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Sammanfattning 
 
Signalernas placering påverkar hur många tåg det kan köras på en järnvägssträcka.  
Signalplaceringen skall vara sådan att det är korta blocksträckor för att få en hög kapacitet när 
signalsystemet ATC2 används. Detta gäller framförallt blocksträckan före och efter en station. 
 
På en sträcka mellan två stationer skall blocksträckorna vara lika långa, men inte i meter räknat 
utan istället räknat i den tid som varje enskild blocksträcka är belagd. Den blocksträcka som är 
längst belagd, i tid räknat, är den som är avgörande för kapaciteten. Eftersom acceleration och 
retardation är olika för olika tågtyper finns det ingen exakt signalplacering passande alla tåg.  
 
Hur snabbt ett tåg kan komma in på station och även ge sig därifrån har stor betydelse för att få 
en hög kapacitet. Detta därför att det även påverkar när nästa tåg kan komma in på stationen. 
 
Examensarbetet går ut på att se vilka förändringar som behöver göras i simuleringsverktyget 
OpenTrack för att kunna använda det effektivare.  
 
En viktig slutsats är att lutning, nerförsbacke/uppförsbacke, kan simuleras på ett för optimistiskt 
sätt i OpenTrack i jämförelse med hur nuvarande ATC2 svenska signalsystem fungerar i 
verkligheten. 
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Summary 
 
How the signals are located influences how many trains it is possible to run on a railway track.  
The signals should be placed so it will be short block sections to get high capacity when the 
signal system ATP (Swedish: ATC2) is used. In particular this is important for the block section 
before and after a station. 
 
On a track (a path) between two stations all block sections should have the same lengths, but not 
measured in meters. Measure the time in seconds instead, that the train occupies each single 
block section. The block section which is occupied the longest time, is the one that decides the 
limit of the capacity. Because acceleration and deceleration varies for different train types, there 
is no exact position for signals to fit all trains. 
  
How quick a train can enter and also departing a station is of strong importance regarding 
capacity. These because it also influences the next train to enter the station. 
 
The thesis is about seeing which changes have to be made in the simulation tool OpenTrack to 
be able to use it more effective.  
 
An important conclusion is that slope, downhill and uphill, can be simulated in a too optimistic 
way in OpenTrack compared to how the present ATP (Swedish: ATC2) Swedish signal system 
is working in reality. 
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Förord 
 
Jag har varit hos Banverket Projektering i Borlänge och gjort mitt 
examensarbete.  
 
Examensarbetet har gett mig möjligheten att få tillämpa kunskaper från tidigare 
kurser inom järnvägssignalteknik och att få fördjupa mig inom området 
kapacitetsberäkning. 
 
Gruppen jag varit med arbetar med kapacitetsberäkningar (simuleringar) som 
kan vara en del i en större utredning. 
 
 
Jag vill passa på och tacka alla som hjälpt mig i detta examensarbete hos 
Banverket Projektering. 
 
 

Lars-Göran 
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1 Inledning 
 
Examensarbetet ”Simuleringsverktyg som hjälpmedel vid optimering av 
signalavstånd inom järnväg” är utfört inom området kapacitetsberäkning för 
järnvägstrafik hos Banverket Projektering i Borlänge. En presentation av 
Banverket Projektering finns i bilaga 1. 
 
Ombyggnader och nybyggnationer av järnvägssträckor görs oftast för att få bort 
en säkerhetsrisk och/eller för att bygga bort en trång sektor (flaskhals) för en 
viss järnvägssträcka (höja kapaciteten för att kunna köra fler tåg per tidsenhet).  
 
Varje typ av förändring kräver noggrann planering före byggstart.  
För att välja mellan olika förslag kan simulering av en sträcka göras för att ta 
reda på kapaciteten som respektive ombyggnadsförslag kommer att ge.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet har varit att studera om simuleringsverktyget 
OpenTrack kan användas som ett effektivt hjälpmedel för placering av signaler 
i samband med signalprojektering.  
 
Resultatet av studien svarar på frågan: 
Vilka förändringar av simuleringsverktyget OpenTrack behöver göras för att det 
skall kunna användas effektivare och som ett hjälpmedel för signalprojektering? 
 



Högskolan Dalarna  Examensarbete-Elektroteknik    2006-06-12 
Lars-Göran Nordpers 

 
Simuleringsverktyg som hjälpmedel vid optimering av signalavstånd inom järnväg (E3446E)  sid. 5 (31) 

1.2 Metod  
 
Arbetet har utförts genom studier av olika BVF:er (BanVerkets Föreskrifter), 
BVS:er (BanVerkets Standard), BVH:er (BanVerkets Handbok) och 
studiematerial i järnvägssignalteknik samt intervjuer med signalprojektörer och 
användare av OpenTrack för trafiksimulering och kapacitetsutredning. 
 
Arbetet är genomfört i 3 delar. 
 
Del 1   
I första delen ingick att sätta sig in i hur svenska signalsystemet fungerar och 
hur man projekterar signaler idag. En sak var att ta reda på i vilket led som 
signalplaceringen bestäms vid tillkomsten av en ny järnvägssträcka. 
 
Del 2  
Andra delen tar upp hur det svenska signalsystemet kan modelleras i 
simuleringsverktyget OpenTrack genom att jämföra OpenTrack med verkliga 
förhållanden. 
 
Del 3  
I den sista delen gjordes en analys av vilka förändringar av 
simuleringsverktyget OpenTrack som krävs för att det skall kunna användas för 
att optimera signalplaceringen. Här görs förslag på 
funktionsförändringar/tillägg som kan behöva göras i OpenTrack.   
 
 
1.3 Avgränsning och fokusering 
 
Fokusering görs på signalplacering för en dubbelspårssträcka, ena riktningen.  
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2 Beskrivning och bakgrund 
 
Det här kapitlet tar upp grundläggande bakgrundsinformation såsom definiering 
av kapacitet, signalsystem, blocksträcka, spårledning, bromssträcka, prestanda 
för några vanliga tågset, ATC, genomsignalering, blocksignalplacering och en 
kort presentation av OpenTrack. 
 
Att köra tåg 
Att kunna köra tåg på en tågbana från station A till station B, på ett sätt utan att 
det sker olyckstillbud, görs genom att ett kontrollsystem vet var det finns tåg 
utmed järnvägsbanan mellan de två stationerna. Järnvägsbanan delas upp i 
mindre delar, blocksträckor, som i sin tur består av en eller flera spårledningar. 
Kontrollsystemet använder spårledningarna för att kontrollera om det finns tåg 
på järnvägsbanan och i så fall på vilken del (blocksträcka). Tågtrafiken styrs 
med signaler till tåget, dessa kan vara både optiska och signaler via baliser 
(antenner). Signalerna är placerade mellan varje blocksträcka för att kunna ge 
besked till tågföraren om denne får köra eller måste stanna. Det finns andra sätt 
än ovan nämnda för att kontrollera tågtrafik men detta är det vanligaste i 
Sverige. 
 
 
2.1 Hur definieras kapacitet inom järnväg? 
 
Kapacitet kan beskrivas på några olika sätt: 
 
– Med kapacitet kan menas antal tåg per tidsenhet, t ex på en sträcka körs det 8 
tåg per timma. Fler tåg som körs per timma innebär att tågen har packats tätare.  
Bäst ser man detta i en tidtabellsgraf som åskådliggör tågrörelser, här visas en 
graf gjord i OpenTrack av Banverket Projektering (komplett se bilaga 3). 
 

 
figur 1. Tidtabellsgraf, tid distans diagram 

 
I grafen representeras varje tåg av en linje. Lutningen på linjen motsvarar 
hastigheten och tågets rörelseriktning. Ett tåg som stannar till vid en station och 
gör ett kort uppehåll, åskådliggörs med att linjen är horisontell.  
 
Man räknar antalet avgående tåg från en station på en timma för att få 
kapaciteten. I figuren kan ses att Trollhättan har 8 avgående tåg mellan klockan 
09:00 och 10:00 (se inringad markering). 
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– Inom Banverket används också begreppet ”Konsumerad kapacitet” och 
utnyttjandegrad (capacity utilization). Enligt en speciell beräkning fås i procent 
(%) hur mycket i tid en viss bandel används, [belagd tid / dimensionerande Tid] 
, se BVH 706:s bilaga för detaljer (ref. [8]). 
 
 
– I Europeisk handbok för kapacitetsberäkning, UIC 406R (ref. [6]) redovisas 
olika sätt att se på vad kapacitet är.  
 
Ett sätt är att enligt figur nedan tänka sig två axlar med värden för: antal tåg, 
stabilitet, medelhastighet, blandade tågtyper (gods - person). Ett rep spänns upp 
i punkterna på axlarna, sedan motsvarar repets totallängd kapaciteten. 
 

 
 

figur 2. Kapacitetsbalans, längden på ”repet” motsvarar kapaciteten  
 (ref. [6]) 
 
 
 
Begrepp man väger in i kapacitet är:  

• Flyter trafiken vettigt och bra? 
• Är det måttligt med förseningar?  
• Går det att lägga en tidtabell? 
• Går det att göra återhämtningar efter förseningar i tidtabellen? 
• Vad är teoretisk möjligt att köra och vad är praktiskt möjligt att köra? 
• Vad man verkligen kör, baserat på vad finns det efterfrågan för? 
• Passagerare/Gods transporteras snabbt, bekvämt och till bra pris. 
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2.2  Signalsystem 
 
En beskrivning av vårt Svenska signalsystem är enligt Banverkets Signalteknisk 
Handbok, Signalsäkerhetsteknik, allmänt (från 1995) uppdelat i signalsystem H, 
signalsystem M, signalsystem L, signalsystem R (radioblock) och övriga 
”system” (ref. [7] 3.3).  
 
 
Benämningarna ” signalsystem H”, ” signalsystem M” och ” signalsystem L” är 
mindre kända och används sällan men beskrivningarna (betydelserna) för 
respektive system används däremot.  
 
Nu (2006) byggs det nytt enligt beskrivningen för signalsystem H, men det 
finns system som kan beskrivas enligt signalsystem M och signalsystem L. 
 
 
Banverket har konventionella signalsystem i 3 olika nivåer: 

• System H – för Högtrafikerade linjer,  
bromssträcka kan vara längre än blocksträcka, har genomsignalering. 

• System M – för Måttligt trafikerade linjer med fjb (fjärrblockering), 
bromssträcka kortare än blocksträcka, har INTE genomsignalering. 

• System L – för Lågtrafikerade linjer med tåganmälan,  
bromssträcka kortare än blocksträcka, har INTE genomsignalering. 

 

2.2.1 Signalsystem H – Högtrafikerade linjer 
 
Utmärkande för system H är att ATC-systemet (Automatisk Tåg Kontroll) kan 
ha försignalering över flera signalsträckor och signalsträckorna 
(=blocksträckorna) kan tillåtas vara kortare än tågets bromssträckor. 
Optisk signalering dimensioneras för 80 km/h (för tåg utan ATC). 
 
Systemet används på högtrafikerade linjer där man vill kunna köra fortare än 
130 km/h. Används också i lokaltrafiksområden, där man har krav på att kunna 
framföra tågen tätare i rusningstrafik. 
 
Systemet kräver fullständigt utrustade stationer (F-stationer), linjeblockering 
och fullt utbyggt ATC.  
 
Systemet använder P-bortflyttning (= ATC2) i ATC-systemet men även äldre 
utföranden med trappsignalering (= ATC1) kan förekomma (se fig.3). 
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figur 3. ATC2 genomsignalering, ATC1 trappsignalering  

 (ref. [7]) 
 
Lokföraren kör vid hastigheter över 130 km/h nästan enbart på ATC, det är först 
vid restriktioner med hastigheter under 80 km/h som optisk signalering har 
betydelse. 
 

2.2.2 Signalsystem M – Måttligt trafikerade linjer 
 
Utmärkande för system M är att det har försignalering endast över närmaste 
signalsträcka och att tåghastigheten därför inte får vara högre än att tåget kan 
stanna inom signalsträckan (=bromssträcka kortare än blocksträcka). 
 
Systemet används främst på fjb-linjer som från början byggts utan ATC och 
som senare kompletteras med ATC på befintliga signaler. Systemet kräver 
fullständigt utrustade stationer (F-stationer), linjeblockering och ATC.  
 
Försignalavstånd dimensioneras enligt avstånd infartssignal till mellansignal 
(utfartssignal), normalt ca 1000 m. Detta gör att avståndet vid mjuk ATC-
övervakad inbromsning inte räcker till. 
 
Lokföraren kör huvudsakligen på den optiska signaleringen. ATC-systemet är 
endast ett stödsystem och medger i vissa fall högre hastighet i växelkurva. 
Föraren ser den optiska försignaleringen redan innan ATC-systemet tagit emot 
sin signalinformation. 
 

2.2.3 Signalsystem L – Lågtrafikerade linjer 
 
Utmärkande för system L är att det har tåganmälan och att bevakade stationer 
har lokaltågklarerare. Stationerna kan vara enkelt utrustade (E-stationer), har 
inte fullständig hinderkontroll i alla situationer och kan även sakna sidoskydd 
för tågvägarna. Tågklareraren har då ett större ansvar. Enstaka fullständigt 
utrustade stationer (F-stationer) kan förekomma. 
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Det har försignalering endast över närmaste signalsträcka och tåghastigheten får 
därför inte vara högre än att tåget kan stanna inom signalsträckan. 
 
Försignalavstånd enligt regler när anläggning byggdes, normalt 600-800 m. 
 
Kan ha ATC-övervakning i en enklare form, tillåter då högst 130 km/h enligt 
speciella regler. Utan ATC-utrustning på banan tillåts max 110 km/h men är 
endast 80 km/h på bana som är ATC-utrustad om dragfordonet inte har ATC. 
 
Lokföraren kör huvudsakligen på den optiska signaleringen, ATC-systemet är 
endast ett stödsystem. Föraren måste ha bra lokalkännedom, eftersom 
signalavstånden inom stationen kan vara kortare än bromsavstånd. 
 

2.2.4 Signalsystem R (radioblock) 
 
Radioblocket är ett nytt system utan konventionella 
signalsäkerhetsanläggningar och med helt nya säkerhetsprinciper. 
 
Stationerna är centralbevakade från en radioblockcentral och har endast enkla 
signalanordningar med återfjädrande växlar. Sth (största tillåtna hastighet) är 40 
km/h för alla tågvägar. Lokföraren får körbesked via radio till ATC-systemet på 
fordonet. 
 
Systemet var 1995 (när ref. [7] skrevs) under utveckling.  
Det finns nu installerat i Linköping - Västervikbanan.  
 
Efterföljare till systemet är ERTMS nivå 3, som kallas ERTMS regional inom 
BV (European Railway Traffic Management System). Västerdalbanan 
(Borlänge - Malung) är en bana tänkt för detta signalsystem. Positionering sker 
genom att passage av baliser och längdmätning rapporteras av fordonet via 
GSM-R. Systemet har ingen optisk signalering och använder inga spårledningar 
för detektering. 

2.2.5 Övriga ”system” 
 
FÖT-bana (Linje med förenklad trafik) 
Har central-tkl och ej linjeblockering eller ATC. 
Har inga eller mycket enkla signalanordningar, utan infartssignaler på 
stationerna. 
 
VUT-bana (t ex industrispår) 
Trafikeras med vagnuttagning (sth 40-70 km/h). 
Har inga krav på signalanordningar. 
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2.3 Blocksträcka och spårledning 
 
Sträckan mellan två stationer delas in i en eller flera blocksträckor som 
separeras med mellanblocksignaler (mblsi) och hinderkontrolleras med 
spårledningar (detektering av tåg på blocksträcka).  
 
Det får endast finnas ett tåg åt gången på respektive blocksträcka. 
Linjeblockering är ett system avsett att säkerställa rörelser på linjen och har 
alltid en inställd rörelseriktning (BVS 544.98023) ref. [9]. 
 
 
 
 
 

 
 

figur 4. Optisk signalering vid tågs rörelse, blocksträckor beläggs  
          (ref. [1] pärm 1_fl.7_3) 
 
En blocksträcka kan bestå av en eller flera spårledningar. 
Spårledningar avgränsas elektriskt med ”isoler” (isolering). 

 
 

figur 5. Förhållande blocksträcka - spårledning  
 
Spårledningens maximala längd är beroende på typ av slipers (betong eller trä), 
ballastmaterial, placeringen av spårledningens elektriska matning och 1 eller 2 
elektriska upptag. Maximal längd för en spårledning är 2500 meter.  
 

Blocksträcka Blocksträcka

Spårledning Spårledning Spårledning 

isol 

mellanblocksignal 

                                               Belagd Blocksträcka 
Kör vänta stopp        Visar stopp (rött) 

                                          Belagd Blocksträcka 
Visar därför stopp (rött) 

                                                                         Belagd Blocksträcka
Kör vänta kör     Kör vänta stopp    Visar stopp (rött) 

Kör vänta kör Kör vänta kör

Kör vänta kör 

Kör vänta kör 
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Förenklat fungerar spårledning genom att ett relä ligger draget tills ett tåg 
kommer och kortsluter mellan rälerna (skenorna) vilket gör att reläet faller.  

 
figur 6. Spårledning med två upptag och matning mellan dessa  

 (ref. [3]) 
 
Nedan är en figur på den elektriska kopplingen med 1 matning och 2 upptag. 

 
figur 7. Principutförande spårledning på elektrifierad bana 

         T i ”i-räl” är isoler för avgränsning till nästa spårledning 
 (ref. [5])                            
 
Blocksträckornas längd varierar, medellängden mellan Göteborg - Stockholm är 
ca 2400 m, mellan Katrineholm - Malmö ca 1700 m (siffror från 2001  
ref. [1] pärm1 (fl.7_3.2)). Se 2.4 för kapacitetsberäkning med dessa längder. 
 
Att säkerställa funktionen i spårledningen är en invecklad injustering av 
shuntmotstånd. Det skall även vara en tidsfördröjning på 1,5 sekund för ett tågs 
passering av en spårledningsdelning (isol) för att inget ”glapp” ska uppstå när 
ett ensamt snabbt lok passerar isolerskarven mellan två olika spårledningar.  

 
figur 8. Tidsfördröjning vid spårrelä när RC-lok ”försvinner” 0,7 sek. 

 (ref. [5] ) 
 
På enkelspår är mellanblocksignaler normalt släckta och tänds när tåg närmar 
sig. Blocksignalen ska tändas innan tåget har passerat föregående försignal. 

 
figur 9. Kontroll att signallampa ej är sönder  

 (ref. [5]) 
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2.4 Bromssträcka, blocksträcka och kapacitet 
 
Här redovisas att kapaciteten (antal tåg/timma) kan öka om blocksträckans 
längd kortas samt att det finns en gräns som är beroende på tågets bromssträcka. 
Hastigheten påverkar inte nämnvärt kapaciteten utan är ungefär lika vid 90 som 
vid 200 km/h om blocksträckan är anpassad efter respektive bromssträcka. 
 
Med bromssträcka menas den sträckan det tar för ett tåg med dess 
bromsförmåga att bromsa från sin aktuella hastighet till stopp.  
Normaltabell (ref. [12]) används som siffror för detta. 
 
I exemplet nedan används genomsignalering (se 2.7), som använder ATC2. 
Detta gör att hastigheten (som begränsas av bromssträckan) ej behöver 
begränsas efter en enskild blocksträcka, eftersom man kan ha en bromssträcka 
som sträcker sig över flera blocksträckor som måste vara fria. Detta behövs för 
att tåget måste kunna bromsa till stopp innan nästa restriktion, t ex en 
blocksträcka belagd av tåg.  
 
Kapacitetsberäkning för att packa tåg nära varandra är en uträkning i flera steg. 
Först packa tågen enligt optisk signalering med bromssträckan från 
normaltabell som gräns för en blocksträcka, korta sedan blocksträckan 
ytterligare genom att gå över till genomsignalering med ATC2. Nu används 
flera blocksträckor för bromssträckan. På detta viset med uppdelat i flera 
mindre blocksträckor kan blocksträckan för signalskuggan hållas kortare och 
därmed avstånd tåg till tåg kunna vara kortare som medför höjd kapacitet. 
 
Formler för uträkning av Bromssträcka  
(källa ref. [1]) 
Förutsättningar: kolonnkörning av två lika tåg efter varandra med lika hastighet, 
utan restriktivt besked och en blocksträcka emellan. 
 
a = acceleration = negativ retardation = -r 
v= hastighet (v=0 används för att här bromsar tåg in till 0 km/h) 
v o= begynnelsehastighet 
t= tid 
 
Bromstid (t B) 
hastighet= begynnelsehastighet + acceleration * tid:  
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Kapacitetsberäkning för att beräkna minsta avstånd mellan två tåg  
(från ref. [1] pärm1 fl.7_3.3). Se figur och exempel nedan. 
S= sträcka mellan två tåg (S2b är 2 och S3b är med 3 blocksträckor) 
S s= siktsträcka när förare ser optisk signal (sätts till 300 m) 
S b1= blocksträcka för signalskugga ”kör vänta kör” 
S b2= blocksträcka för signalskugga ”kör vänta stopp” (från tåget framför) 
S t= Första tågets längd (sträcka tåg) 
t g= (extra tid) marginal mellan tåg (sätts till 30 sek) 
3600=sekunder på en timma 
K2b=Kapaciteten beräknas med 2 blocksträckor (K3b är 3 blocksträckor) 

 
figur 10. Sträcka mellan tåg S=Ss+Sb1+Sb2+S t  , optisk signalering  

  (ref. [1]) 
Exempel:  
X2000 är ett tåg med normal drifttopphastighet 200 km/h, medför att en normal 
inbromsning börjar från v o = 200/3,6 = 55,6 m/s. Ett fullt set med 6 vagnar har 
längden 156 meter och retardationen (normalbroms) 0,8 m/s2 som ger en 
bromssträcka (s B) från 200 till 0 km/h på 1929 meter som tar 69,4 sekunder. 
Bromstryck tar en viss tid att bygga upp samt att ta hänsyn till reaktionstider 
och säkerhetsavstånd gör att i normaltabell ref. [12] är för 0 promille lutning 
och 200 km/h, minsta förbeskedavstånd för målhastigheten 0 km/h 2600 meter. 
 
Sträckan mellan 2 tåg med blocksträckslängden Sb1=Sb2=2600 meter är 

mSSSSSS btbbSb 5656156260026003002212 =+++=⇒+++=  
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Passera en blocksträcka på 2600 m med 200 km/h tar 2600/55,6=46,8 sekunder. 
 
Passera en blocksträcka på 2400 m med 200 km/h tar 2400/55,6=43,2 sekunder 
(S2b=5256 m och K2b=28,9 tåg/timma men detta är för kort blocksträcka för 
bromssträckan, så gäller ej).  
2600 meter ryms på 2 st 2400 meter blocksträckor + 1 blocksträcka för 
signalskugga ger att S3b=300+2400+2400+2400+156=7656 meter.  
K3b=3600/(30+(7656/55,6))= 21,5 tåg/timma. 
 
Blocksträckslängd på 1700 m (30,6 s) ger S3b=5556 m (K2b=36,2 tåg/timma är 
med kortare blocksträcka än bromssträckan, så gäller ej) K3b=27,7 tåg/timma. 

Kör vänta kör     Kör vänta stopp   Stopp 

1 2

Bromssträcka
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figur 11. Högre kapacitet vid kortare blocksträckor, bromssträcka begränsande 

 
Högre kapacitet är att packa tågen tätare 
I figur 11 kan utläsas att kapaciteten (antal tåg/timma) kan ökas med kortare 
blocksträcka, men ”längden för en blocksträcka” ska vara längre än 
bromssträckan (ingen genomsignalering i detta exempel) medför begränsningar 
(fig. markerat område). Förutsättningen i exemplet är att lägga tågen så tätt som 
möjligt. Vi ser att vid X2000:s bromssträcka enligt normaltabell för respektive 
hastighet ger 90 km/h ungefär lika kapacitet som vid 200 km/h när 
blocksträckan är anpassad efter respektive bromssträcka. Man kan alltså packa 
tågen ungefär lika tätt. Se bilaga 5 för utförligare tabell med fler 
blocksträcklängder och bromssträckor.  
 
Optisk signalering medför minsta blocksträcka 800 meter för 80 km/h 
För tåg som endast kör med optiska besked gäller: 
– En blocksträcka under 800 m får ej ges optisk signal ”kör vänta kör” (80 
km/h), när kör med försignalbesked.  
– Skulle blocksträckan vara kortare än 800 m kan det max ges det optiska 
hastighetsbeskedet 40 km/h. 
 
För utförlig information se BVS 544.98011 ref. [13] (5.4 Tab1 ).  
Ref. [12] BVF 544.98007:s bilaga s.6 är en normaltabell, ur denna framgår att 
för inbromsning från 70 km/h till 0 km/h med lutningen (gradienten) 0 ‰ 
promille är minsta förbeskedavstånd 800 m (se bilaga 6).  
 
För tåg som kör med ATC gäller beskedet som fås i ATC-panelen som baseras 
på totallängden framåt för fria blocksträckor. 
 
 
Verkligheten är mixade tågtyper och lutningar 
I verkligheten är tågtyperna blandade och det finns lutningar som påverkar 
bromssträckan, vilket ger en mycket mer komplex situation för att göra 
beräkningar där även säkerhetsavstånd och minimiavstånd ska vara med. 

Inte OK att ”en blocksträcka” är kortare än ”X2000:s bromssträcka enligt normaltabell”. 
Med genomsignalering delas bromssträckan på ”flera blocksträckor” med annan 
kapacitet som resultat. 
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2.5 Prestanda för några vanliga tågset i Sverige  
(gällande 2006) 
 
För den som vill veta mer om olika tågtyper finns mycket att hämta på Internet, 
se intressanta länkar i 5.3 . 
 
Bromssträckorna nedan är uträknad med (normal) driftbroms och användande 
av formel. Det saknas tillägg för reaktionstid, tid för att bygga upp bromstryck, 
skyddsträcka och lutningars påverkan, som skall användas vid en fullständig 
beräkning (som normaltabell (ref. [12]) bygger på). Med maxhastighet menas 
topphastigheten vid normala driftförhållanden (inga rekordförsök!).  
 
X2000 fullt set 6 vagnar 156 meter, maxhastighet 200 km/h,  
retardation 0,8 m/s2 ger driftbromssträcka 1929 m. 
 
X2000 multipelkopplad 2 set, 12 vagnar 312 meter, maxhastighet 200 km/h, 
retardation 0,8 m/s2 ger driftbromssträcka 1929 m. 
 
Regina 3 vagnar (med mellanvagn) 81 meter, maxhastighet 180 - 200 km/h, 
retardation 0,8 m/s2 ger driftbromssträcka 1929 m. 
 
Regina 2 vagnar 54 meter, maxhastighet 180 - 200 km/h,  
retardation 0,8 m/s2 ger driftbromssträcka 1929 m. 
 
Persontåg RC-lok + 6 vagnar 181 meter, maxhastighet 160 km/h,  
retardation 0,6 m/s2 ger driftbromssträcka 1646 m. 
 
Persontåg 2 st RC-lok med 16 vagnar 466 meter, maxhastighet 160 km/h, 
retardation 0,6 m/s2 ger driftbromssträcka 1646 m. 
 
Godståg 2 st RC4 med 42 vagnar 623 meter, maxhastighet 90 km/h,  
retardation 0,4 m/s2 ger driftbromssträcka 781 m. 
 
Godståg 750 meter, maxhastighet 90 km/h, 
retardation 0,4 m/s2 ger driftbromssträcka 781 m. 
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2.6 Hastighetsbesked utan ATC, med ATC1 och med ATC2 
 
Med nuvarande signalsystem i Sverige kan tåg köras både med enbart optisk 
signalering (utan ATC) och med både optisk och ATC-signalering via baliser 
(=Automatisk Tåg Kontroll). Vissa tåg saknar installerad ATC-utrustning och 
kör enbart på de optiska signalerna.  
 
De optiska signalerna måste finnas som en säkerhet och ska gå att kunna köra 
efter om ATC-systemet eller dess baliser skulle slås ut. Kravbilden för detta kan 
påverka bästa signalplacering. 
 
Balis är en gul platta mellan spåren, fungerar som en sändande antenn för 
signalinformation till loket när det passerar. Balisen är elektriskt kopplad till 
den optiska signalen som den sitter vid. 
 

 
figur 12. Balis, signalinformation till tåg  

 
Den optiska signaleringen är anpassad till sth (största tillåtna hastighet)  
80 km/h för tåg som kör utan fungerande ATC. 
 
Med fungerande ATC gäller de hastighetsbesked som visas i lokets för- och 
huvudindikatorer. För övriga bandelar, där genomsignalering (förklaring se 2.7) 
över flera signalsträckor inte tillämpas, saknar i stor utsträckning fasta normer 
för hur långa signalsträckor ska vara (1.2 och 1.3 i ref. [4]). 
 
Införande av ATC2 och dess möjligheter med genomsignalering  
(P-bortflyttning) har medfört att huvudsignaltrappan blivit ännu mer attraktiv 
vid lägre hastigheter (2.4 i ref. [4]). 
 
På linje som inte är ATC-utrustad måste den optiska signaleringen utformas för 
tillåten hastighet, maximerat till 110 km/h (2.5 i ref. [4]). 
 
I normaltabell ref. [12] avläses för lutningen 0 promille (‰) och 110 km/h, 
minsta förbeskedavstånd för målhastigheten 0 km/h till 1450 meter. 
110 km/h medför att v o = 110/3,6 = 30,6 m/s. 
En blocksträcka på 1450 m passeras med 110 km/h på 1450/30,6=47,5 sek.  
Blocksträckslängd på Sb1=Sb2=1450 m ger S2b=3356 m ger  
K2b=25,7 tåg/timma (formler och uträkning enligt 2.4). 
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2.7  Blocksträckslängd ATC2 - Genomsignalering 
 
Med genomsignalering (se fig.3 i 2.2 Signalsystem) menas att med hjälp av 
ATC2 och baliser kan besked lämnas till tåget om hur blocksträckor ser ut 
längre fram, ända fram till nästa restriktion. Alltså inte enbart hur nästa 
blocksträcka ser ut (som vid optisk signalering) utan flera blocksträckor framåt. 
Det är längden i meter som kodas in för flera blocksträckor framåt. Längderna 
kan vara korrigerade för eventuella lutningar som påverkar bromssträckan. För 
lutningen gäller att endast ett besked kan lämnas. Om det är nerförbacke sista 
biten där tåget ska stanna krävs det att inbromsningen påbörjas tidigare. Är det 
både uppförbacke (motlut + ‰) och nerförbacke (medlut - ‰) kan alltså endast 
det mest restriktiva beskedet lämnas.  
 
Med hjälp av genomsignalering (ATC2 och baliser) har minimilängden på 
blocksträckor till en viss del blivit oviktig, att jämföras med optisk signalering 
som har ett försignalavstånd som kräver en viss blocklängd för att tillåta en viss 
hastighet (se 2.2.1 signalsystem H). 
 
 
2.8 Blocksignalplacering 

 

Projektering av blocksignalplacering skall göras med hänsyn till: 
(källa ref. [1]) 

•  jämn blockindelning (jämn tågföring) 

• avlasta ”trånga” stationer med korta blocksträckor närmast station 

• signalsikten 

• startmöjligheter (kurva, stigning) 

• elförsörjning (kontaktledning, sugtransformator, skyddssektion) 

• hållplats (skyddsspårledning 250 m) 

• lastplats (skyddsspårledning 250 m + störningsrisk) 

• vägskydd 

…och om en viss kapacitet eftersträvas: 

• trafikeringssynpunkt 
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2.9 Kort presentation av OpenTrack 
 
Själva simuleringen av en tågsträckas kapacitet kan göras i ett datorprogram 
som heter OpenTrack. Banverket Projektering använder nu (2006) OpenTrack 
för att göra simuleringar. Information och data som OpenTrack måste ha för att 
kunna göra sin simulering kommer från olika ställen, huvudsakligen från BIS 
(BanInformationsSystemet) men även hastighetsinformation från tabeller i en 
BVF (BanVerkets Föreskrifter) som heter linjebok.  
 
För att kunna göra en simulering i OpenTrack krävs att man har en 
järnvägsbanmodell. Den kan antingen byggas upp direkt i OpenTrack eller att 
den importeras in som en anpassad textfil till OpenTrack med följande resultat: 
 

 
figur 13. Data importeras från en txt-fil in i OpenTrack 

 
 

 
figur 14. Den importerade textfilen översatt till en banmodell i OpenTrack 
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En enkel banmodell (järnvägsbana) byggs upp i OpenTrack enligt följande för 
att kunna göra en simulering med att köra tåg. 
 

 
figur 15. Banmodell att göra i OpenTrack 

 
Dubbelspår från Station A till B och enkelspår B till C, B till D, B till E,  
C till E och D till E. 
 

 
figur 16. Banmodell i OpenTrack 

 
 
OpenTrack banbyggnad 
Uppbyggnaden av en tågsträcka i OpenTrack (ref. [2]) görs med tre 
byggnadsdelar. Route som är en del i en Path som är en del i en Itinerary. 
 
Route är minsta delen, är från signal till signal (signalsträcka), kan vara från 
hundra meter till några km lång. 
Motsvarar i det närmsta ett linjeblock, blocksträcka. 
I vårt fall är det från station A till station B fem stycken 2 km-långa Routes per 
spår (10 km delat i fem lika stora delar).  
 
Path är ett set av en eller flera Routes. Path buntar ihop ett antal Routes 
(signalsträckor) till en Path, kan t ex vara från infartssignal till infartssignal, där 
det inte är några förändringar.  
I vårt fall är det från station A till station B. 
 
Itinerary byggs upp av ett antal Paths.  
I vårt fall är det en tåglinje från station A, till B, till C till station E. 
 

Station A 
(2 spår) 

Station B 
(4 spår)

Station C
(2 spår)

Station E 
(4 spår) 

Station D
(2 spår)

10 km 10 km

10 km 10 km 

10 km 10 km 
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Att använda OpenTrack första gången kan medföra att man gör några typiska 
nybörjarfel, här nedan syns en anslutning som blivit lagd på fel sida i en vertex. 
Om man gör något som blir fel finns det ingen ångra-funktion som skulle ha 
underlättat.  
Vertex är en anslutningspunkt för route mot route, jämförelse för verkligheten 
är mellanblocksignaler som sitter mellan blocksträckorna. 
 

 
figur 17. Detalj i OpenTrack, anslutning som blivit lagd på fel sida i en vertex 

 
Ihopkoppling av ett antal Routes till en Path görs från en stations utblocksignal 
(exit) till nästa stations infartssignal eller före en växel för att sen ha en Path 
härifrån till stationens utfartssignal. 
 

 
figur 18. Ihopkoppling av ett antal Routes till en Path 

 
OpenTrack används i järnvägsutredningar 
I bilaga 3 kan ses utdrag från en järnvägsutredning, där OpenTrack används för 
att se möjlighet i broöppning efter ombyggnad till dubbelspår. 
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3 Resultat och Slutsatser 
 
Här redovisas resultat från intervjuer med personer (se 5.2) i källförteckning. 
Det omfattar hur man projekterar idag, hur man bestämmer var signalerna skall 
placeras, svenska signalsystemet i simuleringsverktyget OpenTrack och förslag 
på förändringar i OpenTrack. 
 
3.1 Del 1-hur man projekterar i dag   
 
Systemhandling innehållande preliminär signalplacering 
I systemhandlingen (som är en detaljerad plan på hur en om/nybyggnad ska 
genomföras) görs ett förslag från konsulten (t ex Banverket Projektering) som 
lämnas till beställaren (vanligen banregionen) innehållande var signaler 
preliminärt bör sättas ut. Signalplaceringen i systemhandlingen görs enligt 
föreskrifterna, sällan enligt trafikeringssynpunkt. 
I grunden är det BVS:er som styr med : 
sidoskydd (BVS 544.98001 ref. [10]),  
skyddsavstånd, skyddssträcka och frontskydd (BVS 544.98009 ref. [11]). 
 
Kapacitetsutredning och antal blocksträckor 
Systemhandlingen bygger på önskemål om längder på blocksträckor och hur 
många det ska vara, som kommer från banregionen. Detta kan baseras på 
önskad kapacitet, som kan ha kommit från en eventuell kapacitetsutredning. 
Har det gjorts en kapacitetsutredning med några olika förslag på hur signaler 
ska sättas ut, får beställaren ta ställning till vilket förslag som ska väljas. 
Signalprojektören gör systemhandling efter förslaget som beställaren valt. 
 
Kostnad mot kapacitet 
Kortare blocksträckor kan ge höjd kapacitet, men längre blocksträckor och 
därmed färre signaler ger lägre kostnader för bygg och underhåll. Kostnaderna 
ökar med fler och kortare blocksträckor. Det ligger framförallt i banregionernas 
intresse att hålla kostnaderna låga. Konsulten skulle kunna sätta dit många fler 
signaler för att eventuellt kunna höja kapaciteten men om det bara kör fem tåg 
per dygn behövs inte den högre kapaciteten. 
 
Blocksträckor lika långa 
Vid projektering försöker man ha lika långa blocksträckor hela vägen mellan 
två stationer (i meter räknat) men närmast en station görs de kortare.  
En blocksträckas längd kan vara upp till en hel sträcka mellan två stationer 
(enkelspår, Sundsvall – Härnösand, 5 mil) men ligger vanligen mellan 1000 till 
2500 m. Kortaste blocksträcka är runt 250 meter (dubbelspår och blocksträckor 
2x250 m) finns vid Getingmidjan mellan Centralstation och Stockholm södra.  
 
Kapacitetsutredning Lommabanan 
Lommabanans utredning (med SIMON) och systemhandling gjordes år 2002, se 
bilaga 2. Här fanns olika förslag med stationer som läggs på olika ställen och 
olika antal blocksträckor mellan stationerna. För att få optimal trafikering 
valdes UA5. Här är specificerat antal blocksträckor från station till mötesstation 
3 st och då delas sträckan i 3 lika långa blocksträckor. 
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Slutlig signalplacering 
Var den slutliga signalplaceringen (som påverkar blocksträckans längd) blir 
beror på många saker, här redovisas en del faktorer som påverkar: 
 

• Det ska vara fri sikt där optiska signalen sitter, därför placeras ej i 
kurvor. 
 

• Kontaktledningsstolparna kan påverka ±60 meter på signalplacering från 
det ursprungliga önskemålet från beställaren (banregionen). 
 

• Anpassning för elektrisk skyddssektion, där en sugtransformator har 
vissa regler att följa. Blocksträckan närmast station måste kunna 
separeras för att kunna göras strömlös sektor. För sugtransformator och 
skyddssektion vid mellanblock där tåg kan stå stilla på linjen gäller det 
att signaler skall ställas minst 400 meter från sektion. Detta pga. att 
multipelkopplad X2000 (2 st X2000 ihopkopplade, längd 312 meter, har 
två strömavtagare, men bara en uppe åt gången) kan komma in i sektion. 
För fullständiga regler se ritning 6-514299 och BVF 900.3 (SÄO 
SÄkerhetsOrdningen (ref. [14])). 

 
• Signalen kan behöva flyttas 500 meter före eller efter utsatt plats för att 

geografiskt bli enklare att komma åt för byggfordon från väg. 
 

• På linjen styrs det av var det finns hållplatser, där vill man inte ha en 
signal direkt vid plattformen, tågriktningarnas respektive signaler 
separeras 100 m.  
 

• Lutningar ligger inbyggt i hastighetstrappor. Blocksträckor och 
signalplacering optimeras för ATC-utrustade snabbtåg med hastighet 
200 km/h och följer normaltabell (ref. [12]). Alltså endast för de snabba 
tågen, ej för godstågen eller blandtrafiken.  
Normaltabeller är tabeller som används vid signalprojektering och 
innehåller info om förbeskedsavstånd som används till att räkna ut 
bromssträckor vid inbromsningar från olika hastigheter och lutningar.  

 
• En bangård med samtidig infart har 200 meter skyddssträcka enligt 

föreskrifter. På bangården finns kontaktledningsstolpar, skyddsväxlar, 
dvärgsignaler (=kort signal direkt över marken) för växlingsrörelser, 
repetersignaler, alla dessa påverkar placeringar av signaler. Flyttas 
växlar följer även signaler med, och en ändring ger en kedjereaktion 
som påverkar flera signaler. 



Högskolan Dalarna  Examensarbete-Elektroteknik    2006-06-12 
Lars-Göran Nordpers 

 
Simuleringsverktyg som hjälpmedel vid optimering av signalavstånd inom järnväg (E3446E)  sid. 24 (31) 

3.1.1 Slutsatser av hur man projekterar i dag 
 
I Systemhandlingen görs ett förslag innehållande var signaler preliminärt ska 
sättas ut. Systemhandlingen bygger på önskemål om längder på blocksträckor 
och hur många det ska vara, som kommer från banregionen, kan baseras på 
vilken kapacitet man vill ha, från en eventuell kapacitetsutredning. 
 
Kortare blocksträckor kan eventuellt ge höjd kapacitet. Längre blocksträckor 
ger lägre kostnader för nyinstallation och underhåll. Banregionerna är ofta 
kostnadsbärare och då ligger det i deras intresse att hålla nere dessa.  
 
Mellan två stationer försöker man ha lika långa blocksträckor (i meter) hela 
vägen, medan blocksträckor nära stationen bör vara kortare.  
 
En blocksträckas längd kan vara upp till en hel sträcka mellan två stationer 
(enkelspår, Sundsvall - Härnösand, 5 mil,) men ligger vanligen mellan 1000 till 
2500 meter. 
 
En blocksträcka under 800 m får ej ges optisk signal kör vänta kör, max 80 
km/h. Vid under 800 m gäller max 40 km/h för tåg som endast kör med optisk 
signalering. Inbromsning enligt normaltabell 70 km/h till 0 km/h med lutningen 
0 ‰ är 800 meter (från 2.4). 
 
Signalplacering beror på: 

• fri sikt vid optiska signalen, därför placeras ej i kurvor 
• kontaktledningsstolparna 
• elektrisk skyddssektion och sugtransformator 
• komma åt för byggfordon 
• hållplatser, inte signal direkt vid plattformen 
• hänsyn till lutningar 
• optimeras för snabbtåg, ej för godstågen eller blandtrafik 
• skyddsväxlar 
• dvärgsignaler om ska ha växling  
• repetersignaler 
• om växlar flyttas så flyttas även signaler, kan medföra kedjereaktion för 

flera signaler 
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3.2 Del 2 - Svenska signalsystemet avbildas i simuleringsverktyget 
OpenTrack 

 
Mycket i OpenTrack liknar verkliga förhållanden, funktionen som beskrivs 
nedan är endast ett exempel. 
 
Svenska Banverket använder baliser som informationsöverlämnare från 
signalställverket till tåget. Det är i en enskild punkt som 
informationsöverlämnandet sker, alltså ingen kontinuerlig överföring av 
information. SL (Storstockholms Lokaltrafik) har längsgående antenner som har 
kontinuerlig informationsöverföring till tåget.  
 
I OpenTrack väljer man om simuleringen ska vara med punktvis 
informationsöverföring (balis) eller kontinuerlig. De två sätten skiljer sig stort. I 
figur nedan görs informationsöverlämnande i repeterbalisen som säger att det är 
OK för tåget att köra vidare. Hade inte detta besked kommit hade tåget fått köra 
med restriktiv hastighet ända till nästa signal. Om det hade varit kontinuerlig 
informationsöverföring hade tåget fått klartecken och kunna köra vidare direkt 
det hade blivit fritt i signalblocket framför. 
 
Placeringen av repeterbalisen är viktig om den ska kunna göra nytta, för tidigt 
kan tåget ha hunnit förbi och det blir till ingen nytta och för sent förloras 
värdefulla sekunder. I fig.19 är den undre röda kurvan det bakomliggande tåget 
som fått besked att vara beredd att stanna vid signal. En rätt placerad 
repeterbalis gör att tåget inte behöver sakta ner till alltför låg hastighet. 

 

 
figur 19. Rätt placerad repeterbalis ökar kapaciteten 

Röd 

Röd 

Grön

Grön
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3.2.1 Slutsatser av Svenska signalsystemet avbildas i 
simuleringsverktyget OpenTrack  

 
I OpenTrack kan det simuleras snarlikt det svenska Banverkets signalsystem. 
 
Ett exempel är att det går att välja om simulering ska göras med att ha 
punktformig informationsöverföringsställe i form av baliser eller med 
kontinuerlig överföring. 
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3.3 Del 3- Förändringsbehov i OpenTrack  
 
Den här delen tar upp vilka förändringar av simuleringsverktyget OpenTrack 
som krävs för att det skall kunna användas för att optimera signalplaceringen. 
Här görs förslag på funktionsförändringar/tillägg som kan behöva göras i 
OpenTrack. 
 
Lutning 
Simulering i OpenTrack överensstämmer inte med verkligheten som den ser ut 
idag med körning av tåg med ATC2 när det gäller hur lutningar behandlas. 
 
I OpenTrack tas lutningar med och beräknas samt kompenseras för flera 
lutningar framåt, t ex en uppförbacke (motlut + ‰) som planar ut och sedan 
kommer en nerförsbacke (medlut - ‰).  
 
I dagens ATC (ATC2) kan endast en lutning kodas till baliserna. I fallet ovan 
med både uppförbacke (motlut + ‰) och nerförsbacke (medlut - ‰) kodas bara 
det mest restriktiva som är nerförsbacken (medlut - ‰) som alltså påverkar 
mycket, för mycket för behövd bromskurva. 
 
Framtida balisers versioner (utvecklingssteg) kommer att kunna föra över mer 
information och då bl a flera lutningar. 
 
Importera information från K-sim 
K-sim är ett Excel-program (Excel-fil) som är utvecklat av och används inom 
Banverket Projektering. Programmet används för att justera placering av signal 
och försignal. Önskemålet är att på ett enkelt vis kunna föra över information 
om signalplacering från K-sim till OpenTrack. 
 
El, tillgång som begränsar 
En ny ”modul” till OpenTrack är nu under utveckling som gör att simuleringen 
av tågtrafiken även ska kunna ta hänsyn till och begränsa tågens effektuttag vid 
”klena nät”. Detta kan komma till användning när flera tåg befinner sig så att de 
matas från samma ställe som har för liten (begränsande) elektrisk matning och 
även begränsningar pga. spänningsfall i långa kablar och ledningar.  
 
Ångra funktion 
Som hjälpmedel om man råkar göra ett fel t ex när en ny bana byggs upp, skulle 
en ångra funktion kunna vara till hjälp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Högskolan Dalarna  Examensarbete-Elektroteknik    2006-06-12 
Lars-Göran Nordpers 

 
Simuleringsverktyg som hjälpmedel vid optimering av signalavstånd inom järnväg (E3446E)  sid. 28 (31) 

3.3.1 Slutsatser av Förändringsbehov i OpenTrack  
 
Det som i första hand behöver förändras i OpenTrack är: 
 

• Anpassa för att man ska kunna välja att Lutning behandlas enligt 
nuvarande ATC balisinformation med endast en lutning med i 
balisinformationen till tåget. 

 
• Importmöjlighet från K-sim. 
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4 Diskussioner och rekommendationer 
 
Blocksträckan i tid 
Mellan två stationer skall blocksträckorna vara lika långa, men inte i meter 
räknat utan istället i den tid som varje enskild blocksträcka är belagd. 
Blocksträcka mäts i meter medan kapacitet mäts i antal tåg per tidsenhet. 
Att tänka blocksträckan i tid istället, dvs. antal sekunder blocksträckan 
blockeras/används av ett tåg vid dess framfart skulle vara riktigare.  
Hur länge blocksträckan blockeras beror på blocksträckans längd och lutning 
(uppför/nerförbacke) men även på tågets aktuella hastighet, acceleration, 
retardation (bromsförmåga) och topphastighet. Den blocksträcka som är längst 
belagd, i tid räknat, är den som är begränsande för kapaciteten. 
 
”Close Up” vid en station 
De blocksträckor som är närmst stationen (före och efter) skall vara kortast, s.k. 
close up. Detta för att tåget ska snabbt kunna komma in på stationen.  
Hur snabbt ett tåg kan komma in på station och även ge sig därifrån har stor 
betydelse för att få en hög kapacitet. Detta därför att det även påverkar när nästa 
tåg kan komma in på stationen. 
 
Tajming som tid och energisparfunktion 
När tåget närmar sig stationen är tajming viktigt för att tåget ska kunna komma 
in på stationen så snabbt som möjligt. Detta ska ske utan att tåget behöver 
bromsa ner till för låg hastighet för att sedan behöva börja accelerera igen när 
det fått klartecken att komma in på stationen. För detta krävs dels så hög 
hastighet som möjligt och när tåget närmar sig stationen ska det ha kommit så 
nära stationen (infartssignalen) med bibehållen fart som möjligt. Att på detta vis 
harmoniera ankomst och avgång kan även användas som energibesparing om 
det inkommande tåget kan regenerera el vid inbromsningen som används av det 
avgående tåget vid sin acceleration. 
 
Kvalitet genom återkoppling 
En typ av kvalitetskontroll skulle kunna göras som en jämförelse av uträknade 
kapacitetsvärden från simulering att jämföras med en kapacitetskörning på de 
slutliga värdena efter drifttagning.  
Denna jämförelse ska titta på om blocksträckslängder och signalplaceringar 
förändrades, påverkade det kapaciteten till bättre eller sämre?  
Om signaler flyttades, vad berodde det på? 
Målsättningen skulle vara att kunna göra kapacitetsutredningar med nära 
verklighetsanknytning som tar hänsyn till detaljer som påverkar den slutliga 
signalplaceringen. Detta borde vara av största intresse för beställaren för att få 
se om han får vad han har beställt. 
 
Signalplacering från simulering 
Signalprojektörerna önskar få information om signalplacering från en eventuell 
gjord simulering att ha som utgångspunkt för placeringen av signalerna, även 
vad en gjord kapacitetsberäkning grundar sig på. För detta kan behöva ses över 
vilken information som efterfrågas. 
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Bilaga 1 Presentation av Banverket Projektering 
 
(Gällande 2006-04) 
 
Banverket Projektering finns representerade med 6 kontor i Sverige.  
De är Luleå, Gävle, Borlänge, Stockholm, Göteborg och Malmö.  
Det finns också 10 satellitkontor som organisationsmässigt tillhör något av 
kontoren.  
 
Divisionskontoret för Banverket Projektering finns i Borlänge. 
 
Banverket Projektering Borlänge sitter i lokaler med adress Wallingatan 24.  
 
Anställda i Banverket Projektering är idag ca 470 varav 39 i Borlänge.  
 
Divisionskontoret består av 7 anställda.  
Projekteringskontoret består av 32 anställda vilka är uppdelade i: 

• Kontorsledning 3 anställda,  
• Signal 15 anställda,  
• Ban 6 anställda, och  
• Utredning, Projekt och Byggledning 8 anställda uppdelat i:  

Kapacitetsutredare  
Miljö  
GIS-kartor  
Utredare  
Växelbesiktning  

 
Organisationsmässigt är det en platt organisation utan gruppchefer, istället 
används uppdragsledare och projekteringsledare för respektive 
uppdrag/projekt som genomförs. 
 
För att säkra kompetensutvecklingen hos medarbetarna används en 
coachorganisation där varje coach ansvarar för en grupp medarbetare och 
deras kompetensutveckling. 
På projekteringskontoret i Borlänge finns 3 coachgrupper (signal, ban, 
övriga). 
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 Bilaga 2 Järnvägsutredning Lommabanan 2002  s. 1 (5) 
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Bilaga 2 Järnvägsutredning Lommabanan 2002 UA2  s. 2 (5) 
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Bilaga 2 Järnvägsutredning Lommabanan 2002 UA3  s. 3 (5) 
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Bilaga 2 Järnvägsutredning Lommabanan 2002 UA4  s. 4 (5) 
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Bilaga 2 Järnvägsutredning Lommabanan 2002 UA5  s. 5 (5) 
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Bilaga 3 Järnvägsutredning Nordlänken 2006 s. 1 (2) 
Göteborg Tidtabellsgraf  
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Bilaga 3 Järnvägsutredning Nordlänken 2006 s. 2 (2) 
Trollhättan Broöppning 
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Bilaga 4  Tabell över förkortningar 
 

Förkortning Betydelse 
ATC (sv.) Automatisk Tåg Kontroll (=ATP eng.) 
ATP (eng.) Automatic Train Protection (=ATC sv.) 
BIS BanInformationsSystemet 
BV Banverket 
BVF BanVerkets Föreskrifter 
BVH BanVerkets Handbok 
BVS BanVerkets Standard 
ERTMS European Railway Traffic Management System 
fjb fjärrblockering 
mblsi mellanblocksignal 
SL Storstockholms Lokaltrafik 
sth största tillåtna hastighet 
SÄO SÄkerhetsOrdningen 
tkl tågklarerare 
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Bilaga 5  Tabell Höjd kapacitet vid kortare blocksträcka 
 

S=Ss+Sb1+Sb2+St  tid på Sträckan t=S/v   3600/(Tg+(S/v)) v*v/(2*r) vo/r  

S sträcka 
mellan 2 
tåg 

Ss 
Sikt-
sträcka 
(300m) 

Sb1/Sb2 
Block-
sträck-
längd 

St 1:a 
tågets 
längd  

t för-
flyttning 
Tid 

v 
hastig-
het 
m/s 

v 
hastig-
het 
km/h  

tg tid 
mellan 
tåg 30s 

K 
Kapacitet 
tåg/timma  

r 
Retarda-
tion 
m/(s*s) 

s 
Broms-
sträcka 
m 

t 
Broms-
tid Tid 
s  

     X2000 kör 200km/h    200 till 0 km/h  
5656 300 2600 156  102 55,6 200  30 27,31  0,5 3086 111,1  
5256 300 2400 156  94,6 55,6 200  30 28,89  0,8 1929 69,4  
4456 300 2000 156  80,2 55,6 200  30 32,67  0,9 1715 61,7  
4314 300 1929 156  77,7 55,6 200  30 33,44  1 1543 55,6  
3456 300 1500 156  62,2 55,6 200  30 39,04  1,5 1029 37,0  

2456 300 1000 156  44,2 55,6 200  30 48,51   2600 
Inbromsning  
enligt normaltabell 

2056 300 800 156  37 55,6 200  30 53,72      
     X2000 kör 90km/h    90 till 0 km/h  

5456 300 2500 156  218 25 90  30 14,50  0,3 1042 83,3  
3456 300 1500 156  138 25 90  30 21,40  0,4 781 62,5  
2706 300 1125 156  108 25 90  30 26,04  0,5 625 50,0  
2056 300 800 156  82,2 25 90  30 32,07  0,8 391 31,3  
1956 300 750 156  78,2 25 90  30 33,26  0,9 347 27,8  
1456 300 500 156  58,2 25 90  30 40,80  1 313 25,0  
1238 300 391 156  49,5 25 90  30 45,27  1,5 208 16,7  

1056 300 300 156  42,2 25 90  30 49,83   1125 
Inbromsning  
enligt normaltabell 

956 300 250 156  38,2 25 90  30 52,75      
                
 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Använd som fig.11 . Markerat område visar: 
Inte OK att ”längden för en blocksträcka” är kortare än ”X2000:s 
bromssträcka enligt normaltabell”. Med genomsignalering delas 
bromssträckan på ”flera blocksträckor” med annan kapacitet som resultat. 
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Bilaga 6 Normaltabell gul tabell 0 ‰ från ref. [12] 
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