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1. Om detta dokument 

Detta dokument utgör slutrapport från nationella OSPA-gruppens analys av problematiken 

kring den ”ensamma dvärgsignalen”. I slutet av rapporten finns ett antal åtgärdsförslag för 

det vidare arbetet. 

2. Sammanfattning 

Den ensamma dvärgsignalen, tillsammans med föraren eller signalgivarens möjlighet att 

uppfatta signalen, utgör många gånger den sista barriären för att förhindra en olycka eller 

ett allvarligt tillbud. Vid ett antal tillfällen har barriären brustit, i vissa fall med allvarliga 

konsekvenser. Mot den bakgrunden har denna rapport tagits fram under ledning av 

nationella OSPA-gruppen, i samarbete med en rad övriga intressenter. 

Säkerheten och behovet av kapacitet går inte alltid hand i hand. Görs det en åtgärd 

utgående från det ena kan det många gånger bli på bekostnad av det andra. Vissa åtgärder 

som föreslås i detta dokument har en påverkan på kapaciteten, men icke desto mindre 

behöver de genomföras i syfte att höja säkerheten. Detta särskilt sedan den ensamma 

dvärgsignalen identifierats som en svag barriär mot olyckor. 

Det är också tydligt hur saker och ting hänger ihop. En god samtalsdisciplin vid planering av 

växlingsrörelse lägger grunden för att alla berörda har en förståelse om vad som ska göras 

och hur det ska genomföras. Tydliga signaler som visar signalbesked i enlighet med den 

förväntan som kommer från ett gott planeringssamtal är också en förutsättning för en 

säker verksamhet. Men allt står fortfarande och faller med om rörelsen stannar vid den 

sista ensamma dvärgsignalen, när den visar ”stopp”. 

Ett sätt att förbättra säkerheten är att använda tågskyddsystemet i större utsträckning. Det 

systemet är byggt för att hantera tågfärder. Genom att köra tjänstetåg istället för växling 

kan tågskyddsystemet användas mer än vad som sker idag. Därför föreslås det i denna 

rapport att införande av tjänstetåg, där så är möjligt, genomförs så snart som möjligt.  

Ytterligare en lösning är att införa tågvägsväxling, vilket innebär att det fortfarande är 

växlingsrörelser som framförs men att de framförs på huvudsignalbesked. Därmed kan 

tågskyddssystem användas för att höja säkerheten. Genom en uppdatering av regelverket 

kan denna möjlighet bli verklighet. 

För både tjänstetåg och tågvägsväxling kan det uppstå behov av att införa ytterligare 

slutpunkter i ställverken, dit tågklarerarna kan ställa rörelsevägar. Införandet av ytterligare 

slutpunkter kräver dock ändringar i berörda ställverk och är en relativt dyr åtgärd 

(uppskattningsvis upp till 8 miljoner kronor för enskilda slutpunkter). 
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När det kommer till de mänskliga barriärerna föreslås en förbättrad utbildning gällande 

växling, främst ur ett praktiskt perspektiv. Något som med fördel kan genomföras med 

hjälp av simulatorer, där svåra eller ovanliga situationer kan övas. Simulatorer är en relativt 

ny företeelse i Sverige och flertalet järnvägsföretag har ännu inte införskaffat sådana. Det 

föreslås därför en närmare analys av Trafikverkets möjligheter att bidra och stimulera 

användningen av simulatorer, exempelvis genom att delfinansiera simulatorer eller genom 

att Trafikverket i samarbete med VTI (som idag förvaltar det simulatorsystem som 

branschen använder) ser över om det går att tillhandahålla simulatorer mot en kostnad. 

I rapporten föreslås också att uppmärksamhetsvärdet på dvärgsignaler i allmänhet och 

särskilt kritiska signaler i synnerhet höjs. Detta genom rengöring och införande av 

reflexramar på särskilt kritiska signaler. Dessa åtgärder behöver införas på ett ordnat sätt 

med krav och beskrivningar i styrande dokument, samt att reflexramar tillgängliggörs i 

berörda beställningssystem. Det finns också anledning att se över om särskilt kritiska 

signaler kan identifieras genom något slags checklista eller dylikt. 

I rapporten finns också ett avsnitt om ERTMS med rekommendationer om inriktningsbeslut 

som kan behöva tas för att så långt som möjligt minimera dagens risker i det nya systemet. 

I ERTMS-systemet blir det både enklare och billigare att införa nya eller flyttade 

slutpunkter, detta då det inte behövs vare sig signaler eller kablage, det räcker med en 

tavla. 

Det finns fördelar och nackdelar med många av åtgärdsförslagen. Olika åtgärdsförslag har 

också olika stor effekt. Detta beskrivs närmare i rapportens olika delar. I rapporten finns 

även en kort sammanfattning av dagens förutsättningar för att genomföra växling.  

3. Bakgrund och syfte 

3.1. Bakgrund 

Den 24 april 2018 inträffade en obehörig stoppsignalpassage i Hallsberg i samband med att 

ett ensamt lok skulle växlas ut till sitt blivande tågsätt. Växlingsrörelsen passerade en 

växlingsdvärgsignal med cirka 30 meter och kom att bli stillastående på ett spåravsnitt som 

ingick i en redan låst tågväg för ett ankommande godståg. Strax därpå ankom godståget 

varvid en kollision med efterföljande urspårning inträffade. De urspårade fordonen kom att 

stå icke hinderfritt till intilliggande spår som har en normal största tillåten hastighet på 195 

km/h. 

Händelsen kom åter att lyfta frågan om säkerhet och konsekvenser vid den här typen av 

växlingsrörelser. Det handlar alltså om att den ensamma dvärgsignalen i vissa situationer är 

den sista barriären mot en oönskad händelse. Om den barriären brister kan en mycket 

farlig situation uppstå, vilket händelsen i Hallsberg tydligt visar.  

Nationella OSPA-gruppen har tidigare sett händelser där den här typen av barriärer brustit, 

alltså den sista dvärgsignalen har inte observerats av en växlingsrörelse. 
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Exempel på sådana händelser: 

Helsingborg 2018-09-24 

 Växling från utdragsspår till plattform vid Helsingborg central. 

 Tågväg var lagd för resandetåg 11075 som även erhållit körtillstånd genom ”kör” i 
närmsta huvudsignal.  

 Växlingsdvärgsignal Hb 173 visar ”stopp” men växlingens förare missar den och 
kommer ut i tågvägen för tåg 11075.  

 Signalerna för 11075 går om till ”stopp” då växlingsrörelsen passerade Hb 173 

 Tåg 11075, som just startat, kunde snabbt stanna. 

Västerås 2016-06-07 

 Växling från plattform till depå. 

 Växlingsdvärgsignal Vå 138 visade ”stopp” men föraren missade den. 

 Växlingen kom då ut i tågväg för ankommande resandetåg 2169. 

 Båda förarna insåg situationen och inledde nödbromsning. 

 Fordonen kom att stanna endast 1,6 meter från varandra. 

Gävle, 2012-08-24 

 Växling från godsbangården till plattform vid Gävle central. 

 Växlingsdvärgsignal Gä 153 visar ”stopp” men föraren missade den. 

 Växling körde in i tågvägen för ett godståg som är så nära att det nästan 
omedelbart kör in i sidan på växlingssättet. 

 Godståget spårar ur till följd av kollisionen. 

3.2. Syfte 

Syftet med arbetet är: 

 … att utvärdera vilka trafikupplägg och/eller regelanpassningar (operativa och 
tekniska) som kan minska riskerna i dagens verksamhet. 

 …föreslå åtgärder, såväl generella som platsspecifika, för att möjliggöra en varaktig 
riskreducering. 

3.3. Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att omfatta spår där dvärgsignaler kan visa ”lodrätt” eller ”snett 

vänster” fram mot en efterföljande dvärgsignal som visar ”stopp” och som utgör slutpunkt 

för en växlingsväg.  

Dessa dvärgsignaler utgör därmed den sista barriären mot ett spåravsnitt som kan ingå i 

annan reserverad tåg- eller växlingsväg. Det innebär alltså att så kallade start-mot-stopp 

händelser inte ingår. 

Det innebär också att signalbesked ”snett höger” inte omfattas av analysen. 
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Efter det att analysarbetet påbörjats beslutades att ytterligare avgränsa analysen så till 

vida att endast driftplatser i Skåne skulle omfattas, se vidare punkt 4.5. Avgränsningen till 

trots, går det att dra övergripande slutsatser så att det är möjligt att identifiera de 

generella åtgärder som behövs för att uppnå syftet. 

3.4. Arbetets genomförande 

Deltagare 

Nationella OSPA-gruppen har initierat arbetet. Flera olika personer eller grupper har 

bidragit med fakta eller delanalyser.  

I arbetet har följande personer deltagit: 

Namn Organisation Kompetens 

Kaj Andersson Trafikverket Nationella OSPA-gruppen 

Michael Blomhage SJ AB Nationella OSPA-gruppen 

Lars Lindqvist Trafikverket Nationella OSPA-gruppen 

Anders Vestberg Green Cargo Nationella OSPA-gruppen 

Nicklas Svensson Trafikverket Nationella OSPA-gruppen 

Johan Hellström Hector Rail Nationella OSPA-gruppen 

Lars Nilsson Transdev Nationella OSPA-gruppen 

Kristoffer Henriksson RailCare Nationella OSPA-gruppen 

Karin Sjöström Trafikverket Nationella OSPA-gruppen 

Bo Isaksson Trafikverket Planerad växling, Syd 

David Kernell Trafikverket Planerad växling, Öst 

Nadia Myléus Trafikverket Planerad växling, Nord 

Louise Jeppsson Wulff Trafikverket ERTMS 

Dan Ståhl Trafikverket Inventering signaler  

Axel Gustavsson Trafikverket Inventering signaler  

4. Nuläge 

4.1. Rörelseformen växling 

Växling omfattar vanligen fordonsrörelser inom en och samma driftplats. Det kan 

exempelvis handla om att fordon för persontrafik ska flyttas inom en depå eller från 

uppställning och fram till plattform. Inom godstrafik kan det handla om att sätta ihop tåg 

eller att flytta vagnar till/från lastning eller lossning. 

Växling kan genomföras både på spår som helt saknar signalsystem och på spår som är 

övervakade av ett ställverk och där det går att ställa rörelsevägar, så kallade växlingsvägar 

(eller undantagsvis också tågvägar). Några ytterligare tekniska hjälpmedel eller 

skyddsfunktioner, utöver signalsystemet, finns inte (till exempel ATC). 
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4.3. Organisatoriska barriärer 

4.3.1. Växling 

För att ändå hålla riskerna vid växling på en acceptabel nivå finns ett regelverk kring hur 

växling ska genomföras. Syftet med reglerna är att minska sannolikheten för att en olycka 

inträffar, men även att minska konsekvenserna om en olycka ändå skulle inträffa. 

Genomförande av växling 

Innan växling på huvudspår får starta måste växlingens tillsyningsman och tågklareraren 

vara överens om vad som ska genomföras och hur det ska genomföras. Detta kan göras 

genom att båda parter har tillgång till en i förväg fastställd växlingsplan. Finns ingen sådan 

måste de båda gå genom motsvande uppgifter i direkt anslutning till att växlingen ska 

genomföras. När växlingsplanen är klar kan tågklareraren även ge tillsyningsmannen 

starttillstånd för att genomföra växlingen. I samband med starttillståndet kan tågklareraren 

även ge tillstånd att exempelvis passera en eller flera  huvudsignaler i ”stopp” eller att 

”kör” i en huvudsignal även ska gälla för växlingen.  

Kritisk fas 

För att förtydliga vilka situationer som kräver särskild uppmärksamhet har flera 

järnvägsföretag infört termen ”kritisk fas”. Med kritisk fas menas en situation där föraren i 

princip ska lägga all sin uppmärksamhet på körningen. Inget fokus ska läggas på telefoner, 

fordonsstatussystem, förberedelser inför avlösning, etc. All fokus ska istället läggas på att 

observera signaler och växlar, anpassa hastigheten, etc. 

Hastigheter vid växling1 

Växling utförs i grunden som en siktrörelse. Det innebär att hastigheten måste anpassas till 

den siktsträcka som i varje givet ögonblick står till buds. Som stöd har regelverket 

definierat två termer. Hel siktfart, där växlingen alltid måste kunna stanna inom hela 

siktsträckan respektive halv siktfart, där växlingen måste kunna stanna inom halva 

siktsträckan. Dock får hastigheten (på driftplats) aldrig överstiga 30 km/tim. 

Siktrörelse innebär med andra ord att hastigheten hela tiden måste anpassas till 

förutsättningarna. Den viktigaste förutsättningen är siktsträckan, då växlingen måste kunna 

stanna på hela eller halva siktsträckan (beroende på situation). Andra förutsättningar som 

måste vägas in, är lutning, växlingssättets bromsförmåga, förutsättningar i övrigt på 

platsen, kännedom om plats, etc. Den som är signalgivare/förare ska alltså anpassa 

hastigheten så att växlingen inte passerar signaler som visar ”stopp”, gränser för 

växlingsområdet eller växlar som ligger i fel läge, m.m. så att inga skador uppstår.  

                                                           
1 De regler som beskrivs i detta avsnitt avser växling på driftplatser. Vid växling på linjen kan delvis andra regler 

gälla. 
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I de allra flesta situationer gäller halv siktfart. Även om två växlingssätt skulle komma in på 

samma spåravsnitt så är tanken att de båda ska kunna stanna innan en kollision 

uppkommer. I de fall växlingen kan framföras på en låst växlingsväg får hel siktfart 

tillämpas. 

Kravet på anpassning av hastigheten till de olika förutsättningarna som råder är en viktig 

barriär vid växling och något som kräver träning för att kunna hanteras på ett bra sätt. 

4.3.2. Signalsamråd 

Nationella OSPA-gruppen genomförde under 2013-2014 en analys av signalplaceringars 

betydelse för uppkomsten av OSPA. Av rapporten framgick att signaler är placerade på 

olika sätt även när förutsättningarna ser likadana ut. Av rapporten framgår också att 

signaler i flera fall är placerade så att det kan uppstå missförstånd om vilket spår signalen 

gäller för. 

Med dansk förebild skapades ett styrande dokument där nya och/eller förändrade 

signalplaceringar ska föregås av ett signalsamråd. Signalsamrådet innebär att när tillräckligt 

material om den tänkta placeringen finns tillgängligt ska järnvägsföretagen informeras så 

att de kan lämna synpunkter. Syftet med signalsamrådet är att redan från början få en så 

bra placering som möjligt. Dessutom får järnvägsföretagen kännedom om ny/ändrad signal 

så att de kan lämna information om detta till förarpersonalen i samband med 

förändringen. 

Signalsamrådet infördes 2016. 

4.4. Förarbehörighet 

Det finns tre behörighetskategorier av förare i samband med växling: 

 Förare av tåg (”lokförare”) 

 Förare växling huvudspår 

 Förare växling sidospår 

För de två första kategorierna sker process för urval och  utbildning i enlighet med lagen 

(2011:725) om behörighet för lokförare, som bygger på EU:s lokförardirektiv. 

Arbetspsykologiskt test och hälsoundersökning ska ske hos psykolog respektive läkare 

godkända av Transportstyrelsen. Grundutbildningen och examination sker hos 

utbildningsanordnare respektive examinator godkända av Transportstyrelsen. 

Förare av växling sidospår omfattas inte av lokförardirektivet och de lagar och föreskrifter 

som hör till direktivet, därmed gäller något enklare hantering av behörighetskraven. I 

princip bestämmer respektive företag själv vilka behörighetskrav som ska ställas, utifrån 

krav i nationella myndighetsföreskrifter på området. 

4.5. Tekniska barriärer 

Som barriärer för att inte hamna i ett spåravsnitt som är upplåtet för annan rörelse 

används en korrekt placerad signal, en växel eller spårspärr i skyddande läge. Om föraren 
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av någon anledning inte kan stanna rörelsen vid sin stoppsignal finns ett skyddsavstånd 

mot annan rörelseväg. 

Skyddsavstånden varierar med växling- eller tågvägar och med vilken hastighet som tillåts 

på spåravsnitten. 

Under 1990-talet började signalkonstruktionerna dokumenteras och det signaltekniska 

regelverket började ta form. Hela det signaltekniska regelverket är skrivet utifrån att 

lokföraren åtlyder (följer) de signalbilder som visas. 

I äldre signalställverk, exempelvis modell 65, finns inte några skyddsavstånd inbyggda i 

konstruktionen. För att skapa en marginal till annan rörelseväg i modell 65 går det att 

individanpassa särskilt utvalda signaler så att de inte tillåts vara den sista barriären. 

I moderna datorställverk finns skyddsavstånden inbyggda i grundkonstruktionen. Även i 

dessa ställverk kan särskilt utvalda signaler individanpassas, liknande den i ställverk 65, till 

viss del. 

I de modernaste ställverken används möjligheten att inte lägga om skyddande växlar vid 

hastigheter under 160km/h, för att på så sätt få bort onödiga växelomläggningar vilket 

främjar tillgängligheten och minskar underhållsbehovet. 

I bilden nedan visas de barriärer som, enligt nu gällande signaltekniska regelverk, är 

aktuella för en växlingsrörelse som är på väg mot sin slutpunkt (signal i stopp). 

 

4.6. Kartläggning av platser och ställverkstyper 

I samband med kartläggningen av platser och ställverkstyper stod det ganska snart klart att 

arbetet skulle bli mycket omfattande om hela landet skulle kartläggas, varvid beslut togs 

om att avgränsa analysen till att endast omfatta Skåne. Bedömningen är dock att det även 

med denna avgränsning finns goda möjligheter att hitta de generella problem som finns 

med ”ensamma dvärgsignaler”. 
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För att hitta en lämplig metod att söka fram berörda signaler, på respektive driftplats, har 

verksamhetsområde Trafik (Trafikverket) tagit fram de driftplatser i Skåne där det 

genomförs planerad växling.  

Utifrån det har verksamhetsområde Underhåll (Trafikverket) tagit fram signalritningar på 

dessa driftplatser och på dem markerat de signaler som kan vara slutpunkt för växlingsväg. 

Arbetet resulterade i en lista på berörda driftplatser inom Skåne som tillsammans med 

historiska data från hela landets avvikelserapportering (via systemet Synergi) har gett ett 

faktaunderlag som analyserats. Detaljerade tabeller finns i slutet av detta dokument.  

Resultatet visar sammanfattningsvis på att de driftplatser som har hög andel planerad 

växling också har flest OSPA A-händelser.  

Mer än hälften av stoppassagerna kan hänföras till händelsekategori ”A4 - Missad 

stoppsignal” eller ”A6 - Såg stoppsignalen försent”. 

8 av 10 OSPA A-händelser sker på huvudspår och de stoppsignaler som passeras är till 80% 

placerade till vänster vilket sannolikt är normal placering. 

Sett över hela landet är det inom de stora driftplatsområdena som det inträffar flest OSPA 

A-händelser. Stockholms, Göteborgs, Malmös och Hallsbergs driftplatsdelar är i topp i 

denna statistik. Därefter, med hälften så många växlingsrörelser som passerar en 

stoppsignal, är Gävle, Borlänge, Hässleholm och Helsingborg. 

De enskilda signaler där flest OSPA A-händelser inträffar hittas även i Nationella OSPA-

gruppens arbete med Mång-OSPA2. För ett par signaler såg händelsestatistiken tidigare 

inte bra ut, men riktade åtgärder och Mång-OSPA listans 3-års statistik ser betydligt bättre 

ut. 

När det gäller den teknik som styr de utsatta driftplatsdelarna så sker två av tre OSPA A-

händelser på platser som styrs av moderna datorställverk vilka i de flesta fall är 

konstruerade enligt det senaste signaltekniska regelverket (vilket innebär att det i 

normalfallet finns ett skyddsavstånd bortom signalen). Den sista tredjedelen sker 

uteslutande i ställverk 65 och ställverksmodell Cst (Stockholmsområdet). 

  

                                                           
2 Rapporter om Mång-OSPA-signaler publiceras på Trafikverkets webbplats två gånger om 
året 
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4.7. Typer av växlingsverksamhet 

För de platser i Skåne som inventerades har det gjorts en sammanställning av vilken typ av 

växlingsverksamhet som bedrivs på platsen samt ungefärlig omfattning av denna.  

Driftplats Typ av verksamhet Ungefärlig omfattning 

Ystad Person och Godsväxling Medel 

Trelleborg Person- och Godsväxling Medel 

Malmö C Personväxling Hög 

Malmö Gbg Godsväxling Hög 

Hyllie Personväxling Medel 

Eslöv Godsväxling Mindre 

Hässleholm Person- och Godsväxling Hög 

Kristianstad Person- och Godsväxling Medel 

Helsingborg Person- och Godsväxling Medel 

Åstorp Godsväxling Mindre 

5. Analys, allmän 

5.1. Växlingsverksamhet 

5.1.1. Regelverk för växling 

Genomförande av växling har en högre risknivå än framförandet av tåg. Med anledning av 

det finns ett antal begränsningar vid växling, främst gällande hastigheten. Det ställs 

dessutom högre krav på uppmärksamhet i rörelseriktningen vid växling, bland annat 

genom användandet av ”kritisk fas”. 

I huvudsak är reglerna kring växling ändamålsenliga och tillräckliga. I vissa delar kan det 

dock finnas utrymme för förbättringar. Exempelvis kan det finnas anledning att närmare 

analysera hur växling planeras och överenskoms. Idag ställs krav på att det alltid ska finnas 

en växlingsplan (i förväg planerad eller direkt planerad mellan växlingens tillsyningsman 

och tågklareraren), men i praktiken verkar det som en sådan endast används i fåtalet fall. I 

flera fall har det visat sig att tillsyningsmannen och tågklareraren har haft olika 

uppfattningar om vad som ska göras och hur det ska utföras. Ett förhållande som ibland 

bidrar till att OSPA A-händelser eller andra oönskade händelser inträffar. 

Sammantaget behöver denna del av växlingens utförande analyseras närmare. Dels för att 

säkerställa att teori och praktik fungerar tillsammans, dels för att minska risken för att 

olyckor och tillbud inträffar till följd av att alla parter inte riktigt har samma bild av vad som 

ska utföras. 
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Det har också kunnat konstateras att det finns brister i det praktiska utförandet av växling. 

Ett faktum som gör att riskerna vid växling ökar. Bristerna består främst i att förare och 

signalgivare har för liten praktisk övning och kompetens när det gäller växling. Detta gäller 

främst, men inte enbart, nyutbildad personal. Bristerna består till stor del av för liten 

förståelse för riskerna vid växling, det faktum att växling till stor del saknar tekniska 

skyddsbarriärer. Något som i sin tur leder till att hastighetsanpassningen till siktfart inte 

blir tillräckligt bra. 

Ett exempel på detta är termerna hel siktfart respektive halv siktfart. Eleverna har sällan 

några problem att förklara de teoretiska skillnaderna. Men när det kommer till det 

praktiska genomförandet krävs mycket övning. Hur ska man tänka när man framför en 

växling för att kunna stanna på halva siktsträckan? När ska man sänka hastigheten för att 

man är osäker på hur det ser ut framåt? Dessutom ska man ibland förhålla sig till andra 

aktörer på platsen, interagera med signalgivare och tillsyningsmän.  

Slutligen bör det understrykas hur viktigt riskhanteringen är när det kommer till växling. 

Alla nya eller förändrade produktionsupplägg där växling ingår måste riskhanteras ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv (inte bara ur arbetsmiljöperspektivet). Genom riskhanteringen 

säkerställs att växlingen kan genomföras enligt de regler och villkor som finns, utan att 

operativ personal tvingas arbeta på mindre trafiksäkra sätt exempelvis på grund av 

tidspress. 

5.1.2. Utbildning 

Allmänt 

Växling ingår som en av flera delar i utbildningen till lokförare, både i teori och praktik. 

Praktiken genomföras i huvudsak genom de praktikperioder som ingår i grundutbildningen. 

Hur mycket praktik det blir skiljer sig dock beroende på vilken typ av verksamhet som 

praktiken genomförs i. Sker praktiken inom persontrafikområdet förekommer mindre och 

enklare växling, medan det inom godstrafik ofta sker mer omfattande och komplicerad 

växling.  

Nyanställda lokförare får en företagsspecifik kompletteringsutbildning, som innehåller 

både mer teori och praktik, utifrån järnvägsföretagets verksamhet. Typiskt innehåller dessa 

åtminstone järnvägsföretagets interna säkerhetsbestämmelser, fordonsutbildning (lok, 

vagnar, motorvagnar, funktionskontroller) samt körpraktik på aktuella sträckor och 

övningsväxling på aktuella trafikplatser. Utbildningens omfattning baseras bland annat på 

en kartläggning av personens teoretiska och praktiska förkunskaper. Precis som under 

grundutbildningen är praktiken beroende av vilken typ av verksamhet som den genomförs 

i. Sammantaget finns det i dagsläget inget enhetligt sätt att utbilda förare i växling.    

Vid flera tillfällen under senare åren har flera järnvägsföretag upptäckt brister i de 

praktiska kunskaperna kring växling, bl.a. efter inträffade OSPA A. Flera företag upplever 

att de får lägga ner mer tid på kompletteringsutbildningen än tidigare. Branschen 

analyserar detta tillsammans med lokförarskolorna. 
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Simulatorer 

Simulatorer används idag vid utbildning av lokförare, och i viss mån även signalgivare. 

Användningen är under uppbyggnad och kommer att utökas under de närmsta åren. 

5.1.3. Säkerhetssamtal 

Vid säkerhetssamtal mellan lokförare/tillsyningsman och tågklarerare är det viktigt att man 

inte avviker från grunden i TTJ modul 4 ”Dialog och ordergivning” där man kan läsa 

följande: 

 Samtal om säkerhet ska vara kortfattade och entydiga. Den som talar ska använda 
de termer och uttryck som finns.  

 Var och en ska medverka till att inga missförstånd uppstår. Den som är osäker på 
vad någon säger eller menar ska be den andre att förtydliga sig  

 Varje samtal om säkerhet utom nödmeddelanden ska inledas med att 
samtalsparterna identifierar sig och att de försäkrar sig om att de har kontakt med 
rätt part. Om kommunikationen skulle avbrytas ska parterna åter identifiera sig när 
de tar upp kommunikationen.  

Viktigt vid tillämpningen av regelverket är: 

Krav på identifikation och position av personerna i samtalet, repetition av uppgifter och 

överenskommelser. Var och en som medverkar i ett samtal ansvarar och är medveten om 

vikten av att använda formella uttryck och språk så att inget missförstånd kan ske. Det är 

speciellt viktigt att inte använda utryck som kan ge upphov till avvikelser eller 

missförstånd, exempelvis uttryck som ”vänd bakom signal xx” eller ”det kommer signal”. 

Uttrycket ”vänd bakom signal XX” innebär att föraren måste leta efter en specifik signal 

som inte finns i färdens åkriktning, vilket betyder att den måste hittas genom att se den i 

backspegeln. 

När ett samtal avslutas skall det inte finnas utrymme för några oklarheter om vad som 

gäller och om vad som skall ske från någon av parterna.  

Vid minsta osäkerhet så repetera och förtydliga överenskommelsen med din 

samtalspartner.  

I de fall där det sker tillbud/olyckor visar det sig alltför ofta att samtalsdisciplinen inte varit 

bra. Utan att ha siffror på det vågar vi påstå att mer än 50% av händelser som sker, har 

brister av varierande grad vad gäller samtalsdisciplin. Ibland direkt avgörande för tillbudets 

uppkomst. 

5.2. Signaler och signalteknik 

Signalernas placering och visibilitet är en viktig del i att förarna ska kunna se och identifiera 

vilken signal som gäller för den egna rörelsen.  
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5.2.1. Signalernas placering 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv finns signaler utplacerade bland annat för att separera 

olika rörelser från varandra. För att syftet med signalerna ska uppnås krävs att de kan 

observeras och läsas av på rätt sätt av lokförare och signalgivare. 

I den insamlade statistiken finns det inte grund för att avvikande placerade signaler 

(”högerplacerade”) är dominerande i sammanhanget. Naturligtvis är en skymd signal dåligt 

placerad oavsett om den är vänster eller högerplacerad.  

Om signalen är så otydlig att den genererar flera OSPA på kort tid hittas den genom 

Nationella OSPA-gruppens analysarbete kring Mång-OSPA-signaler. 

Reglerna för signalers placering skärptes 2016 så numera fordras dispens för en 

signalplacering som avviker från normen. Samtidigt infördes rutiner för signalsamråd i 

samband med nyuppsättning och förändring av signalmedel, se 4.3.2. 

5.2.2. Smutsiga och otydliga signaler 

I de bakomliggande Synergirapporterna kan man i många fall utläsa att orsaken till att 

signalen inte observerades var en smutsig eller otydlig signal. 

Trafikverket sköter underhållet genom besiktningsverksamheten. I kontrolldokumenten för 

säkerhetsbesiktningen framgår att det ska kontrolleras bland annat att: 

 lykthus/lyktenhet och bakgrundsskärmar är intakta 

 linser och glas, samt färgfilter är hela 

 signalen uppfyller siktkraven 

Enligt bedömningsstödet anses ett smutsigt glas/lins generera en ”M”-anmärkning vilken, 

enligt BAS-kontrakten, ska åtgärdsbeställas av underhållsdistriktet.  

Underhållskontrakten kostnadsprioriterar ständigt och det finns en överhängande risk att 

dessa M-anmärkningar inte blir åtgärdade. 

I Nationella OSPA-gruppens arbete med mång-OSPA har ett par särskilt 

kritiska dvärgsignaler på prov fått en speciell bakgrundsskärm enligt en 

förlaga i Danmarks signalanordningar. Detta har gett ett bra resultat och 

antalet rapporterade OSPA-händelser har gått ner avsevärt.  

 

LED som signallampor används i några av Europas länder samt på Roslagsbanan i 

Stockholm. För ett antal år sedan testades en dvärgsignal med LED-lampor i 

Stockholmsområdet. Utvärderingen gav ett negativt resultat då ljusdämpning inte kunde 

realiseras vilket medförde att signalen hade ett allt för starkt sken nattetid. 

Även om tekniken numera kan ge ljusdämpning av LED-lampor fordras utveckling av 

signalställverkens lampstyrningsfunktion och ombyggnad i anläggningarna. 

5.2.3. Huvudsignaler som saknar medgivandedvärgsignal 

Nationella OSPA-gruppen ser ett problem med att det finns huvudsignaler som saknar 

medgivandedvärgsignal och som är placerade ”mitt i” en växlingsväg som förövrigt regleras 
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av dvärgsignaler. Berörda OSPA-utredningar har visat på att föraren lyfter blicken och tittar 

eventuellt längre bort än på den närmaste signalen, bland annat i syfte att identifiera nästa 

dvärgsignal, vilket kan göra att rörelsen inte hinner stanna innan signalen i stopp passeras. 

 

I bilden ovan visas en ”lång” växlingsväg på driftplatsdel Malmö C 109-129 (gult band). 

Eftersom medgivandedvärgsignal saknas vid signal 121 blir där ingen allokerad rörelseväg 

121-205. Tågklareraren har dock ställt växlingsvägen vidare 205-129 för att få vägen låst i 

så stor utsträckning som möjligt. 

5.2.3.1. Medgivandetavla 

Enligt TTJ finns möjligheten att sätta upp en så kallad medgivandetavla på 

huvudsignaler som får passeras av en växlingsrörelse och som innebär att 

signalbesked från närmast föregående dvärgsignal fortsätter att gälla förbi 

tavlan. 

Om en medgivandetavla anordnas på signal 121, i bilden ovan, kan en växlingsrörelse köra 

förbi 121 i stopp utan att det för den skull är en otillåten stoppassage (OSPA). 

Signalställverket skulle dock inte låsa upp vägdelen 413-121 automatiskt p.g.a ”felaktig 

passage” i signal 121. 

 

Bilden ovan är samma scenario. Växlingsväg 109-129 men 205-129 magasineras i väntan på 

att ett tåg från signal 150 till 182 ska passera. I detta läge blir signal 121 sidoskydd mot 
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tågvägen med minst 100m skyddsavstånd. 

Med en medgivandetavla på 121 kan alltså växlingsrörelsen passera 121 och köra fram till 

205, vilken står alldeles intill hinderfrihetspunkten mot den lagda tågvägen. 

Sammantaget innebär det att medgivandetavlan inte kan användas i detta fall. 

Trots att medgivandetavlan inte går att använda i just detta fall, finns det anledning att 

närmare analysera övriga platser med samma problematik. 

5.2.4. Trafikledarens långa utpekningar (fjärrsystemets orderklyvning) 

I fjärrstyrningssystemet används funktionen ”orderklyvning”. Det betyder att när 

tågklareraren ställer en lång tåg- eller växlingsväg hackar fjärrsystemet upp vägen i alla 

ingående signalsträckor och skickar ut dessa vägordrar till ställverket på en och samma 

gång. 

Ställverket tar emot dessa som enskilda vägkommandon och realiserar de som kan gå in 

och resten ”magasineras”. 

I ovanstående exempel, från Malmö C, blir det därför växlingsväg bortom signal 121 och 

dvärgsignalerna 205 och 219 visar lodrätt. 

Orderklyvningen har kommit till då allt mer förbereds och automatiseras. Det förhindrar 

att planerade rörelsevägar går in i fel ordning. 

I dagens fjärrstyrningssystem är orderklyvning en grundfunktion vilket finns på alla signaler 

då ett system installeras eller uppgraderas. 

I ett lokalt manöversystem (som en lokal tågklarerare använder) finns inte denna 

orderklyvning och växlingsvägen hade bara ställts 109-121. Lokaltågklareraren hade 

därefter fått ställa ytterligare en växlingsväg 205-129. 

5.2.5. Regler för signalteknik 

Nuvarande signaltekniska konstruktionsprinciper harmoniserar med reglerna i TTJ och 

skiljer på växlings- respektive tågvägar, både i manövrering, signalgivande, sidoskydd och 

skyddsavstånd.  

För att åstadkomma tågvägar mot icke signalreglerade områden, vilka i nuläget bara kan 

angöras med växlingsväg, fordras ändring och ombyggnad i signalanläggningens 

manöversystem, förregling, signalstyrning, ATC och i ytteranläggningen. Med andra ord en 

stor kostnad samt resurskrävande. 

Det kan dock vara väl investerade insatser i de fall då växlingsrörelser bör använda tågväg 

för långa körvägar mellan plattformsspår och depåområden. 

När regelverket ändras, för hur en signalanläggning ska konstrueras, gäller inte de nya 

reglerna retroaktivt. Det innebär att bara ny- och ombyggda järnvägsanläggningar uppfyller 

de senaste reglerna. Äldre anläggningar byggs inte om utan tillåter fortfarande trafikering 

med bl.a. kortare skyddsavstånd. 

6. Analys, ERTMS 
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6.1. Inledning 

I Sverige kommer ERTMS Nivå 2 baserat på TSD (teknisk specifikation för 

driftkompatibilitet) baseline 3.6 att införas med start 2022. Idag finns ERTMS Nivå 2 (E2)på 

pilotbanorna Ådals-/Botniabanan och Haparandabanan samt ERTMS regional (E3) på 

Västerdalsbanan. 

På banor med ERTMS förmedlas tekniskt körbesked till fordonen från radioblockcentraler 

(RBC). I nivå 2 och nivå 3 saknas optiska signaler för tåg, istället anges signalpunkterna med 

signalpunktstavlor. Växlingsdvärgsignaler kan förekomma. 

På ERTMS-banorna bedrivs växling idag vanligen i driftläge Skiftning (SH) på växlingsväg, 

inom ett temporärt lokalfrigivningsområde (TSA) eller ett permanent 

lokalfrigivningsområde (PSA). En TSA är ett tillfälligt reserverat område för växling på 

huvudspår medan en PSA är ett permanent reserverat område för växling på sidospår, t.ex. 

ett industrispår eller en depå, där inget signalsystem finns eller ett dedikerat 

rangerställverk finns. I driftläge Skiftning övervakas en maxhastighet, 40 km/h (reglerna i 

TTJ medger dock max 30 km/tim vid växling på en driftplats), men i övrigt sker ingen 

övervakning av fordonets rörelser. Motsvarande stöd av växlingssignaler, växlingsvägar och 

lokalfrigivningsområden med tillhörande operativa regler som i nuvarande konventionella 

system används. 

Hittills har få otillåtna stoppassager registrerats vid växling på ERTMS-banorna, men 

likartad problematik som på konventionella banor kan komma då fler banor med ERTMS 

byggs varför möjligheter till ytterligare tekniskt stöd för att undvika OSPA utretts av 

ERTMS-projektet. 

6.2. Nuvarande möjligheter 

6.2.1. Överföra växlingsrörelser till tågväg och tågvägsväxling 

Den mest effektiva barriären mot OSPA A-händelser avseende både passage av slutpunkt 

och start mot stopp är att överföra fler växlingsrörelser till tågväg, antingen som tågfärd 

eller som tågvägsväxling. Rörelser på tågväg innebär att slutpunkt, bromskurvor och 

maxhastighet övervakas samtidigt som föraren kan se körtillståndets slutpunkt i 

förarpanelen.  

Då en signalpunkt endast består av en huvudsignaltavla i trafikeringssystem E (istället för 

en optisk signal) är det enklare och billigare att projektera tågvägar än i konventionella 

system. I dagens ERTMS-anläggningar projekteras fler platser med huvudsignaltavla. 

Exempelvis är det enklare att införa möjlighet att låsa tågväg från en 

depå/uppställningsspår eller ett permanent lokalfrigivningsområde till plattform. Få platser 

projekteras med enbart en ensamstående dvärgsignal. 
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På fördefinierade platser kan en automatisk övergång till driftläge Skiftning skickas i det 

tekniska körbeskedet (en så kallad SH-profil). I dessa fall förlängs en tågväg med en 

växlingsväg och föraren uppmanas att kvittera övergång till driftläge Skiftning inom en 

fördefinierad sträcka före startpunkten för växlingsvägen. Om föraren inte kvitterar byte av 

driftläge stoppas fordonet före växlingsvägens startpunkt. SH-profil används företrädesvis 

vid infart till ett permanent lokalfrigivningsområde, exempelvis ett industrispår. 

Användande av SH-profil kan dels öka kapaciteten men också bidra till att rörelser på 

tågväg kan användas längre sträckor. Man bör även utreda om kraven kan ändras så att en 

växlingsdvärgsignal inte längre är nödvändig vid infarten till en PSA om tågväg med SH-

profil används. 

Vid sammanslagning av tågsätt kan en tågväg låsas över den signalsträcka som är belagd av 

det stillastående tågsätt med vilken sammanslagning ska ske. Tågklareraren måste först 

medge färd På sikt via manöversystemet varefter RBC skickar ett tekniskt körtillstånd för 

färd i driftläge På sikt till det annalkande fordonet. Färd i driftläge På sikt innebär att 

fordonet får framföras som siktrörelse. Objekt i tågvägen och dess skydd är kontrollerade 

men en beläggning finns. Regler för sammankoppling av fordon i driftläge På sikt stödjs i 

nuvarande version av TTJ. 

6.2.2. Balis med ”stopp för Skiftning” 

Baliser kan programmeras med ett datapaket som innebär att ett fordon i driftläge 

Skiftning stoppas vid passage av balisen. Datapaketet planeras idag att programmeras i 

baliser vid utfart från permanent lokalfrigivningsområde samt vid systemgränser. Normalt 

är baliserna fasta, men finns behov av att passera gränsen från permanent 

lokalfrigivningsområde in mot signalreglerat område i driftläge Skiftning så kan en styrbar 

balis anordnas. 

En styrbar balis innebär en ökad kostnad både vid investering och vid underhåll. Men om 

risken för tillbud eller olyckor är stor så kan en styrbar balis vara motiverad på särskilt 

utsatta platser, exempelvis där avståndet till spår där kollision kan ske är kort. Analys av 

varje specifik plats krävs. 

Om utökad funktion med balislistor och radiouppkoppling enligt kommande avsnitt införs 

är det att föredra eftersom en styrbar balis innebär ökade kostnader och det är svårt att 

peka ut vilka platser som är ”särskilt utsatta”. 

6.2.3. Balislista 

ERTMS-standarden ger möjlighet att definiera en lista med baliser som fordonet är tillåtet 

att passera i driftläge Skiftning. Om en balis som inte är inkluderad i listan passeras så 

stoppas fordonet automatiskt. Systemtekniska begränsningar innebär idag att max 15 

baliser kan anges i listan.  

Med Trafikverkets ERTMS-system införs ett nytt koncept med ett temporärt 

lokalfrigivningsområde (TSA) per signalsträcka på linjen. TSA på linjen är främst tänkt att 

användas i samband med spärrfärd, dvs att man aktiverar flera TSA så att fordonet kan 

köra på flera signalsträckor inom låsta TSA. Idag får man bara får köra en signalsträcka i 
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taget. En regeländring som gör det möjligt att använda godtyckliga signalpunkter på linjen 

som avgränsningspunkter för arbete planeras i TTJ som införs i juni 2021.   

 

TSA2TSA3 TSA1  

Bild 1  TSA med balislista för varje signalsträcka på linjen 

Vid en TSA på linjen krävs medgivande av RBC innan övergång till driftläge Skiftning tillåts. 

Då ett medgivande ges skickar RBC en balislista med alla tillåtna baliser som får passeras i 

den eller de TSA som är aktiva. Sammanslaget område kan bara göras så stora att 

maxantalet baliser inte överskrids. 

Att funktionen med balislista inte har införts på driftplatser beror främst på att antalet 

baliser inte räcker för att hantera normalstora driftplatser samt att det bedömts som 

omständligt att i det operativa läget uppdatera området som är tillåtet att växla. Föraren 

måste då byta driftläge och begära tillstånd att övergå till driftläge Skiftning på nytt ifall 

området förändras (vilket bedömts vara mer vanligt på driftplatser). 

6.3. Framtida möjlig barriär, cirka 3-5 år 

I dagens ERTMS-system ger RBC alltid fordonet medgivande att övergå till driftläge 

Skiftning på alla platser utom på linjen. Funktionaliteten skulle kunna utökas så att villkor 

för att övergå till driftläge Skiftning införs överallt. Att kräva ett medgivande av RBC innan 

byte till driftläge Skiftning skulle göra att risken för eventuella missförstånd om 

starttillståndet reduceras, exempelvis att fordonet är på fel plats eller att föraren startar 

utan starttillstånd. Start mot stopp och missförstånd av starttillstånd utgör ca 10% av alla 

OSPA A vid växling som registrerats i Synergi sedan 2011 och har i något fall lett till en 

mycket allvarliga olycka. 

Tillåtelse att övergå till driftläge Skiftning är lämpligt att införa: 

 framför en låst växlingsväg  

 inom ett låst lokalfrigivningsområde (TSA) 

 inom ett låst permanent lokalfrigivningsområde (PSA) 

Om fordonets position inte är känd behöver acceptans och positionering utgöras i 

samarbete med tågklareraren, på motsvarande sätt som sker idag vid start på tågväg om 

positionen inte är känd. 

Barriären kräver att Trafikverkets marksystem ändras vilket innebär att kravspecifikationer 

och annan dokumentation uppdateras samt att upphandling, utveckling och tester behövs 
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innan införande på pilotbana kan ske. Därefter kan utrullning ske. ERTMS-projektet 

bedömer att en sådan barriär kan vara rimlig att införa tidigast om 3-5 år. 

6.4. Framtida möjliga barriärer, cirka 10 år 

Framtida mer långsiktiga barriärer kräver att TSD ändras och att fordonsägare uppdaterar 

ETCS-ombordsystem samt att Trafikverket ändrar marksystemet. Innehållet för TSD 2022 

kommer att beslutas om vid årsskiftet 2019/2020. Bland kandidaterna finns fyra 

ändringsförslag som handlar om förbättrad funktionalitet i driftläge Skiftning. Dessa 

ändringsförslag behöver dock detaljeras varför tidpunkten för när en sådan förändring kan 

införas på svenska banor är väldigt osäker. Bedömningen är att det kan ta uppåt 10 år 

innan utrullning på banor kan ske. 

6.4.1. Radiouppkoppling i driftläge Skiftning 

Initiativ för att ändra TSD så att bättre styrning och övervakning av växlingsrörelser 

möjliggörs har tagits av andra europeiska förvaltningar. Exempelvis föreslås att fordon i 

driftläge Skiftning ska vara uppkopplade mot RBC vilket bland annat möjliggör: 

 att skicka nödstopp till fordon i driftläge Skiftning (enligt fördefinierade villkor i 
RBC eller via kommando från tågklareraren) 

 att använda balislistor även för växlingsvägar 

 att öka/minska tillåtet lokalfrigivningsområde utan att behöva ändra driftläge 

 att ändra tillåten hastighet mellan olika områden 

Radiouppkoppling i driftläge Skiftning skulle innebära stora möjligheter för funktioner som 

kan förhindra att OSPA A-händelser inträffar och att allvarliga konsekvenser uppstår. 

6.4.2. Utökad balislista 

Om balislistan utökades (obegränsat eller ett mycket stort antal) skulle balislista kunna 

användas på alla typer av driftplatser. 

6.5. Jämförelse Norge, Danmark och Schweiz 

Då ERTMS införs i Norge, Danmark och Schweiz planerar alla förvaltningarna att övergå till 

rörelser på tågväg i större omfattning. Banedanmark uppskattar att 90% av alla 

växlingsrörelser kommer att försvinna.  

I Norge planerar BaneNOR att minska antalet växlingsdvärgsignaler på driftplatser. 

Samtidigt införs krav på medgivande av RBC innan övergång till driftläge Skiftning kan ske. 

Detta ges genom att en så kallad SH-profil skickas i körtillståndet för en tågväg som sedan 

övergår till en växlingsväg, en TSA eller en PSA eller så ska fordonet begära övergång till 

driftläge Skiftning då det står framför en låst växlingsväg eller inom ett 

lokalfrigivningsområde/arbetsområde. Vidare införs en ny tavla som innebär stopp för 

växling vid driftplatsgräns samt styrbara baliser som stoppar en otillåten passage i driftläge 

Skiftning. För att passera en tavla med stopp för växling krävs tillstånd av tågklareraren via 

RBC. 



 

 
 
 
 
 
  Sida 23 (34) 

I Schweiz pågår ett genomgripande digitaliseringsprojekt, smartrail4.0 som inkluderar både 

tekniska, mänskliga och organisatoriska åtgärder så som förbättrad utbildning och 

situationskännedom, processer och säkerhetskultur. Som del av projektet ingår planer på 

att införa radiouppkoppling mellan RBC och fordon i driftläge Skiftning så att 

växlingsrörelserna kan övervakas och styras mer likt tågrörelser. Då projektet kommer att 

ta lång tid (helt klart 2038) införs parallellt en ”assistent” för växlingspersonal som kan 

markera växlingsvägen med restriktivt eller stoppande besked i en handburen enhet eller 

skärm som placeras i fordonet. 

Även i Danmark planeras införande av en handterminal som stöd till växlingspersonalen för 

att bl.a. visa tillstånd för att växla. 

7. Förslag på åtgärder 

I detta avsnitt beskrivs ett antal förslag till åtgärder. Förslagen grundas på de analyser som 

gjorts i nationella OSPA-gruppen samt inom ramen för denna rapport. I slutet av 

dokumentet finns en kort sammanfattande tabell över åtgärdsförslagen och dess för- 

respektive nackdelar. I tabellen finns även en översiktlig bedömning av åtgärdens tänkta 

effekt avseende minskning av antalet OSPA A-händelser. I efterföljande avsnitt beskrivs de 

olika åtgärderna mer detaljerat. Förslag till prioritering och fortsatt arbete finns i avsnitt 8. 

7.1. Utbildning i växling (teori och praktik inkl simulator) 

7.1.1. Generellt 

Utbildning och praktisk träning i växling behöver utökas. Det står tämligen klart både 

utifrån det som redovisas i denna rapport och erfarenheter från andra typer av 

trafiksäkerhetshändelser under de senaste åren. 

Det finns flera områden som behöver analyseras närmare, för att kunna genomföra rätt 

förändringar i utbildningen, exempelvis: 

 Analys av skillnader mellan godsföretagens växling och persontrafikens växling. 
Viktigt att personalen får öva olika situationer, främst hantering och anpassning av 
hastighet när det gäller hel siktfart, halv siktfart, arbetssätt kring ”mjuk växling”. 

 Övning och utbildning på skillnader mellan ensamväxling och växling med 
signalgivare. 

 Närmare analys av hur viktig platskännedom är, exempelvis vad som kan anses 
ingå i platskännedom. Utbildning i hur växling kan genomföras på platser där 
föraren/signalgivaren inte har full platskännedom. 

Utökad övning i simulatorer, se vidare i avsnitt 7.1.2. 
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7.1.2. Simulatorer 

Många järnvägsföretag är idag med i samarbetet med framtagandet av tågsimulatorer. 

Det är VTI i Linköping och Tuffa (Tågsimulator utvecklingsforum för användare) gruppen 

som står i spetsen för arbetet. 

VTI erbjuder medlemskap i Tuffa till en kostnad på ca 100 000 kr, vilket ger möjligheter att 

vara del av utvecklingsarbetet samt erhålla grundpaket och uppdateringar av mjukvaror. 

Hårdvaran finna att köpa i form av lap-top baserade tågsimulatorer till en kostnad på cirka 

250 000 kr per utrustning. 

I simulatorn finns det mjukvarumässigt ett antal olika banor i både system H och M samt 

även ERTMS.  

I simulatorerna är det sedan möjligt att bygga olika scenarier för såväl tågfärd som växling. 

Sannolikt behöver antalet övningar i växling byggas ut. Inte bara för hantering av särfall vid 

växling utan även för utbildning i normalfall samt viss ”mängdträning”. 

Det bör utredas om Trafikverket kan delta i utveckling och användande av simulatorer. 

Dels ekonomiskt, dels funktionellt. Syftet skulle vara att öka möjligheterna till 

simulatorträning av i första hand förare, men även signalgivare och tågklarerare, i 

situationer som har bäring på ”den ensamma dvärgsignalen”. Det finns fortfarande många 

(framförallt mindre) järnvägsföretag som inte har tillgång till simulatorer. Den ekonomiska 

kostnaden understiger med stor sannolikhet kostnaderna för inträffade olyckor efter OSPA 

A-händelser. 

7.2. Säkerhetssamtal 

Ett förslag är att uttrycket ”du får vända bakom signal xxx” ses över av 

Verksamhetsområde Trafik (Trafikverket), eventuellt tillsammans med företrädare för BTO. 

Syftet är att hitta en gemensam formulering alternativt arbetssätt för att ersätta den typen 

av formuleringar.  

Det kan också finnas anledning för Verksamhetsområde Trafik att tillsammans med BTO se 

över formerna för hur planering av växling går till idag och hur detta kan förbättras. 

Redan idag finns ett etablerat samarbete mellan Trafikverket och BTO/FSJ avseende 

samtalsuppföljning. Man skulle med fördel kunna lägga förslaget till den grupperingen. 

7.3. Höja uppmärksamhetsvärdet på dvärgsignaler  

Det är sedan länge känt att uppmärksamhetsvärde på dvärgsignaler är lågt i många fall. 

Framför allt för att de är placerade lågt och därmed utsatta för såväl bromsdamm som 

fysisk påverkan. 

Det föreslås att det till att börja med genomförs en engångsåtgärd där linsglas på 

dvärgsignaler rengörs eller byts ut i syfte att höja uppmärksamhetsvärdet. Det är en 

relativt billig åtgärd som går att genomföra tämligen snart i tid.  



 

 
 
 
 
 
  Sida 25 (34) 

På längre sikt bör det närmare analyseras hur man kan förändra underhållet av 

dvärgsignaler, i syfte att på ett mer kontinuerligt sätt säkerställa att linsglasen är hela och 

rena. 

Det prov som genomförts med reflexramar på dvärgsignaler, som klassats som mång-

OSPA-signaler, har visat goda resultat. Det bör analyseras hur den lösningen kan 

permanentas och utökas till att omfatta fler signaler. Analysen bör omfatta både hur 

reflexramen utformas samt kriterier för vilka signaler som ska förses med reflexramen. 

7.4. Konsekvent användning av medgivandedvärgsignaler 

Det behöver ses över vilka kriterier som ska gälla för att medgivandedvärgsignaler ska 

sättas upp på huvudljussignaler. Därefter bör det tas fram en prioriteringsplan för var 

dessa signaler ska sättas upp. 

Om alternativet Tågvägsväxling (se punkt 7.7) införs minskar behovet av denna åtgärd 

eftersom flera eller alla växlingsrörelser kan genomföras som tågvägsväxling och därmed 

framföras med ”kör” i huvudsignaler.  

7.5. Förändring av tekniska normer 

7.5.1. Växlar som sidoskydd 

Nuvarande regler ger inte absolut krav på skyddsväxel, i avvisande läge, förrän vid 

hastigheter över 160 km/h. Det bör övervägas om det synsättet ska tas under omprövning 

med anledning av att ensamma dvärgsignalen kunnat konstateras vara en svag barriär. 

7.5.2. Växlingsdvärgsignal som frontskydd 

I dagsläget tolkas och används reglerna om frontskydd så att just växlingsdvärgsignal 

används som frontskyddsobjekt i mycket stor utsträckning.  Vid en bangårdsombyggnad 

eller vid ett ställverksbyte innebär detta, pga. kapacitetsförbättringar, att det sannolikt blir 

fler växlingsdvärgsignaler på en bangård efter en förändring.  

I OSPA-sammanhang är inte detta en bra utveckling då dessa dvärgsignaler i stort sett alltid 

kan utgöra den sista barriären. 

Även detta synsätt bör tas under omprövning med anledning av att ensamma 

dvärgsignalen kunnat konstateras vara en svag barriär. 

7.6. Process för att kunna åtgärda enskilda dvärgsignaler  

Det finns vid Verksamhetsområde Underhåll (Trafikverket) en process för hur Mång-OSPA-

signaler ska hanteras om det identifieras brister kopplat till placering eller annat  

(TRV 2016/89123). Det finns skäl att fundera över om denna process ska kunna omfatta 

även ”ensamma dvärgsignaler”.  
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7.7. Tågvägsväxling 

Med tågvägsväxling avses växling som framförs på låst tågväg. Denna typ av färd finns idag 

etablerad i trafikeringssystem E. Sannolikt skulle motsvarande lösning kunna skapas i 

trafikeringssystem H.  

Nackdelarna är att tågvägar inte alltid går att ställa till samma slutpunkter som 

växlingsvägar, något som i vissa lägen kan påverka kapaciteten negativt då längre väg 

måste låsas än nödvändigt. För verksamt tågskyddsystem krävs även inmatning av tågdata 

före genomförande av tågvägsväxling. I viss mån kan berörd personal behöva viss 

kompletterande utbildning avseende hanteringen av tågskyddssystemet. 

Fördelen är att flera växlingar, utan förändringar i förarens kompetens eller signalsystemet, 

kan genomföras på tågväg och därmed med huvudljussignaler och inkopplat 

tågskyddssystem. Detta skulle säkerställa att växlingen inte passerar en huvudsignal som 

visar ”stopp”. Det enda som behöver utföras är en anpassning av regelverket i TTJ. 

Behöver nya slutpunkter för tågvägar skapas innebär det förändringar i signalställverket, 

med mera, se vidare i avsnittet 7.9.  

7.8. Tjänstetåg istället för växling 

På flera platser skulle det vara möjligt att genomföra fordonsförflyttningar som tågfärd 

istället för växling. Det kan exempelvis handla om förflyttningar från uppställningsspår eller 

depåer och fram till plattform. 

Vissa förflyttningar kan dock endast genomföras som växling, men det gäller inte alla fall. 

Varför vissa rörelser ändå sker som växling, istället för tåg, är inte helt klarlagt. Sannolikt 

handlar det om invanda arbetssätt som funnits sedan lång tid tillbaka.  

Fördelar med en övergång från växling till tjänstetåg: 

 Viss minskad risk för OSPA A-händelser eftersom tågskyddssystemet kan vara 
verksamt. Det måste dock beaktas att tågfärden sannolikt kommer att befinna sig 
under den så kallade frisläppningshastigheten vid många tillfällen, vilket gör att 
föraren endast har begränsat stöd av tågskyddssystemet. Den stora fördelen är 
dock att tågskyddssystemet kan stoppa tåget före farlig punkt, i fall en OSPA A-
händelse i alla fall inträffar. Alltså sänks den totala risknivån. 

 På vissa sträckor kan tågfärd innebära att fordonsförflyttningen kan genomföras 
med större hastighet än vid växling. Det skulle i så fall innebära en 
kapacitetsförbättring. 

Nackdelar med en övergång från växling till tjänstetåg: 

 Om förare av växling används idag måste dessa vidareutbildas till förare av tåg. Det 
kan innebära andra urvals- och hälsokrav samt behov av kompletterande 
utbildning. 

 I vissa fall kan det krävas mindre kompletteringar i signalanläggningarna. Det kan 
exempelvis gälla skapandet av slutpunkter för tågvägar på lämpliga ställen. 

 Alla fordonsförflyttningar kan inte förplaneras på sådant sätt som en tågfärd 
kräver. Dessa måste sannolikt även i fortsättningen genomföras som växling.  
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Utöver ovanstående krävs inte annat än att järnvägsföretagen ansöker om tåglägen för 

tjänstetågen i samband med tågplaneprocessen, istället för kapacitet för växling. 

7.9. Tekniska förändringar i ställverk 

Att införa tågvägsväxling istället för traditionell växling innebär att i vissa fall behöver 

ställverken byggas om så att det finns en ”slutpunkt” för att tågklareraren ska kunna ställa 

en tågväg.  

I samband med SHK utredning av kollisionen i Helsingborg i februari 2019 har frågan ställts 

till Trafikverket om vad en sådan förändring kan kosta. En mycket grov uppskattning ger vid 

handen att det kan kosta mellan 5 och 10 miljoner kronor, gissningsvis dock ca 8 miljoner. 

Kostnaden är beräknad utifrån att det ska kunna ställas en tågväg från tre spår till en viss 

given punkt där fordon ska ställas upp. Fler slutpunkter innebär ytterligare kostnader. 

Då ERTMS införs kommer även andra anläggningsförändringar att ske samt att inga optiska 

huvudsignaler krävs vilket gör att kostnaden för att flytta och/eller skapa nya signalpunkter 

i samband med ERTMS-införandet minskar. 

7.10. ERTMS 

Statistiken från Synergi visar att flest OSPA A-händelser inträffar på stora driftplatser och 

det är även på de stora driftplatserna som man kan återfinna mång-OSPA-signaler. 

Tekniska insatser som kan förhindra att föraren missar sin slutpunkt på växlingsväg på 

stora driftplatser ger bäst effekt för att reducera antalet OSPA A-händelser.  

För att få mest effektiva möjligheter att reducera antalet OSPA A-händelser har ERTMS-

projektet rekommenderat att det vidare arbetet fokuserar på följande:  

 Övergå till fler rörelser på tågväg som tågfärd och som tågvägsväxling. Detta kräver 
bland annat vidare samarbete med framför allt VO Planering och VO Trafik inom 
Trafikverket men även med järnvägsföretagen, för att förtydliga riktlinjer inför 
projektering och tillvägagångssätt vid växling ur generell synvinkel. Dessutom kan 
analys av de individuella driftplatserna bli nödvändig.  

 Det bör även utredas om kraven kan ändras så att en växlingsdvärgsignal inte är 
nödvändig vid infarten till en PSA där tågväg med SH-profil används samt om 
operativa regler behöver justeras. En sådan förändring behöver stämmas av mot 
enhet Trafik inom Trafikverket samt med järnvägsföretagen. 

 Införa funktioner för att alltid få tekniskt tillstånd av RBC innan övergång till 
driftläge Skiftning. Detta kräver även arbete med anpassningar av de operativa 
reglerna för dessa situationer. 

 Arbeta för att TSD ändras så att radiouppkoppling i driftläge Skiftning införs och att 
fler baliser kan definieras i en balislista.  
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8. Sammanställning åtgärdsförslag 

Åtgärd Fördel Nackdel Effekt 

Utbildning – 
Generellt  

Ökade färdigheter i 
växling, vilket minskar 
risken för OSPA 

Behöver vara 
kontinuerlig och 
återkommande. 

Olika nivåer inom olika 
järnvägsföretag 

Medel 

Utbildning - 
Simulatorer 

Övning av situationer 
som inte går att öva i 
verkligheten samt 
olika typer av mängd-
träning. 

Alla järnvägsföretag har 
inte simulatorer. 

Simulatorer ännu inte 
helt utvecklade för 
växling. 

Medel 

Säkerhetssamtal Tydlighet i 
överenskommelser. 

Minskad risk för 
samtalsmissförstånd 

Inga direkta Låg/medel 

Uppmärksamhets-
värde  

Signal syns bättre, 
vilket minskar risk för 
OSPA 

Risk för kostnadsökning 
vid underhåll av signaler 

Medel/hög 

Användning av 
medgivande-
dvärgsignaler 

Likformighet i 
anläggningens 
utformning minskar 
risken för 
missförstånd 

Kostnader för att införa 
ytterligare dvärgsginaler 

Hög 

Tekniska normer Minska konsekvensen 
om en ensam dvärg-
signal passeras 
obehörigt 

Kan eventuellt innebära 
fördyringar vid 
kommande förändringar 

Medel 

Process för åtgärder Snabb och enhetlig 
hantering av mindre 
förändringar 

Inga Låg 

Tågvägsväxling Möjlighet till verksamt 
tågskyddssystem, 
vilket minskar risken 
för OSPA 

Slutpunkter saknas 
ibland = 
kapacitetshämmande 
och dyrt att införa.  
Billigare i ERTMS. 

Hög 

Tjänstetåg istället för 
växling 

Möjlighet till verksamt 
tågskyddssystem, 
vilket minskar risken 
för OSPA 

Slutpunkter saknas 
ibland = 
kapacitetshämmande 
och dyrt att införa. 
Billigare i ERTMS 

Omständligare process 
för att planera tåg 
jämfört med växling. 

Hög 
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Åtgärd Fördel Nackdel Effekt 

Kräver högre kompetens 
hos förare. 

Tekniska 
anpassningar i 
signalställverk. 

Ökar möjligheterna till 
tågvägsväxling och 
tjänstetåg utan att 
kapaciteten 
försämras. 

Är inte möjlig i alla 
situationer.  

Kostsamt. 

Hög 

    

Radiouppkoppling i 
driftläge skiftning 

Ökad övervakning för 
växlingsrörelser. 

Kostnader för utveckling 
och införande. 
Lång tidshorisont 

Hög 

Tekniskt medgivande 
av RBC för övergång 
till driftläge skiftning 

Ökad övervakning av 
växlingsrörelser. 

Kostnader för utveckling 
och införande. 

Medel 
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Diagram och tabeller 

 

I denna bilaga finns ett antal diagram och tabeller som utgör underlag till avsnitt 

4. 

Händelsekategorier OSPA A-händelser 

Nedanstående diagram visar alla OSPA A-händelser vid växling, på Trafikverkets 

infrastruktur i hela landet, sedan 2011-01-01 och fram till och med 2019-09-30

 

 
 

Signalplaceringens påverkan 

I ett försök att kartlägga var växlings-OSPA händer och om det kan ha bäring på 
var signalen är placerad framkom följande resultat, vid analys av samtliga OSPA 
A-händelser vid växling. 

Huvudspår - sidospår vxl.OSPA vänsterplacerad högerplacerad 

normalhuvudspår 30% 83% 17% 

avvikande huvudspår 50% 79% 21% 

sidospår 20% 93% 7% 
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Analys av OSPA A-händelser i Skåne 

I tabellen nedan visas fördelningen av OSPA A-händelser, vid växling, per 
signalställverksmodell och visar bland annat det är datorställverken som har flest 
A-händelser i samband med växling. Dessa signalställverk är konstruerade efter 
senaste regelverk och har skyddsavstånd. 

De flesta OSPA A-händelser vid växling sker trots allt inte i de ställverk där 
skyddsavstånd i allmänhet saknas. 

 

Driftplatser med flest OSPA A-händelser 

Driftplatserna där OSPA A-händelser vid växling förekommer oftast 

 

dpl/dpdel
Antal slutp/vxlOSPA/

fördel.tal
dpl/dpdel

Antal slutp/vxlOSPA/

fördel.tal

Malmö gb  (stlv 85) 37sign/ 91 ospa/ 2,46 Hyllie  (stlv 95) 39sign/ 12 ospa/ 0,31

Malmö C  (stlv 95) 44sign/ 32 ospa/ 0,73 Kristianstad  (stlv 85) 20sign/ 5 ospa/ 0,25

Helsingborg  (stlv 65) 45sign/ 32 ospa/ 0,71 Ystad  (relä.stlv) 4sign/ 1 ospa/ 0,25 

Hässleholm  (stlv 65) 56sign/ 35 ospa/ 0,62 Åstorp  (stlv 85) 14sign/ 2 ospa/ 0,14

Trelleborg  (stlv 65) 17sign/ 6 ospa/ 0,35 Eslöv  (stlv 65) 25sign/ 3 ospa/ 0,12 

Trafikplats G P
antal 

OSPA

G 128 100 228

M 119 25 144

H 94 13 107

Gä 46 12 58

Cst 22 31 53

Hgl 9 38 47

Blg 37 37

Hm 24 11 35

Hb 15 17 32

Bdn 24 4 28

Söd 8 19 27

Äs 9 13 22

Nr 16 5 21

Vå 9 11 20

Ke 13 5 18

So 6 9 15

Av 14 1 15

Uå 13 1 14

Kra 11 3 14

Åg 13 1 14

GSH 12 12

Ös 8 2 10

Våv 6 4 10
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Signaler med flest OSPA A-händelser 

Specifika signaler som har fler än 3 OSPA sedan 2011-01-01. Signalerna M 386 
och Äs 94 har på försök försetts med reflexramar i syfte att höja 
uppmärksamhetsvärdet, vilket har gett gott resultat. 

 

  

signaler antal OSPA signaler antal OSPA signaler antal OSPA

M 386 26 Hgl 212 5 M 150 4

Tb 33 7 M 322 5 Gä 176 4

M 369 7 Av 26 5 Gä 153 4

Äs 94 7 Bdn 208 5 H 179 4

H 181 7 G 179 5 H 579 4

H 392 7 Vå 138 4 Gä 138 4

G 837 7 M 382 4 Gä 170 4

G 180 7 Ös 150 4 H 321 4

H 606 6 Nr 156 4 Hb 134 4

G 221 6 M 396 4 G 383 4

G 106 6 M 875 4 G 312 4

Söd 142 5 H 142 4 G 396 4

Hm 208 5 Hgl 150 4 G 610 4

Hm 179 5 Kra 139 4
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Ordlista 

 

Temporärt lokal- 
frigivningsområde (TSA) 

Tillfälligt reserverat område för växling på 
huvudspår 

Permanent lokal- 
frigivningsområde (PSA) 

Permanent reserverat område för växling på 
sidospår där inget signalsystem finns 

Radioblockcentral (RBC)  Delsystem i ERTMS som, tillsammans med 
signalställverk, skapar och upprätthåller 
separationen mellan fordonssätt. RBC ger 
tekniska körtillstånd till ERTMS 
ombordutrustning via radio. 

SH-profil Information i tekniskt körtillstånd som ger 
föraren möjlighet att övergå till driftläge 
Skiftning (SH) vid en förbestämd punkt samt 
övervakning av detta i ERTMS 
ombordutrustning. 

Mång-OSPA-signal Signal som passerats mot ”stopp” tre gånger 
eller mer under en tre-årsperiod 

Magasineras/magasinering Tågklarerare ställer tåg- eller växlingsväg 
som utförs när alla villkor är uppfyllda. 

Halv siktfart anpassad hastighet som används vid 
siktrörelse och som medger att 
fordonssättet kan stanna inom halva 
siktsträckan 

Hel siktfart anpassad hastighet som används vid 
siktrörelse och som medger att 
fordonssättet kan stanna inom siktsträckan 
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