk. I Sverige ställs det därför krav från flera myndigheter 
att en riskanalys ska genomföras i samband med exempelvis (Davidsson et. al, 2003, 
s.32): 

§ Tillståndsgivning  
§ Bedömning att vidtagna säkerhetsåtgärder är uppfyllda 
§ Bedömning av behovet av beredskapsresurser och insatsplanläggning. 
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§ Utredning av inträffade incidenter och olyckor.  

Kraven gällande riskanalyser ställs utifrån flera olika lagstiftningar och skilda 
ansvarsområden (Davidsson et. al, 2003, s.33).  

Behovet av riskanalyser och i vilken omfattning dessa bör genomföras beror på möjliga 
konsekvenser vid en olycka och komplexiteten av systemet. Faktorer som kan motivera 
riskanalyser är införandet av ny teknik eller ny tillämplig av känd teknik, hantering av 
farliga ämnen, anläggningar lokaliserade intill bostadsområden eller riskbetonad 
industri och känslighet för leveransavbrott (Davidsson et. al, 2003, s.39).  Detta gäller 
både vid införandet av nya anläggningar men även vid byggnation kring befintliga 
anläggningar som kan utgöra en risk.  

2.5.3 Riskområden 

Vad som ses som en acceptabel eller oacceptabel risk kan variera från fall till fall. I 
Sverige har vi gått långt med lagstiftning och föreskrifter för att hindra människor från 
att självmant ta risker och för att hindra att andra människor utsätts för risker. Här är 
bilbältet ett tydligt exempel där det lagstiftat att det ska bäras när man kör bil (Grimvall 
et. al, 2003).  

Risker brukar vanligtvis kategoriseras in i en av följande kategorier (Davidsson et. al, 
2003, s.110), se figur 7: 

§ Acceptabla risker dvs. risker som inom en viss verksamhet kan anses vara 
försumbara så att inga vidare riskreducerande åtgärder behöver tas. 

§ Risker som kan accepteras om alla rimliga åtgärder vidtas. 
§ Oacceptabla risker. Risker som oavsett åtgärder inte accepteras.  

När det kommer till risk så är det ofta två sorters kriterier som diskuteras. Dessa är 
samhällsriskkriterier och individriskkriterier (Davidsson et. al, 1997, s.1-IV). 
Samhällsriskkriterier finns för att begränsa risken för lokala områden och samhället i 
stort. Det inkluderar således risker för alla personer som kan utsättas för riskerna, 
oavsett frekvens. Individriskkriterierna behandlar istället risken som den enskilda 
personen kan utsättas för (Davidsson et. al, 1997, s.1-1V). Olika länder brukar ha något 
skilda kriterier på vilka risker som tillhör vilket område. En tumregel är däremot att för 
individrisk brukar det särskiljas på anställda och tredje person (allmänheten) (Davidsson 
et. al, 2003, s.111). Här värderas den acceptabla risken högre för anställda än för tredje 
person. Vanligtvis brukar de länder som använder kvantitativa mått i riskanalyser 
använda sig av en faktor på 10 för att särskilja den acceptabla risken mellan anställda 
och tredje person (Davidsson et. al, 2003, s.111).    
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Figur 7: Värdering av risk (Davidsson et. al, 1997) 

När kvantitativa riskanalyser genomförs i Sverige brukar den övre gränsen för 
individrisk där risker kan accepteras under vissa förutsättningar vara 10*/ per år och 
den övre gränsen för området där risker kan anses vara små vara 10*;per år (Davidsson 
et. al, 1997, 8-VI). Här antas att individen har en genomsnittlig känslighet för risken, att 
den kontinuerligt är närvarande och att individen befinner sig utomhus. Kriteriet lämpar 
sig enbart för beräkningar på allmänheten (tredje person) (Davidsson et. al, 1997, 8-VI). 

För samhällsrisk är den övre gränsen där risker kan accepteras under visa förutsättningar 
10*<per år för N=1 stycken döda och den övre gränsen för område där risker anses vara 
små 10*=per år och N=1 stycken döda (Davidsson et. al, 1997, 8-VIII), se figur 8.  

 

(ALARP) 
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Figur 8: Övre gränsen för acceptabel samhällsrisk (Davidsson et. al, 1997, 8-VIII) 

Den övre kurvan illustrerar den övre gränsen för samhällsrisker som kan accepteras 
under visa förutsättningar och den undre kurvan visar den övre gränsen för att 
samhällsrisker ska anses vara små.  

2.5.4 Riskanalysmetoder 

För att kunna utvärdera risker på ett trovärdigt sätt bör en metod definieras och 
användas. Beroende på vad som ska analyserar och hur djupgående analysen behöver 
vara samt vad för indata och utdata som finns till förfogande så passar olika metoder 
mer eller mindre. Enligt Davidsson et. al (2003, s.67) innehåller riskanalyser alltid 
kvalitativa inslag. Det blandas in när det kommer till avgränsning av analysobjektet, 
identifiering av riskkällor och val av riskmodell. Om analysen bara handlar om att 
identifiera riskkällor och/eller riskfyllda situationer kan en kvalitativ riskanalys vara 
tillräcklig. Om det däremot behöver genomföras en numerisk skattning av riskens 
storlek, behöver kvantifiering av sannolikheter och konsekvenser beräknas och således 
krävs en kvantitativ analysmetod.  

Enligt Johan Ingvarson och Annika Roos (2003) kan riskanalysmetoder delas in i tre 
olika kategorier beroende på användningsområde; Mänskliga faktorer, tekniska system 
och organisationsstruktur, se tabell 4.  
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Tabell 4:Riskanalysmetoder för olika användningsområden (Ingvarson & Roos, 2003, 
s.25) 

 Mänskliga faktorer Tekniska System Organisationsstruktur 
1 AEA Avvikelseanalys Avvikelseanalys 
2 Avvikelseanalys Felträdsanalys CRIOP 
3 CRIOP FMEA HEAT 
4 Felträdsanalys Grovanalys MIMIX 
5 HEAT HAZOP MORT 
6 Händelseträdsanalys Händelseträdsanalys RIA 
7 RIA Indexmetoder SMORT 
8 SLIM QRA  
9 THERP VTI-metoden  
10  What if?  

Vid analys av de kommande höghastighetsbanorna i Sverige kan en riskanalysmetod för 
ett tekniskt system vara lämpligt under utrednings – och produktionsfasen. Nedan 
presenteras några olika metoder kortfattat.  

Felträdsanalys 

Felträdsanalys kan vara både kvalitativ och kvantitativ beroende på syftet med analysen. 
Huvudsakliga syftet med metoden är att identifiera tekniska felfunktioner och 
mänskliga felhandlingar som skulle kunna leda till att en specifik oönskad händelse 
inträffar (Ingvarson & Roos, 2003, s.20). Felträdsanalys är en ”top-down” metod som 
utgår från ett bestämt fel, en så kallad topphändelse, för att sedan jobba sig nedåt i 
diagrammet för att försöka identifiera delhändelser eller direkta orsaker till att felet 
inträffar (Bergman & Klefsjö, 1991). Orsaker och delhändelser fortsätter brytas ned tills 
att oberoende händelser nås, så kallade bashändelser. Metoden är vanligt förekommande 
för komplicerade logiska system där det kan vara svårt att beskriva samverkan mellan 
olika fel (Bergman & Klefsjö, 1991).   

FMEA 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) är en systematisk metod för att identifiera 
möjliga fel i ett tekniskt system och vilka effekter dessa fel kan medföra (Tague, 2004). 
Genom att systematiskt granska komponenterna i systemet kan kritiska delar 
identifieras så att vidare analyser och åtgärder kan genomföras. Kortfattat ska FMEA 
besvara följande frågor ”Hur kan denna komponent fela?” och ”Vilken effekt får det för 
systemet om denna komponent felar?” (Ingvarson & Roos, 2003, s.21). Dessa frågor 
besvaras av en grupp experter inom området som identifierar tänkbara fel och från detta 
graderar frekvensen för att felet uppstår, konsekvensen av felet och sannolikheten för att 
upptäcka felet (Tague, 2004). FMEA är huvudsakligen en kvantitativ metod men kan 
kompletteras med kvantitativa inslag om felintensiteten för de olika feltillstånden i 
systemet är kända (Ingvarson & Roos, 2003, s.21).    
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HAZOP 

Hazard and Operability study (HAZOP) är huvudsakligen en kvalitativ metod. Den 
används till att kartlägga och identifiera riskerna som kan påverka systemet säkerhets- 
och produktionsmässigt. Analysen utförs ofta av en grupp oberoende experter inom 
området vars primära syfte är att identifiera risker och möjliga konsekvenser för olika 
scenarier (Davidsson et. al, 2003, s.81). Så kallad ledord används för att systematiskt 
beakta olika typiska avvikelser från normal funktionen (Davidsson et. al, 2003, s.81). 
De typiska avvikelserna för systemet bestäms innan studien påbörjas genom att de 
viktiga funktionerna och parametrar kombineras med ledorden (Davidsson et. al, 2003, 
s.82). Därefter studeras de typiska avvikelserna systematiskt för vardera delen i det 
studerade systemet. Om expertgruppen identifierar någon risk noteras det för vidare 
uppföljning (Davidsson et. al, 2003, s.82).  

Händelseträdsanalys 

Händelseträdsanalys påminner om felträdsanalys. Skillnaden är att istället för att 
identifiera förloppet för vad det var som bidragit till att felet uppstod, så analyseras 
potentiella konsekvenser av att felet inträffat (Davidsson et. al, 2003, s.84). Ett 
händelseträd kan beskrivas som en ”bottom-up” metod. Det innebär att man har en 
inledande händelse som studeras för att se vad den kan ge upphov till för konsekvenser 
(Davidsson et. al, 2003, s.84). Denna metod kan vara både kvalitativ och kvantitativ 
beroende på syftet med analysen.  

QRA – Quantitative Risk Analysis 

QRA är en kvantitativ metod som genom frekvens- och konsekvensberäkningar 
beräknar i absoluta mått hur stor risk en anläggning eller ett system utgör. QRA är ett 
systematiskt tillvägagångssätt där ett stort antal modeller kan används för att identifiera 
och beräkna risker. Metodiken bygger på tre delar; identifiering av risker, beräkning av 
frekvenser och sannolikheter samt beräkning av konsekvenser. Till respektive del kan 
en eller flera metoder användas. Resultatet som erhålls kan redovisas antingen som risk 
för den enskilda individen eller för en grupp människor inom ett område (Ingvarsson & 
Roos, 2003, s.23).  

2.5.5 Fredéns olycksmodell 

En metod som ofta används vid skattning av risken för tredjeman vid om-/nybyggnation 
av och kring järnväg i Sverige är en modell framtagen av Sven Fredén (2001), 
hädanefter kallad Fredéns olycksmodell. Modellen är en handbok för skattningar av 
sannolikheten för järnvägsolyckor och utarbetades på uppdrag av Trafikverket 
(dåvarande Banverket) för att riskanalyser av och kring järnväg skulle ha en gemensam 
grund (Fredén, 2001, s.3).  

Modellen bygger främst på olycksstatistik hämtat från Sparres (1995) arbete som 
analyserade järnvägsolyckor i Sverige mellan åren 1985–1994, men även statistik 
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hämtat från SJ och BIS för olyckor som inträffat på svensk järnväg mellan åren 1981 – 
1999 (Fredén, 2001, s.22). Modellen innehåller skattningar för flera orsaker som kan 
leda till urspårning.  

Under åren 1985 – 1994 rapporterades totalt 378 urspårningar för godståg (G-tåg) och 
persontåg (P-tåg), om det bortses från urspårningar på bangård vid växling (Sparre, 
1995), se tabell 5.  

Tabell 5: Antalet urspårningar för tåg fördelat över respektive år (Sparre, 1995)  

År 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Totalt: 
P-tåg 8 8 10 4 8 8 6 9 3 4 68 
G-tåg 33 50 44 30 21 21 30 31 25 25 310 

Då antalet olyckor som inträffade under denna period inte var många var det svårt att få 
en statistisk signifikans för de olika exponeringsvariablerna. Enbart när olyckorna 
delades in i följande tre orsakskategorier var de signifikanta:  

§ Tekniskt fel på banan, 
§ Tekniskt fel på fordonet,  
§ Operativa fel, felhandlingar, felaktiga åtgärder.   

Dessa tre kategorier delades i efterhand upp i flera olika exponeringsvariabler såsom 
rälsbrott som leder till urspårning per vagnaxelkilometer, solkurvor som leder till 
urspårning per spårkilometer och förväntat antal olyckor fördelat på tågslag och 
vagnaxelkilometer (Fredén, 2001). För att få med konsekvensavstånd finns det också 
spridningsmått givet en urspårning presenterat i modellen som baserats på statistiken 
från Sparres (1995) arbete, se tabell 6.    

Tabell 6: Spridningsmått från spårmitten efter urspårning (Fredén, 2001, s.15) 

Avstånd från spår [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 > 25 Okänt 
Persontåg 69% 16% 2% 2% 0% 12% 
Godståg 64% 18% 5% 2% 2% 9% 

2.5.6 Badkarskurvan 

Badkarskurvan är en av flera metoder som försöker beskriva hur felintensiteten ändras 
med tiden för en komponent i ett distributionssystem under dess livscykel. Den brukar 
vanligtvis delas in i tre olika faser (Wilkins, 2002). Enligt Wilkins (2002) brukar det i 
inkörningsfasen vara många ”barnsjukdomar” vilket bidrar till en hög felintensitet. 
Anledningen till detta kan vara missar i tillverkningen, okända fel och hantering. Efter 
inkörningsfasen kommer den normala fasen. I normala fasen inträffar det få fel och 
felintensiteten antas därför vara konstant. Här har de mindre felen rättats till, de tidigare 
okända felen har kunnat förebyggas och rätt hantering av komponenten är känd. När 
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komponenten slutligen börjar nå slutet av sin livstid ökar återigen felintensiteten. Det 
kan bero på slitage och liknande.  

 

Figur 9:Badkarskurvan 

I figur 9 illustreras de tre olika faserna. Här är det en högre felfrekvens i början som 
med tiden sjunker. Efter en tid blir felfrekvensen låg och någorlunda konstant. Det 
fortsätter den vara tills att systemet börjar nå slutet på sin livslängd. Vid slutet av sin 
livslängd går systemet in i sista fasen där felfrekvensen börjar öka.  
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3. Metod 
Att bedöma säkerheten hos stora tekniska system är svårt. För att kunna skapa en 
riskbild är det viktigt att analysera rätt delar av system och uppskatta olyckors frekvens 
och konsekvens. Detta avsnitt redovisar arbetsprocessen och olika metoder som använts 
vid riskanalys, validering av data samt beräkning av frekvens och konsekvens för 
urspårning.  

3.1 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen för detta examensarbete kan delas in i fyra delar; förstudie, 
datainsamling, modellering och slutförande. Förstudien innefattade 
problemformulering, litteraturstudier och intervjuer. Under arbetet med 
problemformuleringen definierades syftet och frågeställningarna. Syftet med 
intervjuerna och litteraturstudien var att samla in mer information om 
höghastighetsbanor, Sveriges järnväg och riskanalysmetoder. Datainsamlingsfasen gick 
ut på att samla in och bearbeta data. Datainsamlingen skedde främst via databasen 
Synergi på Trafikverkets kontor i Borlänge. Under denna fas erhölls även information 
om allvarliga olyckor där höghastighetståg varit inblandade.  Den tredje delen var 
modelleringsfasen, där insamlade data jämfördes med äldre statistik och en teoretisk 
modell för konsekvensavståndsskattning skapades. Syftet var att bekräfta den äldre 
statistikens validitet och undersöka hur hastighet påverkar konsekvensavstånd. I den 
sista fasen sammanställdes och analyserades resultaten. Utifrån dessa formulerades 
slutsatser och rekommendationer gällande riskanalyser för de planerade 
höghastighetsbanorna.  

3.2 Människa, teknik och organisation  

Vid olycksutredningar är det viktigt att förstå relationen mellan människa, teknik och 
organisation (MTO) (Martelius, 2016). Samspel mellan människa, teknik och 
organisation sker i alla komplexa system. Här kan människan vara den som opererar 
systemet, tekniken vara alla delar i systemet och organisationen vara hur systemet ska 
hanteras. Några miljöer där samverkan och samspel ständigt sker mellan människa, 
teknik och organisation presenteras i tabell 7.  

Tabell 7: Miljöer där samverkan och samspel ständigt sker mellan människan, tekniken 
och organisationen (Martelius, 2016, s.32) 

M(änniska) T(eknik) O(rganisation) 
Motivation Ergonomi Rutiner/instruktioner 
Kompetens Larm Ledarskap 

Kunskap/Färdighet Fordon Krav/kontroll/stöd 
Attityd/Beteende Buller/vibrationer Arbetstider/tempo 

Över-/understimulerad Signaler/Logik Service/kontrollrutiner 
Ensamarbete Yttre påverkan/snö/is/vind Säkerhetskultur 
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Förståelse för samspelet mellan olika delar i ett system möjliggör identifiering av dess 
brister. I detta examensarbete har diskussioner kring människa, teknik och organisation 
genomförts för att få en bättre bild av eventuella risker.  

3.3 Frekvensskattning för urspårning  

För att kunna utvärdera olycksfrekvens och konsekvens är det viktigt att först identifiera 
vilka olyckor som kan inträffa på järnväg. SWECO (2012) har identifierat följande 
olyckor:   

§ Urspårning 
§ Kollision, tåg – tåg 
§ Kollision, tåg – objekt 
§ Brand 
§ Passagerare skadad på plattform 
§ Plankorsningsolyckor 
§ Person skadad bredvid spår 
§ Andra olyckor 

En metod för att skatta urspårningsintensiteten är att studera olyckor som redan har 
inträffat. I Sverige finns i dagsläget inga höghastighetsbanor. Det medför att statistiken 
som finns att tillgå kommer från olyckor som antingen inträffat på konventionella banor 
i Sverige eller på höghastighetsbanor utomlands.  

Fredéns olycksmodell baseras på statistik från konventionell järnväg i Sverige och utgör 
därför ett potentiellt riskanalysverktyg för höghastighetsbanorna. Statistiken är dock 
över 20 år gammal, vilket kan medföra en osäkerhet. För att undersöka om 
urspårningsintensiteten varit konstant över tiden har ett test genomförts där ny statisk 
inhämtats och jämförts mot äldre statistik. En schematisk bild av tillvägagångssättet för 
verifiering av tillförlitligheten hos Fredéns olycksmodell presenteras i figur 10.  

 

Figur 10: Schematisk bild över tillvägagångssättet för att verifiera tillförlitligheten hos 
Fredéns olycksmodell 

3.3.1 Insamling, bearbetning och analys 

I Sverige finns totalt 16 500 spårkilometer, varav Trafikverket förvaltar drygt 14 700 
kilometer. Detta motsvarar 89 procent (Trafikverket, 2015). I detta examensarbete har 
datamaterialet gällande urspårning på järnväg inhämtats från Trafikverkets IT-system 
Synergi. När olyckor, tillbud och avvikelser sker på järnvägen som Trafikverket 
förvaltar ska detta rapporteras i Synergi (SHK, 2014, s.24). Det medför att den 
olycksstatistik som kan hämtas från Synergi på ett bra sätt beskriver olycksbilden på 
svensk järnväg om rapporteringen sker som den ska, vilket har antagits i detta arbete.  
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Det planerade höghastighetsnätet ska främst trafikeras av persontåg. Olycksutredningar 
av urspårningar för persontåg har därför hämtats. Fredéns olycksmodell bygger till stor 
del på data som sammanställdes av Sparre (1995). För att kunna skapa en modell som är 
jämförbar med Fredéns olycksmodell är det därför lämpligt att utgå från Sparres (1995) 
variabler vid bearbetning av olycksutredningarna, se tabell 8.  

Tabell 8: Utvalda variabler (Sparre, 1995, s.3) 

Variabel Urspårning 

1 Datum 

2 Plats 

3 Hastighet 

4 Tillåten hastighet 

5  Spridning 

6 Orsak 

7 Linje 

8 Växel 

9 Bangård 

 

Val av variabler 

Variablerna datum och plats skiljer de olika urspårningarna åt. Variabeln orsak har 
inkluderats på grund av att den är intressant att studera för alla olyckor.  

Hastighet är en naturlig parameter att inkludera vid hantering av urspårningar. Både 
hastighet och tillåten hastighet har därför tagits med som variabler.  

Begreppet spridning avser det avstånd som ett tåg färdas från banvallen efter en 
urspårning. Vid riskanalys är spridning en viktig variabel. Den inkluderas därför i 
modellen. 

Variablerna linje, växel och bangård valdes på grund av att det var intressant att se var 
urspårningen inträffat.  
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Klassindelning av variabler  

För att den insamlade informationen ska kunna hanteras har några variabler blivit 
klassindelade. Indelningarna är hämtade från Sparres (1995) arbete.  

Tabell 9: Klassindelning hastighet (Sparre, 1995, s.7) 

Intervall [km/h] Klass Intervall [km/h] Klass 
Okänd hastighet 0 60-79 4 

0-19 1 80-99 5 
20-39 2 100-119 6 
40-59 3 >119 7 

Från tabell 9 kan klasserna för olika hastighetsintervall utläsas. Dessa klasser kommer 
användas för variablerna hastighet och tillåten hastighet.   

Tabell 10: Klassindelning spridning (Sparre, 1995, s.10) 

Intervall [m] Klass Intervall [m] Klass 
Okänd spridning 0 5-15 3 

0-1 1 15-25 4 
1-5 2 >25 5 

Från tabell 10 kan spridningsklasserna utläsas.  

Tabell 11: Klassindelning orsak (Sparre, 1995, s.11) 

Intervall  Klass Intervall  Klass 
Fel på banan 1 Personal 4 
Samverkande 

orsaker 2 Andra orsaker 5 

Fel på rullande 
material 3   

Tabell 11 illustrerar klassindelningen för orsak.  

Analys av data 

När variablerna var insamlade fördelades dessa i tre olika tabeller. Den första tabellen 
visade spridning och hastighet, den andra visade orsak och den sista visade en 
fördelning över antalet urspårningar för respektive år. Syftet med denna indelning var 
att ta reda på om hastigheten påverkade den vinkelräta spridningen samt om orsaken till 
eller intensiteten för urspårning hade ändrats med tiden.  

Precis som i Sparres (1995) arbete antogs det att förväntat antal urspårningar under en 
period kan beskrivas av en poissonfördelning med konstant urspårningsintensitet. 
Urspårningar kan nämligen betraktas som diskreta slumpmässiga händelser som sker 
oberoende av varandra.  
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För att ta reda på om urspårningsintensiteten hade ändrats med tiden undersöktes först 
huruvida en konstant medelurspårningsintensitet kunde antas för respektive tidsperiod. 
Enligt Rychlik och Ryden (2006, s.173) kan en konstant medelurspårningsintensitet 
antas för en possionfördelning om följande samband är uppfyllt:  

 8>? = 2 AB(ln AB − ln A)
F
BG# < I-.-/

$ (J − 1), (4) 

J är antal år, AB är antal olyckor för respektive år och A är medelvärdet för intensiteten 
över tidsperioden.  

För att ta reda på om den äldre urspårningsintensiteten även kunde beskriva den nya, 
genomfördes ytterligare ett test där två hypoteser ställdes mot varandra.  

H0: K = A	 dvs. nya fördelningen kan beskrivas av X ~ Po(A) 

H1: K < 	A dvs. H0 kan avvisas om P (X ≤ x) ≤ 0.05, där X är den äldre intensiteten och 
x är den nya. 

För resterande kategorier genomfördes inga tester utan enbart observation. Anledningen 
till detta var att antalet urspårningar var begränsat. 

3.4 Konsekvensskattning vid urspårning 

Ett tåg som spårar ur blir ofta kvar på banvallen och påverkar således inte omgivningen 
nämnvärt. Ibland händer det dock att tåget ändrar färdriktning och lämnar banvallen. 
När detta sker kan omgivningen påverkas i olika grad beroende på hur långt tåget når 
från spårmitten (Svensson et. al, 1995).  

I det här examensarbetet uppskattades ett spridningsintervall baserat på den insamlade 
urspårningsstatistiken för persontåg på konventionell järnväg 2008 – 2016. På så sätt 
skapades en bild av hur spridningen fördelat sig och om den påverkats av hastigheten 
vid urspårningen. Spridningen för höghastighetsolyckor analyserades utifrån bilder som 
tagits av olycksplatser.  

För att få en uppfattning om vilket spridningsmått ett lok som mest kan få givet en 
urspårning i hög hastighet, har även en teoretisk modell skapats.  

3.4.1 Teoretiskt avstånd från spårmitten 

För att skapa en bild av vilka avstånd ett lok teoretiskt skulle kunna färdas från 
spårmitten givet en urspårning, användes en liknande modell som Svensson et. al (1995) 
använde i arbetet ”Dubbelspårsutbyggnad Kävlinge-Lund: Konsekvenser och 
skyddsåtgärder vid urspårning eller kollision”. 

Ett tåg som spårar ur på en raksträcka antas vid urspårningen ändra sin färdriktning med 
en vinkel M. Den ändrade färdriktningen innebär att hastigheten i x-led (ursprunglig 
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färdriktning) kommer att reduceras och hastigheten i y-led kommer att öka, enligt 
ekvation 5 och 6 (Svensson et. al, 1995). Hastigheten ' i den nuvarande färdriktningen 
kommer dock att vara lika stor som eller mindre än den ursprungliga hastigheten '- i x-
led. 

 'N = ' ∗ cosM, (5) 

 'R = ' ∗ sinM. (6) 

För att en hastighetsförändring ska inträffa krävs en kraft T. Kraften kan delas upp i två 
sidokrafter, TN och TR. Dessa krafter brukar normalt verka under en begränsad tid, DU 
och ger således en acceleration i den riktning som kraften verkar. Om det antas att 
kraften är konstant under tiden DU, kan krafterna beräknas enligt (Svensson et. al, 1995) 

 TN =
V∗)W
XY

, (7) 

 TR =
V∗)Z

XY
, (8) 

där [ är tågets massa och 'N respektive 'R är tågets hastighet i de olika riktningarna. 

Vid stor riktningsändring finns det risk för att tåget stjälper. Den enda kontakten som 
tåget har med omgivningen är med rälsen alternativt, vid en urspårnings första skede, 
banvallen (Svensson et.al, 1995).  Den riktningsändring som tåget får efter urspårning 
antas därför vara kopplad till den sidokraft som verkar på tåget i höjd med hjulen 
(Svensson et.al, 1995). Denna sidokraft kan leda till att tåget börjar luta, se figur 11.  

  

 

Figur 11: Lutning till följd av kraften F 
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Om vinkeln α uppnår ett visst gränsvärde kommer den, enligt Svensson et. al (1995), 
fortsätta öka oavsett om vidare kraft tillförs eller inte. Det innebär att tåget kommer 
stjälpa och uppnå en vinkel på ~90°. Om detta gränsvärde inte uppnås och ingen vidare 
kraft tillförs kommer vinkeln istället att minska och slutligen bli 0°. Den maximala 
lutning som loket kan ha utan att stjälpa varierar, men generellt kan det antas att så 
länge `	 ≤ 25° kommer lutningen så småningom att återgå till 0° (Svensson et.al, 
1995). Kriteriet för att stjälpning ska inträffa är således ett samband mellan hastigheten 
', riktningsändringen M och kraftens varaktighet DU (Svensson et.al, 1995).  

Eftersom storleken hos kraften är ett samband mellan ', DU och j, (se ekvation 8) får ett 
lok med hög hastighet ' vid urspårningstillfället förmodligen en mindre 
riktningsändring j om tåget inte stjälper. Vidare har det antagits att den fortsatta 
rörelsen hindras mer om loket stjälper än om det inte gör det. Det har därför varit 
intressant att hitta den största riktningsändringen som ett lok kan ha utan att stjälpa. Den 
största riktningsändringen för hastigheter upp till 200 km/h kan erhålls från Svensson et. 
al (1995) för tre olika varaktigheter för kraften, DU = 0.1, 0.2 och 0.4 sekunder. Enligt 
dessa data följer riktningsändringen för olika hastigheter ett tydligt mönster.  I detta 
examensarbete har dessa datapunkter därför extrapolerats. Syftet har varit att hitta jVcN 
för hastigheter upp till 320 km/h.  

Enligt Svensson et. al (1995) kan kraften som får loket att ändra riktning antas verka 
konstant längs lokets hela sida. Sträckan som loket färdas under den tid som kraften 
verkar kan därför inte överstiga lokets längd. I det här arbetet antogs loket vara 20 meter 
långt. För ett objekt som färdas i 320 km/h tar en förflyttning på 20 meter drygt 0.22 
sekunder. I arbetet gjordes därför antagandet att riktningsändringen kunde beskrivas av 
den extrapolerade data som fanns för 	DU = 0.2 sekunder.  

Enligt Svensson et. al (1995) innehåller beräkningarna för jVcN	betydande osäkerheter. 
Det kan bero på att tyngdpunkten varierar för olika lok, att spåret lutar eller att andra 
krafter verkar längs loket. För att extremvärden för den maximala riktningsändringen 
skulle täckas in, kopplades en variationskoefficient till riktningsändringen. Enligt 
rekommendation från Svensson et. al (1995) ansattes variationskoefficienten,	Re till 
0.5.  

Vid urspårningstillfället är hastigheten ' lägre än eller densamma som den ursprungliga 
hastigheten 'f  (Svensson et. al, 1995, s.8). Enligt Bodnar et.al (2016) kan 
hastighetsreduceringen som uppstår mellan banvallen och tåget vid urspårning beskrivas 
som  

 ' = '-
$ − g, (9) 

där A ges av 
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 g =
$hijk

l1mno
. (10) 

pY är motståndskraften mellan hjulets rörelse och banvallens betongyta. P är tyngden 
som verkar på hjulet, Q är hjulets tyngd och b är längden på slipern. Fixerade spår 
saknar slipers. I modellen har b därför definierats som den sträcka som tåget färdas på 
banvallen efter en urspårning, och ges därför av   

 	q = rsfF, (11) 

där rsfF är lokets längd. pY kan beskrivas som 

 pY =
$tu*tn

u
(v + x), (12) 

där 5 är hjulets radie och y är djupet som hjulet skär ner i banvallen.  

Det leder till att loket omedelbart efter en urspårning kan få en förändrad rörelseriktning 
jVcN  och en förändrad hastighet '.  

Under den fortsatta färden kommer loket att bromsas in, på grund av ojämnheter i 
markytan. Inbromsningen varierar beroende på hur mycket hjulen sjunker ner i marken, 
hur ojämn marken är och om det finns andra objekt som kan få loket att bromsa in 
ytterligare. I en förenklad modell definieras inbromsningen, enligt Svensson et. al 
(1995), som friktionen r mellan loket och marken. Den inbromsade kraften ges därför 
av  

 T, = &[z, (13) 

vilket ger hastighetsförändringen 

 t)

tY
= −

u

V
= −&z. (14) 

Detta medför att loket stannar efter tiden 

 U, = ' &z, (15) 

och att den totala bromssträckan blir 

 {, = 'U, − &z
Y|
n

$
+ ' 2ℎ z. (16) 

Här är ' 2ℎ z det avstånd som ett lok hinner färdas, från en banvall med höjden h, 
innan det når marken. Den totala sträckan {R som loket rört sig vinkelrätt från 
spårmitten beräknas som   

 {R = {, ∗ sin	(jVcN). (17) 
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Svensson et.al (1995) påpekar att markens friktion beror av väderlek och temperatur och 
därför varierar över tid.  För att täcka in friktionens extremvärden ansätter Svensson 
et.al (1995) friktionskoefficienten r	 till 0.5 och en variationskoefficient R~ till 0.5. I 
det här examensarbetet har samma antaganden gjorts.  

Givet att både jVcN	och r är statistiskt oberoende och lognormalfördelade kring sitt 
medelvärde, vilket kan anses rimligt, förväntas även	{R vara lognormalfördelad. 
Eftersom osäkerheter råder kring MVcN och r kommer osäkerheter även kopplas till {R. 
Det leder till att medelvärdet och varianskoefficienten för {R kan beskrivas enligt 

 {R = '-
$U, − &z

Y|
n

$
∗ sin	(jVcN), (18) 

 
5� = 5e$ + 5Ä$. (19) 

Utifrån dessa värden beräknas lognormalfördelningen (Rychlik & Rydén, 2006, s.199). 

 ln {R ∈ Ç([, Ñ
$). (20) 

För lognormalfördelning gäller  

 > {R = {R = ÖV1Ü
n $, (21) 

 5R {R = exp Ñ$ − 1 . (22) 

För beräkning av den kumulativa fördelningen för ett givet avstånd X, användes 
följande samband (Rychlik & Rydén, 2006, s.200):  

 v ä > å = v lnä > lnå = 1 − v m < lnå = 1 − Φ
V*èêë

Ü
, (23) 

där värdet för F(Z) hämtades från tabell 1 ur Rychlik & Rydén (2006).   

3.4.2 Omgivande vall  

En omgivande vall kan påverka avståndet som loket hinner färdas vinkelrätt från 
banvallen. Vanligtvis brukar en säkerhetszon inrättas runt spåret för att underhåll av 
spår ska kunna genomföras. Den omgivande vallen måste inrättas utanför 
säkerhetszonen. I detta examensarbete har det antagits att säkerhetszonen sträcker sig 
minst lika långt från spåret som den fysiska barriär som enligt Trafikverket (2014b) ska 
inrättas runt höghastighetsbanor. Eftersom den fysiska barriären måste placeras minst 
fem meter från spåret (Trafikverket, 2014b), har det i arbetet antagits att även 
säkerhetszonen sträcker sig fem meter från spåret.  

När loket lämnar banvallen kommer hastigheten under de första fem metrarna 
(vinkelrätt från banvallen) reduceras enligt tidigare beskrivet förlopp. Därefter kommer 
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en större kraft att börja bromsa loket. Den bromsande kraftens storlek beror främst på 
vallens lutning, M)css, men även andra faktorer såsom vallens hårdhet och 
friktionskoefficient. Här är antagandena för friktionskoefficienten ρ desamma som 
tidigare i arbetet. De krafter som antas påverka inbromsningen när loket färdas på vallen 
är friktionskraften och normalkraften. 

Det medför att den bromsande kraften som verkar på vallen är 

 T)css = [ ∗ & ∗ z +[ ∗ z ∗ sinM)css, (24) 

vilket ger inbromsningen 

 [ =
t)

tY
= & ∗ z + z ∗ sinM)css. (25) 

Om sträckan som loket färdas i luften är kortare än 5 meter, kommer loket även färdas 
en sträcka på plan mark innan det når vallen. Den sträckan ges som  

 ì = 5 − î 2ℎ z, (26) 

där  

 î = ' ∗ sin jVcN . (27) 

Tiden som det tar för loket att färdas distansen ì ges av 

 U = ï
ñóï ò

	* ïn

ñnón(ï ò)n
	ô	

nW
ñó(ï ò)

. (28) 

Hastigheten som loket har när det når vallen blir således 

 'öR = ' − &zU. (29) 

Tiden det tar för loket att gå från hastigheten 'öR till stillastående beräknas genom 

 UõYBss =
)úZ

Äh1h∗ùûêüò†°°
, (30) 

och avståndet som tåget beräknas nå vinkelrätt från spårmitten blir således 

 {R = 5 + sinMVcN ∗ cosM)css ∗ ( 'öR ∗ UõYBss −
Äh∗Y¢j£°°

n

$
). (31) 

Om sträckan som loket färdas i luften är längre än fem meter behövs inte steg 26, 28 
och 29. Den totala sträckan som loket når vinkelrätt från spårmitten blir då istället 

 {R = î 2ℎ z + sinMVcN ∗ cosM)css ∗ ( ' ∗ UõYBss −
Äh∗Y¢j£°°

n

$
). (32) 
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4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas all statistik som inhämtats och bearbetats. Här presenteras även 
alla beräkningar och resultaten som har erhållits. Vidare analys kring resultaten 
presenteras först i diskussionsavsnittet.  

4.1 Data och analys 

Under åren 2008 – 2016 inträffade det totalt 18 urspårningar för persontåg, om det 
bortses från urspårningar som inträffat på bangård eller vid växling på stationsområde, 
på den järnväg som Trafikverket förvaltar. Orsaken till urspårningarna och hastigheten 
vid urspårning har varierat men spridningen har varit någorlunda konstant. I genomsnitt 
har det skett två urspårningar per år. Nedan följer den framtagna statistiken. 

Tabell 12: Spridning vinkelrätt från spårmitten efter urspårning med avseende på 
hastighet för persontåg på svenskjärnväg mellan åren 2008–2016 

 Okänd 
spridning  0–1 m 1–5 m 5–15 m 15–25 m >25 m 

Okänd 
hastighet 1 5 2 - - - 

0–19 km/h - - - - - - 
20–39 km/h - 1 - - - - 
40–59 km/h - 3 - - - - 

60–79 km/h - 1 - - - - 

80–99 km/h - 1 - - - - 
100–119 

km/h 1 - - - - - 

>119 km/h - 3 - - - - 

Från tabell 12 kan utläsas att hastigheten vid urspårning varierat kraftigt. Från 20 km/h 
till över 120 km/h. Spridningen har däremot varit någorlunda konstant och legat runt 0 – 
1 meter dock med två undantagsfall där spridningen varit större än 1 meter.  
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Tabell 13: Urspårningsorsak med avseende på hastighet för persontåg mellan åren 
2008 - 2016 

 
Fel på 
banan 

Samverkande 
orsaker 

Fel på 
rullande 
Material 

Personal Andra 
orsaker 

Okänd 
hastighet 1 - - 4 3 

0–19 km/h - - - - - 
20–39 km/h - - - - 1 
40–59 km/h - 1 - - 2 
60–79 km/h - 1 - - - 
80–99 km/h - - - - 1 

100–119 
km/h - - 1 - - 

>119 km/h - - 2 - 1 

I tabell 13 illustreras olika orsaker som lett till att urspårning inträffat med avseende på 
hastighet. Framförallt verkar de flesta urspårningar ha inträffat av händelser som varken 
kan förknippas med tåget, rälsen eller mänskligt felhandlande. Det har varit stenar som 
fallit ned på rälsen, översvämningar och andra naturfenomen. Utöver dessa 
okontrollerbara händelser är mänskligt felhandlande den kategori som varit den främsta 
orsaken som lett till urspårning. När det kommer till dokumenterade hastigheter är det 
framförallt rullande material som varit orsaken till urspårning vid hastigheter över 100 
km/h. 

Tabell 14:Antal urspårningar för persontåg mellan åren 2008 – 2016 fördelat över 
respektive år 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt: 
Antal 1 1 4 1 3 1 3 3 1 18 

Från tabell 14 kan utläsas att antalet urspårningar mellan åren 2008 – 2016 har varierat 
mellan 1 – 4 stycken. År 2010 inträffade flest urspårningar, totalt fyra stycken. Åren 
2008, 2009, 2011, 2013 och 2016 är de år där färst urspårningar skett med en urspårning 
vartdera året. I snitt har det skett två urspårningar per år. 

4.1.1 Beräkningar  

I detta avsnitt presenteras beräkningarna för det statistiska test som genomfördes för 
jämförandet mellan Sparres (1995) olycksstatistik och den hämtad för åren 2008 – 2016. 
Även beräkningarna för det teoretiska spridningsmåttet som ett lok får givet urspårning 
under ogynnsamma förhållanden presenteras.  
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Statistisk jämförelse mellan urspårningsintensitet 

Under åren 1985 – 1994 inträffade 68 stycken urspårningar för persontåg och under 
åren 2008 – 2016 inträffade 18 stycken urspårningar för persontåg på svensk järnväg. 

Ett snitt för åren 1985 – 1994 är således 6,8 urspårningar/år medan för åren 2008 – 2016 
ligger snittet på 2 urspårningar/år. För att kontrollera att dessa medelvärden skulle 
kunna beskriva det förväntade antalet olyckor per år under de givna tidsperioderna 
genomfördes följande, se ekvation 4: 

1985 – 1994: 

8>? = 2 AB ln AB − ln A

F

BG#

= 2 AB ln AB − ln 6,8

#-

BG#

= 

2 ∗ ((8(ln 8 − ln 6,8) + 8(ln 8 − ln 6,8) + ⋯+ 4(ln 4 − ln 6,8)) =	 

8,25 < I-.-/
$ 10 − 1 = 16,919 

2008 – 2016: 

8>? = 2 AB ln AB − ln 2

®

BG#

= 

2 ∗ ((1(ln 1 − ln 2) + 1(ln 1 − ln 2) + ⋯+ 1(ln 1 − ln 2)) =	 

5,91 < I-.-/
$ 9 − 1 = 15,507 

Resultaten från detta test indikerar att medelintensiteten 6,8 urspårningar per år kan 
beskriva urspårningsintensiteten under perioden 1985 – 1994 och 2 urspårningar per år 
kan beskriva urspårningsintensiteten under perioden 2008 – 2016. 

För att se om urspårningsintensitet under perioden 1985 – 1994 även skulle kunna 
beskriva intensiteten för 2008 – 2016 utfördes följande hypotestest: 

H0: K = 6,8	dvs. nya fördelningen kan beskrivas av X ~ Po (6,8) 

H1: K	 < 6,8  

Medelvärdet för intensiteten för 2008 – 2016 är två. Det ger följande:  

v 6,8 ≤ 2 =
-.-<™-1-.-$®=

$
= 0.0363 < 0.05  

Resultatet från denna undersökning gav att då v 6,8 ≤ 2 < 0.05 så kan hypotesen om 
konstant intensitet över perioderna förkastas. 
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Teoretisk beräkning av spridning 

Nedan följer beräkningen av det teoretiskt längsta avståndet från banvallen som ett lok 
skulle kunna färdas, givet att det spårat ur med den största riktningsändringen som inte 
leder till att loket stjälper och att variablerna som presenteras i tabell 15 används.  

Tabell 15: Konstanta variabler som använts vid beräkningen av det teoretiskt längsta 
avståndet från banvallen som ett lok skulle kunna färdas efter en urspårning 

g [m/s2] 9.82 
h [m] 0.1 

RF 0.5 
Rr 0.5 

V0 [m/s] 90 
r 0.5 

P [N] 60 000 
Q [N] 6000 
d [m] 0.01 
R [m] 0.4 

Från extrapoleringen erhölls följande graf för den maximala riktningsändringen jVcN.  

 

Figur 12: Maximala riktningsändring som funktion av impulsens varaktighet för olika 
värden på hastigheten.  

För '- 	= 	90	[/{ (324 km/h) och DU	 = 	0.2	{ blir j	VcN = 	2.23°. Hastigheten som 
loket har när det lämnar banvallen blir således enligt ekvation 9    

' = 	 90$ −
$∗®.≠$∗ n∗Æ.ÆØ∗Æ.∞ôÆ.ÆØn

Æ.∞ =----1=--- ∗$-

=----1mn∗±ÆÆÆ
= 89.5	[/{ 
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Tiden det tar för loket att stanna efter urspårningen blir enligt ekvation 15 

U, =
89.5

0.5 ∗ 9.82
= 18.2	{ 

vilket medför att loket hinner färdas  

{, = 89.5 ∗ U, − 0.5 ∗ 9.82 ∗
U,
$

2
+ 89.5 ∗ 2 ∗ 0.1 9.82 = 830	[ 

se ekvation 16, innan det stannar. Den vinkelräta sträckan från banvallen som loket 
färdas blir då enligt ekvation 17  

{R = 	 {, ∗ sin 2.23° = 32.3	[ 

Då en osäkerhet råder kring r och jVcN  genomfördes en logaritmisk normalfördelning 
för avståndet {R  för att få en överblick över spridningen. Spridningens medelvärde är  

{R = {R = 32.3	[ 

och variationskoefficienten  

5R = 0.5$ + 0.5$ = 0.707 ≈ 0.7 

Givet dessa värden kan det väntevärdet och standardavvikelsen för 
lognormalfördelningen beräknas. Från ekvation 21 och 22 beräknas värdena 

[ = 3.16 

Ñ = 0.64 

vilket gav 

ln {R ∈ Ç(3.16, 0.64
$) 

Den kumulativa fördelningen beräknas från ekvation 23. Följande värde erhölls för å	 =
15	[  

v ä > 15 = 1 − v lnä < rA15 = 1 − v 3.16 < ln 15 = 1 − Φ
3.16 − ln 15

0.64
≈ 24,1% 

Denna beräkning genomfördes för X = 0.1, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75 och 90 meter. Följande kumulativa värde erhölls för respektive avstånd:  
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Avstånd 
X [m]: 

Kumulativ 
fördelning [%]: 

0.1 0 
1 0 
5 0,0076 
10 0,090 
15 0,241 
20 0,401 
25 0,539 
30 0,650 
35 0,735 
40 0,799 
45 0,847 
50 0,8824 
55 0,909 
60 0,930 
65 0,945 
70 0,957 
75 0,966 
90 0,983 

Figur 13: Kumulativa värden för olika avstånd 

Givet att en vall införs kan det vinkelräta avståndet loket når från spårmitten reduceras. 
Nedan följer beräkningar och resultat för införandet av en vall på avståndet fem meter 
från rälsen med en höjd på sex meter och en lutning på 20°.  

Från ekvation 26 beräknas avståndet ì som loket åker på marken innan det når vallen  

ì = 5 − 89.5 ∗ sin 2.23 ∗ 2 ∗
0.1

9.82
= 4.5	[ 

Enligt ekvation 28 blir tiden det tar för loket att färdas avståndet ì  

U = ≠®./∗ùûê($.$™)

-./∗®.≠$∗ùûê($.$™)
		–	

(µ∂.∑∗∏π∫ n.nm )n

(Æ.∑∗∂.µn∗∏π∫ n.nm )n
ô

n∗W

Æ.∑∗∂.µn∗∏π∫ n.nm
	G1,3	{ 

vilket ger från ekvation 29 att hastigheten vid början av vallen blir  

'öR = 83	[/{ 

Enligt ekvation 30 blir tiden det tar för loket att stanna efter att den börjat färdas på 
vallen  

UõYBss = 10	{ 
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vilket enligt ekvation 31 ger att avståndet som tåget färdas vinkelrätt från spårmitten blir  

{R = 20.2	[ 

Med samma variationskoefficienter som vid beräkning utan omgivande vall ges från 
ekvation 21 och 22 att standardavvikelsen (Ñ) och medelvärdet ([) för 
lognormalfördelningen blir 

[ = 2.69 

Ñ = 0.64 

vilket från ekvation 23 ger följande kumulativa värden för respektive avstånd:  

Avstånd 
X [m]: 

Kumulativ 
fördelning [%]: 

0.1 0 
1 0 
5 0,045 
10 0,272 
15 0,512 
20 0,685 
25 0,798 
30 0,869 
35 0,913 
40 0,942 
45 0,961 
50 0,973 
55 0,981 
60 0,987 
65 0,990 
70 0,993 
75 0,995 
90 0,998 

Figur 14: Kumulativa värden för olika avstånd vid införandet av en vall 

4.2 Urspårningsintensitet 

Urspårningsintensiteten för persontåg på svenskjärnväg under åren 1985 – 1994 kan 
beskrivas av medelvärdet 6,8 urspårningar/år. Under tidsperioden 2008 – 2016 kan 
motsvarande medelvärdet för urspårningsintensiteten beskrivas av 2 urspårningar/år.  

Med en 95 – procentig signifikansnivå kan det antas att antalet urspårningar per år har 
reducerats från tidsperioden 1985 – 1994 till tidsperioden 2008 – 2016.  
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4.3 Avstånd från spårmitten  

Från figur 13 erhölls de kumulativa värden för olika avstånd i en hastighet på 90 m/s 
(324 km/h). Det gav följande kumulativa sannolikhetsfördelning:   

 

Figur 15: Fördelningsfunktion för avstånd från spårmitten som ett lok kan nå då 
urspårning med ett ogynnsamt förlopp har inträffat.  

Givet att en urspårning med ett ogynnsamt förlopp har inträffat i 90 m/s (324 km/h) för 
ett lok, har vissa spridningar en högre sannolikhet att inträffa än andra. I tabell 16 
presenteras fördelningen i ett spridningsdiagram. Här kan ses att sannolikheten att 
hamna mer än 5 meter från spårmitten är 99 % och att hamna över 25 meter är 46 %. 

Tabell 16: Fördelning för det vinkelräta avståndet som ett lok kan färdas från 
spårmitten givet en urspårning med ogynnsamt förlopp i 324 km/h  

Avstånd från spår [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 > 25 
Lok 0% 1% 23% 30% 46% 

Om den kumulativa sannolikhetsfördelningen kopplas till säkerhetsavstånden fås tabell 
17. 
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Tabell 17: Sannolikhet att överskrida minsta säkerhetsavstånd givet en urspårning i 324 
km/h med ogynnsamt förlopp 

I tabell 17 ges sannolikheterna för att överskrida de minsta säkerhetsavstånden som 
finns för olika typer av markanvändning nära järnväg, givet en urspårning i 324 km/h 
med ogynnsamt förlopp. Här kan ses att det längsta säkerhetsavståndet som gäller för 
bostäder har en 20 % sannolikhet att överskridas.   

Vid införandet av en vall runt spåret erhölls följande kumulativa sannolikhetsfördelning  

 

Figur 16: Fördelningsfunktion för avstånd från spårmitten som ett lok kan nå då 
urspårning med ett ogynnsamt förlopp har inträffat.  

där den övre kurvan illustrerar den kumulativa sannolikhetsfördelning givet en 
omgivande vall och den undra kurvan illustrerar den kumulativa 
sannolikhetsfördelningen utan en omgivande vall. 

Givet att en urspårning med ett ogynnsamt förlopp har inträffat i 90 m/s (324 km/h) för 
ett lok där en vall omger spåret, kan det urskiljas att spridningsmåttet fördelar sig 
annorlunda än för urspårningen utan omgivande vall. Här kan ses att sannolikheten att 

 Minsta avstånd [m] Sannolikhet att överskrida 
säkerhetsavstånd [%] 

Vegetation 10 91 % 
Parkering 15 76 % 

Garage och förråd 15 76 % 
Kontor 30 35 % 

Bostäder 40 20 % 
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hamna mer än 5 meter från spårmitten är 95 % och att hamna över 25 meter har 
reducerats till 20 %, se tabell 18. 

Tabell 18: Fördelning för det vinkelräta avståndet som ett lok kan färdas från 
spårmitten givet en urspårning med ogynnsamt förlopp i 324 km/h med omgivande vall 

Avstånd från spår [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 > 25 
Lok 0% 5% 47% 28% 20% 

Om den kumulativa sannolikhetsfördelningen som gäller vid urspårning med en 
omgivande vall runt spåret kopplas till säkerhetsavstånden fås tabell 19. 

Tabell 19: Sannolikhet att överskrida minsta säkerhetsavstånd med omgivande vall 
givet en urspårning i 324 km/h med ogynnsamt förlopp 

I tabell 19 ges sannolikheterna för att överskrida de minsta säkerhetsavstånden som 
finns för olika typer av markanvändning nära järnväg, givet en urspårning med 
omgivande vall i 324 km/h med ogynnsamt förlopp. Här kan ses att det längsta 
säkerhetsavståndet som gäller för bostäder har reducerats till en sannolikhet på 6 % att 
överskridas jämfört med urspårningen utan omgivande vall.   

Spridningsdiagrammet som erhölls för persontåg som spårade ur mellan 2008 – 2016 
presenteras i tabell 20. Det kan ses att inga tåg hamnade längre än 5 meter från 
spårmitten och att majoriteten av urspårningarna hade en spridning på mindre än 1 
meter.  

Tabell 20: Fördelning för det vinkelräta avstånd från spårmitten som inträffat vid 
urspårning av persontåg på svenskjärnväg mellan åren 2008–2016 

Avstånd från spår [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 > 25 Okänt 
Persontåg 78% 11% 0% 0% 0% 11% 

4.4 Val av riskanalysmetod 

I dagsläget finns det för lite data för att kunna skapa helt tillförlitliga skattningar över 
intensitet för urspårning och den äldre statistiken kan ses som föråldrad. Det medför att 
analyser av järnväg som grundar sig på renodlade probabilistiska riskanalysmetoder kan 
ge en missvisande riskbild. Vid analys av riskerna för de kommande 

 Minsta avstånd [m] Sannolikhet att överskrida 
säkerhetsavstånd [%] 

Vegetation 10 73 % 
Parkering 15 48 % 

Garage och förråd 15 48 % 
Kontor 30 13 % 

Bostäder 40 6 % 
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höghastighetsbanorna lämpar sig därför en mer kvalitativ riskanalysmetod tills att mer 
data inkommer.  

Att utreda organisatoriska faktorer är också väldigt viktigt. Genom att se till att ha en 
fungerande organisatorisk struktur, det vill säga tydliga och välfungerande rutiner skulle 
flera mänskliga felhandlanden kunna hanteras då dessa två är tätt sammankopplade med 
varandra. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras olika tillvägagångssätt för att bedöma risker kopplade till de 
planerade höghastighetsbanorna. Nuvarande riskanalysmetoder och begränsningar hos 
den teoretiska konsekvensavståndsmodellen diskuteras.   

5.1 Intensitetsanalys för urspårning 

Tåget är ett av de säkraste transportslagen. I genomsnitt sker 50 allvarliga tågolyckor 
årligen, varav cirka 80 % sker i plankorsningar. Av de allvarliga olyckor som inträffat 
mellan 2008 och 2016 har 110 varit urspårningar. I 16 av dessa har persontåg varit 
involverade.  

För att en urspårning ska klassas som en allvarlig olyckshändelse krävs att den 
resulterar i personskador eller omfattande kostnader. Urspårningar sker oftast i låga 
hastigheter på bangårdar eller vid stationsområden. Felhantering av växlar är en vanlig 
bidragande orsak. Om denna typ av händelser bortses från kvarstår 18 urspårningar. Av 
dessa 18 kan 13 kategoriseras som allvarliga olyckshändelser. 

Mellan åren 1985 och 1994 inträffade totalt 68 urspårningar för persontåg på svensk 
järnväg. Undersökningen visar att antalet urspårningar per år har minskat från 6.8 till 2 
urspårningar, trots att antalet körda tågkilometer per år har ökat. Anledningen till denna 
minskning är inte självklar, men en tänkbar anledning är ATC–systemet som togs fram i 
mitten av 80-talet. Att implementera ny teknik tar tid och kostar pengar. ATC–systemet 
har i större utsträckning installerats på järnvägen idag än vad det hade under 80 - och 
90-talet. Dessutom kan det ta tid innan nya funktioner blir väl integrerade i ett befintligt 
system. Från badkarskurvan (se avsnitt 2.5.6) kan utläsas att felintensiteten hos ett nytt 
system kan vara större precis i början av dess livscykel. Det behöver inte enbart gälla 
tekniska fel utan även organisatoriska och mänskliga fel som begås till följd av att nya 
rutiner införs. Systemet uppgraderades även under mitten av 90-talet, vilket 
förmodligen bidrog till att förbättra säkerheten på järnvägen. Riskanalys och 
riskhantering är också något som har fått större betydelse. Sedan början på 2000-talet 
har fler myndigheter ställt krav på att riskanalyser genomförs vid ny– och 
ombyggnation. Det har förmodligen medfört att större hänsyn tagits till hållfasthet, 
underhåll och samverkan mellan delar i system och inte enbart omgivningen. När IT – 
utvecklingen tog fart i början av 2000-talet utvecklades förmodligen även ny teknik för 
underhåll av järnväg. Det kan i så fall ha bidragit till mer effektiv och noggrann 
inspektion av befintlig järnväg, vilket kan ha förebyggt fler olyckor.  

Den konventionella järnvägen trafikeras sedan många år tillbaka av både tunga godståg 
och persontåg. Tung trafik brukar generellt slita mer på rälsen.  De planerade 
höghastighetsbanorna kommer dock inte trafikeras av några tunga godståg. Det medför 
att förslitningsskador på rälsen inte borde uppstå lika snabbt. Vidare är ballastspår den 
vanligaste spårtypen på dagens konventionella järnväg. På de planerade 
höghastighetsbanorna ska ballastspåret bytas ut mot fixerat spår på sträckor där 
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hastigheten kommer överstiga 250 km/h. Fixerat spår har generellt längre livslängd och 
bättre hållfasthet, vilket är ytterligare en faktor som talar för att slitage inte kommer 
uppstå lika snabbt.  

Urspårningsintensiteten som finns dokumenterad i Sparres (1995) arbete kan inte 
beskriva urspårningsintensiteten för persontåg under perioden 2008–2016. Det medför 
att en modell med nyare statistik skulle ge en bättre bild av urspårningssannolikheten 
för persontåg på konventionell järnväg. Mängden olycksdata som finns att hämta för 
åren 2008–2016 är, liksom antalet urspårningar under denna period, begränsad. Att 
skapa en tillförlitlig modell baserat på den statistiken är därför inte möjligt. Om den 
äldre statistiken skulle användas till att utvärdera riskerna för de kommande 
höghastighetsbanorna skulle förmodligen en orealistisk bild av urspårningsintensiteten 
erhållas. Det skulle därför vara olämpligt att använda dessa data. 

Att analysera internationella höghastighetstågolyckor är en annan metod som skulle 
kunna ge information om riskbilden. Totalt har höghastighetståg varit inblandade i fyra 
allvarliga olyckor. Av dessa har alla skett i olika länder och enbart två har inträffat i 
hastigheter över 200 km/h. Den olycksstatistik som finns till förfogande är således 
begränsad. Det medför att en tillförlitlig urspårningsintensitet är svår att erhålla. 
Däremot kanske det, precis som i Sverige, finns urspårningar som inte klassas som 
tillräckligt allvarliga för att nämnas i offentligt publicerade olycksrapporter. Om så är 
fallet kanske den samlade statistiken världen över, även för de urspårningar som inte 
klassas som allvarliga, skulle vara tillräcklig för att leda till en tillförlitlig 
urspårningsintensitet för höghastighetståg. Här kan det dock vara viktigt att statistiken 
hämtas från länder med liknande system som det som planeras i Sverige.  

5.2 Metodval för analys av höghastighetsbanan 

Då en renodlad probabilistisk metod kan vara olämplig för utvärdering av riskerna på 
höghastighetsbanorna, kanske en mer deterministisk metod skulle vara att föredra. Det 
skulle innebära att konsekvenserna givet en urspårning analyserades och förebyggande 
åtgärder vidtogs utifrån detta. HAZOP, FMEA och felträdsanalyser är möjliga 
kvalitativa riskanalysverktyg. Både HAZOP och FMEA är kvalitativa metoder som går 
ut på att experter inom området bildar grupper om 6–8 personer, som analyserar olika 
komponenter och/eller delsystem. På så sätt kan systemets brister lokaliseras och 
konsekvenser utredas. Här ställs dock höga krav på experterna. I komplexa system med 
många komponenter är det viktigt att se hur de olika delarna samverkar och hur de kan 
påverka varandra.  

Om den kvalitativa analysen kompletterades med en felträdsanalys skulle en schematisk 
bild av systemets delar, och möjliga orsaker till feltillstånd, kunna erhållas. Felträdet 
skulle i sin tur kunna kompletteras med skattade graderingar av felintensitet och 
sannolikhet för upptäckt, vilket medför att sårbara delar skulle kunna identifieras. När 
statistik tillkommer för de enskilda delarna skulle felträdet även kunna uppdateras utan 
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att det måste konstrueras på nytt. Således skulle en kvalitativ riskanalysmetod kunna 
övergå till en mer kvantitativ.  

Höghastighetsbanorna ska konstrueras för att vara säkrare än den konventionella 
järnvägen. Sven Fredéns riskanalysmetod skulle ge en alltför konservativ bild av 
urspårningsintensitet, eftersom risken för urspårning skattas högre än dess faktiska 
värde. Om denna riskanalysmetod ger resultatet att riskerna ligger på en acceptabel nivå 
behövs alltså inga nya metoder. Däremot bör hänsyn tas till det sannolikt längre 
konsekvensavstånden.  

5.3 Bedömning av konsekvensavstånd 

Resultaten tyder på att ett urspårat lok med en urspårningshastighet på 324 km/h 
förväntas färdas över 30 meter från spårmitten under ogynnsamma förhållanden. Det 
innebär att några av de säkerhetsavstånd som används som riktlinjer vid riskanalyser 
inte täcker hela riskområdet. Modellen som beräknat resultatet har dock en stor 
variationskoefficient. Anledningen till detta är att modellen är generell. Det innebär att 
parametrar som friktionskoefficienten och maximal riktningsändringen har satts till ett 
medelvärde med en varians. Givet att dessa parametrar var kända för en specifik 
utredning skulle ett mer exakt värde kunna erhållas. Från foton av höghastighetsolyckor 
som inträffat i hastigheter över 200 km/h går det dock att urskilja att avstånden som 
tågen färdats vinkelrätt från spårmitten överskridit 25 meter. Det är något som stärker 
det teoretiska resultatet gällande möjligt konsekvensavstånd.   

Geografiska förhållanden påverkar konsekvensavstånden. Beroende på om tåget färdas 
på en bank, i en skärning eller på en bro kommer olika krafter att påverka tågets 
fortsatta färd efter urspårningen, vilket medför olika konsekvensavstånd. Om tåget 
spårar ur i en skärning så kan det liknas vid att en vall omger spåret, medan ett tåg som 
spårar ur på en bro kommer hinna färdas en längre sträcka ”friktionsfritt” innan det når 
marken och åter påverkas av friktionen.  

Från simuleringen där en vall infördes längs spåret erhölls ett betydligt reducerat 
konsekvensavstånd. Här antogs det att loket inte stjälpte när det började klättra över 
vallen. Det är något som förmodligen kan inträffa om vallen har en tillräckligt stor 
lutning. Om tåget lutar ~ 25° eller mer kommer tyngdpunkten ändras så mycket att tåget 
stjälper. Vid en stjälpning skulle konsekvensavståndet med största sannolikhet 
reduceras ytterligare. Här blir det dock en avvägning mellan skador på resenärer och 
tredjeman. Det kan antas att skaderisken för passagerare ökar om tåget stjälper när det 
når vallen.  

Möjliga konsekvensavstånd påverkar hur lämpligt det är att exploatera marken runtom 
infrastrukturen. Förändrade konsekvensavstånd påverkar därför inte enbart 
planeringsarbetet för järnvägsinfrastrukturen, utan även samhällsbyggnadsprocessen 
runtom höghastighetsbanan. Det är därför viktigt att fastställa konsekvensavstånden i ett 
tidigt skede. Höghastighetsbanorna konstrueras dessutom för att hålla i över 80 år. 
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Under minst 80 år framöver kommer alltså kommuner, byggherrar och privata aktörer 
behöva förhålla sig till angivna konsekvensavstånd när de vill exploatera mark i 
anslutning till höghastighetsbanorna. Detta är ytterligare en anledning till att i ett tidigt 
stadie utvärdera möjliga konsekvensavstånd. 

5.4 Införandet av ett nytt system 

Sverige har ingen tidigare erfarenhet av höghastighetsbanor. Det medför osäkerheter 
kring hur systemen kommer fungera i Sveriges klimat och geografiska förhållanden. 
Mycket av tekniken som kommer användas påminner om eller är densamma som den 
som redan används på Sveriges konventionella järnvägar. Höghastighetsbanorna 
kommer dock även kräva tekniska komponenter och delsystem som i dagsläget används 
i begränsad utsträckning eller inte alls. Vid införandet av höghastighetsbanor kommer 
förmodligen även organisatoriska strukturer och rutiner förändras. Det påverkar 
personal som arbetar på och omkring höghastighetsbanorna. 

En helhetsbild av riskerna kräver således en analys av såväl människan som tekniken 
och organisationen. När brister i tekniken uppstår är det särskilt intressant att undersöka 
hur den organisatoriska strukturen är utformad för att hantera bristerna. Det är även 
intressant att se hur avvikelser i trafiken, såsom förseningar, hanteras av personal. Om 
bristfälliga riktlinjer och kompetenser observeras är det viktigt att de åtgärdas. Det är 
dock svårt att analysera hur organisatoriska och mänskliga faktorer påverkar riskerna 
innan höghastighetsbanorna är i drift. De förebyggande åtgärder som kan vidtas består i 
att undersöka redan befintliga system och från dessa analysera hur hantering av 
avvikande situationer hanteras.  

Bland den personal, såsom lokförare, tekniker och driftledare, som kommer arbeta med 
höghastighetsbanorna har förmodligen några tidigare varit verksamma inom den 
konventionella järnvägstrafiken. Det skulle kunna leda till förvirring när 
höghastighetsbanorna kommer i drift om inte tydliga direktiv ges. De ändringar som kan 
komma att ske gällande rutiner för höghastighetsbanor och den konventionella 
järnvägstrafiken behöver inte vara stor. Likväl kan det ta tid innan äldre rutiner 
försvinner. Det kan även ta tid innan förarna får god kännedom om den trafikerade 
leden. Olyckorna i Frankrike och Spanien är exempel på fall där lokal kännedom om 
leden hade kunnat förhindrat urspårningen. Det kan således krävas tid och energi för de 
anställda att anpassa sig.  

Felfrekvensen i systemet skulle kunna beskrivas av badkarskurvan. I ett tidigt skede, 
innan organisationen strukturerats och människor hunnit anpassa sig till det nya 
systemet, är felfrekvensen antagligen högre.  
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5.5 Förslag på vidare undersökningar 

Något som skulle vara intressant att studera, och som även skulle kunna utgöra 
användbart material vid riskanalys för konventionell järnväg, är olyckor där godståg 
varit inblandade. Från denna studie kunde det påvisas att betydligt fler urspårningar har 
inträffat för godståg än för persontåg under 2008 till 2016, vilket även Sparre (1995) 
konstaterade för perioden 1985 till 1994. Då resultatet från detta examensarbete 
fastställde att antalet persontågsurspårningar har minskat mellan perioderna, skulle det 
vara intressant att analysera om detsamma gäller för godståg. Förmodligen finns det mer 
statistik att hämta för godståg. Det skulle innebära att intensiteten för olika orsaker som 
lett till en olycka skulle kunna analyseras och jämföras med Fredéns olycksmodell.  

För höghastighetståg skulle det vara intressant att undersöka internationella olyckor 
närmare. Då alla olyckor förmodligen inte uppmärksammas skulle det vara intressant att 
undersöka detta närmare för att hitta mer statistik. Länder som påminner om Sverige 
med avseende på geografiska förhållanden och höghastighetsbanornas utformning 
skulle utgöra intressanta studieobjekt.  
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6. Slutsatser 
Enligt den implementerade modellen kan ett urspårat lok färdas längre än 30 meter från 
rälsen under ogynnsamma förhållanden. Vidare har det observerats att urspårade 
höghastighetståg kan färdas längre än 25 meter från rälsen. Befintliga säkerhetsavstånd 
täcker med andra ord inte hela riskområdet. Vid införandet av höghastighetsbanor bör 
de säkerhetsavstånd som infrastrukturförvaltare och aktörer inom fysisk planering 
förhåller sig till därför ses över och sannolikt utvidgas. 

Om nuvarande kvantitativa riskanalysmetoder tillämpas på höghastighetsbanor kan de 
förväntas ge en alltför konservativ bild av urspårningsintensiteten. En mer korrekt bild 
kräver ny statistik. Kvalitativa metoder, såsom FMEA eller HAZOP, kan därför vara 
mer lämpliga i dagsläget. Beroende på hur analysen utförs skulle den kunna 
kompletteras med kvantitativa inslag i efterhand, när felintensiteten för olika 
komponenter blir kända.   

Höghastighetsbanorna ska konstrueras för att vara minst lika säkra som dagens 
konventionella järnvägar. Om nuvarande kvantitativa riskanalysmetoder används för 
höghastighetsbanorna och ger resultatet att riskerna ligger på en acceptabel nivå behövs 
alltså inga nya metoder, eftersom risken för urspårning skattas högre än dess faktiska 
värde. Däremot bör hänsyn tas till det sannolikt ökade konsekvensavståndet, särskilt när 
det gäller frågor om markexploatering nära järnväg för höghastighetståg.   
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Appendix A – MATLAB kod  
Main funktion 
 
%%%% Variabler %%%% 
g = 9.82; 
speed = 90; 
length_train = 20;  
weight_wheel = 600; 
wheel_load = 6000; 
wheel_radius = 0.4; 
h = 0.01; 
derailment_angle = 2.23; 
var_C = 0.5; 
var_ra = 0.5; 
ra = 0.5; 
C = speed*sin(derailment_angle*pi()/180); 
  
%%%% Hastighets reducering innan man lämnat banvall ballastfrittspår 
%%%% 
speed = 
hast_reducering(g,speed,length_train,weight_wheel,wheel_load,wheel_rad
ius,h,derailment_angle); 
  
%%%% Höjd på Banvall %%%% 
h_bv =0.1; 
  
%%%% Variabler för vall %%%% 
mur_h = 6; 
vinkel_grader =20; 
vinkel_mur = (vinkel_grader/180)*pi(); 
mur_f_ret= (ra*g + g*sin(vinkel_mur));  
  
%%%% Beräkningar %%%% 
  
Avstand = [0.1, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75,90]; 
y = []; 
length_air = C*sqrt(2*h_bv/g); 
VV = (speed*C)/(g*ra*2)+length_air; 
VV_ny = VV; 
if VV > 5 && mur_h > 0 % Givet att det väntade värdet är större än 5m 
och vallen runtom är högre än 0m 
     
    if length_air < 5 
        s = 5 - length_air; 
        tid = C/(ra*g*C/speed)-sqrt((C.^2)/(ra.^2*g.^2*(C/speed).^2)-
2*s/(ra*g*C/speed));% Tid att ta sig 5 meter 
        hastighet_v = speed - ra*g*tid; % Hastighetsreducering efter 5 
meter 
        tid_stilla = hastighet_v/(mur_f_ret); 
        VV = cos(vinkel_mur)*(hastighet_v*tid_stilla-
mur_f_ret*(tid_stilla.^2)/2); 
        V_V= VV + 5/sin(derailment_angle*(pi()/180)); 
        VV = 5 + sin(derailment_angle*(pi()/180))*VV; 
    else 
        tid_stilla = speed/(mur_f_ret); 
        VV = cos(vinkel_mur)*(hastighet_v*tid_stilla-
mur_f_ret*(tid_stilla.^2)/2); 
        VV = length_air + sin(derailment_angle*(pi()/180))*VV; 
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    end 
         
    x = 5 + mur_h/sin(vinkel_mur) % Avstånd för att komma längre än 
mur 
     
end 
  
sd = sqrt(log(1+sqrt(var_C.^2+var_ra.^2).^2)); 
medel_v = log(VV)-sd/2; 
medel_v1 = log(VV_ny)-sd/2; 
  
y_normal = makedist('logNormal',medel_v,sd); 
y_normal1 = makedist('logNormal',medel_v1,sd); 
y_cdf =cdf(y_normal,Avstand); 
y_cdf1 = cdf(y_normal1,Avstand); 
Spridning = [y_cdf(2),y_cdf(3)-y_cdf(2),y_cdf(5)-y_cdf(3),y_cdf(7)-
y_cdf(5),y_cdf(18)-y_cdf(7)] 
  
plot(Avstand,y_cdf,Avstand,y_cdf1) 
xlabel('Distance from railway embankment, [m]') 
ylabel('Cumulativ distribution') 
title('Cumulativ probability distribution') 
legend('With embankment','Without embankment') 
grid on 
  
hold on 
 

Hastighet efter att tåget lämnat banvall 

function new_speed = hast_reducering(g,speed,length,weight_wheel, 
wheel_load, radius, h,max_angle) 
  
weight_wheel = weight_wheel*g; 
wheel_load = wheel_load*g; 
max_angle = max_angle*pi()/180; 
b = length; 
fr = sqrt(2*h*radius-h.^2); 
wt = (fr/radius)*(wheel_load+weight_wheel);  
A = (2*g*wt*b)/(wheel_load +1.5*weight_wheel); 
  
new_speed = sqrt(speed.^2-A); 
 

 


