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Sammanfattning
Det är antagligen få i dagens Sverige som missat rubriker om ständiga tågförseningar.
Järnvägen har ett rykte om sig att aldrig vara i tid. Men vad skapar dessa förseningar för
kostnader för samhället i stort? Vilka faktorer är viktiga att undersöka för att kunna
minska på dessa rubriker? Olyckor och suicid är en stor källa till förseningar i
järnvägstrafiken och skapar därmed även stora kostnader för samhället. År 2017 var de
65 omkomna i järnvägssystemet, av dessa var det 51 som begick suicid, 10 stycken var
obehöriga i spår och 4 stycken skedde vid planöverkorsningar. Av de omkomna mellan
2006–2017, exklusive suicid, så utgjorde obehöriga i spår och planöverkorsningsolyckor
94 procent av alla omkomna under nämnda period. Därmed är det av vikt att försöka få
in olika typer av olycksförebyggande åtgärder i en livscykelskostandsmodell när
framtidens järnväg ska byggas och upprustas.
För att kunna undersöka hur olika typer av olyckor påverkar förseningar och om
årstid har någon betydelse har det i denna studie genomförts en regressionsanalys. Där
framgår det att årstid inte har så påverkan som man skulle kunna tro, men vilken typ av
olycka har desto större betydelse. Det förväntade antalet minuter en olycka involverande
en människa, inklusive suicid, är 306 minuter och när en olycka involverar vilt förväntas
det ge en 18 minuters försening. Varje förseningsminut kostar pengar, 9,33 kronor för att
vara exakt. Utöver det tillkommer det flera olika kostnader vilket gör att en olycka
involverad en människa i pendeltågstrafiken kostar samhället 122 miljoner kronor per år
per 100 kilometer, om man antar att inga förebyggande åtgärder gjorts överhuvudtaget.
Att bygga staket för en 100 kilometerssträcka kostar 50 miljoner. En dyr investering för
alla utanför järnvägsbranschen, men efter investeringen är gjord kan det antas att
kostnaden istället landar på 54 miljoner kronor. Det är en 55 procent minskning i kostnad
för samhället per 100 kilometer per år. Och inte nog med att samhället sparar pengar, liv
kan räddas. I studier som gjorts har det visat på att människor som tänkt begå suicid, men
hindras av någon anledning har en 80 procent chans att aldrig försöka begå suicid igen.
Om ett staket är i vägen för att gena över spårområde, kan det också antas att antalet
obehöriga i spår sjunker.

Förord
Denna studie genomfördes som en avslutande del av Civilingenjörsprogrammet i System
i Teknik och Samhälle vid Uppsala universitet under hösten 2018. Under studiens gång
har flera personer hjälpt mig i processen. Först vill jag tacka alla på Systecon AB för
support och stöd, men speciellt Christian Johansson, Elias Kirilmaz och Matias Rauma.
Jag vill också tacka min ämnesgranskare Rolf Larsson vid Matematiska intuitionen vid
Uppsala universitet för ovärderligt stöd i hela processen, runt allt det statistiska, och
framför allt för sitt lugn och allt bollplankande på även områdena utanför sin expertis.
Sist vill jag tacka min familj, som blivit utfrågade och som har hjälpt till där dem kunnat,
min bästa vän, för allt moraliskt stöd och för alla andra runt omkring som visat intresses
för mitt ämne och ihärdigt lyssnat när jag berättat om hela arbetet.
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1. Inledning
Järnvägen är ett starkt kopplat system, där förändringar i en del av systemet kan ge
följdkonsekvenser i hela systemet. (Kaijser, 1994) Samhället är beroende av att järnvägen
ska fungera för att kunna transportera människor runt om i landet och även lokalt i en
region. En utav järnvägens stora utmaningar för att kunna vara konkurrenskraftig är att
arbeta med förseningar och hur dessa kan minskas. För att kunna förbättra dagens järnväg
är det viktigt att titta på det stora perspektivet och vad förändringar kan ge för möjligheter
i framtiden. Samtidigt är det viktigt att se kostnaden för hela samhället i form av
förseningar och framförallt vid olyckor. Genom politiska direktiv har regeringen satt
vilken standard som järnvägen ska ha i Sverige (Trafikverket, 2015). I och med det
kommer Trafikverket och dess upphandlade tjänster ställas inför krav på att tidigt i
planeringsfaser se över olika delar av järnvägen, vilket inkluderar samhällsfrågor.
Olyckor är en del av problematiken som det aktivt går att arbeta med och i hög
utsträckning förebygga. Men för att kunna göra det krävs incitament och ökad förståelse
för hur mycket olyckor faktiskt påverkar och kostar samhället i helhet.

1.1 Problembakgrund
I Sverige är vi väldigt måna om att vår järnväg ska fungera och att tågen ska vara i tid.
En förutsättning för att detta ska ske är att befintlig infrastruktur kontinuerligt
uppgraderas samt att nya anläggningar byggs. I samband med projektering av en ny eller
uppgradering av en befintlig järnvägsanläggning, bör en bedömning göras av respektive
konstruktionsalternativs påverkan på anläggningens driftsäkerhet och livscykelkostnad
(LCC).
Eftersom olyckor är oförutsägbara, gör det att systemet i helhet är extra känsligt mot
en sådan störning. Olyckor kan även ge svallvågseffekter på resten av systemet i
framförallt form av förseningsminuter, men även skador på fordon. Detta bidrar till att
fordonsägarna kan få stor planeringsproblematik om fordon måste ställas in på reparation.
Det kan även bli skador på anläggningen, som Trafikverket måste åtgärda. Allt beror på
olyckans

karaktär

och

plats.

Med

olyckor

menas

både

viltolyckor

och

personskadeolyckor, inklusive suicid.
I traditionella driftsäkerhets- och LCC-modeller för tekniska system exkluderas
normalt sett externa faktorer så som exempelvis olyckor, vilket delvis beror på dessa
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faktorers oförutsägbarhet. I ett sådan utsatt och för samhällsnyttan centralt system som en
järnvägsanläggning är kan det dock finnas ett behov att kunna omhänderta och prediktera
även denna typ av faktorer vid modellering av dess driftsäkerhet och livscykelkostnad.

1.2 Syfte och målsättning
Syftet med undersökningen är att kartlägga och beskriva hur olyckors påverkan kan och
bör omhändertas vid modellering av en järnvägsanläggnings driftsäkerhet och LCC.
Genom att studera olyckors påverkan på järnvägen som system, kan dessa
implementeras i LCC-modeller. Detta öppnar upp för möjligheten att redan tidigt under
projektering omhänderta förebyggande åtgärder som kan ha en betydande effekt på en
befintlig eller ny järnvägsanläggning. Detta kan i förlängningen innebära långsiktiga
besparingar och framförallt rädda liv.
Studien ämnar ge en grund för hur olyckor, som är slumpmässiga och inte går att
förutse, ska kunna hanteras i marknadsekonomiska kalkyler för att kunna förbättra ett
komplext tekniskt system.

1.3 Problemställning
Följande frågeställningar behöver besvaras som en del av examensarbetet för att kunna
uppfylla dess syfte och mål:
▪

Vilka olika typer av olyckor/tillbud bör omhändertas vid driftsäkerhets- och LCCmodellering av en järnvägsanläggning?

▪

Vilka faktorer påverkar olycksutfallet i en järnvägsanläggning?
o Hur kan dessa faktorer modelleras?
o Vilka faktorer påverkar kostnaden för en olycka i en järnvägsanläggning?

1.4 Avgränsning
Även om det är viktigt att omhänderta samtliga olyckor i kalkyleringar kring kostnad för
olyckor, kommer studien begränsas till vilt- och personsolyckor. Därmed kommer inte
olyckor i form av urspårning, naturhändelse, trasig infrastruktur att vara en del av denna
studie, även om dessa klassas som olyckor av Trafikverket. Det kommer även inkluderas
tillbud till olyckor i dataanalysen.
5

2. Bakgrund
2.1 Stora tekniska system
Järnvägen är ett exempel på ett stort tekniskt system. Tekniska system är sociala
konstruktioner

och

samhällsformande,

de

innehåller

stökiga,

komplexa

och

problemlösande komponenter. Tekniska system består inte enbart av fysiska
komponenter, utan även organisatoriska och lagstiftade artefakter (allt som skapas av
människor vilket ger information om skaparens och användarens kultur). Komponenterna
i ett tekniskt system är socialt konstruerade, innebörden konstrueras av människor i
samspel i den tid det lever i, artefakter, då de är utvecklade av människor. Alla dessa
artefakter påverkar varandra och är en del av en helhet. De har relationer till varandra och
integrerar med varandra, och det är på detta sätt som ändringar i en liten del av systemet
kan få följdeffekter på helt andra delar av systemet. Tekniska system är bundna och
begränsade av den kontroll som artefakterna och mänskliga faktorer utövar. (Hughes,
1989, ss. 51-54). Hughes (1989) diskuterar risken med att dela upp ett stort tekniskt
system i delsystem. Genom att göra en sådan uppdelning riskeras det att bara delvis kunna
analysera delsystemen eller till och med få en förvrängd bild av delsystemens beteende.
(Hughes, 1989, s. 55) Det är nödvändigt i ett infrasystem, som järnvägen är, att de olika
tekniska komponenterna är anpassade till varandra och att även de institutionella delarna
av systemet är utformade så att de tillsammans utgör en helhet. (Kaijser, 1994, s. 37)
Hughes argumenterar för att det finns ett mönster, eller steg, som stora tekniska
system genomgår:
1) Uppfinning
2) Utveckling
3) Innovation
4) ”Transfer”
5) Tillväxt, konkurrens, konsolidering
Hughes menar även att mönstret gäller system som utvecklas och expanderar. När ett
systemen expanderar så växer även komplexitet, antalet komponenter ökar och
kontrollproblem uppstår likaså. (Hughes, 1989, s. 55) Eftersom systemen är stora betyder
det även att uppfinningar kommer igen och att ”transfer” inte händer varje gång efter de
tre första stegen. På grund av detta så innebär det även att det är en cykel, allting kommer
igen någon gång. Det är det som får systemet att fortsätta sin utveckling och inte stagnera.
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(Hughes, 1989, s. 57) Det är dessutom beroende på vem som är ”system-builder” som
avgör hur systemet fortskrider och åt vilket håll det utvecklas.
Då infrasystem fyller grundläggande funktioner som är nödvändiga för samhällets
funktion, krävs det att det är höga krav på tillförlitligheten. Järnvägen som infrasystem är
ett starkt kopplat system, det innebär att en störning i en del av systemet snabbt kan ge
kedjeeffekter till andra delar av systemet. Därmed krävs det en noggrann samordning av
flödet i hela systemet för att kunna garantera systemets tillförlitlighet. (Kaijser, 1994, ss.
51-52) Det innebär att när en olycka sker på järnvägen kan det ge stora följdeffekter långt
bort i järnvägssystemet. Givetvis beror det på olyckans karaktär och plats. Plats är
väsentlig för hur mycket följdeffekter som uppstår på grund av en olycka. Detta för att
vissa delar av Sveriges järnväg är enkelspårig, samt vissa delar har en högre trafiktäthet
än andra delar. Det skapar en sårbarhet i systemet som helhet om olyckan är framme vid
fel plats på fel tid. Sker en olycka på hårt trafikerade banor för fjärrtrafik, kan det ge
svallvågor till tågköer som kan påverka regional- och lokaltrafik.

2.2 Politiska direktiv
Trafikverket (2015) har genom regeringen fått mål för järnvägen som ska uppnås till
2020:
▪
▪
▪
▪
▪

Halvera antalet omkomna i trafik
95 procent punktlighet
Kundnöjdhet ska uppnå 80 procent
Antalet godstonkm ska öka med 1,6 procent per år
Antalet personkm ska öka med 2 procent per år

Trafikverket har även genom regeringen fått ett så kallat ”Hänsynsmål”. En del av detta
är att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt”. (Trafikverket, 2015, s. 11) För att Trafikverket ska
kunna mäta dessa mål har de infört så kallade leveranskvalitéer. Dessa är:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Säkerhet
Punktlighet
Kapacitet
Robusthet
Användbarhet
Miljö & Hälsa
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För varje leveranskvalité finns det även indikatorer som beskriver hur drift- och
underhållsverksamhet ska bidra. För varje indikator finns det även målnivåer. Som ett led
i detta har alltså Trafikverket krav på att dessa mål och leveranskvalitéer ska vara
uppfyllda i de projekt som det utför. (Trafikverket, 2018f)

2.3 Samhällsnytta och samhällspåverkan
Ovanstående ger att det är av särskild vikt för Trafikverket att ta hänsyn till olyckor och
genomföra olycksförebyggande arbete. Det senaste två åren har olyckor sjunkit med 37
procent, ungefär 80 procent av dödsfallen i järnvägssystemet bedöms som suicid.
(Transportstyrelsen, 2018, s. 15) Det går dock inte att göra en bedömning om den
förbättrade statistiken beror på säkerhetsinsatser eller andra orsaker. Det kommer behövas
data över fler år för att med säkerhet kunna säkerhetsställa att det inte är en slump som
gjort att antal dödsfall genom suicid har sjunkit (Transportstyrelsen, 2018, s. 5). Om det
bortses från suicid har det skett en viss ökning av dödsfall mellan år 2016 och år 2017.
År 2017 var de 14 omkomna i järnvägssystemet, av dessa var 10 stycken obehöriga i spår
och 4 stycken skedde vid planöverkorsningar. Av de omkomna mellan 2006–2017,
exklusive suicid, så utgjorde obehöriga i spår och planöverkorsningsolyckor 94 procent
av alla omkomna under nämnda period. Antal allvarligt skadade (då vederbörande
behöver

stanna

minst

ett

dygn

på

sjukhus),

år

2017

var

6

stycken

plankorsningstrafikanter, 2 stycken var anställda som arbetade vid spår, 2 stycken var
obehöriga i spår och 2 stycken stod i närheten av passerande tåg. Sedan år 2010 har ingen
passagerare omkommit i en olycka. (Transportstyrelsen, 2018, ss. 16–17)
När man ser till förseningstimmar orsakade av olyckor har dessa ökat drastiskt från
år 2013 till år 2016, men där 2017 visar ett trendbrott. År 2017 var det drygt 5000 timmars
försening på grund av olyckor, medans det år 2016 var strax under 6000 timmar.
(Transportstyrelsen, 2018, s. 23)
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3. Metod
I denna undersökning har tre metoder att använts. En dataanalys i programmeringsspråket
R med fokus på regression, intervjuer med personer som arbetar med dessa frågor, samt
en litteraturstudie. Litteraturstudien har fokuserat främst på vad forskningsrapporter och
gällande dokumentation hos Trafikverket idag säger. Nedan kommer en mer omfattande
presentation av det olika metoderna.

3.1 Regressionsanalys
Regressionsanalys används för att undersöka hur prediktorer influerar en respons. Målet
med regression är att på ett enkelt och användbart sätt sammanfatta observerade data.
Regression är till för att förstå hur värden på till exempel Y ändras, medan X tar form
över sitt intervall av möjliga värden. (Weisberg, 2014, s. 13) Då data som modelleras
mestadels är kategoriska blir de svårare att plotta utfallen. Detta då datapunkter inte har
ett numeriskt värde utan olika kategorier. Vid plottning innebär det att alla datapunkter i
samma kategori hamnar på samma linje.
3.1.1 Linjär Regression
Vid linjär regression undersöks det om det finns ett statistiskt samband mellan
responsvariabeln Y och förklarande variabler X. Vid användning av flera X är syftet att
med hjälp av en ytterligare X-variabel, förklara det som inte kan förklaras med enbart en
variabel. En linjär regressionsmodell har formeln:
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑚 𝑋𝑚 + 𝜀
Koefficienten βm är okända parametrar som skattas med hjälp av indata, X, och utdata, Y.
I regression kan X vara kontinuerlig, diskret eller kategorisk. I vissa fall behöver värden
transformeras innan de kan användas i regressionsmodellen. Detta för att få en rimlig
approximation, till exempel om det är väldigt stora värden i ett stort intervall. En
transformation vid ett sådant tillfälle skulle till exempel vara att värdena logaritmeras
innan de används i modellen. (Weisberg, 2014, ss. 51-56) Genom att undersöka scatterplots kan man se om en transformation är nödvändig. Transformationen gör då,
förhoppningsvis, att den resulterade scatter-ploten har medelvärdesfunktion med en
approximation av en rak linje. (Weisberg, 2014, s. 158) Box och Cox presenterade en
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metod för att välja transformation från ett familjeindex av parametern λ. Denna metod
används framförallt för att välja en transformation för en responsvariabel, Y (Weisberg,
2014, s. 161). Metoden är ofta sammanfattad med en graf som visar var det ultimata λ är
inom ett 95 procentig signifikans. Box-Cox använder sig av log-likelihood och det är mot
det som λ presenteras. (Weisberg, 2014, s. 166) En viktig komponent till valet av den
transformationen är även att det kan anses som den bästa vägen att gå för att göra så
korrekta beräkningar av väntevärdet på merförseningsminuter som möjligt, då detta görs
enklare och med mindre risk för beräkningsfel med Y logaritmerad, än med Box-Cox
formel som hade blivit:
𝑌𝜆 − 1
=𝑋
𝜆
Där Y är värdet som söks och X = högerledet i regressionen.
När λ=0 i Box-Cox formeln motsvarar det log(𝑌) = 𝑋. Därav går det vid ett sådant
tillfälle att använda logaritmen istället för Box-Cox formeln.
Kategoriska data med fler än två nivåer kallas faktor. För att kunna använda dessa i
regressionsmodellen behöver en ”dummy”-variabel att användas. Vid användning av en
dummyvariabel antar den värdet ett eller noll, vilket indikerar vilken nivå som ska vara
aktivt i modelleringen. På detta sätt kan även data som inte har numeriskt värde
modelleras. (Weisberg, 2014, s. 55) Enligt Weisberg (2014) kan användning av flera
faktorer addera komplexitet till modellen, men behöver nödvändigtvis inte skapa nya
fundamentala problem. Modeller med enbart faktorer kallas för variansanalys, ANOVA.
(Weisberg, 2014, s. 93) Test är en viktig del av regressionsanalys, att testa att ens värden
är rimliga. Till hjälp för detta kan ”marginality principle” användas utformad av Nelder.
Med hjälp av kommandot ANOVA görs detta enkelt i R. I ANOVA-test kan degrees of
freedom (df), summan av kvadraterna, det korresponderande mean squared error (MSE),
samt df för residualerna och estimeringen av variansen för anpassning till modellen
inklusive alla prediktorer utläsas. Detta hjälper vid undersökning av tillförlitlighet till
modellen. ANOVA-kommandot ger dessutom F-värde samt p-värde för modellen. Vid
modellering vill man uppnå ett lågt p-värde. (Weisberg, 2014, s. 119)
Vid användning av flera faktorer kan kombinationen av parametrar motsvarande
justering av medelvärdet vara komplicerat. Dessutom, att justera signifikansnivån för
olika tester kan vara svårt och kritiskt, dock kan detta ignoreras hävdar Weisberg (2014)
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då programvaran sköter den delen åt testaren. (Weisberg, 2014, s. 122) När ens modell är
anpassad så är det viktigt att genomföra en regressionsdiagnostik. Det innebär att
residualerna undersöks för att undersöka om modellen är rimlig och därmed om det
behövs göras några justeringar. En sådan justering är att ta bort influencer i data.
Influencer är punkter som påverkar resultatet i stor utsträckning till det negativa och kan
därför behöva tas bort. Ett exempel på en sådan punkt skulle vara ett väldigt stort värde
jämfört med andra värden i samma kategori som har väldigt små värden. Dessa stora
värden kan då antas vara avvikelser i data. (Weisberg, 2014, s. 173) En modell kan anses
korrekt om den uppfyller:
1) När E(ê|U) =0. Det innebär att scatter-plot av residualer på den vertikala axeln
jämfört med vilken linjär kombination av prediktorerna som helst har en konstant
väntevärdesfunktion ekvalent med noll.
2) Variansen är inte konstant.
3) Residualerna korrelerar, dock kan det vara svårt att se i residualplottar.

Om residualerna inte är korrekta kan korrigering av modellen, eller helt byta analysmetod
vara nödvändigt. (Weisberg, 2014, s. 176)

3.2 Intervjuer
Det som är viktigt att tänka på när intervjuer är en del av insamling till empirin är att det
finns ett tydligt syfte och mål med intervjun. Det är även viktigt att fastställa vilken typ
av intervju som ska ske; besök, telefon eller via mail. Det finns för- och nackdelar med
alla dessa typer av intervjuer. Den främsta nackdelen för besöksintervjuer är att det kan
vara svårt att få en intervjutid, annars är det ett format som har flera fördelar. Några av
dessa är att det blir en kontrollerad intervjusituation, det är enklare för den som håller
intervjun och respondenten att följa upp med frågor direkt, det går att utnyttja kroppsspråk
och man kan ta hjälp av visuella hjälpmedel (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s.
97ff). Intervjuer ger dessutom tillgång till information som kan vara av direkt relevans
för studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003, s. 70). Nackdelen med en telefonintervju
är att kroppsspråk inte är synligt, det är svårare att ställa komplicerade frågor, däremot
kan det vara enklare att faktiskt få en intervjutid. När det kommer till intervju per mail
blir de lätt att man endast får svar på exakt det man frågar och det finns mycket utrymme
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för missförstånd. Det är även svårt att veta när man får sina svar. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2006, s. 97ff)
Urvalet av intervjupersoner är det som anses kunna ge mest relevant information för
att kunna besvara frågeställningen och för att kunna genomföra denna studie, genom att
bredda perspektivet.
Den intervjumetod som använts är ostrukturerad intervjumetod. En metod som går
ut på att ha mer av ett samtal med intervjupersonen och därmed försöka att styra intervjun
så lite som möjligt. (Halvorsen, 1992, s. 85) Det medför att respondenten inte tvingas in
i ett bestämt tankemönster och kan tänka fritt. (Halvorsen, 1992, s. 86)
Nackdelen med denna typ av metod är att det eventuellt tar tid, men även att den kan
bli subjektiv och risk för bias är stor. Det kan även vara svårt att analysera svaren från
intervjun och att frågor kan bli svåra att formulera innan intervju. Det beror på, som
tidigare nämnts, att intervjuaren vill att respondenten ska tänka fritt, men samtidigt få svar
på det som den behöver veta. (Bell, 1993, s. 158)
Frågorna behöver därmed utformas så att det inte är ledande och samtidigt fria från
värderingar. Den ordning som väljs för frågorna är även viktigt för att inge förtroende hos
respondenten. (Bell, 1993, s. 159) Trots detta upplägg kommer det att finnas bestämda
frågor som kommer att ställas, så att de går att säkerställa att viktigt frågor ställs och inte
lämnas obesvarade.
Intervjuer har genomförts med olika personer inom Trafikverkets organisation och
olika projekt.
Informant

Befattning/Arbetsområde Trafikverket

1

Delprojektledare Getningmidjan med inriktning BEST-k.

2

Teknikansvarig Mälarbanan

3

Underhåll region Mitt

4

Höghastighetsbanan
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3.3 Litteraturstudie
Att göra en litteraturstudie är tidskrävande. Det är därmed viktigt att man gör en
avvägning mellan kostnad (så som i tid, kvalitet, hitta kvalitativa artiklar och böcker),
samt tillgänglighet (hitta källor som enkelt går att få tag på) (Eriksson & WiedersheimPaul, 2006, s. 85ff). En fördel med litteraturstudie är att under relativ kort tid kunna ta del
av mycket information som kan vara till stor hjälp för att kartlägga existerande kunskap
inom området som undersöks. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 69)
Informationssökning är en successiv process, där man får börja från botten för att
sakta röra sig upp mot det som man söker. Genom att söka mer och mer får man även en
indikation på vilka termer som är värda att söka på för att hitta den information som kan
vara relevant för studien i fråga (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 85ff).
Litteraturstudien är till för att få mer information om begrepp och angreppsmetoder som
existerar inom området. Den information som tas fram i litteraturstudien är sekundärdata.
Det innebär att uppgifterna ofta är framtagna i ett annat syfte än det som föreligger i
studien. Därmed är det viktigt att vara medveten om att informationen kan vara vinklad
eller inte heltäckande vid sökning av information. I litteratur ingår allt skrivet material så
som böcker, rapporter och tidskrifter (Björklund & Paulsson, 2003, s. 67).

3.4 Metod- och källkritik
För att kunna bedöma kvalitet på en studie är det viktigt att studera rätt sak på rätt sätt, så
kallat validitet och reliabilitet (Blomkvist & Hallin, 2015, s. 50). Enligt Blomkvist &
Hallin (2015) garanterar inte hög reliabilitet hög validitet, men däremot förutsätter hög
validitet hög reliabilitet. Även Björklund & Paulsson (2003) diskuterar att validitet och
reliabilitet är mått på kvalitet, tillsammans med objektivitet. De menar att validitet innebär
i vilken utsträckning man verkligen mäter de man ämnar mäta, reliabilitet innebär graden
av tillförlitlighet i de mätinstrument man valt att använda och att objektivitet innebär i
vilken utsträckning värderingar kan påverka studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59).
Det är även av stor vikt att använda olika perspektiv, vilket är ett sätt att höja
tillförlitligheten. Detta kan göras med datavalidering där flera olika datakällor används så
som olika respondenter, vilket är den metod som är vald i denna studie. (Björklund &
Paulsson, 2003, ss. 76-77) I kombination med detta utförs även dataanalysen med olika
verktyg och på olika sätt för att validera tillförlitligheten i resultaten. För att höja
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objektiviteten kommer alla val vid dataanalysen att presenteras, sådant som
avgränsningar, behandling av data samt transformationer som leder fram till det
presenterade resultatet. Eftersom detta är en begränsad studie är det inom tidsramen inte
möjligt att göra intervjuer igen, som enligt Björklund & Paulsson (2003) är ett sätt att öka
validiteten, däremot anses respondenterna svara likartat på flera frågor som därmed kan
stärka tillförlitligheten i svaren. I och med att studien använt data och information till
empirin från Trafikverket, Trafikanalys och SJ AB som är förankrade statliga
myndigheter och institutioner anses det stärka trovärdigheten och därmed reliabiliteten.
Det som dock kan anses kritiskt och kan sänka tillförlitligheten till analysen är att
enligt en rapport från Trafikverket (2018) är 26,7 procent av orsakskoderna i LUPP, ett
verktyg Trafikverket använder för att ta fram statistik om punktlighet och störningar,
felrapporterade. Det innebär för år 2017 var 1 av 4 orsakskoder fel kodade. (Trafikverket,
2018c, s. 4) För denna studie innebär det att vissa delar av insamlade data inte kan
användas i analysen, och de blir därmed bortsorterade i förbehandlingen av data
anledningen att värden saknas. Därmed kan resultatet variera mot den faktiska
verkligheten. Det finns därmed en risk att det beräknade väntevärden kan vara både större
och mindre i verkligheten.
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4. Data
4.1 Avgränsningar
I studien har avgränsningar på data gjorts för att begränsa omfattningen av arbetet och för
att kunna besvara de frågeställningar som grundas i problemformuleringen. Den första
avgränsningen som gjordes var att studien inte undersöker olika årtal, utan håller sig
enbart till årstid oberoende av år. Data som är insamlat representerar åren 2010-2017.
Den andra avgränsningen, som även tidigare nämnts, är begränsningen i typ av olyckor
som studeras. De olyckor som studeras är enbart sådana där djur eller människa varit med
och påverkat. Den sista avgränsningen som gjorts är att enbart analysera data genom linjär
regression. Vid en större studie skulle flera metoder kunnat ha prövats för att analysera
data utförligare.

4.2 Kartläggning av data
Data som används har hämtats ur LUPP. Den inhämtade data täcker åren 2010–2017.
Typen av data som kommer att användas består mestadels av kategoriska data. Data som
använts har inte ett numeriskt värde, utan är uppdelade i olika kategorier. Denna typ av
data är vanlig att använda i samhälls- och medicinstudier, men det går att använda denna
typ av data även i mer ingenjörsmässiga studier som denna (Agresti, 1996, s. 1).
Tabell 1 Exempel på data och dess kategorier
Händelsestartdatumet Orsakskod
Vinter Påkörd ren

HändelsePlats
Abisko

Merförsening.händelse
5

turiststation
Vår Obehöriga i spåret

Abisko

48

turiststation
Vinter Påkörda djur

Abisko

94

turiststation
Sommar Djur i spåret

Abisko östra

3

Sommar Djur i spåret

Abisko östra

3

I kategorin ”Händelsestartdatum” finns det fyra olika variabler; Vår, Sommar, Höst och
Vinter. Som vårmånader räknas mars, april och maj. Som sommarmånader juni, juli och
augusti. Som höstmånader september, oktober och november. Därmed räknas december,
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januari och februari som vintermånader. Det finns flera olika olycks-/tillbudsorsaker,
dessa är djur i spåret, påkörda djur, påkörd ren, påkörd människa, obehöriga i spåret,
plankorsningsolycka, uppkörd växel, urspårning/kollision, otillåten stoppsignal, ATCnödbroms, sabotage/hot och polis/sjukdom. Det är alltså årstid och olycksklass som är
kategoriska data, i analysen kallad för händelsestartdatumet och nivå 3.
Den ursprungliga data hade totalt 94 213 datarader, med vardera 6 kategorier. Det
innebär sammanlagt 565 278 datapunkter innan förbehandling av data.

4.3 Val av programvara
För att kunna utföra analysen behöver en programvara användas. Valet föll på att använda
programmeringsspråket R och RStudio, då detta är ett kraftfullt statistiskt
programmeringsspråk med tillgång till flera inbyggda funktioner. Detta gör att det på ett
enkelt sätt går att behandla den mängd av data som är insamlad med de inbyggda
funktionerna.

4.4 Förbehandling av data
För att kunna göra de analyser som önskas behöver data förbehandlas innan den används
i R. Först behöver datarader med ofullständiga data tas bort ur beräkningen, detta på grund
av att intresse för analysen är vilken typ av olycka/störning det handlar om, när den skett,
var den skett samt hur många merförseningsminuter störningen har genererat. De
datarader som inte har denna information går inte att analysera och är därför inte av
intresse att ha med. Eftersom intresset även är vilken årstid som olyckan/störningen har
skett behöver alla datum omvandlas till den årstid de hör till. Dessutom är flera
olyckor/störningar rapporterade med 0 merförseningsminuter, men även dessa är av
intresse, så det krävs att en extra kolumn skapas där alla merförseningsminuter adderas
med 1. Därmed finns det en kolumn med det ursprungliga värdet och en kolumn med
ursprungsvärdet adderat med 1. Som tidigare nämnts i avgränsningar används bara en typ
av plats. Därmed kan händelsestråk och händelsebandel tas bort ur datasetet och behöver
inte användas i analysen och enbart användning av händelseplats är av intresse.
Nedan är två diagram som enbart presenterar rådata. Detta för att kunna se om de
finns några visuella korrelationer, samt få en bild av merförseningsminuter och olyckor.
Det första diagrammet så följer linjerna skalan till vänster och solida formerna den högra
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skalan. På det andra diagrammet följer alla linjer utom den för framförda tåg den högra
skalan, och framförda tåg den vänstra skalan.

Figur 1 Diagram antal tåg, antal olyckor och merförsening Källa: Trafikanalys
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Figur 2 Korrelation olyckstyper, antal framförda tåg. Källa: Trafikanalys

4.5 Modellering
I modellen har olika metoder använts för att få fram resultat. Dels har data analyserats
utan några transformationer, utan att ha med de värden som har 0 antal
merförseningsminuter, samt när merförseningsminuter har adderats med 1 för att på det
sättet kunna räkna med alla datapunkter. Modelleringen med hjälp av regressionsanalys
innebär att det går att analysera vilka attribut som påverkar mest för utfallet, i det här
fallet merförseningsminuter. För att analysera de olika metoderna har främst
residualanalys används, men även p-värden har utvärderats samt R2 värde. Efter att
modellering skett kommer väntevärde för merförsening att beräknas, för att sedan
användas i en kostnadsmodell.
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4.6 Kostnadsmodell
Från regressionsanalysen kan det förväntade värdet på merförseningsminuter beräknas.
Dessa värden kan tillsammans med värden och kostnader presenterade i empirin användas
i en kostnadsmodell för hur den samhällsekonomiska kostnaden förändras vid typ av
olycka, var den sker, samt vilken förändring som sker om det investeras i förebyggande
åtgärder. Modellen är utformad så att den baseras på en 100 kilometer sträcka som inte
antas ha några olycksförebyggande åtgärder alls. Antal olyckor är baserat på statistik från
Trafikanalys. Antalet resenärer som påverkas är en uppskattning på hur många som
befinner sig i trafiken baserat på siffror från ASEK, Trafikverkets samhällsekonomiska
kostnadsanalys, och Trafikanalys, förvaltningsmyndighet. Detta för att visa hur all
insamlade och presenterade data i form av kostnader kan användas för att uppskatta om
en investering är värd att göra och visa på vad olyckor potentiellt kan kosta samhället.
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5. Teori
Det här kapitlet presenterar de begrepp som används och vad dessa betyder. Teorierna
bakom begreppen kommer även presenteras.

5.1 Life Cycle Cost
Livstidskostnadsanalys, LCC, kombinerar tekniskt kunnande med ekonomiskt tänkande.
Den används vid försäljning, konstruktion, kalkylering och upphandling. LCC går ut på
att göra en beräkning på hela livscykeln för till exempel en järnvägsanläggning. Det är
inte alltid att den komponenten med billigast inköpspris blir billigast i längden. Vid stora
inköp bör man, enligt LCC-modellen, se på hela livscykeln och ta med erfarenheter om
komponenter för att på så sätt kunna beräkna vad den faktiskt kostanden till slut blir.
(Johansson, 1997) I LCC räknas alla kostnader associerade till systemet eller produkten
som definierar livscykeln LCC innehåller:
▪

R&D kostnader, forskning och utveckling.
o Exempelvis: Planering, marknadsanalyser, teknikdesign,
designdokumentation, mjukvara, test, utvärdering av teknikmodell och
tillhörande managementfunktioner

▪

Produkt- och konstruktionskostnader
o Industriell teknik och verksamhet, tillverkningskostnader,
produktverksamhet, kvalitetskontroll och inledande logistiksstödskrav.

▪

Verksamhet- och supportkostnader
o Konsument eller användarverksamhet av systemet/produkten i
verkligheten, produktdistribution, upprätthålla logistikstöd genom hela
livscykeln

▪

Avveckling och borttagandet av system/produkt
o Återvinning, avveckling av icke reparerbara artiklar genom hela
livscykeln, avveckling av produkten/systemet, passande
logistikstödskrav

LCC är definierad genom att identifiera funktioner i varje fas av livscykeln och vad dessa
kostar. Sedan appliceras kostnaderna per funktion på en år till år basis, för att slutligen
uppskatta en kostnad för hela livscykeln. (Blanchard, 1978, s. 9ff)
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I olika delar av samhället har det klargjorts att denna typ av analys blir viktigare och
viktigare för att kunna skapa en hållbar industri. Framförallt ger det industrin möjlighet
att förstå, bedriva, och minska den miljö-, hälso- och resurspåverkan som industrier har.
(Lindfors, 1995, s. 10)
Viktigt att tänka på när en LCC-modell utformas är ekonomi; de ska vara billig att
utveckla, ändra och använda, särskiljande genom att beslutssituation ska vara knuten till
systemlösningar, komplett och alla särskiljande kostnadselement ska vara med,
indatavänlig; ska utformas med tanke på tillgänglighet av tillförlitliga och verifierbara
data. Det är även viktigt att tänka på dokumentation över indata, modell med
ekvationssamband och utdata och säkerhet i form av kontroll och validering av modellen.
LCC-modeller har olika användningsområden. Följande tre anses vara de viktigaste:
▪

Underlag för avvägningar och alternativval

▪

Budgetering och planering

▪

Förmedla prioriteringar

Detaljnivån på modellen avgörs av vad den ska användas till. En LCC-modell är en
kostnadsmodell som ska återspegla den totala kostnaden för ett systemalternativ sett ur
användarens och/eller kundens synvinkel. (Gröttvedt, 1984, s. 10ff) En LCC-modell kan
användas för att undersöka olika prioritering mellan olika typer av kostnader, så som
anskaffning, reservmaterial och underhållsmaterial. I LCC-modellen kan man också
inkludera

driftsäkerhetsegenskaper

och

på

så

vis

få

fram

en

bild

över

driftsäkerhetsegenskapernas betydelse. (Gröttvedt, 1984, s. 13)
Driftsäkerhet är ett systems förmåga, trots fel, störningar och andra funktionshinder,
att kunna presterar på hög nivå. Driftsäkerheten bestäms dels av det tekniska systemet
och dels av hur snabbt uppkomna fel hanteras av underhållssystemet. Ett systems
tillgänglighet är ett sätt att karakterisera driftsäkerhetsprestationen. (Johansson, 1997, ss.
11-13)
LCC-analys är till för att kunna identifiera och utvärdera olika alternativ för det valda
objektet för att på bästa sätt kunna nyttja begränsade resurser. Och därmed kunna
utvärdera alternativa möjligheter i systemdesign, alternativa produktionsscheman,
alternativa logistiksupportsystem och så vidare. Analysen har en steg-för-steg-process
och landar i att komma fram till en kostnadseffektiv lösning till ett givet problem.
(Blanchard, 1978, s. 11)
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Vid en LCC-analys diskuterar man ofta att alla kostnader ska vara med, men vad
innebär alla kostnader? Enligt Blanchard (1978) innebär det kostnader som direkt kan
spåras, men även de kostnader som indirekt påverkar som inte är lika lätta att spåra. Som
i denna studie till exempel kostnad för förseningar. Det är även viktigt att ta med fasta
kostnader och rörliga kostnader. Andra kostnader som diskuteras är även tidigare
kostnader och framtida kostnader (Blanchard, 1978, ss. 25-26). Framtida kostnader är den
del som kan vara knepigast att beräkna, då dessa måste estimeras. För att estimera dessa
kan man titta på tidigare liknande kostnader och undersöka fördelningen av en sådan
kostnad och undersöka dess väntevärde (Blanchard, 1978, s. 35ff). Enligt Blanchard
(1978) är det även viktigt att förstå kostnader i relation till varandra.
Ett sätt att estimera och förstå den relationen är linjära ekvationer och även ickelinjära funktioner. Har man dessutom historiska data kan regression komma väl till pass
för att beräkna ett förväntat värde. Det är framförallt när man har förklarande variabler
som användningsområdet är som störst. Till exempel system/produkt prestation, fysiska
funktioner, effektivitetsfaktorer eller andra kostnadselement. (Blanchard, 1978, s. 38ff)
Detaljeringsgraden avgörs av vilka prioriteringar som finns och är av intresse att få
fram i modellen. I en LCC-modell kan detaljeringsgraden variera beroende på vad som
är av intresse, därmed kan vissa kostnader räknas schablonmässigt eller helt exkluderas
ur modellen. (Gröttvedt, 1984, s. 13)

5.2 Samhällsekonomiska kalkyler – Trafikverket
Samhällsekonomiska teorier lanserades på 1970-talet. Teorins syfte är att bidra till
”samhällsekonomisk effektivitet”, att effektivt utnyttjas den befintliga kapaciteten i
infrasystemet. En stor del av debatten om prissättning i denna teori har gått ut på hur ett
förlorat människoliv ska värderas. (Kaijser, 1994, ss. 60-61)
För att kunna få en överblick av hur olika åtgärder ger effekter på samhället i form
av förändrade intäkter, kostnader och tidsåtgång mm., samt även effekter som påverkar
samhället så som luftföroreningar, buller, olycksrisker osv, använder sig Trafikverket av
samhällsekonomiska kalkyler. Detta är ett verktyg som ger indikation på kedjeeffekterna
av olika åtgärder. Utgångspunkten i värderingen i en samhällsekonomisk kalkyl är
medborgarnas värdering. För att utforma en sådan kalkyl krävs även marknadspriser, men
även skattningar för de delar där det är svårt att förutsätta vad som kommer hända och
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hur detta kommer påverka omgivningen. (Trafikverket, 2018b, s. 3) Den akademiska
termen är cost-benefit analysis (CBA). Samhället är medborgarna och inte staten. En
samhällsekonomisk kalkyl är därmed en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.
(Trafikverket, 2018b, s. 6) Alla effekter får där med ett marknadspris för att kunna
jämföras och räknas samman. På så sätt räknar Trafikverket tex på vad ett människoliv är
värt för att kunna sätta de i kontext med andra mer marknadsstyrda kostnader, såsom till
exempel en förseningsminut.
Grunden i samhällsekonomiska kalkyler är att se vad som är rimliga uppoffringar för
samhället och vad som är fördelar för samhället. Som nämnts tidigare är det därför
måttstocken individernas (konsumenters) betalningsvilja som styr. Därför undersöks
marknadspriser och allt jämförs i kronor. (Trafikverket, 2018b, s. 8)

Figur 3 Samhällsekonomiskvåg, ASEK 6.1, 2018, s7
5.2.1 Hur används ASEK?
Samhällsekonomiska kalkyler utgör en del av beslutsunderlaget i Trafikverkets
planeringsprocess. Därmed kan det även användas tillsammans med andra underlag i
olika planeringsfaser och på olika nivåer inom Trafikverket. Anledningen till att
Trafikverket använder sig av den här typen av kalkylering är för att säkerställa en
samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet. Hållbarhet i form av
ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet, att kunna ta hänsyn till konsekvenser inte
bara idag och imorgon utan en lång tid framöver. Detta binder samman med de mål som
Trafikverket satt upp och direktiven från regeringen (Trafikverket, 2018b, s. 12). Viktigt
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att påpeka är svårigheten att jämföra CBA med LCC-modellering, då LCC går mer på
djupet och spårar användningen av vissa resurser i hela livscykeln hos en produkt.
Trafikverket tvingas då, av praktiska skäl, att välja vilken sorts analys som ska göras. Om
den ska göras på djupet, LCC, eller om den bara ska göras genom en utvärdering av den
totala skillnaden mellan samtliga effekter på samtliga resurser, CBA. (Trafikverket,
2018b, s. 12). Trafikverket påpekar även svårigheten i att utvärdera det övergripande
målet och funktions- och hänsynsmålen, när de olika resultaten från analyserna ska ställas
i relation till varandra, då funktions- och hänsynsmålen utgör det transportpolitiska målet
som en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Till
exempel om trafiksäkerhet eller tillförlitlighet beaktas både i CBA och separata analyser
är risken stor att lägga för mycket vikt på dessa effekter, i relation till andra typer av
effekter. (Trafikverket, 2018b, s. 13)
Baserat

på detta har

Trafikverket

beräknat

vad olika faktorer

kostar

marknadsekonomiskt. De kallar det för ASEK. En samhällsekonomisk analys tas fram
enligt följande steg:
▪

Steg 1: Definiera och avgränsa

▪

Steg 2: Identifiera prissatta och ej prissatta effekter

▪

Steg 3: Kvantifiera och värdera

▪

Steg 4: Sammanställning av kalkyl och tolkning av resultat

▪

Steg 5: Göra känslighetsanalyser

(Trafikverket, 2018b, ss. 13-14)
När infrastrukturinvesteringar i järnväg ska kalkyleras ingår vanligtvis följande kostnader
och nyttoeffekter beroende på vilken sorts investering det är. Om det är en investering
som har effekter på trafikanter, resenärer och godstransportkunder så tar man i beaktning:
▪

Värdering av förändrade restider

▪

Värdering av förändring av förseningstider och restidsosäkerhet

▪

Värdering av resekomfort

▪

Förändrade biljettkostnader för resenärer

▪

Värdering av eventuella förändringar av turtäthet inom kollektivtrafiken

När det kommer till effekter för trafikoperatörer så tas följande i beaktning:
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▪

Förändrade trafikeringskostnader

▪

Förändrade intäkter

Även externa effekter som inte regleras på marknader och via priser, men som påverkar
andra konsumenter och/eller producenter kalkyleras. Då tas följande i beaktning:
▪

Slitage på infrastruktur

▪

Luftföroreningar

▪

Koldioxid och andra klimatgaser

▪

Olyckor och olycksrisker

▪

Buller och vibrationer

▪

Trängsel och störningar i trafiken

▪

Intrång respektive frigörande av mark

▪

Barriäreffekter

(Trafikverket, 2018d, ss. 20-21)
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6. Empiri
6.1 Kostnader av viltolyckor
Trafikverket (2015) har tillsammans med en referensgrupp undersökt den monetära
påverkan som viltolyckor har på järnvägsoperatörerna och följda konsekvenser. I den
rapport som är framtagen framgår dessa olika kostnader. Kostnaderna skiljer sig åt
beroende på vilken typ av vilt som är inblandad i olyckan. Dessa kostnader är framtagna
tillsammans med SJ AB som därför kommer att vara den operatör som presenteras i denna
studie. (Trafikverket, 2015, s. 6) Vid påkörning av älg på järnväg är kostnaden för
eftersök samt omhändertagande av kadaver 1 950 kronor per olycka. Medelkostnaden för
reparation och reservdelar vid påkörning av älg är 79 000 kronor. Den maximala
kostnaden för reparation vid en älgpåkörning har dock hamnat på så mycket som
1 650 000 kronor. (Trafikverket, 2015, s. 20) Utöver dessa kostnader tillkommer även
samhällsekonomiska kostnader vid förseningar. SJ har gjort två stycken fallstudier vid
två separata kollisioner med älg och dess kostnader, se nedan. Vid den beräkningen har
passagerarförseningsvärdet beräknats till 9,33 kronor per förseningsminut per
passagerare, enligt ASEK. I passagerarförseningsvärdet räknas inte pengar som
passageraren förlorar ur egen ficka, utan nyttoförlusten samhället får vid förseningar.
(Trafikverket, 2015, s. 24)
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Figur 4 Två fallstudier över älgpåkörning. Källa: Viltsäker järnväg, Trafikverket.

Till dessa kostnader tillkommer det även förlust i kött- och rekreationsvärde. För älg är
köttvärdet, enligt konsumentprisindex 2004, 5 320 kronor per älg och rekreationsvärdet
uppgår till 5 630 kronor per älg. (Trafikverket, 2015, s. 25)
Sammanlagt har SJ mellan juni 2010 - juli 2013 haft en kostnad på 95 812 000 kronor
för reparation och reservdelar efter kollisioner med klövvilt. Framförallt är det de
moderna typerna av motorvagnar som är extra känsliga och därmed mest kostsamma för
denna typ av olyckor. Konsekvenserna av kollision med älg är störst och står för
merparten av denna kostnad, 90 095 000 kronor. Under denna tidsperiod var det 1 137
antal fall med älgkollision. Detta innebär att det kan uppskattas att den totala kostnaden,
operatör- och samhällsekonomiska, under dessa tre åren uppgår till ca 1 miljard kronor
passerat på medelvärdet mellan dessa två fallstudier. (Trafikverket, 2015, s. 20)
Olyckor med djur innefattar även olyckor med tamdjur och då är Trafikverket
ersättningsskyldiga. Framförallt är renen ett av de tamdjur som förolyckas vid järnvägen.
Mellan åren 2011–2013 uppgick kostnad för ersättning till renägare till 3,3 miljoner
kronor för Trafikverket. (Trafikverket, 2015, s. 26)
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6.2 Kostnader av intresse för beräkningar från ASEK
I ASEK har ett riskvärde definierats som består av ett humanvärde som ska spegla
samhällets nyttoförlust vid dödsfall alternativ för uppoffringen på grund av fysiskt och
psykiskt lidande för skadade i en trafikolycka. De materiella kostnaderna består av
kostnader för sjukvård, nettoproduktionsbortfall p.g.a. personskada och/eller förlust av
liv, administration samt skador på fordon (vägtrafik) och annan egendom. (Trafikverket,
2018e, s. 3) Data kan användas för att beräkna hur mycket det kostar samhället vid
dödsfall alternativ vid allvarligt skadad i trafiken. (Trafikverket, 2018e, s. 11)
Tabell 2 Olycksvärdering för vägtrafikolyckor, per skadad eller dödad i trafiken, i milj
kr per dödad/skadad person. Prisnivå 2014 och 2040, uttryckt i 2014-års penningvärde.
Materiella kostnader inklusive generellt momspåslag Källa: Trafikverket ASEK 6.1
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6.3 Antal resande
I ASEK finns det även beräkningar för beläggningsgrad beroende på trafikslag, som kan
användas till att beräkna hur många resenärer som potentiellt skulle kunna drabbas av
förseningar vid en olycka. (ASEK kap 13 s16)
Tabell 3 Beläggningsgrad och antal platser per tågtyp. Källa: ASEK 6.1
Tågtyp

Beläggningsgrad

Antal platser Min/Max

Snabbtåg

0,6

266/532

Inter-regionalt

0,5

120/810

Pendeltåg i storstad

0,4

240/890

Pendeltåg övrigt

0,4

180/890

Dieseltåg

0,5

86/426

Nattåg

0,5

230/460

Höghastighetståg

0,6

300/600

Snabbt regionaltåg

0,5

180/270

Tillsammans med data om kollektivtrafiken i Sverige kan medelvärdet för antal resenärer
beräknas. (Trafikanalys, 2019)
Tabell 4 Antal påstiningar per län. Källa: Trafikanalys
Län
Påstigningar
County
(tusental

Riket - Total
- varav i Stockholms
Uppsala

209 143
107 414
4 093

Trafikanalys har data på hur många påstigningar riket samt olika län har per år. Utifrån
detta kan det beräknas hur många påstigningar som sker per dag och per timme i olika
delar av landet. (Trafikanalys, 2019) För fjärrtåg har det skattats hur många som drabbas
på en utvald sträcka med hjälp av tidtabell och beläggningsgrad, Stockholm-Göteborg i
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båda riktningarna. Där har det beräknats att det är totalt 60 snabbtåg per dag som går
Stockholm-Göteborg och Göteborg-Stockholm (Samtrafiken i Sverige AB, 2019) I
kostnadsmodellen används detta för att få fram ett skattat antal resenärer som drabbas av
en försening.
Tabell 5 Antal resenärer Källa: Samtrafiken i Sverige AB & Trafikanalys
Tågslag

Påstigningar per timme

Påstigningar per dag

Fjärrtåg (med
beläggningsgrad)

399

9 576

Regionaltåg (Uppsala)

467,24

11 213,70

Pendeltåg (Sthlms
regionen)

12 261,87

294 284,93

Om det är en 2 timmars försening blir dock inte 24 000 personer 2 timmar försenade. Men
för att göra kostnadsmodellen möjlig, räknas förseningskostnaden per timme. Med andra
ord från exemplet blir 12 000 passagerare 2 timmar försenad, medans de andra 12 000
bara blir 1 timme försenade.

6.4 Antalet olyckor
Baserat på en tidsserie med data från Trafikanalys om tidigare olyckor har en
approximation gjorts för hur många olyckor som sker per år och per 100 kilometer. För
tidsserien, se Appendix. Utifrån den data har det beräknats andel av dessa olyckor som
leder till dödsfall respektive allvarlig skadad.
Tabell 6 Antal döda och skadade av olyckor
Totalt
Olyckshändelse/år:
Självmord/år
Totalt/år

Andel
Andel allvarligt
avlinda skadade
50
43%
32%
76
95%
5%
126
74%
16%

Olyckor/år/100km

0,9

0,66
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0,14

6.5 Kostnader för Räddningstjänsten, sjukvård och polis
Vid en olycka där personer är involverade, kommer räddningstjänst och polis till platsen.
Dessa utryckningar uppgår till en kostnad på 2 700 kronor per utryckning för
räddningstjänsten och 3 000 kronor för polis, enligt MSB (2015). Utöver det behöver den
skadade eller kvarlevorna från den döda personen transporteras till sjukhus eller liknande
plats. Detta kostar 2 800 kronor. Intensivvård kostar 39 000 kronor per dygn, vilket kan
anses relevant för de personer som blir allvarligt skadade vid en olycka på järnväg. Enligt
MSBs rapport så dör inte alla suicid på en gång, utan vårdas på sjukhus. Det rör sig om
50–80 fall där sjukhusvistelsen varit cirka 2-4 dygn innan de avlider. Eftersom
järnvägsolyckor har hög dödlighet, kan det antas att vissa fall behöver denna typ av vård
efter en olycka. Dessutom så genomförs en obduktion på 95 procent av fallen vid suicid,
det kan därför antas att även detta genomförs på olyckor på järnvägen, för att säkerställa
dödsorsak. Kostnaden för en rättsmedicinsk obduktion är 26 900 kronor. (MSB; Ryen,
Lina, 2015, s. 14ff)
Tabell 7 Sammanställning av kostnader
Vad:

Kostnad:

Utryckning Räddningstjänsten

2 700 kronor

Utryckning Polis

3 000 kronor

Transport sjukhus

2 800 kronor

Intensivvård

39 000 kronor

Rättsmedicinsk obduktion

26 900 kronor

6.6 Handlingsprocess vid personpåkörningsolyckor
När en olycka i järnvägstrafiken involverar en personpåkörning krävs det en ny lokförare
och i förekommande fall även ny ombordpersonal till platsen, då den befintliga
personalen

tas

ur

säkerhetstjänst.

Olycksplatsansvarig,

oftast

polis

eller

räddningstjänsten, måste komma till platsen och utföra eventuell sanering, och ge
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klartecken när räddningsinsatsen är slutförd på olycksplatsen. Olycksplatsansvarig måste
i sin tur meddela Trafikverkets trafikledning att den är slutförd, först därefter kan trafiken
tillåtas att starta igen. Berörda järnvägsfordon tas ur trafik för sanering, saneringen utförs
av utbildad personal. Utöver sanering kan eventuellt reparation behöva utföras för att
tåget ska kunna gå ut i produktion igen (vid sanering/reparation räknas all tid som tåget
ej är i trafik till att inte vara i produktion). Detta ger direkta och indirekta förseningar med
spridningsrisk till andra delar av järnvägssystemet. (Söderström, 2019)
När det kommer till suicidprevention är det viktigt att beakta att studier visar att 90
procent av de som gjort ett allvarligt suicidsförsök och på något sätt blivit hindrade inte
avlider på grund av suicid, de dör av andra naturliga orsaker senare i livet. Dessutom visar
även studier att 60–80 procent inte gör nya suicidsförsök. (Rådbo, 2008, ss. 19-20)

6.7 Olycksförebyggande åtgärder
Det finns ett antal olika sätt att förebygga vilt- och personolyckor som Trafikverket idag
använder sig av. Framförallt arbetar Trafikverket med underhåll för att förebygga
olyckor. (Trafikverket, 2018a). Trafikverket arbetar även med att försöka försvåra för
obehöriga att ta sig till spårområden. Detta görs med hjälp av stängsel, bullerplank,
svårtillgänglig vegetation, anordningar som gör det svårt att förflytta sig på spårområden,
diken samt branta slänter. (Lindberg & Forsberg, 2018, s. 9).
Vid en studie visade det sig att sätta upp staket insmorda i olja, vilket gjorde att det
var omöjligt att inte bli smutsig, var mer effektivt än att sprida information. Vid denna
typ av experiment visade det sig att från att 60 procent hade genat över spåret och 40
procent använt avsedd bro innan experimentet, så blev förhållandet det omvända efteråt.
Alltså att 40 procent genade och 60 procent använde bron. Detta var en förändring som
fanns kvar när uppföljning av studien gjordes tre månader senare. Med andra ord är
åtgärder i miljön ett effektivt verktyg att minska spår spring. (Rådbo, 2008)
En annan förebyggande åtgärd är så kallade pyramidmattor. Dessa läggs mellan och
bredvid rälen och är effektiv både mot människor och djur, då dessa mattor är väldigt
svåra att gå på. (Trafikverket, 2015)
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6.8 Trafikverket idag - Intervjuer
6.8.1 Olycksförebyggande åtgärder
Järnvägsanläggningar byggs efter TDOK, Trafikverkets databas för standarder och
föreskrifter, i dessa borde det finnas något om hur olyckor ska omhändertas berättar
informant 1. Enligt informant 2 är den järnvägsplan, en typ av TDOK, som sätts upp samt
den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, båda är juridiskt bindande, som det listast vilka
skyddsåtgärder som ska utföras. Det som avgör om en olycksförebyggande åtgärd ska
utföras är dels ekonomiska förutsättningar, men även vilka krav som ställs i MKB, där
även länsstyrelsen ger sin åsikt i frågan. När det kommer till olycksförebyggande arbete
så bestäms hur det ska genomföras i planeringsfasen, den första fasen av projektet Fas I.
Fas II och III är projektering respektive byggnation. I Fas I beskrivs kraven som sedan
Fas II konkretiserar och Fas III genomför.
I projekt getingmidjan är flera olycksförebyggande åtgärder planerade, så som att
förstärka och förbättra bullerplank/skyddsräcke vid cykel- och gångbanan längs med
spåret hela vägen från Stockholm Central till Stockholmsstadsdelen Södermalm. I
tunnlarna har utrymningsvägar förbättrats, liksom belysning som också kan användas vid
underhåll och evakuering. Stockholm Södra kommer även att utrustas med kameror för
att övervaka spåren. I framtagningen av dessa åtgärder har samarbete med
Räddningstjänsten skett, de påverkar vilka evakuerings- och nödåtgärder som ska införas
och vad som är viktigt vid investering.
För Mälarbanan har det ställts krav på olycksförebyggande åtgärder så som staket
längs med hela banan och att det ska vara minst 230 centimeter högt, plankorsningar ska
byggas bort, bullerplank sättas upp där det är krav på ljudnivå. Där det inte går att sätta
bullerplank åtgärdar Trafikverket fasaden på fastighet och gör den mer motståndskraftig
mot ljud. Det har även bestämts att det eventuellt ska sättas upp kameror vid tunneln som
kommer att byggas vid Sundbyberg, men framför allt är det mer aktuellt i framtiden.
”Pyramidmattor” kommer inte användas, det diskuterades först att ha dessa vid
tunnelmynningarna men det bestämdes att denna form av olycksförebyggande åtgärd inte
ska användas.
Från 2016 har Trafikverket ansvar för plattform, plattformsaccess och
informationssystem. Inom dessa områden tror informant 2 att det i framtiden finns
möjlighet till utveckling av olika typer av olycksförebyggande åtgärder. För att undersöka
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vilka förebyggande åtgärder som ska införas berättar informant 2 att det beräknas en hel,
men att det inte finns något systematiskt sätt. Det som oftast beräknas är hur mycket rälsen
ska klara av, brand och urspårning. Idag räknas inte djur och spårspring in i
beräkningarna. Även om det inte görs sådana beräkningar för tillfället genomförs ett
stängslingsprojekt inom Trafikverket. Projektet innebär att de mest drabbade platserna av
spårspring i landet ska prioriteras och stängsel ska sättas upp (Trafikverket, 2019). Enligt
informant 4 finns det idag inga färdiga koncept för att använda plattformsbarriärer som
olycksförebyggande åtgärd. På frågan om plattformsbarriär är specifikt tänkta som enbart
förebyggande åtgärd mot olyckor berättar informant 4 att den frågan inte riktigt finns
adresserad på det sättet. Ovan jord är fokus att plattformsbarriärer ska skydda mot att
obehöriga rör sig i spårområdet och under jord för att skydda plattformen mot partiklar
från tunnlarna.
Det är ett stort glapp mellan politik och verklighet, vilket gör dessa typer av frågor
komplexa. Olycksförebyggande åtgärder är inte en dominant fråga vid investeringar och
ofta finns det ett regelverk uppsatt och då blir det som det blir, då dessa måste följas. Vid
förebyggande åtgärder är krav och regler som tas fram i samråd med Länsstyrelsens och
Räddningstjänsten avgörande under planeringsfasen. Jämfört med tidigare har frågan om
olyckor kommit högre upp på dagordningen, men det är fortfarande en del kvar tills den
tas helt på allvar. Problematiken, enligt informant 4, är att fokus ofta ligger på när olyckor
redan skett, alltså vilka krav det ska finnas för at kunna evakuera etcetera och att det
ibland glöms bort att diskutera olycksförebyggande åtgärder.
Räddningstjänsten kan ses som kostnadsdrivande, då den har en del krav som måste
följas när det gäller till exempel byggnation av tunnlar och liknade. Informant 4 ser att en
av poängen med att arbeta med förebyggande åtgärder är att det ger pengar tillbaka till
polis, räddningstjänst och landsting vilket gynnar samhället i stort, då pengarna inte
kommer tillbaka direkt till Trafikverket.
6.8.2 Underhåll av befintliga olycksförebyggande åtgärder
Informant 3 berättar att underhåll av staket mestadels är felavhjälpning som allmänheten
anmält in till Trafikverket via sociala-medier samt via Trafikverkets kundtjänst. Det finns
även ett viss kontinuerligt underhåll för staket i form av rondering, som är egna kontroller
genomförda av Trafikverket och inte av entreprenad, dock sker dessa sällan i skog och
skogspartier.
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När det gäller användning av andra förebyggande åtgärder sker dessa vid platser som
är olycksdrabbade alternativt har hög statistik på obehöriga i spår. Det är framförallt
statistik som används till grund för att veta var det kan behövas åtgärder. Informant 3
belyser även att det behövs mer nya och innovativa sätt att förhindra obehöriga i spår, då
staket i alla lägen inte räcker, hen lyfter fram att människor har en tendens att ta sig förbi
dessa om det är att gena över spåret anses vara en ”genväg” av dem som obehörigt finner
sig i spåret. Hen belyser pyramidmattorna som Trafikverket tagit fram och prövat på olika
håll i Sverige som ett exempel på ett sådant nytt sätt.
Enligt informant 3 finns det pengar till allt och att i det stora hela är sällan de
förebyggande åtgärderna mot olyckor som är mest kostsamma i jämförelse med andra
delar av järnvägen. Informant 3 menar att det snarare är regeringsuppdraget som styr vad
pengarna ska gå till. Regeringen får information utifrån utredningar som görs och det blir
dessa som indirekt bestämmer var investeringarna ska göras. Informant 3 är av
uppfattningen att det är nyttan som ofta styr och att det ofta hänger ihop med vad
statistiken säger. Små åtgärder går in under underhåll, medan större åtgärder istället går
under investering. Därmed kan stängsling av järnväg både vara under avdelning
underhåll, men även under avdelningarna investering och stora projekt på Trafikverket.
6.8.3 Användning av LCC och ASEK
På Trafikverket idag finns det krav på att använda LCC-analyser kontinuerligt i arbetet,
men informant 2 berättar från erfarenhet att det används ganska lite. Framförallt saknas
kunskaper om LCC-analyser inom organisationen för järnväg. När det kommer till
Trafikverkets arbete på vägsidan används LCC-analyser mer flitigt. Informant 2 menar
att järnvägen är mer komplext, vilket innebär att det blir svårigheter hur LCC-analyser
ska användas i praktiken. Detta beror till exempel på att det finns interna föreskrifter som
sällan används i den utsträckning som det finns potential för.
Informant 4 arbetat med projekteringen av höghastighetsbanan och belyser, precis
som informant 2, att det finns brister internt på Trafikverket hur användningen av LCCanalyser ska gå till. Det finns för lite interna incitament för att någon ska ansvara för att
LCC-analyser används, drivkraft finns där dock. Informant 4 lyfter fram att det är ett
politiskt beslut att det ska göras och att Trafikverket snarare har direkt upphandlat att få
hjälp utifrån med LCC-analyser, men att det också beror mycket på vad för sorts projekt
det handlar om; om det är en nyinvestering eller befintligt projekt.
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När det kommer till användning av ASEK menar informant 4 att det är ett
förhållandevis robust underlag, men att det kan vara problematiskt att årliga olycksfall
slås ihop med stora olycksfall som sällan händer och görs beräkningar på dessa två
komponenter tillsammans som kan anses ha väldigt olika konsekvenser på järnvägen.
Enligt informant 4 är det faktum att en tar större höjd på stora olyckor, än mindre olyckor,
samt att det räknas på frekvens, en svaghet med ASEK-beräkningar. Dessutom är det
långa mellanrum mellan uppdateringen av ASEK-beräkningarna.
Informant 4 är av uppfattningen att även TDOK är ett dokument många gärna följer
och att det är svårt att bryta kulturen att tänka på nya sätt vid förebyggande åtgärder och
användning av LCC-analyser. Det som avgör om en investering är värd att göra beror på
pengar och samhällsnytta. Utgångspunkten är att göra investeringar som har
samhällsnytta, men informant 4 anser att det ibland saknas ett samhällsperspektiv och att
frågorna inte sätts i den kontexten.
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7. Dataanalys
Det första steget i dataanalysen var att genomföra linjär regression med ett dataset där
alla värden inkluderade utan att rensa bort poster med värde 0, samt analysera ett dataset
med enbart data som involverar påkörning av djur eller människa. Vid undersökning av
residualerna och förklaringsgraden blev det tydligt att analysen behövde en
transformation genom att logaritmera alla Y-värden, men för att kunna göra detta behövde
datasetet rensas från alla datarader där merförseningsminuter var rapporterade som noll
(detta då det inte går att logaritmera noll). Detta gjordes på två sätt med två olika dataset.
För det första datasetet adderades ett till alla merförseningsminuter med värde noll. För
det andra dataset togs alla datarader med merförseningsminutervärdet noll bort och
räknades då som saknade värden. Det första datasetet kan dock anses ge ett vilseledande
resultat, då det kan antas att många av dessa värden är felrapporterade (se 3.4 Metod- och
källkritik).

Utifrån

residualanalys

kunde

det

antas

att

ytterligare

förfinade

transformationer vore på sin plats. Därmed utfördes en Box-Cox transformation på alla
Y värden i det dataset där alla merförseningsminutervärde satta till noll var borttagna.
Box-Cox analysen gav ett λ på -0.2, vilket inte ökade förklaringsgraden eller förbättrade
residualanalysen avsevärt jämför med transformationen med logaritmen.

Figur 5 λ värde vid Box-Cox transformation
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Därmed kan slutsatsen dras att den bästa transformation är logaritmen.
Ett dataset med enbart olyckor av typen påkörd person, påkört djur och påkörd ren
var indata. Även här räknades inrapporterade merförseningsminuter med värde noll som
saknade värden. Transformationerna som undersöktes var logaritmen av Y samt Box-Cox
transformation. Vid denna analys var koefficienterna för de olika årstiderna och
olyckstyperna väldigt lika de koefficienterna som beräknats i analysen av dataset med
alla olyckstyper, vilket stärker att det är ett rimligt värde som beräknats.
Vid undersökning av residualplottarna upptäcktes samma tveksamhet med liten
sväng på den normala qq-ploten som kan indikerar att det kan vara problem med datasetet
(se 3.1.1 Linjär Regression).

Figur 6 Normal QQ-plot för dataset med värde noll bortaget
Vid vidare undersökning kan det antas att det är påkörd person som skapar den
svängen. Detta för att de är den olyckstyp som händer mest sällan, men som har ett väldigt
högt medel- och medianvärde när det kommer till antal merförseningsminuter. Därmed
kan det tolkas som att det inte är data i sig det är något fel på, utan att köra på människor
inte sker ofta samt att när en sådan typ av olycka händer så ger det stora konsekvenser i
järnvägssystemet.
Från residualplottarna kunde även några outliers definieras som kan ha stor påverkan
på analysen. När dessa togs bort upptäcktes det dock att det inte förändrade
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koefficentvärdena och ökade förklaringsgraden väldigt lite. Därmed behövs inte de
datapunkterna tas bort från dataseten. Vad som är viktigt att ha i bakhuvudet vid denna
typ av analys är, som tidigare nämnt i metoden, att det är svårtolkat med kategoriska data,
då dessa parametrar inte har ett numeriskt värde. Residualplottar och analysresultat från
början av processen hittas i Appendix.
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8. Resultat
8.1 Linjär regression
Eftersom transformation med Box-Cox samt med logaritmen inte gav särskild stor
skillnad i resultat, vilket tidigare är presenterat, har logaritmens som transformation
används för att presentera resultatet. En faktor som skulle tänkas kunna påverka
olycksutfallet är årstid, dock visar regressionsanalysen att detta inte är fallet. Resultat av
dataanalysen visar att årstid inte påverkar i större utsträckning hur försenat ett tåg blir,
utan att det är vilken typ av olycka som påverkar hur sent tåget blir. Detta stöds av
ANOVA-analysen. Då p-värdet (Pr(>F)) för årstid (händelsestartdatumet) är väldigt högt
och därmed har en lägre signifikans. Det finns en viss skillnad mellan koefficienterna på
det olika dataseten mellan årstider, men den är så liten att det kan beskrivas som för liten
för att göra signifikant skillnad. Därmed går det att beräkna väntevärde från båda
analyserna som har ett bra signifikantvärde.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value Pr(>F)
Händelsestartdatumet.f
3 3.382e+06
1127258
2.307 0.0746 .
Nivå3.f
2 2.999e+08 149971278 306.986 <2e-16 ***
Residuals
3091 1.510e+09
488528
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figur 7 ANOVA-analys dataset enbart påkörd, logaritmerad
Df
Sum Sq
Mean Sq F value Pr(>F)
Händelsestartdatumet.f
3 7.857e+06
2619017
2.192 0.0867 .
Nivå3.f
9 1.780e+09 197815995 165.598 <2e-16 ***
Residuals
32459 3.877e+10
1194552
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figur 8 ANOVA-analys dataset utan nollor alla olyckstyper, logaritmerad
I den slutgiltiga analysen för dataset med alla olyckstyper visar residualanalyserna att qqplotten inte följer en rät linje helt i början, utan har en liten ”kulle”. Som det tidigare har
nämnts kan denna ”kulle” bero på att det är enbart 800 fall av påkörda personer. Detta
medan de andra olyckstyperna har tiotusentals inrapporterade händelser. Dessutom har
påkörd person ett väldigt högt medelvärde och medianvärde jämför med de andra
olyckstyperna. Residualerna gör dessutom en liten sväng i den övre kanten. Detta kan
tyda på att data inte är helt normalfördelad. Från residuals vs Fitted syns en trend i
residualerna mot anpassat värdet, det är udda och kan tyda på en skev fördelning.
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Figur 9 Residualplot dataset utan nollor, transformation logartimerad
När det kommer till analysen med enbart fall där ett djur eller människa har blivit påkörd
är ”kullen” fortfarande kvar, men resten av residualerna följer normallinjen mer följsamt
och kan därmed med större säkerhet antas normalfördelade. Eftersom data är kategoriskt
förklarar det varför de blå punkterna ser ut att ligga på en linje istället för att vara
utspridda. Utifrån det kan de antas att för att få en mer komplett analys krävs det fler
parametrar. Från residuals vs leverage ligger alla punkter inom Cook´s distance, vilket
innebär att det inte är några punkter som är influenser och ingen punkt i sig påverkar där
med exklusivt resultatet. Även här syns en trend i residualerna mot anpassat värdet,
Residuals vs Fitted, vilket är udda och kan tyda på en skev fördelning.
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Figur 10 Residualplottar dataset enbart påkörd transformation logaritmerad
För att kunna bedöma analysens tillförlitlighet är det viktigt att undersöka
förklaringsgraden, de olika koefficienternas signifikansnivå samt undersöka p-värdet.
Från resultatet för datasetet med alla olyckstyper har vinter ett högre p-värde och därmed
en signifikansnivå på 95 procent, vilket inte är dåligt, men jämfört med p-värdet för det
andra årstiderna är det ett sämre värde. Även påkörd ren och polis/sjukdom har ett högt
p-värde och är sämre än vinterparameterna. Detta innebär att dessa kan anses som mer
osäkert skattade än resten av koefficienterna. När det gäller för analysen i stort har den
ett p-värde på mindre än 2,2−16, vilket är tillräckligt lågt för att det skall anses att analysen
har statistisk signifikans. En högre förklaringsgrad är önskvärt, men här kan den anses att
den är ganska låg på grund av andra förklaringsvariabler som borde vara med eller stor
slumpmässiga variation, vilket återstår att förklara.
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Call:
lm(formula = log(info$Merförsening.händelse) ~ Händelsestartdatumet.f
+
Nivå3.f, data = info)
Residuals:
Min
1Q Median
-5.3922 -0.9579 -0.1607

3Q
0.7962

Max
9.1998

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
2.53987
0.03523 72.086 < 2e-16 ***
Händelsestartdatumet.fSommar -0.12718
0.02073 -6.135 8.63e-10 ***
Händelsestartdatumet.fVinter -0.04131
0.02142 -1.929
0.0538 .
Händelsestartdatumet.fVår
-0.09031
0.02071 -4.361 1.30e-05 ***
Nivå3.fObehöriga i spåret
0.74240
0.03523 21.071 < 2e-16 ***
Nivå3.fPlankorsningsolycka
1.61730
0.05836 27.712 < 2e-16 ***
Nivå3.fPolis/sjukdom
0.01874
0.03546
0.529
0.5971
Nivå3.fPåkörd person
3.24412
0.05954 54.491 < 2e-16 ***
Nivå3.fPåkörd ren
0.06278
0.08324
0.754
0.4508
Nivå3.fPåkörda djur
0.43191
0.04406
9.802 < 2e-16 ***
Nivå3.fSabotage/hot
-0.24680
0.03725 -6.625 3.53e-11 ***
Nivå3.fUppkörd växel
2.86530
0.08673 33.039 < 2e-16 ***
Nivå3.fUrspårning/kollision
2.89361
0.05388 53.703 < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.337 on 32459 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2564, Adjusted R-squared: 0.2561
F-statistic: 932.8 on 12 and 32459 DF, p-value: < 2.2e-16

Figur 11 Resultat dataset utan nollor, logaritmerad
Från resultatet av datasetet med enbart påkörningar ökar förklaringsgraden något. Det
innebär att det är förklarbart till lite högre grad varför ändringar i x ger variation i Y, men
även här krävs det fler förklarande variabler alternativ är det en stor slumpmässiga
variation. När det kommer till årstiderna har vinter återigen högre p-värde, ännu högre än
tidigare. Detta kan förklaras med att det är fler renar som körs på under vintern och
därmed är avvikande jämfört med det andra koefficienterna, då påkörda person och
påkörda djur har en jämnare fördelning över hela året. Det är även renarna som kan
förklara varför sommar får lägre signifikansnivå. Precis som i tidigare presenterade
resultat har analysen överlag ett lågt p-värde, vilket betyder att analysen i sig har bra
statistiks signifikans.
Call:
lm(formula = log(info$Merförsening.händelse) ~ Händelsestartdatumet.f
+
Nivå3.f, data = info)
Residuals:
Min
1Q Median
-4.7492 -1.1484 -0.1328

3Q
0.9992

Max
5.4312

Coefficients:
Estimate Std. Error t value
(Intercept)
5.84784
0.07281 80.312
Händelsestartdatumet.fSommar -0.14081
0.08161 -1.725
Händelsestartdatumet.fVinter -0.08300
0.06996 -1.186
Händelsestartdatumet.fVår
-0.30598
0.08182 -3.740
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Pr(>|t|)
< 2e-16 ***
0.084572 .
0.235521
0.000188 ***

Nivå3.fPåkörd ren
-3.16564
0.10502 -30.142 < 2e-16 ***
Nivå3.fPåkörda djur
-2.82465
0.06652 -42.465 < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.521 on 3091 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3893, Adjusted R-squared: 0.3883
F-statistic:
394 on 5 and 3091 DF, p-value: < 2.2e-16
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Figur 12 Resultat dataset enbart påkörning, logaritmerad
Utifrån resultaten kan väntevärde för merförseningsminuter per olyckstyp att beräknas
som sedan kan användas i kostnadsmodellen. För personpåkörning ger det approximerat
väntevärde:
𝑒 5,84784+(−0,1081∗0,25)+(−0,08300∗0,25)+(−0,30598∗0,25) = 306
För påkörda djur ger det approximerat väntevärde:
𝑒 5,84784+(−0,1081∗0,25)+(−0,08300∗0,25)+(−0,30598∗0,25)+(−2,82465) = 18
Dessa värden används som förväntat antal merförseningsminuter som en olycka förväntas
ta i anspråk.

8.2 Kostnadsmodell för kostnader vid olyckor
För att kunna beräkna hur mycket olyckor kostar har en kostnadssmodell tagits fram
baserat på den data som tidigare presenteras. Modellen baserats på en sträcka på 100km,
där det antas att det inte finns några olycksförebyggande åtgärder överhuvudtaget, den
jämförs mot att investera i olycksförebyggande åtgärder, i detta fall staket, för att se hur
samhället i stort kan spara ekonomiskt på olycksförebyggande åtgärder, samt för att få en
uppskattning på vad olyckor kostar samhället idag. Siffrorna som presenteras
representerar därmed den årliga kostnaden för en sträcka på 100 kilometer, och
representerar inte kostnader på hela järnvägssystemet. Formel för beräkning är:
(𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐹ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
+ 𝑅ä𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐴𝑆𝐸𝐾 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟
å𝑟
+ 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) ∗
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒𝑡
100𝑘𝑚
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Vid åtgärd inkluderas kostnader för åtgärd och underhåll, samt att olyckor per år per 100
kilometer multipliceras med procentandel för antagande av minskande olyckor på grund
av åtgärden. Formeln blir därför:
(𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐹ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑆𝑗𝑢𝑘𝑣å𝑟𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
+ 𝑅ä𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐴𝑆𝐸𝐾 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟
) ∗ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 % 𝑎𝑣 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟
å𝑟
+ 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) ∗
100𝑘𝑚
(

+ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑 + å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒𝑡

Kostnadsmodellen kan hittas i Appendix och data till kostnadsmodellen är tidigare
redovisade i denna rapport. Den första tabellen visar på kostnadskonsekvenser vid
personpåkörning.
Tabell 8 Samhällskostnad personpåkörning på en sträcka av 100 kilometer
Trafik-slag

Kostnad utan
före-byggande
åtgärd

Kostnad år 1 med
före-byggande
åtgärd inkl
investeringskostnad

Kostnad år 2
med förebyggande
åtgärd

Procentuell
minskning
mellan utan
förebyggnan
de och år 2

Fjärrtåg

29 000 000 kr

64 000 000 kr

14 000 000 kr

53%

Regionaltåg

29 500 000 kr

64 000 000 kr

14 000 000 kr

53%

Pendeltåg
(Sthlms
regionen)

122 000 000 kr

104 000 000 kr

54 500 000 kr

55%

Den andra tabellen visar på konsekvens vid påkörning av vilt, eftersom ren är mer
säsongsberoende än det andra olyckorna samt har en mer komplicerad beräkning (av
anledningen att ersättning ska betalas ut och framförallt kan antas drabba i större
utsträckning godståg) kommer inte den typen av olycka att räknas med i vilt. För att visa
på ett exempel är även pendeltågstrafik med i denna tabell. Det kan dock antas som
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väldigt osannolikt att en älg skulle köras på vid till exempel Stockholm Central, men
högst möjligt på andra delar av pendeltågssystemet.
Tabell 9 Samhällsekonomiskkostnad av viltolyckor på 100km sträcka
Trafik-slag

Kostnad
utan förebyggande
åtgärd

Kostnad år 1 med
före-byggande
åtgärd inkl
investeringskostnad

Kostnad år 2
med förebyggande
åtgärd

Procentuell
minskning

Fjärrtåg

300 000 kr

50 000 000 kr

93 000 kr

69%

Regionaltåg

300 000 kr

50 000 000 kr

100 000 kr

69%

Pendeltåg
(Sthlms
regionen)

4 000 000 kr

51 500 000 kr

1 000 000 kr

70%
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9. Diskussion
Från intervjuerna är det angeläget att diskutera att LCC är något som Trafikverket har en
vilja att arbeta med. Nästan alla informanterna nämnde att det är någon som Trafikverket
har en vilja att arbeta med. Problematiken är dock att kunskapen och incitamenten för att
använda LCC-metoder är bristande. Det kan diskuteras, som även en av informanterna
nämnde, att det har med kultur och generation att göra. Det är enklast att göra det som
man alltid har gjort. En annan problematik är att LCC-tjänster i sin helhet ofta upphandlas.
Därmed förloras kunskapen i resterande led av ett projekt, om inte upphandlingen gäller
för resten av projektet. Trafikverket blir även beroende av yttre tjänster, även om de har
bestämt att det ska arbetas med internt. Detta gäller framförallt på järnvägssidan, på
vägsidan har Trafikverket däremot fler incitament för hur arbete med LCC ska fortlöpa,
vilket snarare tyder på ett glapp inom Trafikverket som organisation.
Utifrån kostnadsmodellen och intervjuerna kan det argumentars att för framtidens
samhälle är det av yttersta vikt att typen av dessa frågor tas upp tidigt i projekteringen
och inte är en del som börs behandlas separat. All form av olycksförebyggande arbete
gynnar inte enbart samhället som stort utan ger en driftsäkrare järnväg. Något som kan
argumenteras för är viktigt för järnvägens anseende. Från tidigare presenterade studier
framgår det att denna typ av arbete inte bara sparar samhället pengar utan även kan rädda
liv på både djur och människor. Något som kan anses borde väga tyngre än själva
kostnaden. Ett sätt att ta till vara på dessa frågor är genom att arbeta med
olycksförebyggande åtgärder vid LCC-modellering. Även om det är svårt att redan
imorgon ha med denna typ av beräkningar, är det av viktigt att frågan belyses när arbetet
med en LCC-modell sker.
Från intervjuerna är det tydligt att frågan om olycksförebyggande åtgärder och dess
funktion inom Trafikverket är delad. Olika delar av Trafikverket har närmare kontakt med
denna typ av problematik än andra delar, och inställningen huruvida en investering i
olycksförebyggande åtgärd är möjlig eller inte att utföra. Det är tydligt att alla informanter
är medvetna om att Trafikverket arbetar med denna typ av frågor, men att den är olika
prioriterad. Till exempel kommer kameror sättas upp vid Stockholms Södra, men det är
en åtgärd man valt att inte använda sig av längs med Mälarbanan. Trafikverket arbetar
även väldigt tätt med Räddningstjänsten, vilka flera informanterna belyste, men då
handlar det snarare om hantering när en olycka har hänt och ofta om de är stora olyckor.
Det kan argumenteras för att fokus inte ska skifta, men att mer ljus behöver lysa på
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olycksförebyggande åtgärder i form av mindre olyckor som generar stora mängder av
förseningstimmar. Flera informanter ser att det kan bli bättre i framtiden med fler
innovativa olycksförebyggande åtgärder. Det kan dock i ifrågasättas varför Trafikverket
använder sig av befintliga lösningar så sparsamt och framförallt att det används olika
beroende på vilket trafikslag det handlar om. Till exempel varför kameror på vanlig
järnväg inte används vid stationer, men används flitigt i tunnelbanan. Trafikverket gör
dock flera olycksförebyggande åtgärder i sina projekt, därmed kan det antas att det helt
enkelt handlar om prioritering utifrån de medel som riksdagen har givit myndigheten. Det
är kostsamt att bedriva järnväg och glappet mellan politik och verklighet blir extra tydligt
runt denna typ av problematik. Extra tydlig blir detta med tanke på de politiska direktiv
som är givna från regeringen till Trafikverket och att det kan diskuteras om järnvägen får
tillräckligt med pengar jämfört med det mål som anses att det ska nå.
Utifrån dataanalysen krävs det fler parametrar för att kunna fastställa vilka faktorer
som påverkar storleken på en försening. Det som är tydligt är dock att årstid inte har en
större påverkan, men att olyckstyp har stor påverkan. Det går även att dra slutsatser utifrån
indata och tidigare presenterade siffror att djur i spåret och obehöriga i spår är en stor
källa till förseningar i järnvägssystemet. Eftersom järnvägssystemet är ett starkt kopplat
system är spridningsrisken till olika delar av systemet hög, även vid det tillfällen en
människa eller ett djur inte blir påkört. Blir en människa eller ett djur påkört generar det
ännu större förseningar, men framförallt kostnader för samhället. Faktorer som kan vara
av intresse att ta med i dataanalysen är till exempel plats i Sverige, väder och vind. Andra
faktorer som kan vara av intresse är att även ta med kostnadsfaktorer för att få en större
helhet på hur och vilka olyckstyper som samhället i stort förlorar mest på. Även en
tydligare uppdelning på gods- och persontrafik, för att se hur det olika operatörerna
drabbas. Det som dock kan göra en ännu bättre analys är om Trafikverket får upp kvalitén
på inrapporteringen. Det är problematiskt att 26 procent av data kan anses vara
felrapporterad i dagsläget. I den analys som gjorts i denna studie kan det innebära att
merförseningsminuter är antingen högre eller lägre än vad resultatet presenterar. Detta får
direkta konsekvenser på den kostnadsberäkning som är gjord. I värsta fall är kostnaderna
högre än vad som presenteras i denna studie. Det kan även finnas fler
kostnadsparameterar som inte är inräknade, som till exempel kostnader hos operatörer för
de tiderna som ett tåg tvingas vara ur produktion och kan i värsta fall ge inställda tåg på
andra sträckor. Andra kostnader är administrativa kostnader för alla olika instanser som
involveras vid en olycka.
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När en olycka väl sker går kostnaderna stadigt uppåt, speciellt i de delar av Sverige
där många personer litar på att järnvägen ska ta dem från arbeten till hemmet, men även
mellan olika arbetsplatser. I beräkningsanalysen presenteras stora summor, men med
tanke på mängden människor som berörs och alla omkostnader runt en olycka är detta
inte konstigt. Många av dessa kostnader är dessutom osynliga kostnader, då det inte är
pengar som försvinner direkt ur Trafikverkets kassa. Flera av kostnaderna är även
osynliga genom att det inte syns i någons kassa utan är klassade till ett värde genom
ASEK. Det kan även finnas en viss osäkerhet kring olika kostnader och antalet resenärer
som drabbas. Som tidigare nämnt är kostnadsmodellen till för att belysa en osynlig
problematik, och inte faktiska exakta kostnader. Trots detta behövs siffrorna ändå
begrundas, med tanke på mängden människor som använder pendeltåg i
Stockholmsregionen varje dag är det inte helt overkliga siffror som presenteras. I
Stockholmsregionen sker det nästan 300 000 påstigningar per dag i pendeltågstrafiken.
Sker det då en olycka involverande en människa, som stoppar trafiken i fyra timmar är
det väldigt många som drabbas snabbt. Med det i bakhuvudet blir en summa på 122
miljoner kronor inte helt orimligt. Utan det ger ett tydligt incitament att de olyckor med
få döda åt gången (alltså inte större olyckor av typen urspårning) bör tas på allvar, inte
enbart för att rädda liv, utan för att det är enormt kostsamt för samhället. En
olycksförebyggande åtgärd kan då på sikt spara samhället mycket pengar, framförallt
rädda människor för traumatiska upplevelser (lokförare, ombordpersonal eller andra
personer som ser olyckan) och rädda liv.
Som tidigare nämnt ger ASEK ett värde på saker som är svåra att sätta ekonomiskt
värde på. Men denna typ av analys visar på vikten av att våga sätta dessa värden, enbart
för att skapa en större förståelse för samhället och våra infrastruktursystem. Problematik
med ASEK, som även informant 4 belyste, är att det ofta tas höjd på större typer av
olyckor och beräknas

mindre på mindre form

av olyckor.

Förutom

för

plankorsningsolyckor, där det finns flera studier och även särskilda beräkningar i ASEK.
Huruvida detta beror på politiska direktiv eller andra anledningar är svårt att säga. Det
som går att sägas är dock att studier att beräkna kostnader på flera olika typer av olyckor
och inte enbart på plankorsningsolyckor är en viktigt del. Speciellt om man på riktigt vill
ta tag i problemet med förseningsminuter inom järnvägen.
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10.

Slutsatser

De slutsatser som kan dras av denna studie är att djur och människor generar höga
merförseningsminuter, kostar samhället mycket pengar och bör undersökas vidare.
Framförallt är det många olyckor involverande djur. Studien visar på att det är flera
faktorer som påverkar olycksutfall och att studien behöver fortsätta med fler studier på
faktorer som inte inkluderats. En del som är av extra intresse är plats av den anledningen
att det är inte lika sannolikt att en älg tar sig in på spårområdet vid Stockholms Central,
medan suicid eller andra olyckor involverande människor är mycket mer sannolika här.
På samma sätt är det mindre troligt att en människa involveras i en olycka i det
värmländska skogarna, då är det snarare en älg som ställer till problem. Därmed kan det
vara gynnsamt att utföra en hotspotsundersökning, inte enbart för vilka platser som det
händer flest olyckor, utan även vilka platser som generar höga förseningsminuter. Detta
för att kunna fortsätta arbeta med att öka tillgängligheten och driftsäkerheten på
järnvägen.
En slutsats som kan dras är att årstid är en faktor som har en liten påverkan på utfallet
av merförseningsminuter vid olyckor. Dessa är därför viktiga att få med alla sorts
kostnader, men även att ha dessa rätt, för att kunna göra en komplett LCC-modellering.
Ett led är att börja göra fler och mer djupgående modeller likt den kostnadsmodell som
har presenterats. I kostnadsmodellen framgår det även att det är många olika
kostnadsfaktorer i olyckor involverande både människor och djur som påverkar utfallet.
Det viktigaste kostnadsfaktorerna som bör tas med i en LCC-modellering är:
▪

Räddningsinsatsen

▪

Sjukvård, av skadad men även av personal

▪

Förseningskostnader

▪

Sanering och reparation

▪

Den kostnadsförlust samhället gör vid dödsfall och allvarligt skadade människor
och djur.

Den sist nämnda väger även tyngre än pengar ur ett moraliskt och etiskt perspektiv.
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10.1

Förslag på åtgärder

En åtgärd är att tidigt i projekteringsfasen ta upp vikten av olycksförebyggande arbete,
för att på det sättet kunna omhänderta att driftsäkerheten inte sjunker. Det är även viktigt
att frågan om olycksförebyggande arbete inte stannar i projekteringsfasen, utan är en
viktig del av hela arbetet tills att ett projekt är färdigställt. En annan aspekt som är viktig
att ta med sig är att inte vara rädd för att investera i olycksförebyggande arbete då det på
lång sikt ger väldigt mycket tillbaka till samhället. Det är även viktigt att inkludera frågan
inom LCC-modelleringen då tuffare krav, i form av politiska direktiv, kommer från staten
angående driftsäkerhet och att dödsfall inom järnvägen ska halveras och därmed kunna
ligga steget före, istället för steget efter.

10.2

Förslag på fortsatta studier

För näringslivet kan det vara av intresse att fortsätta studier hur olika typer av olyckor
och frågor hanteras inom godstrafiken, då godstrafiken kan vara ännu mer sårbar och
större kostnader kan uppkomma för samhället vid förseningar.
En annan del som krävs av fortsatta studier är att ta fram ännu mer underlag och
incitament angående olyckors roll för samhällets kostnader och påverkan på
driftsäkerheten på järnvägen. Och även undersöka djupare vilka parametrar som orsakar
stora förseningar så som plats, men även parametrar som i denna studie inte tagits upp
men som påverkar om kostnaden för en viss olyckstyp ökar eller minskar. Till exempel
kan det vara av intresse att göra en djupstudie hos operatör likt den gjort för vilt hos SJ,
men även för olyckor involverande människor.
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Appendix A: Intervjufrågor
Intervjufrågor till 3 av 4 respondenter:
Bakgrund:
Vad är ditt ansvarsområde?
Trafikverket
Hur omhändertas frågan om olyckor idag i projekteringsfasen?
Vilka åtgärder har ni genomfört vid projekteringen av *projekt*?
Hur bestäms det vilka förebyggandeåtgärder, mot olyckor, som ska införas vid en
investering?
Tas de även in faktorer så som obehöriga på spår och hur dessa ska hanteras?
Om ja, vilka förebyggande åtgärder används vid *projek*t?
vilka säkerhetsaspekter tas med där gångtrafikanter möter *projekt*?
Förebyggande åtgärder mer än bullerplank?
Endast för Mällarbanan:
•

Plankorsningar, byggs dessa bort? Tex obevakade i Barkarbyområdet, korsningen
central i Sundbyberg

•

Kallhäll-Jakobsberg, tidigare olycksdrabbat, hur har de tagits i beaktning?

Stationerna extra utrustning där, kameraövervakning, mattor osv?
Gör det några säkerhetsåtgärder mot biltrafiken?
Om nej, varför inte?
Vilka faktorer är avgörande vid förebyggande åtgärder för olyckor?
Använder ni er av ASEK, samhällsekonomiska kalkyler, i projekteringen?
Om ja, på vilket sätt?
Om nej, varför inte?
Hur arbetar ni med LCC? Gör ni några typer av LCC-kalkyler? Hur omhändertas olyckor
i dessa?
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Hur avgör man att en investering är värd att göra? Hur avgör man att en
olycksförebyggande åtgärd är värd att göra?
Intervjufrågor till 1 av 4 respondenter
Bakgrund:
Vad är ditt ansvarsområde?
Trafikverket, underhåll
Underhåll av staket?
Underhåll av andra förebyggande åtgärder för att minska olyckor?
Kravställning till entreprenader?
Skiljer det sig mot annat underhåll?
Hur prioriteras sådant underhåll?
Hur prioriteras olika sträckor?
Vad är kostnaden för underhåll av staket?
Vad kostar ett nytt staket?
Räknas uppsättning av nytt staket som underhåll? Tex om gammalt har gått sönder alt
förlänga befintlig i samband med underhåll av befintligt?
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Appendix B: Resultat dataanalys

Dataset med nollor
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Dataset utan nollor

Dataset utan nollor, transformerad med logaritm.
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Dataset med enbart fall av påkörning (djur, ren och person)

Dataset med enbart fall av påkörd (ren, djur & person), med transformation logaritm.
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Dataset utan noller med Box-Cox transformation
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Box-Cox transformation med dataset utan nollor samt med borttagna värden efter
resuidalanalys.

Call:
lm(formula = info$Merförsening.händelse1 ~ Händelsestartdatumet.f +
Nivå3, data = info)
Residuals:
Min
1Q Median
-3.3228 -0.8181 -0.0192

3Q
0.7262

Max
3.2125

Coefficients:
Estimate Std. Error
(Intercept)
4.36317
0.05024
Händelsestartdatumet.fSommar -0.07806
0.05631
Händelsestartdatumet.fVinter -0.05064
0.04827
Händelsestartdatumet.fVår
-0.20633
0.05646
Nivå3Påkörd ren
-2.08093
0.07247
Nivå3Påkörda djur
-1.85218
0.04590
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05

t value
86.840
-1.386
-1.049
-3.655
-28.715
-40.353

Pr(>|t|)
< 2e-16
0.165780
0.294245
0.000262
< 2e-16
< 2e-16

‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.049 on 3091 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3658, Adjusted R-squared: 0.3648
F-statistic: 356.6 on 5 and 3091 DF, p-value: < 2.2e-16

Enbart påkörd box-cox
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***
***
***
***

Residualplottar dataset utan nollor
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Residualplottar dataset enbart påkörd, transformation box-cox
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Residualplottar dataset utan nollor, transformation Box-Cox
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Appendix C: Kostnadsmodell
Person

Utan förebyggande åtgärd
Snitt försening vid olycka minuter
olyckor/år/100km
antal händelse totalt
fordonskostnad (reparation & sanering) kr
ASEK riskvärde kr | rekreation kött + jägare
kr
Obduktion alt intensivvård sjukhus
antal resenärer per timme
Uppskattad kostnad för försening
Minst antal dagar tagande ur
säkherhetstjänst (full lön)
snittlön ombordpersonal 8h
snittlön lokförare 8h
Räddningstjänst
Kostnad föresening kr/passagerar/minut
Totalt kostnad för samhället:

Vilt
306
0,90
862
10000

18
2,0
2069
75000

28735954
34412
12262
107078007

10000

2
1525
1700
8500
9,33
122 183 948 kr

x

Person

Med förebyggande åtgärd
Snitt försening vid olycka minuter
olyckor/år/100km
antal händelse totalt
fordonskostnad (sanering & repartion) kr
ASEK riskvärde andel dödsfall + andel
allvarligskadade i kr | rekreation kött +
jägare kr
Obduktion alt intensivvård sjukhus
antal resenärer per timme
Uppskattad kostnad för försening
Minst antal dagar tagande ur
säkherhetstjänst (full lön)
snittlön ombordpersonal 8h
snittlön lokförare 8h
Räddningstjänst
Minskning pga av åtgärd på olycka
Bygga stängsel kr/km
Antal km bygga stängsel
årligt underhåll kr/km
livslängd stängsel år
Kostnad föresening kr/passagerare/minut
år 1
år 2

x
x
9,33
4 302 316 kr

Vilt
306
0,9
862
10000

18
2,0
22288
75000

28735954
34412
12262
107078007

10000

2
1525
1700
8500
0,44
500 000 kr
100
10000
20
9,33

x

104 489 177 kr
54 489 177 kr
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12262

12262

x
x
0,3
500 000 kr
100
2000
20
9,33
51 490 695 kr
1 292 695 kr

