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Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda
linje
Ärendebeskrivning
Förslag till inriktningsbeslut för införandeplanering av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Trafiknämndens beslut den 18 juni 2013 (§ 78) om fortsatt projektering samt utförande
av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på röda linjen (SL-2012-02604-4).
Trafiknämndens beslut den 10 december 2013 (§166) om omfördelning av budget för
röda linjens uppgradering (TN 2013-0694).
Landstingsfullmäktige beslut den 16-17 december 2014 (§ 178, att-sats 51) om mål och
budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt investeringsbudget för år 2015 och
inriktningsnivåer för planåren 2016-2019 för Stockholms läns landsting (förslag 86,
LS 1403-0399).
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta
att

fatta inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda
linje med planering för införande år 2025

dels besluta att uppdra åt förvaltningschefen
att

återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut
för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje

dels besluta
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att

genom vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande återrapportera landstingsfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden att utreda förutsättningar
och kostnader för införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda
linje samt eventuella konsekvenser som detta kan medföra.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Detta ärende omfattar beslut om inriktning för planering av införande av helautomatisk
drift på röda linjen och kräver inga tillkommande medel. Tilldelade medel i enlighet med
trafiknämndens beslut den 18 juni 2013 respektive den 10 december 2013 om utredning,
projektering samt utförande av tidkritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda
linjen är tillräckliga för att fullfölja denna fas.
För att långsiktigt kunna möta ett ökande transportbehov har fullmäktige tidigare beslutat att uppgradera tunnelbanans röda linje med nya fordon, trafikstyrningssystem och
depå (LS 1201-0191, att-sats 69). De ingående delsystemen är förberedda för helautomatisk drift. Helautomatisk drift innebär ett paradigmskifte i hur tunnelbanetrafiken bedrivs. Detta skifte kräver investeringar men leder samtidigt till minskade driftkostnader.
Dessutom möts efterfrågad kapacitet och ges bättre möjligheter att kunna anpassa trafiken till framtida förutsättningar.
Trafiknämnden beslutade i juni 2013 om fortsatt utredning, projektering samt utförande
av tidkritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda linjen 1. (SL-2012-02604-4).
Landstingsfullmäktige uppdrog i december 2014 åt trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje
samt eventuella konsekvenser som detta kan medföra. (§ 178, att-sats 51, LS 1403-0399).
Den fördjupade utredningen om införande av helautomatisk drift är nu genomförd och
visar på tydliga fördelar. De nackdelar som har identifierats bedöms antingen vara
mindre väsentliga eller kunna hanteras. Utredningen hänvisar bland annat till lyckade
exempel på konvertering till helautomatisk drift i Nürnberg och Paris. Under arbetet
inom röda linjens uppgradering genomförs fortsatta förberedelser och tidkritiska åtgärder i fordon, trafikstyrningssystem och depå har gjorts för att möjliggöra en effektiv helautomatisk drift. Vintertester av olika typer av plattformsbarriärer och spårbeträdandelarm har genomförts.
Helautomatisk drift ger fördelar för trafikförvaltning och trafikoperatör i form av ett mer
flexibelt utnyttjande av personal och fordon vilket i sin tur leder till minskade driftkostnader. De största nyttorna hänförs till resenären, med kortare restider genom mer freTrafiknämnden den 18 juni 2013 §78 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska
åtgärder för helautomatisk drift på röda linjen (SL-2012-02604-4).
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kventa avgångar samt ökad säkerhet och trygghet. För samhället ges nyttor i form av
effektiva transporter.
Utredningen visar att ett införande av helautomatisk drift på röda linjen skulle kräva
investeringar på i storleksordningen 1 600 miljoner kronor. Plattformsbarriärer utgör
här den enskilt största investeringen. De ekonomiska konsekvenserna av helautomatisk
drift är mest märkbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Återbetalningstiden för
investeringarna är 2-3 år. Även de för landstinget direkta nyttorna och besparingarna
överstiger kostnaderna, men återbetalningstiden blir då 10-15 år.
Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid plattform,
då förare inte finns ombord för att övervaka färden. En förutsättning är dessutom att
driftsäkerheten förbättras. Vid genomförda tester av spårbeträdandelarm har ett stort
antal olovliga spårbeträdanden med potentiella trafikstopp som följd påvisats. För att så
långt som möjligt förhindra och i annat fall detektera spårbeträdanden och verifiera
dessa för att snabbt komma igång med trafiken igen, har behov av flera åtgärder identifierats. Åtgärderna är barriärer vid plattform, förstärkt stängsel längs utomhussträckningar, detektionssystem utmed hela linjen samt kameror för övervakning och verifiering.
Olika typer av plattformsbarriärer finns i spårtrafiksystem världen över men är en ny
teknik för Stockholms tunnelbana. Åtgärder för ökad personsäkerhet och ökad trygghet
måste uppnås med bibehållen hög driftsäkerhet. Det är därför viktigt att alla orsaker till
störningar kartläggs under ett långtidstest av plattformsbarriärer så att rätt krav kan
ställas inför en upphandling och installation. I utredningen föreslås att pilotanläggningar
med plattformsbarriärer på en inomhus- och en utomhusstation installeras.
Den typ av plattformsbarriär med breda öppningar, så kallade säkerhetsridåer, som föreslås som huvudalternativ är den mest kostnadseffektiva av dem som prövats och har i
tester visat sig klara Stockholms vinterklimat. Enligt utredningen finns tydliga fördelar
med att barriärerna fungerar till olika fordonstyper, med avseende på fordonens olika
dörrplacering.
Trafikstart av helautomatisk drift på röda linjen bedöms vara möjlig när nya fordon, trafikstyrningssystem och depåer på röda linjen fungerar som avsett så att risker för driftsstörningar under införandet kan hanteras. Erfarenheter från långtidstester med plattformsbarriärer bedöms vara nödvändiga för ett framgångsrikt införande.
Trafikförvaltningen föreslår att inriktningsbeslut om helautomatisk drift fattas med planering för införande år 2025. Genomförandebeslut för nödvändiga investeringar förslås
fattas år 2019.
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Bakgrund
Varje dag genomförs närmare 500 000 resor på röda linjen 2. Stockholmsregionen växer
och beräknas något år efter 2040 ha en befolkning på 3 miljoner 3.
I trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län anges att kollektivtrafiken ska utvecklas i åtminstone samma takt som befolkningstillväxten och att hela transportsystemet planeras för att kollektivtrafikandelen på sikt ska kunna öka 4. För att möta detta
ökande behov har tidigare beslutats att genomföra investeringen program tunnelbanans
röda linje (LS 1201-0191) 5 och modernisera denna med ett nytt trafikstyrningssystem,
med nya fordon och en ny depå. I genomförande- och anskaffningsbesluten för fordon
och trafikstyrningssystem anges att dessa ska vara förberedda för helautomatisk drift.
För att fullt ut dra nytta av gjorda investeringar och långsiktigt möta förväntade transportbehov beslutade trafiknämnden vid sammanträde den 18 juni 2013 om fortsatt utredning, projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder inför helautomatisk drift
på röda linjen. Landstingsfullmäktige beslutade i december 2014 om budget för år 2015
och uppdrog då åt trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för införande
av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt eventuella konsekvenser som
detta kan medföra.
Tunnelbanor med helautomatisk drift finns världen över: Den första linjen introducerades i Vancouver 1986. 2015 fanns helautomatisk drift införd på 54 linjer i 36 städer.
Närmare 60 procent av alla nya tunnelbanelinjer byggs för helautomatisk drift. Där helautomatisk drift hittills införts har resultaten överlag varit positiva, särskilt i system med
hög belastning. Baserat på erfarenheter från förvaltningar som infört helautomatisk drift
är det dock viktigt att nå acceptans hos förarpersonalen för de ändrade arbetsuppgifter
de får till följd av införande. Ett nära samarbete med trafikoperatören är därför viktigt.
En annan erfarenhet är att den utrustning och de funktioner som införs behöver vara
noggrant testade, för att säkra dess tillförlitlighet och driftsäkerhet.
De främsta utmaningarna för Stockholm är dels övergången från manuell till automatisk
drift och dels vinterklimatet i kombination med ett relativt stort antal utomhusstationer
(15 av totalt 36 stationer på röda linjen).
För att möta dessa utmaningar har utredningen lagt stor vikt vid att studera och dra lärdomar av erfarenheter från helautomatiska tunnelbanesystem i vårt relativa närområde,
där förutsättningarna i olika avseenden liknar dem som råder i Stockholm. I Paris och
Nürnberg har konvertering skett från manuell till helautomatisk drift och i Bryssel pågår
arbeten för detsamma. Köpenhamn har erfarenheter av helautomatisk drift på utomhusstationer. Ingen av dessa städer har dock ett vinterklimat som Stockholms. För att få ett
Fakta om SL och länet 2015
Rapport 2015:2 Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholms län 2014-2045
4 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, september 2012
5 Landstingsfullmäktige beslut den 12-13 juni 2012 (§ 90, att-sats 69) om Mål och budget för år
2013 och plan för åren 2014-2015 samt investeringsbudget för år 2013 och inriktningsnivåer för
planåren 2014-2017, m.m.
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mer komplett underlag baserat på de förhållanden som råder här har därför vintertester
av olika tekniker för spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer genomförts.

Överväganden - Utredningens sammanfattande resultat och slutsatser
Utredningen om helautomatisk drift har haft att ta ställning till två huvudfrågor:
− Om och i så fall när, med hänsyn till kostnader för tillkommande åtgärder och tidsåtgång, är helautomatisk drift lämplig att införa på tunnelbanans röda linje
− Vilken typ av teknik som är lämplig för att skapa nödvändig trygghet och tillgänglighet då förare inte finns ombord, med hänsyn till de förutsättningar som råder på röda
linjen.
Utgångspunkter för de val av förslag till åtgärder och tidpunkt för införande som gjorts
har varit:
− Att de val av åtgärder som görs är de som sett till kostnader och funktion beräknats
vara mest effektiva
− Att funktionaliteten och därmed störningsfriheten för stockholmarna säkras
− Att en så låg riskprofil som möjligt erhålls vid införandet
− Att investeringarna kan fördelas under en längre period
− Att möjlighet ges för förvaltning och operatörer att successivt anpassa processer och
arbetssätt till de nya förutsättningarna
− Att projekten för införande av trafikstyrningssystem och fordon är pågående och leverantörer av dessa fortfarande är tillgängliga för del av införandeperioden
− Att tidigt dra nytta av den förstärkning av personsäkerheten som införande av plattformsskydd ger
− Att redan genomförda investeringar i fordon, trafikstyrningssystem och depå för helautomatisk drift utnyttjas så tidigt som möjligt
− Att erfarenheter som erhålls vid införande på röda linjen är betydelsefulla för val som
ska göras för kommande utbyggnader av tunnelbanan.
Utvärderingen av de olika åtgärdsalternativen grundar sig på en beslutstödmodell baserad på fakta och en vetenskaplig metodik. Hur automatiserade spårtrafiksystem bör utformas finns beskrivet i internationella standarder, som används som kravdokument för
röda linjens uppgradering.
Utifrån trafikförvaltningens strategier och riktlinjer samt de systemmål som gäller för
röda linjens uppgradering har ett antal möjliga alternativ definierats. I utredningen har
genomförts ett antal analyser. Gemensamt för analyserna är att de ska ge underlag för att
kunna fatta beslut om val mellan olika alternativ. De två huvudanalyser som har gjorts
är:
− Driftsalternativ; val mellan helautomatisk drift och semiautomatisk drift
− Personsäkerhet vid plattform; val mellan spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer
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För att ge ett mer komplett underlag för val av teknik för personsäkerhet vid plattform
(se avsnittet Personsäkerhet nedan) för olika stationer på röda linjen har tester med
spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer genomförts under vintern 2014-2015.
Spårbeträdandelarmen och testade plattformsbarriärer har visat sig fungera väl men
behöver anpassas ytterligare innan ett införande kan ske.
Parallellt med vintertester av plattformsbarriärer och spårbeträdandelarm har inom utredningens ram genomförts en rad analyser. Analyserna baseras på underlag från olika
expertgrupper och historiska data från trafikförvaltningens och operatörernas databas
över trafikpåverkande händelser. En riskanalys har utförts för att bedöma de olika alternativens förmåga att förhindra olycksfall och suicider samt dess driftpåverkan. Information rörande anskaffning och installation samt drift och underhåll av de tekniska systemen har inhämtats från leverantörer och har kompletterats med erfarenhet från andra
förvaltningar och från de genomförda vintertesterna. En inventering av tunnelbanans
stationer har utförts för att få en samlad kostnadsbedömning av åtgärder och konsekvenser för installation av plattformsbarriärer och spårbeträdandelarm. De olika systemens
tillförlitlighet samt möjligheter och metoder till återställning har analyserats utifrån påverkan på resenärer i form av förseningar.
Alla underlag och förutsättningar har matats in i ett verktyg för kostnadsanalys där kostnader för initiala investeringar, fortlöpande kostnader för drift och underhåll samt samhällsekonomisk och företagsekonomisk nytta analyserats. Känslighetsanalyser har utförts för att få till stånd robusta och tillförlitliga resultat. Som ett viktigt led i det metodiska arbetssättet har en kvalitetsgranskning utförts av en extern och oberoende part i
syfte att bedöma rimlighet i metodik, antagna värden och resultat.
Helautomatisk drift i tunnelbana införs främst för att möta behoven av flexibilitet i
transportsystemet. Det gäller i det korta planeringsperspektivet genom att vid behov
möjliggöra snabba trafikanpassningar. Det gäller också på sikt genom att ge möjligheter
till nya transportupplägg som säkrar såväl prognosticerade som idag okända transportbehov de kommande 30 åren. Helautomatisk drift ger också lägre driftskostnader.
I utredningen dras följande slutsatser:
− Helautomatisk drift ger fördelar i form av minskade driftkostnader och möjliggör ett
mer flexibelt trafikutbud.
− Helautomatisk drift bedöms vara möjlig att införa på röda linjen efter att pågående
uppgradering av trafikstyrningssystem, fordon och IT-system är genomförda och
fungerar väl samt system för att säkerställa personsäkerheten vid plattform införts,
vilket innebär driftstart år 2025.
Införande av helautomatisk drift förutsätter åtgärder för att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden. Utredningen har
funnit att den mest effektiva åtgärden är plattformsbarriärer som är minst 170 cm höga
och av en typ som fungerar med olika fordonstyper, så kallade säkerhetsridåer.
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De viktigaste skälen till föreslagen inriktning för införande av helautomatisk drift är att:
1. Förberedande investeringar redan är gjorda i fordon, trafikstyrningssystem och depå
2. Nyttorna överstiger kostnaderna med återbetalning inom rimlig tid
3. Möjligheter till minskade driftskostnader ges
4. Flexibiliteten ökar och punktligheten förbättras
5. Plattformsbarriärer för att säkra personsäkerheten då förare inte finns ombord bidrar
till förbättrad trygghet och tillgänglighet för alla resenärer
Förväntade effekter
Den fördjupade utredningen om införande av helautomatisk drift visar på betydande
fördelar. De nackdelar och risker som har identifierats bedöms antingen vara mindre
väsentliga eller med rimliga insatser kunna hanteras.
Rätt utnyttjat och tillsammans med de övriga åtgärder som här föreslås ger helautomatisk drift med plattformsbarriärer sammantaget ett mer attraktivt transportsystem för
resenären med fördelar också för trafikförvaltning och trafikoperatör.
För resenären ges:
− Ökat antal avgångar, särskilt under icke-högtrafik
− Kortare total restid genom fler avgångar och bättre punktlighet
− Förbättrad punktlighet genom styrda stationsuppehållstider och färre driftsstörningar
− Ökad personsäkerhet och minskad trängsel vid plattform genom föreslagna säkerhetsridåer
− Bättre tillgänglighet för resenärer med särskilda behov genom föreslagna säkerhetsridåer
− Fler kundnära trafikanställda (beroende på val av servicenivå) genom att dagens förare frigörs för andra göromål
− Högre upplevd trygghet genom föreslagna säkerhetsridåer, ökad övervakning och
genom att dagens förare kommer ut ur förarhytten
För trafikförvaltningen ges:
− Lägre driftskostnader genom förändrad bemanning
− Förväntad bättre kundnöjdhet genom bättre punktlighet, färre driftsstörningar, fler
avgångar etc.
− Möjligheter till anpassningar i trafikutbudet utan högre kostnader genom att förartillgång inte behöver beaktas
− Behov av färre fordon för samma trafik genom ökad punktlighet och regularitet
För trafikoperatören ges:
− Mer flexibel användning av personal genom att dagens förare inte är låsta till att köra
tågen
− Flexibelt och ett mer effektivt utnyttjande av fordon bland annat genom snabbare
vändningar
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− Bättre möjligheter att hantera driftsstörningar ökad övervakning och återställningsmöjligheter samt genom att personal finns tillgängliga i systemet
− Enklare anpassning till variationer i transportbehoven på grund av resandetillströmning, spårarbeten, återställning efter störning etc.
För samhället i stort ges tillgång till flexibla och effektiva transporter. Genom åtgärder
för ökad personsäkerhet ges fördelar i form av sparade liv och färre allvarligt skadade.
De nackdelar av ett införande av helautomatisk drift som utredningen visat är övergången i sig och de ändringar i organisation och arbetssätt som en helautomatisering
kräver. Med ändrade arbetsuppgifter ställs också delvis andra kompetenskrav på den
personal hos trafikoperatören som berörs. Plattformsbarriärernas påverkan på konsten i
tunnelbanan samt de förstärkningar av plattformselementen som införande av plattformsbarriärer kräver är också nackdelar som identifierats. Dessa har i utredningen bedömts kunna hanteras innan ett införande genom de åtgärder som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.

Kostnader och nyttor
Investeringen för införande av helautomatisk drift och de åtgärder som föreslås beräknas
uppgå till ca 1 555 miljoner kronor (inklusive index) fördelat över en period av 6 år, enligt utredningens förslag mellan åren 2021-2026. Den enskilt största delen av denna investering utgörs av personsäkerhetsåtgärder i form av plattformsbarriärer med breda
öppningar, som utredningen föreslår.
De potentiella nyttorna då helautomatisk drift med plattformsbarriärer införts på hela
röda linjen bedöms konservativt uppgå till 430 miljoner kronor/år. De direkta vinsterna
för landstinget i form lägre kostnader utgör i denna bedömning 71 miljoner kronor/år
och resterande vinster är beräknade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (se vidare
avsnitt Ekonomiska konsekvenser).
Alternativ investering är att, istället för plattformsbarriärer, införa så kallade spårbeträdandelarm. Investeringen beräknas då vara ca 180 miljoner kronor lägre, främst beroende på att denna lösning inte kräver förstärkningar av plattformarna. Genomförda analyser har dock visat att nyttorna av spårbeträdandelarm är betydligt lägre och minskar i
detta alternativ med 2 200 miljoner kronor.
Åtgärder
Inom ramen för röda linjens uppgradering genomförs ett antal tidkritiska åtgärder och
förberedelser för att möjliggöra helautomatisk drift på röda linjen. Utöver dessa behöver
ytterligare åtgärder vidtas för att genomföra införande av helautomatisk drift, framförallt
rörande personsäkerhet och driftsäkerhet.
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Genomförda tidskritiska åtgärder, beslutade investeringar
Den nya depån i Norsborg har bygganpassats, förberetts med bland annat plats för depåtrafikledning och i övrigt planerats för att kunna signaleras: utrustas med trafikstyrningssystem och införa helautomatisk drift. De nya fordon (C30) som kommer att trafikera röda linjen har utformats för att förbättra möjligheterna till snabb återställning vid
fel även då förare inte finns ombord. Stationerna har försetts med så kallat online-lås,
som gör det möjligt för trafikledaren att ha kontroll över behörig personal som går in och
ut från spårområdet.
Förslag på åtgärder för helautomatisk drift
För att bedriva en effektiv helautomatisk drift med så få driftstörningar som möjligt
krävs åtgärder för att uppnå hög personsäkerhet, upplevd trygghet och en säker drift.
Detta i sig medför behov av förändrade arbetssätt och processer.
a) Personsäkerhet och trygghet
Enligt de internationella standarder som finns för utformning av helautomatisk spårtrafik ställs krav på sätt att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns
ombord för att övervaka färden. Utredningen har visat att den mest effektiva lösningen,
med hänsyn sett till livscykelkostnad i förhållande till nyttor är en plattformsbarriär som
är anpassad så att den fungerar för flera olika fordonstyper. En sådan plattformsbarriär
ger möjlighet att använda tunnelbanans nuvarande och kommande fordon på röda linjen
utan att hänsyn behöver tas till hur fordonsdörrarna är placerade. SL har och kommer
att ha olika fordonstyper i tunnelbanan under många år framöver. Av denna anledning
kan inte barriärer av den typ som installeras på Citybanans nya stationer bli aktuella, då
dessa är utformade för att passa de pendeltåg som går där.
För att kunna installera plattformsbarriärer på de befintliga stationerna på röda linjen
behöver förstärkningsarbeten av plattformarna utföras samt tillgång till elförsörjning
etcetera säkerställas. En stationsinventering har visat på en varierad kvalitet vad gäller
befintliga plattformskanter. Flera av dem har nått sin livslängd och planeras att bytas ut
inom de närmaste 10 åren. Förstärkningsarbeten för plattformsbarriärer bör samordnas
med ett sådant arbete.
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b) Säker drift
För att uppnå en säker drift behöver fel och övrigt som orsakar störningar så långt som
möjligt förhindras. De fel och till exempel spårbeträdanden som ändå sker behöver
kunna detekteras och verifieras. Ett larm om att någon tagit sig in i tunnelbanesystemet
stoppar trafiken till dess det verifierats att personen är borta från spårområdet. För att
snabbt komma igång med trafiken igen behöver effektiva möjligheter att återställa trafiken till normal drift finnas.
- Förhindra
Utöver plattformsbarriärer behöver delar av befintligt stängsel längs röda linjen höjas för
att försvåra för personer och föremål att ta sig in i på spåret. Kastskydd behöver installeras respektive förstärkas på tiotalet platser för att hindra att skadliga föremål kastas in
på spåret.
- Detektera och verifiera
I syfte att enkelt kunna upptäcka fel i anläggningen, skydda fordon vid uppställningsplatser från vandalisering och upptäcka intrång som kan leda till driftstörningar behöver
olika tekniska system införas:
•

•

Längs banan, på linjen och i tunnel föreslås det att införas ett fiberoptiskt övervakningssystem i form av en detektorkabel som känner av vibrationer i marken
och med hög precision kan avgöra vad och var ett eventuellt intrång sker samt var
i systemet objektet förflyttar sig.
Ett utökat behov av kameror i systemet, främst på stationer, vid tunnelmynningar
och på uppställningsplatser för att i högre grad detektera fel och intrång samt
kontrollera om felet eller intrånget utgör något hinder för fortsatt drift.
-

Återställa

Det kommer även fortsättningsvis finnas behov av personal i systemet som kan ta sig till
platsen för felet och avhjälpa problemen. Vid helautomatisk drift behöver trafikledningscentralen utrustas samt fordon och trafikstyrningssystem utformas för att trafikledaren
på distans ska kunna kvittera larm och återställa fel.
c) Arbetssätt och processer
En övergång till helautomatisk drift innebär förändringar i arbetssätt för trafik- och
driftledning respektive trygghetsfunktioner. Regler och rutiner för drift och underhåll
behöver därför förändras. Utbildnings- och informationsinsatser behövs för berörd personal.
De som idag är förare kan få sin huvudsakliga uppgift förändrad till att i första hand utgöra stöd till resenärerna. De behöver därför en kompetensutveckling. Stationsvärdarna
får ändrade arbetsuppgifter och behöver även de fortbildas. Nuvarande avtal med trafikoperatören anger att denna ska medverka i att hantera de organisatoriska förändringar
som behövs för att kunna bedriva helautomatisk drift på röda linjen.
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Trafikledningen får en mer aktiv roll vid framförallt driftstörningar, då vissa uppgifter
som idag utförs av förare tas över av trafikledare. IT-stöd för effektiv larm- och felhantering, liksom hjälpmedel för att underlätta informationsspridning kommer därför behöva
utvecklas.
d) Norsborgsdepån
Att fullfölja gjorda bygganpassningar i depå och gå vidare med en helautomatisering ger
positiva effekter i form av operativa och planeringsmässiga fördelar, minskat antal kollisioner och urspårningar samt ett minskat personalbehov.

Alternativa åtgärder:
Helautomatisk drift förutsätter, som beskrivits, åtgärder för att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden. Om alternativet
att inte införa helautomatisk drift beslutas är inte åtgärderna som beskrivits formellt
nödvändiga. Dock har genomförda analyser visat att åtgärderna ger stora nyttor i sig, på
personsäkerheten och för driftssäkerheten, oavsett om tågen framförs av förare eller ej.
Nyttorna av rekommenderade åtgärder utgörs både av räddade liv och minskat antal
skadade. Dessutom minskar både de driftstopp som sker till följd av olovliga spårbeträdanden, både till antalet och i tidsutsträckning.
Som tidigare nämnts är ett alternativ till plattformsbarriärer att införa så kallade spårbeträdandelarm. Tester med sådana larm har visat att antalet personer som obehörigt vistas i spårmiljön är ca 10 gånger fler än vad som rapporterats och uppgår alltså på röda
linjen till ca 2 000 – 2 500 per år. Det betyder att spårbeträdandelarm, som alternativ
till plattformsbarriärer, skulle leda till ett stort antal driftstopp. Det bedöms därför inte
vara ett reellt alternativ för Stockholms tunnelbana med mindre än att stora insatser
görs för att ändra beteendena hos dem som idag olovligen beträder spårområdena.

Förutsättningar och tidpunkt för införande av helautomatisk drift
För att kunna införa helautomatisk drift behöver det nya trafikstyrningssystemet vara i
drift och de nya fordonen (C30) tagna i kommersiell trafik. Enligt nu gällande tidplaner
kommer trafikstyrningssystemet att vara i drift på delar av röda linjen år 2017 och på
hela linjen under år 2019. Fordonen är planerade att tas i trafik under perioden 20182021. Därtill behöver de specifika funktioner som krävs för att kunna bedriva helautomatisk drift vara utformade, utvecklade, testade, myndighetsgodkända och slutligen tillförlitlighetsprövade under en tid.
Utredningen har visat att en viktig förutsättning innan steget till helautomatisk drift kan
tas är att trafiksystemet är säkert, tillförlitligt, integrerat och väl fungerande. Systemet
måste vara motståndskraftigt mot fel och yttre påverkan och, då fel ändå uppstår, samtidigt kunna upprätthålla trafiken i så stor utsträckning som möjligt. Program röda linjens
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uppgradering inför system, funktioner och driftsorganisation för att möjliggöra helautomatisk drift. Ett införande av helautomatisk drift ligger efter det att uppgraderingen av
röda linjen, med nytt trafikstyrningssystem och nya fordon, är genomförd ca år 2021.
Genomförandeperioden för helautomatisk drift är enligt denna plan 2021-2026.
I genomförd utredning rekommenderas ett successivt införande av nya funktioner och
optimering för helautomatisk drift efter att röda linjens mål om 25 procent kapacitetsökning är uppnått. Införande av nya system och funktioner sker därefter i den takt som
teknik och organisation medger och på ett sådant sätt att tillförlitligheten i trafiksystemet kontinuerligt kan säkras. Trafikstart av helautomatisk drift på röda linjen föreslås
ske år 2025. En detaljerad plan kommer att behöva tas fram inför ett införande.

Införandestrategi för personsäkerhets- och driftssäkerhetshöjande åtgärder
Plattformsbarriärer och fiberoptiskt övervakningssystem är båda av teknisk karaktär och
nya för Stockholms tunnelbana. Därför föreslås i utredningen att trafikförvaltningen
genomför ett långtidstest av plattformsbarriärer på platser dels med hög trängsel och
dels med utomhusklimat. Detta ger trafikförvaltningen möjligheter att ställa mer kompletta krav inför en kommande upphandling. Erfarenheter från pilotanläggningarna bedöms vara nödvändiga för ett framgångsrikt införande av helautomatisk drift till år
2025. Motsvarande långtidstest med detektorsystem med fiberoptisk kabel bör genomföras, i tunnel och längs utomhussträcka.

Förslag om fördjupad utredning
De analyser som genomförts i utredningen av helautomatisk drift har visat att föreslagna
åtgärder för ökad person- och driftsäkerhet har stora positiva effekter på alla tunnelbanelinjer, oavsett om det finns en förare ombord eller inte.
Parallellt och i delar utifrån resultaten av pilotanläggningarna föreslår utredningen att
en fördjupad utredning om införande av plattformsbarriärer i hela Stockholms tunnelbana genomförs. En sådan utredning rekommenderas beskriva förutsättningar och konsekvenser av ett införande av dessa åtgärder. Särskilt bör det i utredningen belysas hur
införande av plattformsbarriärer påverkar konst, reklam och gestaltning i tunnelbanan
och hur eventuella konflikter som här kan uppstå kan hanteras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ekonomiska konsekvenser av förslaget om inriktning för planering av helautomatisk
drift
Beslut om inriktning för planering av införande av helautomatisk drift på röda linjen
kräver inga tillkommande medel. Tilldelade medel i enlighet med trafiknämndens beslut
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den 18 juni 2013 respektive den 10 december 2013 om utredning, projektering samt utförande av tidkritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda linjen är tillräckliga för att
fullfölja planeringsfasen.

Ekonomiska konsekvenser av förslaget om helautomatisk drift
De ekonomiska beräkningarna för ett införande av helautomatisk drift på röda linjen är
baserade på principer för livscykelkostnader (LCC) samt metoder och kalkylvärden som
anges av ASEK 6. Därutöver har benchmarking utförts vad gäller till exempel bemanning
av helautomatiska tunnelbanor. Metoder och resultat av analyserna har kvalitetsgranskats av oberoende granskare.
Planerad trafik efter att röda linjen uppgraderats med nytt trafikstyrningssystem och nya
fordon är 30 tåg i timmen i det centrala snittet. Den totala kostnaden för förare och stationsvärdar uppgår då till 140 miljoner kronor/år varav kostnaden för förarna är 106 miljoner kronor/år. Detta är den teoretiskt möjliga besparingen av att ta bort och inte ersätta förarna med annan personal. Benchmarking gentemot andra helautomatiska tunnelbanor i världen indikerar dock en minskning av all driftpersonal, förare och stationsvärdar, på 30-70 procent jämfört med manuell drift, beroende på vilken servicenivå man
önskar ge resenären. Det motsvarar en besparing på ca 42-98 miljoner kronor/år. Kalkylen visar dels den potentiella besparingen och dels en mer konservativ beräkning, med en
personalminskning på 40 procent, motsvarande 56 miljoner kronor/år. Den senare ger
möjlighet att öka antalet personal i vagnarna och på plattformarna.
En viktig uppgift under det fortsatta arbetet är att efterhand optimera driften, så att
gjorda investeringar ger en sådan hög effektivisering och återbetalning som möjligt. Erfarenheterna från en helautomatisering av röda linjen kommer också indikera vilken
potential för lägre driftskostnader som finns vid en eventuell helautomatisering av övriga
tunnelbanelinjer i Stockholm.
Införandet av plattformsbarriärer ger ett behov av utökat underhåll på 15 miljoner kronor/år. Ett införande av helautomatisk drift i Norsborgsdepån ger besparingar på cirka
25 miljoner kronor per år i form av operativa och planeringsmässiga fördelar, minskat
antal kollisioner samt minskat personalbehov. Sammantaget bedöms underhållskostnaderna minska med 10 miljoner kronor/år.
De ekonomiska konsekvenserna av ett införande av helautomatisk drift är mest märkbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med ett investeringsbehov på 1 555 miljoner
kronor (inkl. index) blir återbetalningstiden ca tre år. Även de för landstinget direkta
nyttorna och besparingarna överstiger kostnaderna, men återbetalningstiden blir då 1015 år.

6

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2
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Då landstinget har ansvaret för drift av både sjukvård och kollektivtrafik bör det noteras
att det för landstinget totalt ges en initial besparing på 440 miljoner kronor och årlig
besparing på 71-121 miljoner kronor. Med 30 års ekonomisk livslängd innebär det att
införande av helautomatisk drift på röda linjen ger en total besparing på 2 500-4 000
miljoner kronor. Nyttan överstiger alltså investeringen med ca 1 000-2 500 miljoner
kronor.
Tillkommande åtgärder, för komplett införande på röda linjen:
Personsäkerhets- respektive driftsäkerhetshöjande åtgärder:
-plattformsbarriärer, stängsel och kastskydd längs linjen, förstärkningsåtgärder vid plattform samt övervakningssystem. Infrastruktur- och teknikanpassningar: -resenärsmiljöer, trafikledning, funktioner i fordon, trafikstyrningssystem samt depå.
Införandeorganisation

1 305 miljoner kronor
250 miljoner kronor

Totalt

1 555 miljoner kronor

Ett genomförande bedöms enligt denna plan ske under perioden 2021-2026, med driftstart 2025. Fördelningen av kostnader på de olika åtgärderna framgår av särskilt ekonomiskt underlag i bilaga 2, Utredningsrapport om helautomatisk drift på röda linjen. Underlaget har i denna del av upphandlingstekniska skäl belagts med sekretess (K3).
Ekonomiska nyttor med helautomatisk drift på röda linjen
Helautomatisk drift i tunnelbana ger fördelar och nyttor för flera parter: resenärer, samhälle, förvaltning och operatör. Vissa av dessa nyttor uttrycks i form av direkta tillkommande intäkter och besparingar för landstinget medan andra nyttor är av samhällsekonomisk karaktär. Värdet av dessa nyttor ställs i relation till de kostnader som ett införande av helautomatisk drift innebär.
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Nyttokalkyl
Direkta intäkter & besparingar
Fordon: Med helautomatisk drift behövs färre tåg för
planerad trafik på grund av kortare vändtider. I praktiken innebär detta att de 48 tåg (96 C30-fordon) som ingår i grundbeställningen räcker och att option på ytterligare 4 tåg (8 fordon) inte behöver utnyttjas.

440 mnkr

Personal: Helautomatisk drift innebär att det inte längre
finns behov av förare. Istället finns möjligheten att flytta
dessa till att utgöra mer kundnära personal på stationer
och i vagnar. Sammantaget bedöms helautomatisk drift
ge lägre driftkostnader.

56-106
mnkr/år

Drift & Underhåll: Helautomatisk drift ger i Norsborgsdepån besparingar på cirka 25 mnkr per år i form av operativa fördelar, minskad risk för kollisioner samt minskat
personalbehov. Samtidigt innebär införandet av plattformsbarriärer ett behov av utökat underhåll på 15 mnkr
per år.

10 mnkr/år

Resenärsnytta: För resenären innebär helautomatisk
drift en mer attraktiv tunnelbana med kortare restid,
bättre punktlighet, möjlighet till fler avgångar utanför
rusningstid (utan ökade driftkostnader), mindre trängsel
och högre upplevd trygghet. Enligt genomförda analyser
leder detta till minskade väntetider och härigenom till
kortare totala restider

Samhällsekonomiska
nyttor

5 mnkr/år

251 mnkr/år

Trafiksäkerhet: Införande av personsäkerhets- och driftsäkerhetshöjande åtgärder på plattformar och längs bana
leder till en markant förbättring av trafik- och därmed av
driftssäkerheten i form av färre trafikstopp. Bedömningen är att cirka 2,8 liv per år kan räddas. Ett liv värderas
samhällsekonomiskt till cirka 31 mnkr. Dessutom bedöms en reducering av 2 allvarligt skadade per år ges.

5 mnkr/år

Total initial nytta

440 mnkr

Total årlig direkt nytta

71-121
mnkr/år

105 mnkr/år

361 mnkr/år

Sociala konsekvenser
Utredningen har haft regelbundna kontakter med tillgänglighetsgrupper och pensionärsråd. Kontakterna har varit i form av möten, informationsträffar och besök vid testan-
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läggningarna med spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer där representanter för
handikapporganisationer fått möjlighet att prova hur de olika anläggningarna fungerar
ur tillgänglighetssynpunkt.
Föreslagna personsäkerhets- och driftsäkerhetshöjande åtgärder konstateras ge förbättringar till särskild nytta för personer med funktionsnedsättning, samt för äldre personer
och barn. Plattformsbarriärer förbättrar tillgängligheten samt ger en ökad säkerhet och
bättre komfort genom minskad trängsel vid plattform, då en större del av denna kan utnyttjas. Förbättrad tidhållning och ökad turtäthet som en följd av helautomatisk drift
bidrar också det till minskad trängsel. Mer kundnära personal i systemet bidrar till ökad
trygghet. Sammantaget ger detta förbättringar inom två av de områden som resenärerna
i tunnelbanan anser har störst förbättringspotential; trängsel och upplevd trygghet.
Vid helautomatisk drift öppnas och stängs dörrarna på fordonen och på plattformarna
automatiskt på en förutbestämd tid, utan att någon på plats övervakar dörrstängningen.
För den som har behov av extra öppnings- och uppehållstid finns det möjlighet att begära sådan och dörrarna kommer då att vara öppna en längre tid. Vid situationer som
kan förväntas kräva extra uppehållstid finns möjlighet att bemanna plattformarna och
låta övervaka dörrstängningen på plats.
Helautomatisk drift innebär att behoven av förarutbildad personal hos trafikoperatören
minskar. Utredningen har visat att ett lämpligt scenario är att antalet förare behålls de
två första åren efter ett införande för att kunna ta hand om eventuella barnsjukdomar i
systemet. Efter dessa två år minskas i detta scenario personalen successivt för att efter
ett antal åt stabiliseras på en ny, lägre, nivå.
Ett tidigt beslut, med långsiktig och tidsangiven inriktning för ett införande, ger möjligheter för såväl trafikoperatören som den enskilde individen att anpassa sig till de förändrade förutsättningarna. Konsekvenserna för personalen bedöms därför som relativt små.
Med den omsättning av förarpersonal som trafikoperatören har idag bedöms en minskning av antalet förarutbildad personal kunna hanteras genom naturlig avgång eller genom omflyttning till andra linjer och andra uppgifter, utan att uppsägningar behöver
göras.

Konsekvenser för miljön
Miljökonsekvensbedömningar har gjorts i tidigare ärenden gällande de i programmet
ingående projekten. Detta ärende ger inga ytterligare miljökonsekvenser. I enlighet med
landstingets ”Miljöpolitiska program 2012-2016” har således hänsyn till miljön beaktats
och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta
ärende.

17(20)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-06-21

Ärende/Dok. id.

SL 2016-0045
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Övriga konsekvenser
Påverkan på konst, gestaltning och reklam
Stockholms tunnelbana innehåller en omfattande utsmyckning och införande av plattformsbarriärer kommer att påverka denna. Den inventering av stationerna som genomförts har även undersökt hur den utsmyckning som finns i direkt anslutning till plattformarna och speciellt den konst som finns på spårväggen, på andra sidan spåret sett
från plattformen, påverkas av de olika barriärtyperna.
Att värdera konsten eller att värdera förlusten av upplevelsen av den är svårt och inga
etablerade och fastställda modeller finns idag för detta. Påverkan behöver därför hanteras under kommande arbete. Medverkan av förvaltningens konstexpertis och med stöd
av kulturförvaltningens kompetens under såväl kravställningsarbetet för de tekniska
lösningar liksom under förberedelser och installationer på de stationer där konst och
gestaltning är en del av rumsupplevelsen, är en förutsättning för att påverkan av plattformsbarriärer i detta sammanhang blir så liten som möjligt. Landstingets policy anger
att 2 procent av produktionskostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning i samband med nyproduktion och för ombyggnation av installationer med en kostnad upp till
100 miljoner kr. För större installationer krävs särskilda beslut. I de ekonomiska kalkylerna har 2 procent av kostnaden för plattformsbarriärerna avsatts till anpassningar för
konst och gestaltning.
Motsvarande påverkan kan antas för de reklamytor som finns på spårväggen. I dessa fall
ger plattformsbarriärerna möjligheter till andra lösningar som bedöms kunna kompensera för eventuella bortfall. Också här är medverkan från förvaltningens expertis viktig
under kravställningen av plattformsbarriärerna.

Konsekvenser för trafikförvaltningens affärer
Föreslagna åtgärder kräver såväl förvaltning, drift som underhåll. Kostnader för drift och
underhåll av föreslagna åtgärder är beskrivna i de ekonomiska kalkylerna. Utgångspunkterna är för övrigt att steget till helautomatisk drift på röda linjen inte kräver ytterligare
resurser hos trafikoperatören, underhållsentreprenörerna eller för it-driftssupport. Detta
efter att nytt trafikstyrningssystem, nya fordon, ny depå och tillhörande it-stödsystem
införts.
Flera av de avtal trafikförvaltningen idag har kommer att påverkas. Främst påverkas
uppdragsavtalet för tunnelbaneverksamheten, underhållsavtalet samt fastighetsförvaltningsavtalen. Detaljerade underlag för upphandling av förändrade tjänster tas fram innan införande av aktuella system och funktioner.
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Riskbedömning
Ett trafiksystem utgörs av flera samverkande och integrerade delsystem och komponenter. Dess effektivitet avgörs av hur de olika delsystemen fungerar tillsammans och mäts
med utgångspunkt i resenärens uppfattning om hur väl systemet tillgodoser dennes
transportbehov i vardagen. Ett effektivt trafiksystem möter de förväntningar och berättigade behov som användarna har avseende systemets enkelhet, säkerhet och tillförlitlighet.
Det allmänna målet är att röda linjen ska fungera minst lika bra som idag, med en 25
procent kapacitetsökning till år 2021. Målet med helautomatisk drift är ytterligare kapacitetsökning till år 2025 samt att nyttoeffekterna och de minskade driftkostnader som
beräknats uppnås inom fem år efter införande.
Utredningen har identifierat ett antal risker som i olika grad kan påverka införandet av
helautomatisk drift på röda linjen. En helautomatisering förutsätter ett personsäkert
system, en hög driftsäkerhet (inkl. IT), väl integrerade delsystem och ett effektivt arbetssätt hos såväl trafik- som underhållsoperatören. Osäkerheter kopplat till dessa områden
behöver hanteras innan röda linjen helautomatiseras.
Risker inom program röda linjens uppgradering
Att säkerställa att samtliga delsystem är integrerade är den främsta utmaningen för röda
linjens uppgradering och för att kunna säkerställa möjligheterna att införa helautomatisk
drift.
Sammanfattningsvis är följande risker identifierade kopplade till röda linjens uppgradering:
− Trafikstyrningssystemet levereras inte som planerat och/eller innehåller inte rätt
funktionalitet för en effektiv helautomatisk drift, till exempel återställningsfunktioner
− Fordon levereras inte som planerat och/eller har inte godkänd funktionalitet för helautomatisk drift, till exempel återställningsfunktioner vid fel
− Tester och godkännanden för fordon och trafikstyrningssystem med funktionalitet
för helautomatisk drift kan ej genomföras
− Trafikstyrningssystem och fordon är inte tillräckligt tillförlitliga och saknar nödvändig redundans och/eller support från driftorganisation för att hantera felsituationer
Dessa risker är delar av program röda linjens leveranser och hanteras inom ramen för
programmets riskhantering. Faller riskerna ut innebär det främst förseningar och fördyringar av införandet av helautomatisk drift.

Risker vid införande av helautomatisk drift
Risker kopplade till införande av helautomatisk drift, utöver de som hanteras inom program röda linjens uppgradering enligt ovan, omfattar sakområdena trafiksäkerhet, driftsäkerhet inkl. skydd mot sabotage, ekonomi och organisation.
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Trafiksäkerhetsrisker (inkluderande risker för skador på personer) har analyserats med
utgångspunkt från fastställd internationell standard för utformning av automatiserade
spårtrafiksystem 7 , anpassad för de förhållanden som råder på röda linjen. Identifierade
risker är hanterade genom beslut om systemets utformning och andra åtgärder för att nå
en acceptabel säkerhetsnivå.
Riskanalys och beskrivning av åtgärder ur trafiksäkerhetshänseende är en del av den
säkerhetsbevisning som leverantörerna av fordon och anläggningar (exempelvis trafikstyrningssystem) har att delge tillsynsmyndigheten för att få dessa godkända. Fordon
och trafikstyrningssystem är upphandlade för att levereras med godkänd funktionalitet
för helautomatisk drift. Tillkommande anläggningar, såsom plattformsbarriärer, kan
förväntas åläggas motsvarande bevisning och godkännande. Leverantör av plattformsbarriärer kommer därför att åläggas samma krav att leverera en godkänd anläggning
som idag leverantörerna av fordon och trafikstyrningssystem har. Modellerna för ett sådant godkännande prövades i samband med vintertester av plattformsbarriärerna men
planeras att vidare utvecklas i samband med föreslagna pilotanläggningar.
Utöver godkända produkter ska trafikförvaltning respektive trafikoperatör visa att man
via sitt säkerhetsstyrningssystem har organisation och processer (inklusive regelverk,
revisionssystem, system för kompetensuppföljning etc.) som säkerställer att verksamheten kan bedrivas säkert. En ny verksamhet eller en väsentligt förändrad verksamhet kan,
efter tillsynsmyndighetens bedömning, kräva att befintliga tillstånd kompletteras. En
sådan prövning kan ta upp till ett år att genomföra, beroende på förändringens komplexitet. Detta har beaktats i tidplanen för införande av helautomatisk drift.
Övriga risker för införande av helautomatisk drift kan sammanfattas enligt följande:
a) Ekonomi
Den enskilt största utgiftsposten utgörs av plattformsbarriärer. De offerter som mottagits
från leverantörer har uppdaterats efter genomförda vintertester. Risken är att ett fåtal
leverantörer leder till en högre prissättning än vad som angivits.
Åtgärder: Pilotanläggningar på en inomhusstation respektive utomhusstation ger möjligheter att fastställa den funktionalitet och prestanda som ger störst nytta. Det skapar
ett intresse hos fler leverantörer som får tid att ta fram den produkt som efterfrågas för
Stockholms tunnelbana.
De nyttor som ligger till grund för kostnads-nyttoanalysen är överskattade eller faller
inte ut på grund av att trafikoperatören väljer att inte utnyttja systemets möjligheter.
Åtgärder: Nyttorna har i utredningen bedömts konservativt. Trafikavtalet anger att trafikoperatören ska kunna bedriva helautomatisk drift på röda linjen. Införande sker efter
nästa upphandling av tunnelbanetrafiken och möjligheter finns därför att ytterligare
ange förutsättningarna och vad trafikoperatören ska leverera.
SS-EN 62267 Järnvägsanläggningar - Automatiserad spårbunden passagerartrafik i stadsmiljö
(AUGT) - Säkerhetsfordringar

7

20(20)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-06-21

Ärende/Dok. id.

SL 2016-0045
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

b) Driftsäkerhet
Systemen är inte tillräckligt tillförlitliga och motståndskraftiga mot yttre påverkan;
vandalism och sabotage.
Åtgärder: Fordon och trafikstyrningssystem har upphandlats med krav på hög tillgänglighet. Tillkommande utrustning, speciellt plattformsbarriärer, har tekniskt testas i verklig miljö. Ytterligare tester, bland annat dess motståndskraft mot vandalism, sker i samband med pilotanläggningar.
c) Organisation;
Organisationerna hos trafikförvaltning, trafikoperatör och underhållsoperatörer är inte
mogna för att ta emot de förändringar en automatisering innebär.
Åtgärder: Tiden från beslut till införande är lång och organisationerna har därmed möjligheter att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Medel för utbildnings- och informationsinsatser är medräknade i föreslagen investeringskalkyl och planerade att genomföras innan införande.
Godkännandeprocessen för anläggningarna blir omfattande med tillkommande krav från
utfärdande myndighet (Transportstyrelsen).
Åtgärder: Ömsesidiga erfarenheter från tidigare genomförda tester. Dialog med tillsynsmyndigheten om godkännanden pågår och planeras att fortsätta efter att beslut om genomförande fattats.

Björn Holmberg
Tf. förvaltningschef

John Fredlund
Tf. avdelningschef
Projekt och upphandling
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105 73 Stockholm
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1

Sammanfattning

För att långsiktigt kunna möta ett ökande transportbehov har fullmäktige tidigare beslutat att uppgradera tunnelbanans röda linje med nya fordon, trafikstyrningssystem och depå. De ingående delsystemen är förberedda för helautomatisk drift. Helautomatisk drift innebär ett paradigmskifte i hur tunnelbanetrafiken bedrivs. Detta skifte kräver investeringar men leder samtidigt till minskade driftkostnader. Dessutom möts efterfrågad kapacitet och ges bättre möjligheter att kunna anpassa trafiken till framtida förutsättningar och behov.
Trafiknämnden beslutade i juni 2013 om fortsatt utredning, projektering samt
utförande av tidkritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda linjen.
Landstingsfullmäktige uppdrog i december 2014 åt trafiknämnden att utreda
förutsättningar och kostnader för införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt eventuella konsekvenser som detta kan medföra.
Utredningen av helautomatisk drift har bedrivits som ett projekt inom programmet röda linjens uppgradering i syfte att besvara två huvudfrågor:
− Om och i så fall när, med hänsyn till kostnader för tillkommande åtgärder
och tidsåtgång, är helautomatisk drift lämplig att införa på tunnelbanans
röda linje
− Vilken typ av teknik som är lämplig för att skapa nödvändig trygghet och
tillgänglighet då förare inte finns ombord, med hänsyn till de förutsättningar
som råder på röda linjen.
Utvärderingen av dessa huvudfrågor baserar sig på var sin beslutstödsmodell
som tar hänsyn till de förutsättningar som råder på röda linjen och de konsekvenser som förväntas av de olika alternativen. Beslutstödsmodellerna grundar
sig på ett antal gemensamma grundläggande principer med utgångspunkt i att
beslut skall baseras på fakta och en vetenskaplig metodik. Underlag till modellerna kommer från ett antal analyser genomförda av olika expertgrupper.
Under arbetet inom röda linjens uppgradering har tidkritiska åtgärder i fordon,
trafikstyrningssystem och depå gjorts för att möjliggöra en effektiv helautomatisk drift. För att ge ett mer komplett underlag för val av teknik för personskydd
vid plattform för olika stationer på röda linjen har tester med spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer genomförts under vintern åren 2014-2015.
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Utredningen om införande av helautomatisk drift pekar på tydliga fördelar. De
nackdelar som har identifierats bedöms antingen vara mindre väsentliga eller
kunna hanteras. Utredningen hänvisar bland annat till lyckade exempel på konvertering till helautomatisk drift i Nürnberg och Paris. Helautomatisk drift ger
fördelar för trafikförvaltning och trafikoperatör i form av ett mer flexibelt utnyttjande av personal och fordon vilket i sin tur leder till minskade driftkostnader. De största nyttorna hänförs till resenären, med kortare restider genom mer
frekventa avgångar samt ökad säkerhet och trygghet. För samhället ges nyttor i
form av effektiva transporter.
Utredningen visar att ett införande av helautomatisk drift på röda linjen skulle
kräva investeringar på i storleksordningen 1600 mnkr. Plattformsbarriärer utgör här den enskilt största investeringen. De ekonomiska konsekvenserna av
helautomatisk drift är mest märkbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Återbetalningstiden för investeringarna är 3 år. Även de för landstinget direkta
nyttorna och besparingarna överstiger kostnaderna, men återbetalningstiden
blir då 15 år.
Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid
plattform då förare inte finns ombord för att övervaka färden. En förutsättning
är dessutom att driftsäkerheten förbättras. Vid genomförda tester av spårbeträdandelarm har ett stort antal olovliga spårbeträdanden med potentiella trafikstopp som följd påvisats. För att så långt som möjligt förhindra och i annat fall
detektera spårbeträdanden och verifiera dessa för att snabbt komma igång med
trafiken igen, har behov av flera åtgärder identifierats. Åtgärderna är barriärer
vid plattform, förstärkt stängsel längs utomhussträckningar, detektionssystem
utmed hela linjen samt kameror för övervakning och verifiering.
Olika typer av plattformsbarriärer finns i spårtrafiksystem världen över men är
en ny teknik för Stockholms tunnelbana. Åtgärder för ökad personsäkerhet och
ökad trygghet måste uppnås med bibehållen hög driftsäkerhet. Det är därför
viktigt att alla orsaker till störningar kartläggs under ett långtidstest av plattformsbarriärer så att rätt krav kan ställas inför en upphandling och installation.
I utredningen föreslås att pilotanläggningar med plattformsbarriärer på en inomhus- och en utomhusstation installeras.
Den typ av plattformsbarriär med breda öppningar som föreslås som huvudalternativ är den mest kostnadseffektiva av dem som prövats och har i tester visat
sig klara Stockholms vinterklimat. Enligt utredningen finns tydliga fördelar med
att barriärerna fungerar till olika fordonstyper med avseende på fordonens olika
dörrplacering.
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Stockholms tunnelbana innehåller en omfattande konst, utsmyckning samt reklamytor. Ett införande av plattformsbarriärer kommer att påverka denna.
Denna påverkan behöver därför fortsatt hanteras inför ett införande.
Utredningen har visat att antalet spårbeträdanden och olyckor som sker inte
skiljer sig åt oavsett om trafiken är automatiserad eller inte. Det bedöms att 9 liv
och 6 allvarligt skadade per år kan räddas om dessa åtgärder införs i Stockholms tunnelbana. Det motsvarar en samhällsekonomisk besparing på cirka
300 mnkr per år. Vid sidan av räddade liv och minskat antal skadade bedöms
föreslagna åtgärder ge färre driftstopp i tunnelbanan, som idag sker till följd av
att obehöriga vistas i anläggningen. Föreslagna åtgärder förhindrar merparten
av spårbeträdanden och de störningar dessa orsakar genom att i första hand
minska antalet spårbeträdanden och i andra hand lindra konsekvenserna. Detta
på grund av att spårbeträdanden detekteras och verifieras och därmed kan åtgärdas snabbare. Tillsammans ger effekterna av föreslagna åtgärder ytterligare
en samhällsekonomisk besparing på 30 mnkr per år.
Mot bakgrund av de nyttor som plattformsbarriärer bedömts medföra föreslås
därför en fördjupad utredning om förutsättningar och konsekvenser av ett införande av plattformsbarriärer i hela tunnelbanan.
Trafikstart av helautomatisk drift på röda linjen bedöms vara möjlig när nya
fordon, trafikstyrningssystem och depåer på röda linjen fungerar som avsett så
att risker för driftsstörningar under införandet kan hanteras. Erfarenheter från
långtidstester med plattformsbarriärer bedöms vara nödvändiga för ett framgångsrikt införande. Ett inriktningsbeslut om helautomatisk drift föreslås med
planering för införande år 2025.
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3

Del 1 – Resultat och rekommenderade åtgärder

3.1 Bakgrund
För att långsiktigt kunna möta ett ökande transportbehov har fullmäktige tidigare beslutat att uppgradera tunnelbanans röda linje med nya fordon, trafikstyrningssystem och depå (LS 1201-0191, att-sats 69). De ingående delsystemen
skall levereras förberedda för helautomatisk drift. Arbetet bedrivs inom programmet röda linjens uppgradering (RLU).
Trafiknämnden beslutade i juni 2013 om fortsatt utredning, projektering samt
utförande av tidkritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda linjen1. (SL2012-02604-4). Landstingsfullmäktige uppdrog i december 2014 åt trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt eventuella konsekvenser som detta
kan medföra. (§ 178, att-sats 51, LS 1403-0399).
Utredningen av helautomatisk drift har utförts inom projekt UTO inom programmet. Utredningens resultat och rekommenderade åtgärder enligt denna
rapport utgör underlag till trafikförvaltningens utlåtande och förslag till Trafiknämnden.
3.1.1 Röda linjens uppgradering
Röda linjen är idag i fråga om antalet resenärer och kapacitetsutnyttjande i dess
centrala del att jämföra med Paris linje 1 och Londons Northern Line. Varje dag
genomförs närmare 500 000 resor på röda linjen, vilket motsvarar transport av
befolkningen i en stad av Göteborgs storlek.
Stockholmsregionen växer och beräknas något år efter 2040 ha en befolkning
på 3 miljoner vilket generellt sett medför ytterligare transportbehov i kollektivtrafiken med ca 1 % per år. För att möta detta ökande behov har fullmäktige
beslutat om en modernisering av röda linjen.
Fordonen är moderna tunnelbanevagnar försedda med den senaste tekniken för
övervakning i vagnarna genom kameror, utrustning för kommunikation mellan
förare, trafikledning och resenärer samt annan informationsutrustning som
underlättar resandet. Fordonen är vidare utrustade med en rad säkerhetsfunktioner, som till exempel brand- och rökdetektorer och dragavkännande kant som
känner av om någon eller något fastnat i dörr och riskerar att dras med.
Trafiknämnden den 18 juni 2013 §78 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på röda linjen (SL-2012-02604-4).

1
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Trafikstyrningssystemet är utformat för att styra trafiken på banan, kontinuerligt kontrollera fordonens position och ge kör- respektive stopporder till tågen
med hänsyn till övriga trafikverksamheter och tågens tidtabeller.
I Norsborg byggs en ny depå, redo att härbärgera 34 stycken av de nya fordonen
samt en verkstad. Denna har bygganpassats för att möjliggöra installation av
trafikstyrningssystem för helautomatisk drift fram till verkstadsporten. Det innebär att ingen förare eller växlingsförare behöver köra tågen och fordonen kan
snabbt ställas i rätt ordning för tursättning.
Med start, enligt nuvarande planer, juni 2017 kommer röda linjen att trafikeras
med så kallad semiautomatisk drift, vilket innebär att föraren genomför dörrstängning på fordonet vid uppehåll och initierar igångsättning då resenärsutbytet är avslutat. Tåget körs därefter automatiskt till nästa station, stannar och
öppnar dörrarna, genom trafikstyrningssystemets försorg. Förarens uppgift är i
denna del begränsad till att övervaka färden och att stoppa tåget om hinder upptäcks. I övrigt har föraren vid semiautomatisk drift till uppgift att hantera olika
typer av larm från fordonens diagnossystem och att i vissa fall återställa sådana
larm på plats samt att upptäcka sådana fel i anläggningen som kan påverka trafiken, till exempel ett uppklippt stängsel.
Att trafiken styrs från trafikstyrningssystemet ger restids- och kapacitetsvinster
i det att tågen kan gå tätare och inte behöver ta hänsyn till variationerna i individernas körsätt, med en mer optimerad trafik som följd. Dock kvarstår de indi-
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viduella skillnaderna hos olika förares sätt att agera vid uppehållen på stationerna och vid de vändningar av tågen som sker, uppehåll som kan variera från 23 upp till 5-6 minuter.
3.1.2 Helautomatisk drift
Helautomatisk drift innebär att tåget körs utan att någon förare övervakar färden. Tåget styrs helt från trafikstyrningssystemet, som öppnar och stänger dörrarna vid uppehåll på stationen och som startar tåget på en förutbestämd tid.
Olika övervakande system hjälper trafik- och fordonsledare att fatta rätt beslut
om tågens framförande och att hantera olika felsituationer.
Tunnelbanor med helautomatisk drift finns världen över: Den första linjen introducerades 1986 och 2015 fanns helautomatisk drift införd på 54 linjer i 36
städer

Där helautomatisk drift hittills införts har resultaten varit positiva, särskilt i
system med hög belastning. De stora fördelarna med helautomatisk drift är att
denna ger möjlighet till fler avgångar i rusningstrafik och tätare trafik utanför
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rusningstid utan att driftskostnader ökar i motsvarande grad. Den ger också
möjligheter till en mer flexibel trafik, anpassad till såväl omedelbara som framtida behov. En högre punktlighet uppnås då individuella skillnader i förarnas
agerande vid körning och vid dörrstängning i samband med resandeutbyte exkluderas. Då den personal som i manuell drift är låst vid förarplatsen kan finnas
tillgänglig där resenärerna finns, ute i tågen och på stationerna, ökar tryggheten.
För att ersätta föraren och dennes uppgift att övervaka färden behöver ett helautomatiskt system innehålla skydd mot obehörigt spårbeträdande. På linjer utomhus görs det genom att med stängsel och kastskydd försvåra för personer,
djur och föremål att ta sig eller kastas in på spårområdet. På stationer finns i
huvudsak två sätt att hantera risken för att personer hamnar i spåret, av misstag
eller av vilja: antingen hindras personen med hjälp av någon form av barriär, till
exempel plattformsdörrar eller så övervakas spårområdet med hjälp av larm,
som detekterar om någon eller något tagit sig in på spåret och då med automatik stoppar annalkande trafik. Till dessa hinder behövs också olika typer av
övervakningssystem, dels för att upptäcka och larma vid oregelmässigheter
såsom intrång eller fel på anläggningen och dels för att personal ska kunna bilda
sig en uppfattning om orsaken till ett larm och huruvida detta hindrar fortsatt
trafik.
Utmaningen för Stockholm är övergången från manuell drift samt vinterklimat i
kombination med ett relativt stort antal utomhusstationer (15 st. av totalt 36
stationer på röda linjen).
För att möta dessa utmaningar har utredningen lagt stor vikt vid att studera och
dra lärdomar av erfarenheter från helautomatiska tunnelbanesystemen i vårt
relativa närområde, där förutsättningarna i olika avseenden liknar dem som
råder i Stockholm. I Paris och Nürnberg har konvertering skett från manuell till
helautomatisk drift och i Bryssel pågår arbeten för detsamma. Köpenhamn har
erfarenheter av helautomatisk drift på utomhusstationer.
För att få ett mer komplett underlag baserat på de förhållanden som råder i
Stockholm har vintertester av olika tekniker för spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer genomförts.
En stor utmaning med att bedriva trafik i tunnelbana är att upprätthålla personsäkerheten. Trafikförvaltningens övergripande mål rörande trafiksäkerheten är
att ingen människa skall skadas allvarligt eller dödas till följd av trafiken. Målet
bygger på den av riksdagen antagna nollvisionen för trafiksäkerheten i Sverige,
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en vision som såväl Stockholms läns landsting som Trafikförvaltningen har anslutit sig till.
Sett över en längre period avlider cirka 10 personer per år i Stockholms tunnelbana och ett något mindre antal blir allvarligt skadade. Den långsiktiga trenden
är dessutom att antalet ökar i takt med att antalet resenärer ökar. En större andel (cirka 70 %) av de avlidna i tunnelbanan är relaterade till suicid medan resten utgörs av olyckshändelser. En viss del av suicidförsöken och olyckorna sker
längs spåret på utomhussträckor men merparten sker vid plattformarna.
Enligt arbetsgruppen för samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för
transportsektorn (ASEK) värderas ett liv samhällsekonomiskt till cirka 31 mnkr
och en allvarligt skadad till 6 mnkr.
Utredningen har analyserat driftsäkerheten med avseende på konsekvensen av
olika störningar. Med det stora antalet resenärer som använder tunnelbanan,
speciellt i rusningstrafik, så får varje störning stora negativa konsekvenser, såväl
för den enskilde resenären som för samhället i stort. Störningarna orsakas ofta
av tekniska fel på till exempel fordon och trafikstyrningssystem, men även i hög
grad av olovligt spårbeträdande där obehöriga personer tar sig in i tunnelsystemet. Sådana olovliga spårbeträdanden, liksom suicider, leder ofta till timslånga
stopp i trafiken.
Antalet olovliga spårbeträdanden har i samband med tester av spårbeträdandelarm och med hjälp av verifierande kameraövervakning visat sig vara betydligt
större än tidigare känt. Mörkertalet - skillnaden mellan rapporterade och faktiska spårbeträdande är konstaterat så stort som en faktor 10, det vill säga antalet spårbeträdanden är 10 gånger fler än vad som upptäcks och rapporteras.
Varje dag sker ca 20 obehöriga spårbeträdanden på stationer, i tunnlar och
längs linjerna i Stockholms tunnelbana. Det innebär ca 6000 till 8000 fall av
olovligt spårbeträdande per år.
3.2

Utredning om helautomatisk drift på röda linjen

3.2.1 Uppdrag
För att fullt ut dra nytta av investeringarna i trafikstyrningssystem, fordon och
depå och långsiktigt möta förväntade transportbehov beslutade Trafiknämnden
vid sammanträde den 18 juni 2013 om fortsatt utredning, projektering samt
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utförande av tidskritiska åtgärder inför helautomatisk drift på röda linjen2.
Förvaltningschefen uppdrogs att ”verkställa de åtgärder som behövs, såsom
projekteringar samt utredning/test av spårbeträdandelarm, för att möjliggöra
att till cirka år 2020 införa helautomatisk drift på röda linjen”. För detta avropades projektorganisation och projektet Helautomatisk drift - UTO planeringsfas startades, inom programmet röda linjens uppgradering.
Av Trafiknämndens beslut framgick vidare att förvaltningschefen ”senast under
Q2 2015, (uppdrogs att) återkomma till trafiknämnden för slutligt ställningstagande avseende tidpunkt och budget för införande”. Tidpunkten för behandling
i Trafiknämnden har sedan dess, på Trafikförvaltningens initiativ, senarelagts
till 2016.
Landstingsfullmäktige uppdrog i ett senare skede, december 2014, åt trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för införande av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt eventuella konsekvenser som detta
kan medföra.
Trafiknämndens beslut fattades i enlighet med den modell för investeringsbeslut som gällde vid tiden för beslutet, den 18 juni 2013. Sedan dess har modellen
ändrats. Det innebär att utredningen i delar innehåller avsnitt som hör hemma i
planeringsskedet enligt nu gällande investeringsmodell. För moment kopplade
till behov av förändringar i fordon, trafikstyrningssystem och depå har tidskritiska och nödvändiga åtgärder analyserats, bearbetats och beslutats inom ramen
för röda linjens uppgradering.
3.2.2 Organisation
Helautomatisk drift planeringsfas organiserades som ett projekt inom programmet röda linjens uppgradering med uppgift att bidra till programmets
övergripande mål att möjliggöra av en utökning av trafiken på röda linjen i enlighet med Trafikplan 2020 och förväntat behov därefter, genom införande av
helautomatisk drift.
Projektet uppdrogs att genomföra förprojektering av helautomatisk drift på
röda linjen, genomföra tester av spårbeträdandelarm och/eller plattformsbarriärer samt de i övrigt tidskritiska åtgärder som bedömdes behövas för att helautomatisk drift ska kunna införas, till exempel nödvändiga anpassningar i fordon och trafikstyrningssystem.
Trafiknämnden den 18 juni 2013 §78 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på röda linjen (SL-2012-02604-4).

2
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Utredningens mål var att leverera ett beslutsunderlag till trafiknämnden för
slutligt ställningstagande om införande av helautomatisk drift på röda linjen
under 2015. Denna leverans sköts till 2016 på beställarens initiativ.
Till projektet knöts ett antal expertgrupper med uppgift att analysera och ta
fram underlag för förslag till tekniska och organisatoriska lösningar som på ett
trafik- och driftssäkert sätt möjliggör en effektiv helautomatisk drift. Under utredningens gång har projektet haft en kontinuerlig dialog och samarbetat med
övriga projekt inom programmet samt trafikförvaltningens olika avdelningar.
Dialogerna har skett såväl i formella som informella forum och sammanhang.
Projektet har till exempel mycket aktivt deltagit i granskningarna av fordonsleverantörens beskrivningar av hur de funktioner som planeras på fordonen är
tänkta att utformas.
3.2.3 Frågeställningar och överväganden
Utredningen om helautomatisk drift har haft att ta ställning till två huvudfrågor:
− Om och i så fall när, med hänsyn till kostnader för tillkommande åtgärder
och tidsåtgång, är helautomatisk drift lämplig att införa på tunnelbanans
röda linje
− Vilken typ av teknik som är lämplig för att skapa nödvändig trygghet och
tillgänglighet då förare inte finns ombord, med hänsyn till de förutsättningar
som råder på röda linjen.
Utgångspunkter för de val av förslag till åtgärder och tidpunkt för införande
som gjorts har varit:
− Att de val av åtgärder som görs är de som sett till kostnader och funktion
beräknats vara mest effektiva
− Att funktionaliteten och därmed störningsfriheten för stockholmarna säkras
− Att en så låg riskprofil som möjligt erhålls vid införandet
− Att investeringarna kan fördelas under en längre period
− Att möjlighet ges för förvaltning och operatörer att successivt anpassa processer och arbetssätt till de nya förutsättningarna
− Att projekten för införande av trafikstyrningssystem och fordon är pågående
och leverantörer av dessa fortfarande är tillgängliga för del av införandeperioden
− Att tidigt dra nytta av den förstärkning av personsäkerheten som införande
av plattformsskydd ger
− Att redan genomförda investeringar i fordon, trafikstyrningssystem och depå
för helautomatisk drift utnyttjas så tidigt som möjligt
− Att erfarenheter som erhålls vid införande på röda linjen är betydelsefulla
för val som ska göras för kommande utbyggnader av tunnelbanan.
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3.2.4 Arbetssätt
Hur automatiserade spårtrafiksystem bör utformas finns beskrivet i internationella standarder, som används som utgångspunkt och kravdokument för röda
linjens uppgradering.
Utvärderingen av olika åtgärdsalternativ grundar sig på en beslutstödmodell.
Denna skall ta hänsyn till alla konsekvenser som påverkas och måste anpassas
till det aktuella beslutet. De anpassade beslutstödsmodellerna skiljer sig åt men
baseras de på ett antal gemensamma grundläggande principer med utgångspunkt i att beslut skall baseras på fakta och en vetenskaplig metodik. Se
kapitel Utvärderingmetodik – Grundläggande principer för utförlig beskrivning.
Inom utredningens ram har det genomförts ett antal analyser av olika expertgrupper. Analyserna behandlar olika konsekvenser av ett införande helautomatiskdrift, till exempel en riskanalys av säkerhetsrisker vid plattform. Underlag
från analyserna utnyttjas i de olika beslutstödsmodellerna.
För att ge ett mer komplett underlag för val av teknik för personskydd vid plattform för olika stationer på röda linjen har tester med spårbeträdandelarm och
plattformsbarriärer genomförts under vintern 2014/15.
3.3

Sammanfattande resultat och rekommendationer

3.3.1 Slutsatser
Helautomatisk drift i tunnelbana införs främst för att möta behoven av flexibilitet i transportsystemet. Det gäller i närtid genom att vid behov möjliggöra
snabba trafikanpassningar. Det gäller också på sikt genom att ge möjligheter till
nya transportupplägg som säkrar såväl prognosticerade som idag okända transportbehov de kommande 30 åren. Helautomatisk drift ger också lägre driftskostnader.
Helautomatisk drift möjliggör nya trafikeringsalternativ. Till exempel kan man
köra med halva tåg dubbelt så ofta utanför rusningstrafik utan att det leder till
ökade driftskostnader. Trafikanalyser har utförts för ett antal olika alternativ
och pekar i de flesta fall på stora fördelar för resenärerna, framförallt i form av
minskade vänte- och bytestider och totalt sett kortare restider. Se kapitel Resenärsnytta för detaljer.
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I utredningen dras följande slutsatser:
− Helautomatisk drift ger fördelar i form av minskade driftkostnader och möjliggör ett mer flexibelt trafikutbud.
− Helautomatisk drift bedöms vara möjlig att införa på röda linjen efter att
pågående uppgradering av trafikstyrningssystem, fordon och IT-system är
genomförda och fungerar väl samt system för att säkerställa personsäkerheten vid plattform införts, vilket innebär driftstart år 2025.
Införande av helautomatisk drift förutsätter åtgärder för att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden.
För att dessutom uppnå en säker drift behöver fel och övrigt som orsakar störningar så långt som möjligt förhindras. De fel och till exempel spårbeträdanden
som ändå sker behöver kunna detekteras och verifieras. För att snabbt komma
igång med trafiken igen behöver effektiva möjligheter att återställa trafiken till
normal drift finnas.
−

−
−

−

Utredningen har funnit att den mest effektiva åtgärden för personsäkerhet
vid plattform är plattformsbarriärer som är minst 170 cm höga och av en typ
som fungerar med olika fordonstyper.
Utöver plattformsbarriärer behöver delar av befintligt stängsel längs röda
linjen höjas för att försvåra för personer och föremål att ta sig in i på spåret.
Längs banan, på linjen och i tunnel behövs ett övervakningssystem för att
detektera då någon obehörig har tagit sig förbi barriärer vi plattform eller
stängsel på utomhussträckor.
Ett utökat behov av kameror i systemet, främst på stationer, vid tunnelmynningar och på uppställningsplatser för att i högre grad detektera fel och intrång samt kontrollera om felet eller intrånget utgör något hinder för fortsatt
drift.

3.3.2 Förväntade effekter
Den fördjupade utredningen om införande av helautomatisk drift visar på betydande fördelar. De nackdelar och risker som har identifierats bedöms antingen
vara mindre väsentliga eller med rimliga insatser kunna hanteras.
Rätt utnyttjat och tillsammans med de övriga åtgärder som här föreslås ger helautomatisk drift med plattformsbarriärer sammantaget ett mer attraktivt transportsystem för resenären med fördelar också för trafikförvaltning och trafikoperatör.
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För resenären ges:
− Ökat antal avgångar, då möjlighet ges att köra med halva tåg dubbelt så ofta
utanför rusningstrafik utan att det leder till ökade driftskostnader.
− Förbättrad punktlighet, genom att stationsuppehållstider är styrda och genom att färre driftsstörningar förväntas uppstå
− Kortare total restid genom fler avgångar och bättre punktlighet
− Ökad personsäkerhet och minskad trängsel vid plattform genom föreslagna
säkerhetsridåer
− Bättre tillgänglighet för resenärer med särskilda behov genom föreslagna
säkerhetsridåer
− Fler kundnära personal (beroende på val av servicenivå) genom att dagens
förare kan frigöras för andra göromål än att köra tåg
− Högre upplevd trygghet genom föreslagna säkerhetsridåer, ökad övervakning och genom att de som idag är förare istället kan verka i den miljö resenärerna finns, på stationerna och i vagnarna
För trafikförvaltningen ges:
− Lägre driftskostnader genom möjligheter till förändrad bemanning i tunnelbanesystemet
− Förväntad bättre kundnöjdhet genom bättre punktlighet, färre driftsstörningar, fler avgångar etc.
− Möjligheter till snabba anpassningar i trafikutbudet utan högre kostnader
genom att förartillgång inte behöver beaktas
− Behov av färre fordon för samma trafik genom ökad punktlighet och regularitet
För trafikoperatören ges:
− Möjligheter till mer flexibel användning av personal genom att dagens förare
kan användas för andra sysslor än att köra tåg
− Flexibelt och ett mer effektivt utnyttjande av fordon bland annat genom
snabbare vändningar
− Bättre möjligheter att hantera driftsstörningar genom ökad övervakning och
återställningsmöjligheter samt genom möjligheterna att ha personal tillgängliga i systemet
− Enklare anpassning till variationer i transportbehoven på grund av resandetillströmning, spårarbeten, återställning efter störning etc.
För samhället i stort ges tillgång till flexibla och effektiva transporter. Genom
åtgärder för ökad personsäkerhet ges fördelar i form av sparade liv och färre
allvarligt skadade.
De nackdelar av ett införande av helautomatisk drift som utredningen visat är
övergången i sig och de ändringar i organisation och arbetssätt som en helau-
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tomatisering kräver. Plattformsbarriärernas påverkan på konsten i tunnelbanan
samt de förstärkningar av plattformselementen som införande av plattformsbarriärer kräver är också nackdelar som identifierats. Dessa har i utredningen
bedömts kunna hanteras innan ett införande genom de åtgärder som beskrivs i
denna rapport.
3.3.3 Rekommenderade åtgärder
Inom ramen för förvaltningschefens uppdrag har ett antal tidkritiska åtgärder
genomförts för att möjliggöra helautomatisk drift på röda linjen. Den nya depån
i Norsborg har bygganpassats för att möjliggöra installation av trafikstyrningssystem för helautomatisk drift. De nya fordon (C30) som kommer att trafikera
röda linjen har utformats för att förbättra möjligheterna till snabb återställning
vid fel även då förare inte finns ombord. Stationerna har försetts med så kallat
online-lås, som gör det möjligt för trafikledaren att ha kontroll över behörig
personal som går in och ut från spårområdet.
Utöver dessa behöver ytterligare åtgärder vidtas. För att bedriva en effektiv helautomatisk drift med så få driftstörningar som möjligt krävs åtgärder för att
uppnå hög personsäkerhet, upplevd trygghet och en säker drift. Detta i sig medför behov av förändrade arbetssätt och processer.
a) Åtgärder rörande personsäkerhet och trygghet
Enligt de internationella standarder som finns för utformning av helautomatisk
spårtrafik ställs krav på sätt att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då
förare inte finns ombord för att övervaka färden. Val av teknik för säkerhet vid
plattform har utvärderats i en beslutstödsmodell, se kapitel Utvärdering – Personsäkerhet vid plattform.
Tester med spårbeträdandelarm har visat att antalet personer som obehörigt
vistas i spårmiljön är ca 10 gånger fler än vad som rapporterats. Det betyder att
enbart ett spårbeträdandelarm vid plattformsspår, om sådant installerades,
skulle leda till ett stort antal driftstopp. Det bedöms därför inte vara ett alternativ för Stockholms tunnelbana.
I utredningen har funnits att den mest effektiva lösningen, med hänsyn sett till
livscykelkostnad i förhållande till nyttor är en plattformsbarriär som är anpassad så att den fungerar för flera olika fordonstyper. En sådan plattformsbarriär
ger möjlighet att använda tunnelbanans nuvarande och kommande fordon på
röda linjen utan att hänsyn behöver tas till hur fordonsdörrarna är placerade.
SL har och kommer att ha olika fordonstyper i tunnelbanan under många år
framöver. Av denna anledning kan inte barriärer av den typ som installeras på
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Citybanans nya stationer bli aktuella, då dessa är utformade för att passa de
pendeltåg som går där.
För att kunna installera plattformsbarriär på de befintliga stationerna på röda
linjen behöver förstärkningsarbeten av plattformarna utföras samt tillgång till
elförsörjning etcetera säkerställas. En stationsinventering har visat på varierad
kvalitet vad gäller befintliga plattformskanter och flera av dem har nått sin livslängd och planeras att bytas ut inom de närmaste 10 åren. Förstärkningsarbeten
för plattformsbarriärer bör samordnas med ett sådant arbete.
b) Åtgärder för säker drift
För att uppnå en säker drift behöver fel och övrigt som orsakar störningar så
långt som möjligt förhindras. De fel och till exempel spårbeträdanden som ändå
sker behöver kunna detekteras och verifieras. Ett larm om spårbeträdande
stoppar trafiken till dess det verifierats att personen är borta från spårområdet.
För att snabbt komma igång med trafiken igen behöver effektiva möjligheter att
återställa trafiken till normal drift finnas.
− Förhindra
Utöver plattformsbarriärer behöver delar av befintligt stängsel längs röda
linjen höjas för att försvåra för personer och föremål att ta sig in i på spåret.
Kastskydd behöver installeras respektive förstärkas på tiotalet platser för att
hindra att skadliga föremål kastas in på spåret.
− Detektera och verifiera
I syfte att enkelt kunna upptäcka fel i anläggningen, skydda fordon vid uppställningsplatser från vandalisering och upptäcka intrång som kan leda till
driftstörningar behöver olika tekniska system införas:
•

•

Längs banan, på linjen och i tunnel föreslås det att införas ett fiberoptiskt
övervakningssystem i form av en detektorkabel som känner av vibrationer i marken och med hög precision kan avgöra vad och var ett eventuellt
intrång sker samt var i systemet objektet förflyttar sig.
Ett utökat behov av kameror i systemet, främst på stationer, vid tunnelmynningar och på uppställningsplatser för att i högre grad detektera fel
och intrång samt kontrollera om felet eller intrånget utgör något hinder
för fortsatt drift.

− Återställa
Det kommer även fortsättningsvis finnas behov av personal i systemet som
kan ta sig till platsen för felet och avhjälpa problemen. Vid helautomatisk
drift behöver trafikledningscentralen utrustas samt fordon och trafikstyr-
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ningssystem utformas för att trafikledaren på distans ska kunna kvittera
larm och återställa fel.
c) Arbetssätt och processer
En övergång till helautomatisk drift innebär förändringar i arbetssätt för trafikoch driftledning respektive trygghetsfunktioner. Regler och rutiner för drift och
underhåll behöver därför förändras. Utbildnings- och informationsinsatser behövs för berörd personal.
De som idag är förare kan få sin huvudsakliga uppgift förändrad till att i första
hand utgöra stöd till resenärerna. De behöver därför en kompetensutveckling.
Stationsvärdarna får ändrade arbetsuppgifter och behöver även de fortbildas.
Nuvarande avtal med trafikoperatören anger att denna ska medverka i att hantera de organisatoriska förändringar som behövs för att kunna bedriva helautomatisk drift på röda linjen.
Trafikledningen får en mer aktiv roll vid framförallt driftstörningar, då vissa
uppgifter som idag utförs av förare tas över av trafikledare. IT-stöd för effektiv
larm- och felhantering, liksom hjälpmedel för att underlätta informationsspridning kommer därför att utvecklas.
d) Åtgärder i Norsborgsdepån
Den nya depån i Norsborg har bygganpassats, förberetts med bland annat plats
för depåtrafikledning och i övrigt planerats för att kunna signaleras: utrustas
med trafikstyrningssystem och automatiseras. En helautomatisering av depån
ger positiva effekter i form av operativa och planeringsmässiga fördelar, minskat antal kollisioner och urspårningar samt ett minskat personalbehov.
3.3.4 Införande – förutsättningar och tidpunkt
För att kunna införa helautomatisk drift behöver det nya trafikstyrningssystemet vara i drift och de nya fordonen (C30) tagna i kommersiell trafik. Enligt nu
gällande tidplaner kommer trafikstyrningssystemet att vara i drift på delar av
röda linjen år 2017 och på hela linjen under år 2019. Fordonen är planerade att
tas i trafik under perioden 2018-2021. Därtill behöver de specifika funktioner i
fordon och trafikstyrningssystem samt plattformsbarriärer som krävs för att
kunna bedriva helautomatisk drift vara utformade, utvecklade, testade, myndighetsgodkända och slutligen tillförlitlighetsprövade under en tid.
Utredningen har visat att en viktig förutsättning innan steget till helautomatisk
drift kan tas är att trafiksystemet är säkert, tillförlitligt, integrerat och väl fungerande. Systemet måste vara motståndskraftigt mot fel och yttre påverkan och,
då fel ändå uppstår, samtidigt kunna upprätthålla trafiken i så stor utsträckning
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som möjligt. Program röda linjens uppgradering inför system, funktioner och
driftsorganisation för att möjliggöra helautomatisk drift. Ett införande av helautomatisk drift ligger efter det att uppgraderingen av röda linjen, med nytt trafikstyrningssystem och nya fordon, är genomförd ca år 2021.
I genomförd utredning rekommenderas ett successivt införande av nya funktioner och optimering för helautomatisk drift efter att röda linjens mål om 25 %
kapacitetsökning är uppnått. Införande av nya system och funktioner sker därefter i den takt som teknik och organisation medger och på ett sådant sätt att
tillförlitligheten i trafiksystemet kontinuerligt kan säkras. Trafikstart av helautomatisk drift på röda linjen föreslås ske år 2025. En detaljerad plan kommer
att behöva tas fram inför ett införande.
Plattformsbarriärer och fiberoptiskt övervakningssystem är båda av teknisk
karaktär och nya för Stockholms tunnelbana. Därför föreslås i utredningen att
trafikförvaltningen genomför ett långtidstest av plattformsbarriärer på platser
dels med hög trängsel och dels med utomhusklimat. Detta ger trafikförvaltningen möjligheter att ställa mer kompletta krav inför en kommande upphandling.
Erfarenheter från pilotanläggningarna bedöms vara nödvändiga för ett framgångsrikt införande av helautomatisk drift till år 2025. Motsvarande långtidstest med detektorsystem med fiberoptisk kabel bör genomföras, i tunnel och
längs utomhussträcka.
3.4 Antaganden
Vid utvärdering av helautomatisk drift är ett grundantagande att man i framtiden kommer att utnyttja dess möjligheter till att effektivisera verksamheten. Det
handlar framförallt om hur man i framtiden väljer att bemanna tunnelbanesystemet samt hur man skapar nya trafikeringsalternativ som är attraktiva för
resenären.
Det är inte möjligt att inom ramen för utredningen bestämma hur röda linjen
skall bemannas vid en eventuell övergång till helautomatisk drift utan detta blir
en fråga för förvaltning och framtida operatör. Det är dock möjligt att titta på
vilken potential av personalbesparing som finns genom att jämföra situationen
på röda linjen med andra operatörer av helautomatisk drift. Railway and Transport Strategy Centry (RTSC) vid Imperial College har i samarbete med metronätverken CoMET och Nova gjort en benchmarking av helautomatisk drift i världen. I rapporten konstateras:”Thus UTO can enable 30-70% lower staffing level”. En analys av bemanning av Köpenhamns Metro har utförts och pekar på att
man för röda linjen skulle kunna minska personalen med 40 %. Se kapitel Personal för detaljer.

21(84)
PU
Progam
Program röda linjens uppgradering

RAPPORT
2016-01-20

Ärende/Dok. id.

SL 2014-2374
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Det ryms inte heller inom utredningens uppdrag att bestämma hur röda linjen
skall trafikeras vid helautomatisk drift, men analyser har utförts av ett antal
trafikeringsalternativ för att belysa de potentiella möjligheter helautomatisk
drift ger. Några alternativ som har analyserats är:
•

•

•

Dubblerad turtäthet under mellantrafik
Ökad turtäthet med halva tåg under tiden mellan högtrafikperioderna på
vardagar, ca kl. 9-15.
Skip-Stop mellan Norsborg och Liljeholmen
Trafiken från Norsborg delas upp i två linjer som trafikerar varannan
station in till Liljeholmen.
Expresståg mellan Skärholmen och Liljeholmen
Hälften av tågen på Norsborggrenen utgörs av expresståg som inte stannar vid stationerna mellan Skärholmen och Liljeholmen.

Trafikanalyserna pekar i de flesta alternativen på stora fördelar för resenären,
framförallt i form av minskade vänte- och bytestider och totalt sett kortare restider. Samhällsekonomiskt värderas nyttorna till 210-360 mnkr. Se kapitel Resenärsnytta för detaljer.
3.5 Konsekvenser
3.5.1 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska beräkningarna för ett införande av helautomatisk drift på röda
linjen är baserade på principer för livscykelkostnader (LCC) samt metoder och
kalkylvärden som anges av ASEK3. Därutöver har benchmarking utförts vad
gäller till exempel bemanning av helautomatiska tunnelbanor. Metoder och resultat av analyserna har kvalitetsgranskats av oberoende granskare.
Planerad trafik efter att röda linjen uppgraderats med nytt trafikstyrningssystem och nya fordon är 30 tåg i timmen i det centrala snittet. Den totala kostnaden för förare och stationsvärdar uppgår då till 140 mnkr/år varav kostnaden
för förarna är 106 mnkr/år. Detta är den teoretiskt möjliga besparingen av att ta
bort och inte ersätta förarna med annan personal. Benchmarking gentemot
andra helautomatiska tunnelbanor i världen indikerar dock en minskning av all
driftpersonal, förare och stationsvärdar, på 30-70% jämfört med manuell drift,
beroende på vilken servicenivå man önskar ge resenären. Det motsvarar en besparing på ca 42-98 mnkr/år. I kalkylen har en konservativ bedömning gjorts,
3

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2
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med en personalminskning på 40 %, motsvarande 56 mnkr/år. Det ger förutsättningar att öka antalet personal i vagnarna och på plattformarna.
En viktig uppgift under det fortsatta arbetet är att efterhand optimera driften, så
att gjorda investeringar ger en sådan hög effektivisering och återbetalning som
möjligt. Erfarenheterna från en helautomatisering av röda linjen kommer också
indikera vilken potential för lägre driftskostnader som finns vid en eventuell
helautomatisering av övriga tunnelbanelinjer i Stockholm.
Införandet av plattformsbarriärer ger ett behov av utökat underhåll på 15
mnkr/år. Ett införande av helautomatisk drift i Norsborgsdepån ger besparingar
på cirka 25 mnkr per år i form av operativa och planeringsmässiga fördelar,
minskat antal kollisioner samt minskat personalbehov. Sammantaget bedöms
underhållskostnaderna minska med 10 mnkr/år.
De ekonomiska konsekvenserna av ett införande av helautomatisk drift är mest
märkbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med ett investeringsbehov på
1600 mnkr (exkl. index) blir återbetalningstiden 3 år. Även de för landstinget
direkta nyttorna och besparingarna överstiger kostnaderna, men återbetalningstiden blir då 15 år.
Då landstinget har ansvaret för drift av både sjukvård och kollektivtrafik bör det
noteras att det för landstinget totalt ges en initial besparing på 440 mnkr och
årlig besparing på 71 mnkr. Med 30 års ekonomisk livslängd innebär det att
införande av helautomatisk drift på röda linjen ger en total besparing på 2500
mnkr. Nyttan överstiger alltså investeringen med ca 1000 mnkr.
För detaljerad analys av ekonomiska konsekvenser se kapitel Utvärdering –
Personsäkerhet vid plattform och Utvärdering - Driftsalternativ.
Kostnader för föreslagna åtgärder:
Person- respektive driftsäkerhetshöjande åtgärder:
-plattformsbarriärer, stängsel och kastskydd längs linjen, förstärkningsåtgärder vid plattform samt övervakningssystem. Infrastruktur- och teknikanpassningar: -resenärsmiljöer, trafikledning,
funktioner i fordon, trafikstyrningssystem samt depå.
Införandeorganisation

1350 mnkr
250 mnkr

Totalt

1600 mnkr
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Ekonomiska nyttor
Helautomatisk drift i tunnelbana ger fördelar och nyttor för flera parter: resenärer, samhälle, förvaltning och operatör. Vissa av dessa nyttor uttrycks i form av
direkta tillkommande intäkter och besparingar för landstinget medan andra
nyttor är av samhällsekonomisk karaktär. Värdet av dessa nyttor ställs i relation
till de kostnader som ett införande av helautomatisk drift innebär.
Nyttokalkyl
Direkta
Samhällsintäkter & ekonomiska
besparingar
nyttor
Fordon: Med helautomatisk drift behövs färre tåg
för planerad trafik på grund av kortare vändtider. I
praktiken innebär detta att de 48 tåg (96 C30fordon) som ingår i grundbeställningen räcker och
att option på ytterligare 4 tåg (8 fordon) inte behöver utnyttjas.

440 mnkr

Personal: Helautomatisk drift innebär att det inte
längre finns behov av förare. Istället kan dessa flytttas till att utgöra mer kundnära personal på stationer och i vagnar. Sammataget bedöms helautomatisk drift ge lägre driftkostnader.

56 mnkr/år

Drift & Underhåll: Helautomatisk drift ger i Norsborgsdepån besparingar på cirka 25 mnkr per år i
form av operativa fördelar, minskad risk för kollisioner samt minskat personalbehov. Samtidigt innebär införandet av plattformsbarriärer ett behov av
utökat underhåll på 15 mnkr per år.

10 mnkr/år

Resenärsnytta: För resenären innebär helautomatisk drift en mer attraktiv tunnelbana med kortare
restid, bättre punktlighet, möjlighet till fler avgångar utanför rusningstid (utan ökade driftkostnader), mindre trängsel och högre upplevd trygghet. Enligt genomförda analyser leder detta till
minskade väntetider och härigenom till kortare
totala restider
Trafiksäkerhet: Införande av personsäkerhets- och
driftsäkerhetshöjande åtgärder på plattformar och
längs bana leder till en markant förbättring av trafik- och därmed av driftssäkerheten i form av färre

5 mnkr/år

251
mnkr/år

5 mnkr/år

105
mnkr/år
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trafikstopp. Bedömningen är att cirka 2,8 liv per år
kan räddas. Ett liv värderas samhällsekonomiskt
till cirka 31 mnkr. Dessutom tillkommer en reducering med 2 allvarligt skadade.
Total Initial nytta

440 mnkr

Total årlig direkt nytta

71 mnkr/år

361
mnkr/år

3.5.2 Konsekvenser för personer med särskilda behov
Frågan om plattformsbarriärer i tunnelbanan har ett särskilt intresse hos intresseorganisationer för tillgänglighets- och äldrefrågor. Utredningsprojektet har
haft regelbundna kontakter med samverkansråd och pensionärsråd. Kontakterna har varit i form av möten, informationsträffar samt besök vid testanläggningarna med spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer där representanter
för handikapporganisationer fått möjlighet att prova hur de olika anläggningarna fungerar ur tillgänglighetssynpunkt.
Föreslagna person- och driftsäkerhetshöjande åtgärder konstateras ge förbättringar till särskild nytta för personer med funktionsnedsättning, samt för äldre
personer och barn. Plattformsbarriärer förbättrar tillgängligheten samt ger en
ökad säkerhet och bättre komfort genom minskad trängsel vid plattform, då en
större del av denna kan utnyttjas. Förbättrad tidhållning och ökad turtäthet som
en följd av helautomatisk drift bidrar också det till minskad trängsel. Mer kundnära personal i systemet bidrar till ökad trygghet. Sammantaget ger detta förbättringar inom två av de områden som resenärerna i tunnelbanan anser har
störst förbättringspotential; trängsel och upplevd trygghet.
Vid helautomatisk drift öppnas och stängs dörrarna på fordonen och på plattformarna automatiskt på en förutbestämd tid, utan att övervakar dörrstängningen. För den som har behov av extra öppnings- och uppehållstid finns det
möjlighet att begära sådan och dörrarna kommer då att vara öppna en längre
tid. Vid situationer som kan förväntas kräva extra uppehållstid finns möjlighet
att bemanna plattformarna och låta övervaka dörrstängningen på plats.
3.5.3 Miljökonsekvenser av förslaget
I enlighet med landstingets ”Miljöpolitiska program 2012-2016” har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Miljökonsekvensbedömningar har gjorts i tidigare ärenden gällande de i programmet ingående projekten. Detta ärende ger
inga ytterligare miljökonsekvenser.
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En utredning har genomförts kring hur partikelhalterna påverkas av ökad trafik
och införande av plattformsbarriärer. Dess preliminära resultat indikerar att
den ökade trafiken inte nämnvärt påverkar halterna negativt, då denna ökning
kompenseras av den mjukare acceleration och inbromsning som nya fordon och
ökad automatisering ger samt användningen av modernare material med
mindre miljöpåverkan i fordon. Den planerade utfasningen av Cx-fordonen,
som sker i samband med introduktion av de nya fordonen C30, kommer markant förbättra miljön i hela tunnelbanan. Det innebär att inga särskilda hänsyn
bedöms behöva tas till förekomsten av partiklar i tunnelbanan, vid val av typ av
plattformsbarriär.
3.5.4 Påverkan på konst, gestaltning och reklam
Stockholms tunnelbana innehåller en omfattande utsmyckning och införande av
plattformsbarriärer kommer att påverka denna. Den inventering av stationerna
som genomförts har även undersökt hur den utsmyckning som finns i direkt
anslutning till plattformarna och speciellt den konst som finns på spårväggen,
på andra sidan spåret sett från plattformen, påverkas av de olika barriärtyperna.
Affärsförvaltare Konst, Trafik, Tunnelbana, har tagit del av analyserna från utredningsprojektet och de olika alternativ för att säkerställa personsäkerheten
vid plattform som prövats. Affärsförvaltaren har beskrivit sina synpunkter på
hur de olika teknikerna påverkar arkitektur och konst i en rapport4.
Att värdera konsten eller att värdera förlusten av upplevelsen av den är svårt
och inga etablerade och fastställda modeller finns idag för detta. Påverkan behöver därför hanteras under kommande arbete. Medverkan av förvaltningens
konstexpertis och med stöd av kulturförvaltningens kompetens under såväl
kravställningsarbetet för de tekniska lösningar liksom under förberedelser och
installationer på de stationer där konst och gestaltning är en del av rumsupplevelsen, är en förutsättning för att påverkan av plattformsbarriärer i detta sammanhang blir så liten som möjligt. Landstingets policy anger att 2 % av produktionskostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning i samband med nyproduktion och för ombyggnation av installationer med en kostnad upp till 100
miljoner kr. För större installationer krävs särskilda beslut. I de ekonomiska
kalkylerna har 2 % av kostnaden för plattformsbarriärerna avsatts till anpassningar för konst och gestaltning.

UTO – Konsekvensbeskrivning för konsten vid införande av säkerhetsåtgärder vid
plattformskant (SL 2015-0041-2)
4
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Motsvarande påverkan kan antas för de reklamytor som finns på spårväggen. I
dessa fall ger plattformsbarriärerna möjligheter till andra lösningar som bedöms kunna kompensera för eventuella bortfall. Också här är medverkan från
förvaltningens expertis viktig under kravställningen av plattformsbarriärerna.
3.5.5 Konsekvenser för trafikförvaltningens affärer
Föreslagna åtgärder kräver såväl förvaltning, drift som underhåll. Kostnader för
drift och underhåll av föreslagna åtgärder är beskrivna i de ekonomiska kalkylerna. Utgångspunkterna är för övrigt att steget till helautomatisk drift på röda
linjen inte kräver ytterligare resurser hos trafikoperatören, underhållsentreprenörerna eller för it-driftssupport. Detta efter att nytt trafikstyrningssystem, nya
fordon, ny depå och tillhörande it-stödsystem införts.
Flera av de avtal trafikförvaltningen idag har kommer att påverkas. Främst påverkas uppdragsavtalet för tunnelbaneverksamheten, underhållsavtalet samt
fastighetsförvaltningsavtalen. Detaljerade underlag för upphandling av förändrade tjänster tas fram innan införande av aktuella system och funktioner.
3.6 Risker
Ett trafiksystem utgörs av flera samverkande och integrerade delsystem och
komponenter. Dess effektivitet avgörs av hur de olika delsystemen fungerar tillsammans och mäts med utgångspunkt i resenärens uppfattning om hur väl systemet tillgodoser dennes transportbehov i vardagen. Ett effektivt trafiksystem
möter de förväntningar och berättigade behov som användarna har avseende
systemets enkelhet, säkerhet och tillförlitlighet.
Det allmänna målet är att röda linjen ska fungera minst lika bra som idag, med
en 25 % kapacitetsökning till år 2021. Målet med helautomatisk drift är ytterligare kapacitetsökning till år 2025 samt att nyttoeffekterna och de minskade
driftkostnader som beräknats uppnås inom fem år efter införande.
Utredningen har identifierat ett antal risker som i olika grad kan påverka införandet av helautomatisk drift på röda linjen. En helautomatisering förutsätter
ett personsäkert system, en hög driftssäkerhet (inkl. IT), väl integrerade delsystem och ett effektivt arbetssätt hos såväl trafik- som underhållsoperatören.
Osäkerheter kopplat till dessa områden behöver hanteras innan röda linjen helautomatiseras.
3.6.1 Risker inom program röda linjens uppgradering
Att säkerställa att samtliga delsystem är integrerade är den främsta utmaningen
för röda linjens uppgradering och för att kunna säkerställa möjligheterna att
införa helautomatisk drift.
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Sammanfattningsvis är följande risker identifierade kopplade till röda linjens
uppgradering:
− Trafikstyrningssystemet levereras inte som planerat och/eller innehåller inte
rätt funktionalitet för en effektiv helautomatisk drift, till exempel återställningsfunktioner
− Fordon levereras inte som planerat och/eller har inte godkänd funktionalitet
för helautomatisk drift, till exempel återställningsfunktioner vid fel
− Tester och godkännanden för fordon och trafikstyrningssystem med funktionalitet för helautomatisk drift kan ej genomföras
− Trafikstyrningssystem och fordon är inte tillräckligt tillförlitliga och saknar
nödvändig redundans och/eller support från driftorganisation för att hantera felsituationer
Dessa risker är delar av program röda linjens leveranser och hanteras inom ramen för programmets riskhantering, med programledaren som ansvarig. Faller
riskerna ut innebär det främst förseningar och fördyringar av införandet av helautomatisk drift.
3.6.2 Risker vid införande av helautomatisk drift
Risker kopplade till införande av helautomatisk drift, utöver de som hanteras
inom program röda linjens uppgradering enligt ovan, omfattar sakområdena
trafiksäkerhet, driftsäkerhet inkl. skydd mot sabotage, ekonomi, organisation.
Trafiksäkerhetsrisker (inkluderande risker för skador på personer) har analyserats med utgångspunkt från fastställd internationell standard för utformning av
automatiserade spårtrafiksystem5, anpassad för de förhållanden som råder på
röda linjen. Identifierade risker är hanterade genom beslut om systemets utformning och andra åtgärder för att nå en acceptabel säkerhetsnivå.
Riskanalys och beskrivning av åtgärder ur trafiksäkerhetshänseende är en del av
den säkerhetsbevisning som leverantörerna av fordon och anläggningar (exempelvis trafikstyrningssystem) har att delge tillsynsmyndigheten för att få dessa
godkända. Fordon och trafikstyrningssystem är upphandlade för att levereras
med godkänd funktionalitet för helautomatisk drift. Tillkommande anläggningar, såsom plattformsbarriärer, kan förväntas åläggas motsvarande bevisning och
godkännande. Leverantör av plattformsbarriärer kommer därför att åläggas
samma krav att leverera en godkänd anläggning som idag leverantörerna av
fordon och trafikstyrningssystem har. Modellerna för ett sådant godkännande
Järnvägsanläggningar - Automatiserad spårbunden passagerartrafik i stadsmiljö
(AUGT) - Säkerhetsfordringar

5
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prövades i samband med vintertester av plattformsbarriärerna men planeras att
vidare utvecklas i samband med föreslagna pilotanläggningar.
Utöver godkända produkter ska trafikförvaltning respektive trafikoperatören
visa att man via sitt säkerhetsstyrningssystem har organisation och processer
(inklusive regelverk, revisionssystem, system för kompetensuppföljning etc.)
som säkerställer att verksamheten kan bedrivas säkert. En ny verksamhet eller
en väsentligt förändrad verksamhet kan, efter tillsynsmyndighetens bedömning,
kräva att befintliga tillstånd kompletteras. En sådan prövning kan ta upp till ett
år att genomföra, beroende på förändringens komplexitet. Detta har beaktats i
tidplanen för införande av helautomatisk drift.
Övriga risker för införande av helautomatisk drift kan sammanfattas enligt följande:
a) Ekonomi
Risk: Den enskilt största utgiftsposten utgörs av plattformsbarriärer. De offerter
som mottagits från leverantörer har uppdaterats efter genomförda vintertester.
Risken är att ett fåtal leverantörer leder till en högre prissättning än vad som
angivits.
Åtgärder: Pilotanläggningar på en inomhusstation respektive utomhusstation
ger möjligheter att fastställa den funktionalitet och prestanda som ger störst
nytta. Det skapar ett intresse hos fler leverantörer som får tid att ta fram den
produkt som efterfrågas för Stockholms tunnelbana.
Risk: De nyttor som ligger till grund för kostnads-nyttoanalysen är överskattade
eller faller inte ut på grund av att trafikoperatören väljer att inte utnyttja systemets möjligheter.
Åtgärder: Nyttorna har i utredningen bedömts konservativt. Trafikavtalet anger
att trafikoperatören ska kunna bedriva helautomatisk drift på röda linjen. Införande sker efter nästa upphandling av tunnelbanetrafiken och möjligheter finns
därför att ytterligare ange förutsättningarna och vad trafikoperatören ska leverera.
b) Driftssäkerhet
Risk: Systemen är inte tillräckligt tillförlitliga och motståndskraftiga mot yttre
påverkan; vandalism och sabotage.
Åtgärder: Fordon och trafikstyrningssystem har upphandlats med krav på hög
tillgänglighet. Tillkommande utrustning, speciellt plattformsbarriärer, har tekniskt testas i verklig miljö. Ytterligare tester, bland annat dess motståndskraft
mot vandalism, sker i samband med pilotanläggningar.

29(84)
PU
Progam
Program röda linjens uppgradering

RAPPORT
2016-01-20

Ärende/Dok. id.

SL 2014-2374
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

c) Organisation;
Risk: Organisationerna hos trafikförvaltning, trafikoperatör och underhållsoperatörer är inte mogna för att ta emot de förändringar en automatisering innebär.
Åtgärder: Tiden från beslut till införande är lång och organisationerna har därmed möjligheter att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Medel för
utbildnings- och informationsinsatser är medräknade i föreslagen investeringskalkyl och planerade att genomföras innan införande.
Risk: Godkännandeprocessen för anläggningarna blir omfattande med tillkommande krav från utfärdande myndighet (Transportstyrelsen).
Åtgärder: Ömsesidiga erfarenheter från tidigare genomförda tester. Dialog med
tillsynsmyndigheten om godkännanden pågår och planeras att fortsätta efter att
beslut om genomförande fattats.
3.7

Övrigt

3.7.1 Personsäkerhet i hela tunnelbanan
De analyser som genomförts i utredningen av helautomatisk drift har visat att
föreslagna åtgärder för ökad person- och driftsäkerhet har stora positiva effekter på alla tunnelbanelinjer, oavsett om det finns en förare ombord eller inte.
Parallellt och i delar utifrån resultaten av pilotanläggningarna föreslår utredningen att en fördjupad utredning om införande av plattformsbarriärer i hela
Stockholms tunnelbana genomförs. En sådan utredning rekommenderas beskriva förutsättningar och konsekvenser av ett införande av dessa åtgärder. Särskilt bör det i utredningen belysas hur införande av plattformsbarriärer påverkar konst, reklam och gestaltning i tunnelbanan och hur eventuella konflikter
som här kan uppstå kan hanteras.
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4

Del 2 - Analyser

4.1 Utvärderingmetodik – Grundläggande principer
Inom UTO-projektet har det utförts ett antal olika analyser. Gemensamt för
analyserna är att de ska ge underlag för att kunna fatta beslut om val mellan
olika alternativ. De två huvudanalyser som har gjorts är
•

Driftsalternativ;
o val mellan helautomatisk drift och semiautomatisk drift

•

Personsäkerhet vid plattform
o val mellan spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer

Varje analys grundar sig på en beslutstödmodell. Denna skall ta hänsyn till alla
konsekvenser som påverkas av beslutet, och av detta följer att beslutstödsmodellerna måste anpassas till den aktuella situationen. Men trots att beslutstödsmodellerna därför kommer att skilja sig åt baseras de på ett antal gemensamma grundläggande principer med utgångspunkt i att beslut skall baseras på fakta och en vetenskaplig metodik.

Figur 1: Utvärderingsmetodik

Princip 1:
Möjliga lösningsalternativ måste vara förankrade i SLs interna riktlinjer
och strategier samt stödja programmets systemmål. Exempel på riktlin-
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jer som har bäring på helautomatisk drift är att man skall dimensionera utifrån
såväl framtida resbehov som uppsatta mål för resandet samt möjliggöra flexibilitet, oavsett om det handlar om efterfrågan eller önskemål. Se avsnitt Riktlinjer, Strategier & Systemmål för utförligare beskrivning.
Princip 2:
Lösningsalternativ skall utvärderas i en beslutstödsmodell som grundar
sig på Life Cycle Cost (LCC). Life Cycle Cost är en etablerad metodik för
utvärdering av alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. Den grundläggande
principen i LCC är att beslut skall fattas baserat på alla kostnader som påverkas
av beslutet, vilket på en hög nivå oftast inkluderar anskaffningskostnader samt
fortlöpande drift- och underhållskostnader. Se avsnitt Life Cycle Cost.
Princip 3:
LCC har som namnet antyder fokus på kostnader för organisationen men alternativen skall utvärderas i ett större samhällsekonomiskt perspektiv där
även nyttor tas med. Samhällsekonomiska konsekvenser är i modellerna oftast
kopplat till trafiksäkerhet och driftsäkerhet. Se avsnitt Samhällsekonomiska
nyttor.
Princip 4:
Beslutstödsmodellen skall som nämnts anpassas till det aktuella beslutet och
underlag måste inhämtas från olika källor. Källorna skall i så stor utsträckning
som möjligt utgöras av expertbedömningar och fakta. När det finns olika
bedömningar tillämpas en konservativ princip så att resultaten återspeglar ett
rimligt och troligt utfall och inte ”best-case”.
Princip 5:
Speciellt viktigt vid anpassning av beslutstödsmodellerna är att sätta resenären i fokus. Hur påverkar alternativen resenären? Viktiga aspekter i detta
sammanhang är hur restider, väntetider och trängsel påverkas, och inte minst
driftstörningar som leder till stopp i trafiken.
Princip 6:
Indata och förutsättningar skall utgöra underlag till en kostnadsanalys som
skall återspegla beslutssituationen ur flera olika perspektiv: kortsiktigt perspektiv med fokus på initiala investeringar; långsiktigt perspektiv som förutom initiala investeringar även tar med fortlöpande kostnader för drift och
underhåll; samhällsekonomiskt perspektiv som nyanserar bilden genom
att inkludera även icke prissatta samhällsekonomisa nyttor. Kostnadsanalysen
skall möjliggöra rangordning av alternativen, analys av hur kostnader
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fördelar sig över tiden och mellan olika stationer, samt känslighetsanalyser för att få till stånd robusta och tillförlitliga resultat.
Princip 7:
Beslutstödsmodellen skall täcka in de viktigaste konsekvenserna av beslutet,
framförallt rörande kostnader, trafiksäkerhet och driftsäkerhet. Det kommer
dock alltid finns konsekvenser som inte tas med i själva kalkylen, antingen för
att påverkan är svår att beräkna eller att det inte finns någon allmänt vedertagen modell för hur påverkan skall värderas. Dessa ej medtagna konsekvenser skall beskrivas och bedömas i slutrapporten.
Princip 8:
Som ett viktigt led i det vetenskapliga arbetssättet ingår en kvalitetsgranskning av en extern och oberoende part i syfte att bedöma rimlighet i metodik, antagna värden och resultat.
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4.1.1 Riktlinjer, Strategier & Systemmål
Trafikförvaltningens riktlinjer och strategier omvandlas till mål, koncept och krav på vad programmet röda linjens Uppgradering skall uppnå,
vilket vägleder projekten i att beskriva hur kraven skall uppfyllas. Nedan beskrivs kortfattat de
strategier och riktlinjer som direkt berör helautomatisk drift och införande av plattformsskydd
på röda linjen.
Trafikstrategi
• Fokus på att öka andelen som reser kollektivt i regionen
• Dimensionera utifrån såväl framtida
resbehov som uppsatta mål för resandet
• Utveckla tillgängligheten så att fler resenärer har möjlighet att resa
med den allmänna kollektivtrafiken
• Attraktiva kundmiljöer så att resenärerna uppfattar dessa som tydliga, tillgängliga och trygga
Infrastrukturstrategi
• Infrastrukturlösningar som mest kostnadseffektivt bidrar till att nå
uppsatta mål för trafikförsörjningen
• Anskaffning, nybyggnad och underhåll av infrastrukturen ska ske ur ett
livscykelperspektiv
• Minimera sårbarheten i kollektivtrafiken genom en robust och tillförlitlig infrastruktur
• Begränsa antalet tekniska lösningar och system genom standardisering och samordning
Strategi för hållbar utveckling
• Förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och
miljö
• Trafikförvaltningen ska beakta olika gruppers förutsättningar och
behov i kollektivtrafik
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Systemmål för röda linjen beskrivs i bilden nedan och möts genom att










Uppnå en maximal trafik på upp till 30 tåg per timme i den centrala
delen av banan, med en möjlighet till en framtida uppgradering
Möjliggöra flexibilitet, oavsett om det handlar om efterfrågan eller
önskemål.
Leverera ett högre transportvärde, det vill säga en lägre kostnad per
transporterad passagerare och kilometer
Kunna skalas upp till rimliga kostnader, både när det gäller tåg och
hela banan. Vi ska minska kostnaderna per producerad personkilometer.
Minska resursförbrukningen och kapaciteten skall enkelt kunna
anpassas till efterfrågan
Minska hindren som hindrar individen från att resa, och samtidigt öka
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar
Vara minst lika säker som idag, såväl i fråga om faktisk som upplevd
säkerhet
Minimera konsekvenserna om och när en störning uppstår.
Ha en hög tillgänglighet, där det är lätt att ta sig av och på tågen
och informationen är lättillgänglig för alla
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4.1.2 Life Cycle Cost
Life Cycle Cost är en metodik för att utvärdera
olika alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv.
Den grundläggande principen i LCC är att beslut
skall fattas baserat på alla kostnader som påverkas av beslutet, vilket på en hög nivå oftast inkluderar anskaffningskostnader samt fortlöpande drift- och underhållskostnader.
LCC är inget försök att fånga den faktiska livslängdskostnaden (TCO) utan skall ses som ett
godhetsmått uttryckt i ekonomiska termer för att
belysa den aktuella beslutssituationen. För att
vara intressanta för en LCC-analys skall kostnader ha dessa egenskaper:
•

Särskiljande
Endast kostnader som skiljer sig åt mellan alternativen tas med i modellen.
Övriga identiska kostnaderna kommer inte att påverka beslutet utan höjer
bara den generella nivån.

•

Signifikanta
Endast större kostnader som man kan förvänta sig påverka beslutet behöver
tas med i modellen.

•

Framtida
Beslutet som fattas kommer bara att påverka framtida kostnader varför redan nerlagda kostnader (sunk costs) inte tas med.

En del av arbetet med LCC är att analysera och förstå de principiella skillnaderna mellan alternativen. I samband med detta hittar man oftast de kostnadsdrivande egenskaperna hos alternativen. En viktig del i arbetet är att identifiera
dessa kostnadsdrivare och föreslå lösningar i syfte att påverka och minska kostnaderna.
En annan viktig del i en LCC-analys är att finna robusta och stabila lösningar
där beslutet inte påverkas av mindre förändringar av ingående parametrar.
Detta görs genom känslighetsanalys av viktigare parametrar.
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4.1.3 Samhällsekonomiska nyttor
En stor del av konsekvenserna av helautomatisk drift och plattformsskydd är i
form av icke-prissatta nyttor, till exempel en reducering av antalet avlidna eller
allvarligt skadade. För att få ett bättre beslutsunderlag kompletteras den klassiska LCC-modellen med en värdering av dessa nyttor och onyttor.
För att belysa principen förenklar vi först problemställningen till att bara gälla
plattformsskydd och påverkan på trafiksäkerhet och kostnader. Vidare förenklar
vi trafiksäkerhet till att gälla endast dödsfall och vi bryr oss inte om att bryta ner
kostnaderna på en detaljerad nivå.
Med dessa förenklingar kommer olika plattformslösningar att ha olika förmåga
att förhindra dödsfall och de kommer också att ha olika kostnader associerade
med sig. Plottar man detta i ett diagram med dödsfall på y-axeln och kostnader
på x-axeln skulle man kunna få något enligt nedan med fem hypotetiska lösningsalternativ.

Dödsfall

A
B

Kravnivå
C
D

E

Kostnader

I vissa fall är beslutet enkelt, till exempel kommer aldrig alternativ A och B att
bli aktuella eftersom det finns lösningar som har både lägre antal dödsfall och
lägre kostnader. Svårare blir det att välja mellan alternativ C och D, där D är lite
dyrare men också lite bättre.
I många upphandlingar löser man problemet genom kravställning. Om möjligt
skulle man kunna bestämma en trafiksäkerhetsnivå, d.v.s. antal dödfall per år,
och sedan välja det alternativet som uppfyller kravet till lägst kostnad. Skulle
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man ha satt kravnivån enligt diagrammet blir alternativ C blir det billigaste alternativet.
Kravställning fungerar i fall det är enkelt och rationellt möjligt att bestämma sig
för en viss kravnivå, vilket kanske inte gäller när man pratar om dödsfall där det
egentligen bara finns ett rimligt - men svåruppnåeligt - krav. Resultatet av utvärderingen riskerar också att bli känsligt för vilken kravnivå man har valt.
Skulle man i exemplet ovan skärpa kravet ytterligare lite så att C inte längre blir
aktuell blir det endast alternativ D eller den överlägset dyraste lösningen E som
klarar kravet, och då uppstår frågan om det är ekonomiskt försvarbart att motivera den skärpta kravnivån. Hur ska man balansera dödsfall i förhållande till
investeringar och övriga kostnader?
På Trafikverket finns en arbetsgrupp som heter ASEK som ansvar för att ta fram
principer för samhällsekonomisk analys som ska tillämpas inom transportsektorn. Ledstjärnan i deras arbete är att utgå från allmänt etablerad kunskap baserad på vetenskap och praxis inom området samhällsekonomi.
I deras publikation ASEK5.2 finns riktlinjer för hur man ska värdera nyttan av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat värdet av olyckor och dödsfall. I
långsiktiga kalkyler skall ett liv värderas till ungefär 31 miljoner kronor vilket
inkluderar materiella kostnader och en riskvärdering som ska spegla kostnader
för olycksdrabbade individer.
Riktlinjerna från ASEK kommer att användas i utvärderingen så att en reducering av antalet dödsfall ses som en nytta:
1. utifrån dagsläget estimerar man för varje lösning möjlig reducering av
antalet dödsfall
2. reducering ses som en nytta och multipliceras med värdet av ett liv från
ASEK
3. nyttan dras av från kostnaderna
4. lösningen med lägst kostnad väljs
Grafiskt kan detta åskådliggöras med diagonala streck där lutningen motsvaras
av värdet av ett liv. Lösningar på ett streck är likvärdiga medan punkter under
är bättre och punkter över är sämre.
I exemplet nedan är lösning D det bästa alternativet. Jämfört med C har den
högre kostnader men dessa vägs upp av nyttan av minskning i antal dödsfall.
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Dödsfall

A
Värdering av liv
B
C
D
E

Kostnader

Principen ovan rörande dödsfall är tillämpbar när man har möjlighet att sätta
ett värde på förbättringen och när det finns en accepterad värdering av förbättringen att förlita sig på (ASEK). Kostnader som uppfyller dessa krav är till exempel trafiksäkerhet, restid och förseningar.
Kommentar:
Generellt gäller att en samhällsekonomisk analys utgör ett viktigt beslutsunderlag vid val av åtgärder inom transportsektorn. Samhällsekonomiska analyser
kan göras för allt från policyåtgärder till stora nyinvesteringsprojekt med varierande grad av träffsäkerhet. För att möjliggöra god jämförbarhet av analysresultat över de olika trafik- och transportslagen krävs en enhetlig användning som
baseras på samma principer och kalkylvärden.
Syftet med att i beslutstödsmodellerna ta med de samhällsekonomiska effekterna är inte för att kunna göra jämförelser med andra åtgärder inom transportsektorn utan endast för att belysa de samhällsekonomiska nyttorna som påverkas
för de analyserade alternativen. Analysen skall därför, som alltid i en LCCkalkyl, ses som en differenskalkyl mellan alternativen, och inte en absolut jämförelse mot ett jämförelsealternativ som man gör i en samhällsekonomisk analys.
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I och med att man släpper på kravet att resultatet skall kunna jämföras med
andra åtgärder inom transportsektorn så kan man släppa på kraven på en enhetlig användning av principer kalkylvärden som normalt finns i en samhällsekonomisk kalkyl. Till exempel berör detta kraven på gemensamt prisbasår, gemensam diskonteringsränta och en strikt jämförelse mot ett jämförelsealternativ.
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4.2 Utvärdering – Personsäkerhet vid plattform
4.2.1 Beslutstödsmodell
Utvärderingen av plattformsskydd, det vill säga spårbeträdandelarm och plattformsbarriärer, grundar sig på den metodik och de principer som har detaljerats
i kapitel Utvärderingmetodik – Grundläggande principer.

Utifrån SLs interna riktlinjer och strategier samt programmets systemmål definieras ett antal möjliga lösningsalternativ som utvärderas i en beslutstödsmodell. De analyserade alternativen är:
•
•
•
•

Traditionell barriär med horisontell öppning, 1.70 meter hög
Traditionell barriär med horisontell öppning, 1.50 meter hög
Barriär med breda vertikala öppningar, 1.70 meter hög
Olika konfigurationer av spårbeträdandelarm

Beslutstödsmodellen baserar sig på Life Cycle Cost (LCC) som är en etablerad
metodik för utvärdering av alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. LCC har ett
kostnadsperspektiv som kompletteras med en analys av samhällsekonomiska
nyttor, framförallt rörande trafiksäkerhet och driftsäkerhet.
Den primära nyttan av plattformsskydd är ökad trafiksäkerhet. En hazardanalys
har utförts av en expertgrupp för att bedöma de olika alternativens förmåga att
förhindra några ur trafiksäkerhetssynpunkt relevanta händelser. Med stöd av
hazardanalysen och statistik rörande frekvensen av dessa händelser har alterna-
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tivens möjlighet att påverka antal avlidna och allvarligt skadade i tunnelbanan
bedömts och beräknats.
En stor del av de avlidna och allvarligt skadade inom tunnelbanesystemet är
relaterade till suicid och en viktig fråga är om dessa händelser kan förhindras
eller om man helt enkelt bara skjuter problemet till andra delar av tunnelbanan
eller samhället i övrigt. Kunskapsläget inom suicidprevention för järnvägssystem har kartlagts och beaktas i beslutstödsmodellen. Slutsatser och antaganden som har gjorts har stämts av i ett möte med experter från NASP (nationellt
centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).
De största kostnaderna för plattformsskydd är relaterade till anskaffning och
installation samt drift och underhåll av de tekniska systemen. Information rörande detta har inhämtats från leverantörer, dels inför vintertester av barriärer
och dels via förfrågningar till leverantörer av larmsystem. Underlaget från leverantörer har i vissa fall bedömts som undermåligt, framförallt rörande tillförlitlighet och driftstoppande fel, och har därför kompletterats med erfarenhet från
andra operatörer. Även erfarenhet från egna vintertester utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Installation av plattformsskydd kräver omfattande förberedande arbete på stationer. En inventering av röda linjens 36 stationer har utförts för att få en samlad
kostnadsbedömning av åtgärder och konsekvenser för installation av plattformsskydd. Det handlar framförallt om åtgärder rörande el och bygg.
I och med införande plattformsskydd kompliceras driften med ännu ett system
som kan gå sönder och som kan orsaka stopp i trafiken. Systemens tillförlitlighet samt möjligheter och metoder till återställning har analyserats och tagits
med i beslutstödsmodellen genom deras påverkan på resenärer i form av förseningar.
Indata och förutsättningar utgör underlag till ett verktyg för kostnadsanalys.
Kostnader analyseras utifrån tre olika perspektiv: kortsiktigt perspektiv med
fokus på initiala investeringar; långsiktigt perspektiv som förutom initiala
investeringar även tar med fortlöpande kostnader för drift och underhåll; samhällsekonomiskt perspektiv som nyanserar bilden genom att inkludera
även icke prissatta samhällsekonomisa nyttor. Kostnadsverktyget möjliggör
rangordning av alternativen, analys av hur kostnader fördelar sig över tiden och
mellan olika stationer, samt känslighetsanalyser för att få till stånd robusta och
tillförlitliga resultat.
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Som ett viktigt led i det vetenskapliga arbetssättet i beslutstödsmodellen ingår
en kvalitetsgranskning av en extern och oberoende part i syfte att bedöma
rimlighet i metodik, antagna värden och resultat.
4.2.2 Lösningsalternativ
För att höja personsäkerheten vid plattform finns det två huvudalternativ: barriärer för att förhindra spårbeträdande, och larm för att detektera spårbeträdande.
Tre olika varianter av barriärer har utvärderats (bilder från vintertester i Åkeshov)

•

Traditionell 1.70 meter hög barriär
som öppnas horisontellt och synkront med fordonets dörrar

•

Traditionell 1.50 meter hög barriär
som öppnas horisontellt och synkront med fordonets dörrar.

•

Innovativ teknik i form av en flexibel ridå med breda vertikala öppningar som höjer och sänker sig
synkront med fordonets dörrar
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Kraven på en larmlösning är att uppnå hög sensitivitet och specificitet, vilket
innebär hög förmåga att detektera och larma för definierade händelser och samtidigt begränsa antal oönskade larm. Det finns ingen enskild sensortyp som
uppfyller dessa kriterier så en fullständig larmlösning innebär en kombination
av olika typer av sensorer enligt bilden nedan.


Två horisontella barriärer vid olika höjd
– Uppgift: detektera objekt som korsar planet



Värmesensorer (PIR)
– Uppgift: detektera varma objekt



Kameror
– Uppgift: mäta position, storlek och form



IR-barriärer vid plattformsändar
– Uppgift: detektera passerande objekt

Tre olika larmlösningar har utvärderats där det som skiljer dem åt är val av teknik för den övre horisontella barriären (Barriär 2):
•
•
•

Laserscanners
Ultraljud
Mikrovågor

För alternativet med mikrovågssensorer på den övre barriären utvärderas två
alternativ med olika säkerhetsnivå, så kallad SIL-klassning (mått på relativ riskreduceringsnivå).
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4.2.3 Hazardanalys
En stor del av konsekvenserna av ett införande av plattformsskydd rör nyttor i
form av personsäkerhet. Rent konkret handlar det om att förhindra avlidna och
allvarliga olyckor. En hazardanalys har genomförts av en expertgrupp i syfte att
uppskatta de olika alternativens förmåga att förhindra ett antal händelser som
får dessa dramatiska konsekvenser.
Hazardanalysen baserar sig på en europeisk standard, EN 62267:2009 AUGT –
Safety requirements applicable to automated urban guided transport systems.
Denna standard innehåller en generell riskanalys med ett antal riskkällor, samt
föreslår möjliga åtgärder. Riskanalysen i standarden har applicerats och tolkats
utefter de förutsättningar som gäller i Stockholm, vilket har mynnat ut i en Preliminary Hazard Analysis (PHA).
PHA utvärderar åtta olika alternativ för de tre huvudtyperna:
•

Larm
o Endast larm
o Larm med staket

•

Traditionella barriärer (PSD)
o Låg, 1.2 m
o Halvhög, 1.5-1.7 m
o Hög, 2.1 m
o Hög och tät

•

Flexibel ridå (RPSD)
o Låg, 1.2 m
o Hög, 1.8-2.1 m
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PHA:n identifierar ett trettiotal olika händelser rörande personsäkerhet som
kan inträffa vid plattform, till exempel att en person av misstag trillar ner på
spår och blir påkörd och den vanligaste händelsen framförhopp (suicid). Även
ett antal nya händelser som uppstår i och med att barriärerna introduceras är
analyserade, exempelvis att en barriär fastnar i öppet läge och en resenär trillar
ner på spåret.

För varje händelse analyseras varje alternativs förmåga
att förhindra att händelsen uppträder:

På följande sida visas resultatet av PHA:n för de mest frekventa händelserna.
Ett antal slutsatser kan dras av analysen:
•

Barriärer
Barriärerna har en hög förmåga att förhindra olyckor men höjden är
väldigt viktig. En hög PSD omöjliggör flertalet av de högfrekventa händelserna medan en låg endast stoppar direkta olyckshändelser.

•

Flexibel ridå
En hög flexibel ridå motsvarar i stort nyttan av en hög traditionell barriär. Jämfört med dessa så är det endast två av de högfrekventa händelserna som den flexibla ridån inte omöjliggör utan endast kraftigt försvårar.

•

Larm
Larmen har generellt en lägre förmåga att förhindra oönskade händelser. De påverkar inte händelser där en person med vilja hoppar ned på
spår och de försvårar endast något de rena olyckshändelserna, till exempel förhindras inte händelsen att man av en olyckshändelse trillar ner på
spåret precis innan ett tåg kommer.
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Person har av misstag (t.ex. berusade eller
synskadade) fallit ner på spåret och blir påkörd

Person på plattform inkräktar på fria rummet och
träffas av tågsom kör in på stationen

Obehöriga tar sig från plattformen ut i
skyddsutrymmet mellan stationer men kommer ut
i spåret och blir påkörda

1

1

0

2

0

1

1

1

2

Larm +
staket

2

1

1

3

1

1

PSD
120 cm

3

2

2

2

3

2

2

PSD
150 cm

3

2

3

2

3

2

2

PSD
170 cm

3

2

3

3

3

3

2

PSD
210 cm

3

2

3

3

3

3

2

0-3*

1

1

1

3

1

1

PSD
RPSD
Hög och tät 120 cm

0-3*

1

3

2

3

2

2

RPSD
170 cm

0-3*

1

3

2

3

2

2

RPSD
180-210 cm

Person har med vilje (t.ex. för att plocka upp
något) hoppat ner på spåret och blir påkörd

0

2

3

Larm

Suicide

0

3

Hazard

Passagerare faller eller kliver ner och fastnar
mellan tåg och plattform och tåget startar

0-3*

Passagerare faller mellan vagnarna och kommer
åt strömskenan eller tåg i rörelse
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4.2.4 Olycksfallsstatistik
För att kunna utvärdera plattformsskydden ur ett personsäkerhetsperspektiv
måste hazardanalysen kompletteras med underlag för hur ofta de olika händelserna inträffar. Statistiskt underlag har hämtats in från olika källor.
Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med goda och relevanta kunskapsunderlag, vilket inkluderar bland
annat statistik inom bantrafik och kollektivtrafik. Från deras publikationer går
det att hämta ut antal dödsfall och allvarliga olyckor i tunnelbanan, vilket baseras på kontakter med operatör, polisväsen och sjukvårdsinrättningar.
Ur deras statistik kan man avläsa att det är stor variation i antal avlidna och
allvarligt skadade från år till år, men att det verkar finnas svag positiv ökning
över tiden. Några försök till att prognosticera det framtida utfallet görs inte utan
baserat på statistiken från Trafikanalys antas följande:
Antal händelser per år i hela tunnelbanan
– Avlidna
– Allvarligt skadade

Suicid
7
2

Olycka
3
4

Statistik från Trafikanalys: Antal avlidna i tunnelbanan per år (suicid eller olycka)

Statistiken från Trafikanalys rör hela tunnelbanan och skalas ner till antal händelser på endast röda linjen. Som underlag för detta har statistik inhämtats från
SL för de mest högfrekventa händelserna i hazardanalysen. För varje händelse-
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typ finns antal händelser för röda linjen för hela tunnelbanan. Resultatet ger,
föga överraskande, att en tredjedel av händelserna inträffar på röda linjen.
Underlaget från SL utnyttjas också för att ansätta de årliga frekvenserna för de
olika händelserna enligt tabellen nedan.
Avlidna

Händelse

Obehöri ga ta r s i g frå n pl a ttformen ut i s kydds utrymmet mel l a n s ta ti oner men kommer ut
i s på ret och bl i r på körda

Allvarligt
skadade

0.3

0.2

Pers on på pl a ttform i nkrä kta r på fri a rummet och trä ffa s a v tå g s om kör i n på s ta ti onen

0.2

Pers on ha r a v mi s s ta g (t.ex. berus a de s yns ka da de) fa l l i t på s på ret vi d s ta ti on och
s ka da s a v fa l l et

0.6

Pers on ha r a v mi s s ta g (t.ex. berus a de el l er s yns ka da de) fa l l i t ner på s på ret vi d s ta ti on
och bl i r på körd

0.6

0.4

Pers on hoppa r med vi l ja ner på s på ret, t.ex. för a tt pl ocka upp nå got, och bl i r på körd

0.1

0.1

Sui ci d / fra mförhopp

2.3

0.6

Pers on ra ml a t mel l a n pl a ttform och va gn

0.1

Pers on ra ml a t mel l a n va gna r

0.1

Inte möjl i gt i denti fi era hä ndel s er enl i gt ova n

Arbets pl a ts ol ycka

En rimlig hypotes är att antal händelser varierar kraftig mellan olika stationer.
Detta motsägs dock av statistik rörande antal påkörningar vid olika stationer i
tunnelbanan. Det är egentligen endast T-centralen, Slussen och Medborgarplatsen som i statistiken visar en förhöjd frekvens (även om man tar hänsyn till antal linjer som dessa stationer trafikeras med).
Med andra ord så innebär detta att alla stationer, förutom de tre ovan nämnda, i
princip har samma antal avlidna och allvarligt skadade oberoende av antal resenärer och eventuell trängsel. Detta oväntade resultat har stämts av med SLs
expert Jan Ekström och har även testats i ett enkelt hypotestest.
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I beslutstödsmodellen innebär detta att alla stationer ansätts samma händelsefrekvenser förutom T-centralen och Slussen (Medborgarplatsen ligger på Grön
Linje) som uppskattas ligga femtio procent högre.
4.2.5 Suicidprevention
Sjuttio procent av alla avlidna i tunnelbanan beror på suicid och en rimlig fråga
är huruvida dessa dödsfall verkligen kan förhindras och om de i så fall skall ingå
i beslutsstödsmodellen. För att avgöra denna fråga utnyttjas slutsatser från en
rapport som handlar om suicidprevention inom järnvägsystemet. Rapporten
inkluderar en litteraturstudie om suicid i allmänhet och suicid inom järnvägssystemet i synnerhet.
Rapporten är omfattande och endast de viktigaste slutsatserna sammanfattas
här. Först några fakta rörande suicid i Sverige:
•

Suicid är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15-44 år och den
näst vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp.

•

Att begå självmord genom att på något sätt placera sig framför ett tåg är
den fjärde vanligaste självmordsmetoden i Sverige.

•

Av omkomna i järnvägstrafiken de senaste tio åren är cirka 76 % konstaterade självmord.

•

Varje år tar cirka 60 personer sitt liv genom att på något sätt placera sig
framför ett tåg.
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Det finns olika vetenskapliga perspektiv på suicid och en modell som ofta lyfts
fram är stress-sårbarhetsmodellen av D. Wasserman. En persons hälsa kan illustreras med en cykel genom att jämföra balans, hälsa och liv mot obalans stress
och suicidalitet. Styret representerar ens etik och värdegrunder, skyddshjälmen
social trygghet, ramen personlighet och hjulen psykisk och somatisk hälsa. Suicidala individer är framförallt personer med en livscykel i obalans. Suicidala
tankar kan utlösas hos känsliga personer på grund av flera olika faktorer som
stress, relationsproblem, förluster och sjukdomar. Men det är när flera av dessa
faktorer inträffar samtidigt som personer riskerar att utföra självskadande
handlingar. Innan självmordshandlingen hamnar personen i en återvändsgränd
där denne inte ser något annat alternativ än att ta sitt liv.
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Ett försök att ta sitt eget liv är sällan en enstaka händelse utan snarare resultatet
av en relativt lång process. Processen går olika snabbt och kan upplösas med
tiden, beroende på den suicidala personens livssituation och förmåga att tolka
aktuella livserfarenheter. Figuren nedan visar att det föreligger en tidsperiod
innan ett självmordsförsök, då det suicidala beteendet både kan observeras och
motverkas om personen får möjlighet till vård. Figuren betonar även att det
tidsmässiga stadiet då personen är benägen att genomföra ett självmordsförsök
är relativt kort.

Det är en vanlig missuppfattning att självmord inte går att förebygga och förhindra, men inom litteraturen är det allmänt vedertaget att det går att rädda liv
genom att fysiskt begränsa tillgång till suicidala metoder och platser. Exempel
på detta är en 64 % reducering av kraftiga överdoser paracetamol efter att det
började förpackas i icke-dödliga doser och en kraftig reducering av antalet hopp
från broar efter att stängsel har installerats.
Ett motargument till att lägga resurser på att begränsa tillgång till platser och
metoder för suicid är att de självmordsbenägna personerna då byter plats eller
metod. Många forskare menar att en viss metodsubstitution uppstår om man
förhindrar tillgång till den mest föredragna, men att den totala reduceringen av
antalet självmord ändå motiverar restriktionerna. Studier visar att 90 % av dem
som hindrats vid ett allvarligt självmordsförsök dör en naturlig död och att 6080 % inte gör nya självmordsförsök.
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Mer specifikt för plattformsskydd har det i en studie undersökts självmordsfrekvensen före och efter att fysiska barriärer monterats på tunnelbanestationer i
Hongkong. Reduceringen av antalet självmord jämfördes även med intilliggande stationer utan fysiska barriärer. Resultatet visade på 82 % reducering av
självmordsfrekvensen på stationerna med åtgärder. Frekvensen på intilliggande
stationer ökade endast med ca 4 % vilket inte var en statistiskt signifikant skillnad. Detta tyder på en mycket låg benägenhet att byta plats om man blir fysiskt
hindrad vid ett första försök.
Med stöd av ovan nämnda rapport dras slutsatsen att barriärer är effektiva ur
perspektivet suicidprevention genom att de förhindrar tillgång till metod och
plats och utnyttjar att stadiet då en person är benägen att genomföra ett självmordsförsök är relativt kort. Beslutstödsmodellen tar därför med avlidna på
grund av suicid, men för att ta höjd för att det trots allt finns en viss metod- och
platssubstitution räknas endast 80 % av förhindrade självmordsförsök som ett
sparat liv.
Slutsatser och antaganden som har gjorts har stämts av i ett möte med experter
från NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa).
4.2.6 Leverantörsdata
Inför vintertesterna av plattformsbarriärer begärdes information in från leverantörerna rörande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priser för barriärer
Installationskostnader
Förväntad livslängd
Kostnader för förebyggande underhåll
Kostnader för eventuella större översyner
Kostnader för avhjälpande underhåll
Total felfrekvens för samtliga fel
Total felfrekvens för trafikstoppande fel

Informationen har granskats och generellt bedömts trovärdig förutom felfrekvenser som har ifrågasatts. Två av alternativen har 14 respektive 33 år mellan
trafikpåverkande fel per station, vilket bedöms som orimligt.

53(84)
PU
Progam
Program röda linjens uppgradering

RAPPORT
2016-01-20

Ärende/Dok. id.

SL 2014-2374
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Leverantörsdata för barriärer

För att få mer rimliga värden för tillförlitligheten har erfarenheter från Jubilee
Line i London efterfrågats. Här har man installerat traditionella barriärer på 17
plattformar med 26 dörrar per plattform, totalt 442 stycken. Under 2013 hade
man 154 trafikpåverkande fel. Hälften av felen var på grund av passagerare eller
att man inte hittade något fel vilket normalt sett inte täcks av leverantörers värden. Erfarenhet från Jubilee Line indikerar att trafikpåverkande fel motsvarar
hälften av samtliga fel.
Uppskalat till röda linjen med 78 plattformskanter skulle detta motsvara totalt
652 trafikpåverkande fel om året, eller cirka 8 per plattformskant. Under 2012
utfördes ett projekt på Jubilee Line i syfte att öka tillförlitligheten för barriärerna med kraftiga förbättringar som resultat. Det kan finnas skäl att tro att ytterligare åtgärder kan förbättra tillförlitligheten och att siffrorna ovan är i överkant.

En annan källa till erfarenhet är fordonens dörrsystem. Varje fordon har lika
många dörrar per sida som en plattformskant (antaget en traditionell barriär),
och det är i princip lika många dörröppningar på fordonet som det blir på en
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plattform. Det är dessutom i stort samma komponenter och samma tillverkare
av plattformsdörrar som fordonsdörrar. Allt sammantaget är det rimligt att anta
i stort lika många fel på plattformsdörrar som på fordonsdörrar. Ett fordon har
typiskt enligt leverantör en felintensitet på i storleksordningen cirka 20 fel per
miljoner kilometer, och i praktiken ungefär dubbelt så många. Detta skulle motsvara cirka 150-300 fel per år på röda linjen.
En flexibel ridå består av sju sammankopplade dörrsystem att jämföras med de
traditionella dörrarna som består av tjugofyra. Den flexibla ridån har dessutom
en enkel konstruktion som kan förväntas ha en hög tillförlitlighet, vilket har
bekräftats under vintertesterna.
Baserat på ovanstående har följande felfrekvenser antagits:

4.2.7 Stationsinventering
En inventering av röda linjens 36 stationer har utförts av för att få en samlad
kostnadsbedömning av åtgärder och konsekvenser för installation av plattformsskydd. Inventeringen rör el- och byggåtgärder.
Inventeringen rörande elåtgärder inkluderar:
•
•
•
•

Elrum och teknikutrymmen för uppsättning av teknisk utrustning
Förutsättningar för att mata/försörja ny utrustning i reservkraftsyfte
Tele/fiber för kommunikation med ny utrustning
Kanalisationsvägar till och kring plattformar för att dra fram kablar

Slutsatserna rörander el är att förutsättningarna för plattformsskydd är väldigt
goda. Det finns ingen station som döms ut ur elsynpunkt även om vissa kräver
mer åtgärder än andra. SL sköter sina anläggningar och har löpande underhåll
vilket har noterats vid inventeringen.
Inventeringen rörande byggåtgärder inkluderar:
•

Förstärkning av plattformskant vid installation av plattformsbarriärer
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•

Utbyggnad av befintligt plattformstak för utomhusstationer

Slutsatserna rörande byggåtgärder är att underjordstationerna lämpar sig väl
för infästning av plattformsbarriärer medan ovanjordsstationerna kräver omfattande kompletterande åtgärder. För ovanjordsstationerna bör man noga överväga möjligheten att samordna infästningarna av barriärer med framtida renovering/utbyte av ålderstigna betongelement.
Kalkylerna för att bedöma kostnader inkluderar entreprenad och byggherrekostnader och har beräknats med en succesiv kalkylmetod som resulterar i en
sannolikhetskurva över projektets slutkostnadsprognos. En fast förutsättning
har varit att verksamheten i tunnelbanan skall vara i drift under det planerade
projektet och att arbeten kommer att behöva utföras nattetid.
Kostnader för installation av plattformsskydd samt eventuella ventilationsåtgärder, arkitektoniska åtgärder och belysningsåtgärder ingår ej.
Stationsinventeringen inkluderar en bedömning av stationernas förutsättningar
för att kompletteras med olika barriärtyper ur ett arkitektoniskt och konstmässigt perspektiv. De viktigaste aspekterna från rapporten sammanfattas nedan:
•

Trängsel på plattform
Installation av barriärer innebär för de flesta stationer att den utnyttjbara delen av plattformen ökar med 50-60 cm vilket leder till minskad
trängsel. En motsatt effekt uppnås på stationer som har en mycket stor
trängsel, t.ex. T-centralen i rusningstrafik, där kontrastfältet på plattformen utnyttjas som en fri korridor för många trafikanter.

•

Rumslig påverkan
Installation av barriärer leder till en försämrad utsikt och att rumskvaliteterna försämras. Utsikt betyder i detta sammanhang inte bara att
kunna se ut över ett närlandskap utan har även betydelse för den upplevda storleken av rummet: Att från ena sidan av T-centralens plattformar med trapphus, inredning och folkmängd kunna urskilja väggen på
utsidan av spåret på andra sidan plattformen bidrar i hög grad till att
minska trängselkänslan.

•

Konst
Inventeringen rörande konst har endast haft inriktning på konst som
finns i direkt anslutning till plattformarna och speciellt den konst som
finns på spårväggen sett från plattformen. Generellt blir konstens del av
rumsupplevelsen väldigt reducerad vid ett införande av en traditionell
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barriär men även vid införande av en flexibel ridå. Den ökade tryggheten
kan däremot för flertalet trafikanter troligtvis upplevas som en mer primär faktor i plattformsmiljön. Ett trygghetsprojekt kan alltid antas ha
hög acceptans.
Andra aspekter som berörs i rapporten är design, brandskyddbeskrivning, klotter, skadegörelse, reklam, belysning, övervakningskameror, städning, snöröjning, tillgänglighet och varseblivningsmarkeringar. För en utförlig beskrivning
av dessa aspekter hänvisas till rapporten.
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4.2.8 Resenärspåverkan
Installation av plattformsskydd leder till en mer komplicerad teknisk miljö med
ytterligare ett system som kan fallera och orsaka störningar i trafiken. För barriärer handlar det framförallt om att de inte öppnar eller stänger korrekt, och
för larmsystem handlar det om mängden larm och falsklarm.
Önskvärt är att merparten av händelserna ska kunna analyseras och åtgärdas
från Trafikledningscentralen (TLC) med relativt korta åtgärdstider och minimal
påverkan på trafik och resenärer. Som underlag för sina beslut har TLC tillgång
till larmdata från systemen och filmsekvenser från kameror på plattformar. Om
inte händelserna kan åtgärdas från TLC kommer det att krävas personal på
plats. Ambulerande personal har typiskt en inställelsetid på i storleksordningen
10 minuter vilket leder till längre driftstopp och mer förseningar för resenärer.
För att i beslutstödsmodellen särskilja lösningar med olika många händelser och
olika behov av åtgärder har en analys gjorts för att beräkna konsekvenser av
störningar på röda linjen. Konsekvenserna värdesätts ekonomiskt genom att
titta på hur de påverkar resenärerna i form av förseningar kombinerat med deras betalningsvilja för att undvika förseningar.
Ett transportsystem är väldigt komplext och för att kunna göra en analys enligt
ovan har det krävts ett antal förenklingar och antaganden. Utan dessa antaganden skulle det krävas en väldigt mycket mer komplicerad och sofistikerad simuleringsmodell med krav på detaljerad indata. För utvärdering av plattformsskydd är det inte nödvändigt med en exakt beräkning av förseningskostnader
utan det räcker med en storleksordning. Antagandena som har gjorts är följande:
•
•
•
•
•
•

Vi räknar på en linje och ignorerar påverkan på andra linjer
Vi antar att resenärer inte byter resealternativ på grund av förseningarna
Vi tar inte hänsyn till förseningars påverkan på eventuella bytestider
Eventuell extra trängsel på fordon som följd av förseningar ignoreras
Det görs förenklade antaganden om förmåga att ”köra ifatt” efter en försening.
Det har antagits ett utjämnat resande med lika många resenärer per station

Analyserna har gjorts utifrån förväntad trafik år 2020 för rusningstrafik, helgtrafik och övrig tid. Vid en försening är det tre kategorier av resenärer som påverkas, resenärer på det stoppande tåget, resenär på bakomvarande tåg och resenärer på kommande stationer. Konsekvenserna för respektive kategori räknas
ut i analysen och läggs ihop. I diagrammet nedan visas resenärsförseningen i
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timmar som funktion av initial försening i minuter för tre olika förmågor att
köra ikapp efter förseningen.

Förseningskurvorna har ett förväntat exponentiellt utseende: ett dubbelt så
långt stopp leder till dubbelt så långa förseningar för dubbelt så många resenärer samtidigt som det tar dubbelt så lång tid att köra ikapp.
För händelser som kräver personal på plats är det rimligt att anta en initial försening på cirka tretton minuter bestående av en inställelsetid på tio minuter och
en relativt kort åtgårdstid på tre minuter. Detta skulle leda till en förseningskostnad på cirka 60 tusen kronor per händelse, viktat över rusning, helg och
övrig tid.
Detta värde på 60 tusen kronor har lagts in i beslutstödmodellen som en fast
kostnad per händelse som kräver personal på plats. Händelser som kan
fjärråterställas har i sammanhanget försumbara kostnader och ignoreras i modellen.
4.2.9 Vintertester av spårbeträdandelarm
Uppgiften för ett spårbeträdandelarm är att detektera och ge larm när personer
eller större objekt olovligen befinner sig i spårområdet. När ett larm utlöses vid
en plattform ska detta område automatiskt spärras för trafik. För att detta ska
kunna ske så snabbt som möjligt måste larmsystemet vara integrerat med tra-
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fikstyrningssystemet. Med hjälp av en videosekvens av den händelse som utlöste
larmet ska en operatör kunna vidta nödvändiga åtgärder eller häva spärren. Den
främsta nyttan med att införa spårbeträdandelarm skulle vara dess förmåga att
tidigt upptäcka personer i spårområdet så att olyckor kan undvikas.
Inget enstaka kommersiellt spårbeträdandelarmsystem hittades som bedömdes
kunna klara vinterklimatet i Stockholm. Fältförsök utomhus vintertid visade
dock att det fanns sensorer som skulle kunna ingå som komponenter i ett spårbeträdandelarmsystem. Ett koncept för spårbeträdandelarmsystem togs fram
som bygger på samverkan mellan olika sensorslag, s.k. datafusion. Unika tester
av några realisationer av systemkonceptet genomfördes vintertid på stationer
inomhus (Karlaplan) och utomhus (Sätra).
Utredningen visade att det är möjligt att ta fram ett spårbeträdandelarmsystem
för plattformar på röda linjen med både hög detektionsförmåga och få
falsklarm. Utredningen konstaterar att det inte är mängden falsklarm som är
problemet utan det höga antalet olovliga spårbeträdande. Dessa har visats sig
vara 10 gånger fler än vad som har varit tidigare känt i form av rapporterade
händelser, vilket skulle innebära att det sker totalt 2000-2500 spårbeträdande
per år på röda linjen.
Händelser som har inträffat under testperioden har analyserats i samarbete
med personal från trafikledningscentralen. Dessa har bedömt vilka händelser
som kan återställas av trafikledare och vilka som kräver personal på plats. Baserat på dessa bedömningar uppskattades det krävas 400-600 utryckningar per
år.
I utredningen ingick även att utreda spårbeträdandelarm längs linjen mellan
stationer. Sensorer som används vid plattforms befanns inte lämpliga, däremot
visade sig en vibrationskänslig fibersensor ge goda resultat i tester. Resultatet av
dessa tester visade att sensorn kan detektera personer som går i spårområdet.
Systemet skulle kunna användas som ett icke stoppande och icke säkerhetskritiskt system för övervakning av banan.
4.2.10 Vintertester av plattformsbarriärer
Vintertesterna med plattformsbarriärer utfördes på Åkeshovs station vintern
2014/2015. Plattformsbarriärer är vanliga i många länder men är normalt placerade på stationer under mark eller i skyddat läge utomhus i varmare klimat.
Syftet var därför att insamla erfarenheter för att kunna bedöma om de platt-
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formsbarriärer som finns på marknaden idag även fungerar utomhus under de
väderförhållanden som är vanliga i Stockholm vintertid.

Figur 2 Barriärer och teknikhus vid Åkeshov

Efter genomförda tester kan konstateras att
-

leverantörerna som deltagit i vintertesterna anser att de kan leverera
plattformsbarriärer med de väderförutsättningar som präglar Stockholms tunnelbana utomhus vintertid,

-

utredningen bedömer att leverantörernas produkter måste förbättras ytterligare för att tillförlitligheten och underhållsmässigheten utomhus
vintertid ska bli acceptabel.

I en samlad bedömning av hittills gjorda erfarenheter, inte bara relaterade till
vinterförhållanden, konstaterar projektet vidare att
-

plattformsbarriärer uppfattas positivt av allmänhet och personal,

-

resenärers och i synnerhet funktionshindrades trygghet och säkerhet
ökar,
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-

barriärernas höjd är avgörande för deras förmåga att förhindra spårbeträdande. Till exempel är 1.7 meter inte tillräckligt för att hindra personer
som vill ta sig över men bedöms vara tillräckligt för att hindra olyckor.

-

endast ett av de testade alternativen är anpassat för att klara flera fordonstyper med olika dörrplacering. Detta alternativ öppnar med stor
bredd och stänger med vertikal nedåtgående rörelse.

-

plattformsbarriärer ställer krav fordonens stopprecision och kan påverka
inbromsningstider. Barriären med breda öppningar var det alternativ
som påverkade inbromsningstiderna minst.

-

TF Riktlinjer, till exempel för elektrisk jordning, måste uppdateras så att
de stödjer installation av plattformsbarriärer,

-

metoder för infästning av barriärer på befintliga stationers plattformskanter behöver anpassas och optimeras med hänsyn till de ibland
ogynnsamma förutsättningarna,

-

stabilitet hos barriärerna är villkor för en god funktion och livslängd,

-

montagearbetena ska kunna gå snabbt att utföra för att minimera trafikpåverkan.

4.2.11 Kostnadsmodell
För att belysa principerna från LCC och analys av samhällekonomiska nyttor återger vi nedan den kostnadsmodell som det har resulterat i utan att gå på djupet med alla detaljer.
På högsta nivån har vi LCC-kostnader, trafiksäkerhetsrelaterade kostnader och sist nyttor/onyttor kopplade
till resenärer.
LCC-kostnader
För LCC har vi investeringskostnader för den tekniska
lösningen tillsammans med installationskostnader på
de olika plattformarna. För att installationen skall vara
möjlig måste en del plattformsanpassningar göras,
främst för plattformslösningar där det kan bli aktuellt
med förstärkning av plattformskanter men även byg-
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gande av teknikrum och kanalisation. Det krävs även initiala kostnader för att
integrera med befintliga stödsystem såsom trafikstyrningssystem och larmsystem.
Varje alternativ har underhållskostnader associerade med sig. Det handlar om
rengöringskostnader, kostnader för avhjälpande och förebyggande underhåll,
och eventuellt även kostnader för större översyner som krävs för att hålla systemet i drift över livslängden.
Inga direkta driftkostnader för systemet har identifierats förutom elförbrukning
vilken i sammanhanget har klassats som icke signifikant och inte tagits med.
Varje lösning kommer dock att orsaka händelser som kräver omdelbar åtgärd
för att inte störa trafiken och orsaka förseningar. För plattformslösningar kan
det vara att dörrar inte stängs eller inte öppnas och för sensorlösningar kan det
vara att de larmar om spårbeträdande (inbegripet falsklarm). Dessa händelser
kräver åtgärd av antingen personal på OCC eller ambulerande personal på plats,
vilket betraktas som driftskostnader.
Trafiksäkerhet
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För dödsfall och olycksfall har man bra historisk statistik, se kapitel
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Person har av misstag (t.ex. berusade eller
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Person på plattform inkräktar på fria rummet och
träffas av tågsom kör in på stationen
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i spåret och blir påkörda
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åt strömskenan eller tåg i rörelse
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Olycksfallsstatistik Denna statistik tillsammans med en expertanalys, se kapitel
Hazardanalys, för att bedöma de olika alternativens förmåga att förhindra olika
typer av oönskade händelser leder till att man kommer att kunna uppskatta reduktionen i antalet dödsfall.
I publikationer från ASEK finns riktlinjer på hur liv ska värderas och detta värde
multipliceras med den uppskattade reduktionen i antalet dödsfall och ses som
en nytta som dras från kostnaderna.
Kundrelaterade kostnader
Varje alternativ kommer att orsaka händelser som kräver omdelbar åtgärd för
att inte störa trafiken och orsaka förseningar, händelser som måste åtgärdas av
antingen personal från OCC eller ambulerande personal. Beroende på vem som
åtgärdar problemet och hur komplext problemet är så får man olika stora störningar i trafiken.
Det har tagits fram en grov modell som beräknar påverkan på resenär i form av
totalt antal förseningsminuter givet en initial störning, och från ASEK finns det
riktlinjer hur förseningar skall värderas. Detta tillsammans ger möjlighet att
utifrån från olika händelser beräkna en förseningskostnad i beräkningsmodellen.
Det har diskuterats att man generellt för plattformslösningar får en bättre genomströmning av resenärer i samband med av- och påstigning. Detta skulle
kunna leda kortare restider vilket tillsammans med värdering av restid i ASEK
kan översättas till en restidsnytta. I dagsläget har det inte varit möjligt att uppskatta dessa restidsförkortningar och de har därför inte tagits med i den slutliga
modellen.
Kostnadsperspektiv
Kostnadsmodellen tillåter att man belyser beslutssituationen ur olika perspektiv. Det är framförallt tre perspektiv som är intressanta:
•

Kortsiktigt perspektiv
I det kortsiktiga perspektivet ligger fokus på initiala investeringar som
skall ställas mot tillgänglig investeringsbudget

•

Långsiktigt perspektiv
I det långsiktiga perspektivet inkluderas, förutom initiala investeringar,
fortlöpande kostnader för drift och underhåll. Ställs mot tillgänglig total
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budget.
•

Samhällsekonomiskt perspektiv
Det samhällsekonomiska perspektivet inkluderar även icke prissatta nyttor i det långsiktiga perspektivet, för att belysa nyttor som inte fångas i
en ren kostnadskalkyl.

4.2.12 Kostnadsanalyser
En detaljerad kostnadsanalys återfinns i bilaga 1, Kostnadsanalys helautomatisk drift, som av upphandlingstekniska skäl belagts med sekretess (K3).
Sammanfattning av kostnadsanalyser
Den flexibla ridån utmärker sig som det mest attraktiva allternativet där nytttorna i det samhällsekonomiska perspektivet överstiger kostnaderna.
Larmalternativet baserat på laserscanners är det alternativ som har lägst kostnader i det långsiktiga perspektivet (investeringar, drift och underhåll).
Gemensamt för larmalternativen är deras lägre investeringsbehov men att de
straffas ut på grund av ett stort antal spårbeträdande som leder till stora driftskostnader och negativa konsekvenser för resenärer i form av förseningar. Larmalternativen har dessutom inte samma nyttor eftersom de i princip inte förhindrar några suicider och endast en del olyckor.
Larmalternativen löser helt enkelt inte grundproblemet med personsäkerheten
utan skapar istället nya problem med störningar i trafiken på grund av olovligt
spårbeträdande.
De traditionella barriärerna är alternativ med nyttor som motsvarar den flexibla
ridåns men de har en högre kostnadsnivå.
Fördelarna med den flexibla ridån förklaras av en enkelhet i design med låga
kostnader men med en hög tillförlitlighet.
4.2.13 Kvalitetsgranskning
Som ett viktigt led i en vetenskaplig metodik ingår granskning av en extern och
oberoende part. Beslutstödsmodellen har därför granskats för att bedöma rimlighet i metodik, antagna värden och resultat. Sammanfattningsvis så stöder
granskningen beslutstödsmodellen.
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”På det stora hela verkar beslutsstödsmodellen
ge ett ganska trovärdigt resultat.”
De viktigaste kommentarerna i granskningsrapporten är:
•

Skattefaktor
Skattefaktorn är inte medtagen i det samhällsekonomiska perspektivet.
Skattefaktorn är en konsekvens av skatters överskottsbörda på grund av
snedvridande skatter. För SL innebär detta att i ett samhällsekonomiskt
perspektiv så skall alla investeringar och drift & underhållskostnader
multipliceras med 1.15.
Åtgärd; Skattefaktorn har lagts till i beslutstödsmodellen i det samhällsekonomiska perspektivet.

•

Känslighetsanalys av suicid
Plattformsskydden stora nyttor är i stora delar relaterade till möjligheten
att förhindra dödsfall i samband med suicid. Och även om antaganden
som gjorts bedöms som rimliga är det lämpligt att redovisa känslighetsanalyser rörande antagandena.
Åtgärd: Känslighetsanalyser redovisas i den slutgiltiga rapporten.

•

Trängsel vid försening
Beslutstödmodellen inkluderar värdering av förseningar som uppstår till
följd av driftstörningar och sättet som detta görs på bedöms som trovärdigt. Dock inkluderas inte kostnader till följd av trängsel som uppstår vid
förseningar vilket leder till att kostnaderna är underskattade.
Åtgärd: Ingen
Det skulle krävas en mycket mer detaljerad simuleringsmodell med mer
detaljerad indata för att analysera trängsel vid försening. Samtidigt finns
det andra fenomen vid förseningar som inte heller beaktas som gör att
förseningskostnaderna överskattas, t.ex. att resenärer väljer andra resvägar. Förseningskostnader ses som en kostnadsnivå och inte som ett
absolut mått och noggrannheten bedöms som tillräckligt.

•

Dokumentation
Avsaknad av dokumentation vid granskningstillfället är en brist.
Åtgärd: Modell dokumenterad.
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Bristen på dokumentation var en konsekvens av tidsbrist där granskning
utfördes parallellt med uppdatering och dokumentation av modellen.
För en mer utförlig redovisning hänvisas till den fullständiga granskningsrapporten.
4.2.14 Konsekvenser ej medtagna i modellen
Beslutstödsmodellen täcker in de viktigaste konsekvenserna av plattformsskydd, framförallt rörande kostnader, trafiksäkerhet och driftsäkerhet. Det finns
dock en hel del konsekvenser som inte är medtagna och som kort beskrivs nedan.
•

Spårbeträdande
Det är ett stort antal stopp, och ofta långa stopp, i trafiken på grund av
spårbeträdande och ”spring” i tunnlar. Beslutstödsmodellen tar med
dessa händelser om det leder till påkörningar med avlidna eller och allvarligt skadade som följd, men den tar inte hänsyn till händelserna när
det endast leder till driftstörningar och förseningar. Statistiskt underlag
har mottagits från operatör, men på grund av oklarheter och brister
samt det stora mörkertal som finns så är osäkerheterna för stora för att
bedömningarna skall kunna ses som trovärdiga. Preliminära analyser
pekar på nyttor för barriärer i storleksordningen 5-20 miljoner kronor
per år.

•

Trängsel på plattform
Installation av barriärer innebär för de flesta stationer att den utnyttjbara delen av plattformen ökar med 50-60 cm vilket leder till minskad
trängsel. En motsatt effekt uppnås på stationer som har en mycket stor
trängsel, t.ex. T-Centralen i rusningstrafik, där kontrastfältet på plattformen utnyttjas som en fri korridor för många trafikanter.

•

Rumslig påverkan
Installation av barriärer leder till en försämrad utsikt och att rumskvaliteterna försämras. Utsikt betyder i detta sammanhang inte bara att
kunna se ut över ett närlandskap utan har även betydelse för den upplevda storleken av rummet: Att från ena sidan av T-centralens plattformar med trapphus, inredning och folkmängd kunna urskilja väggen på
utsidan av spåret på andra sidan plattformen bidrar i hög grad till att
minska trängselkänslan.

•

Konst
Inventeringen rörande konst har endast haft inriktning på konst som
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finns i direkt anslutning till plattformarna och speciellt den konst som
finns på spårväggen sett från plattformen. Generellt blir konstens del av
rumsupplevelsen väldigt reducerad vid ett införande av en traditionell
barriär men även vid införande av en flexibel ridå. Den ökade tryggheten
kan däremot för flertalet trafikanter troligtvis upplevas som en mer primär faktor i plattformsmiljön. Ett trygghetsprojekt kan alltid antas ha
hög acceptans.
•

Brandskydd
Som en del av stationsinventeringen beskrivs konsekvenserna på brandskydd i samband med installation av plattformsbarriärer. Enligt denna
rapport så bedöms säkerheten mot brand bli minst lika bra som idag och
uppfyller trafikförvaltningens riktlinjer om barriär uppfyller ett antal
krav som specificeras i rapportern.

•

Skadegörelse
Glasytorna på traditionella barriärer innebär risk för att de krossas, avsiktligt och oavsiktligt. En krossad glasruta får inte innebära en försämrad personsäkerhet vilket bör få till konsekvens att specificerad glaskvalitet måste ha hög tålighet, vilket ökar kostnaderna vid inköp och för en
beredskap under driftsskede.
Flexibla ridåns vajrar är obekanta ur skadegörelsesynpunkt. Inget kan ju
krossas men hur de motstår en vajertång är svårbedömt. Man kan också
föreställa sig att vajrarna i sig kan locka till klättring och lek och hur de
motstår en sådan behandling är också okänt.

•

Reklam
Idag finns en stor del av den reklamyta SL säljer på spårväggarna. Vid ett
införande av barriärer attraktiviteten minskar och därigenom även intäkterna. Till vilken grad är svårförutsägbart.
I motsats till ovanstående kan hävdas: Framtida reklam är sannolikt
bildskärmsbaserad med rörliga budskap som pockar på uppmärksamhet
och dessutom har hög luminans som ”tränger igenom barriärer”. Uppmärksamhetsförlusterna skulle därmed inte behöva vara så stora och
något större tapp i reklamintäkter kanske inte behöver befaras.

•

Belysning
Dagens belysning på plattform tillsammans med kontrastfältet kapar en
påtaglig visuell kant mellan plattform och spårutrymme. I en situation
med barriärer får detta mindre betydelse och accentuerandet av barriärens öppningar skulle bli viktigare för att öka orienterbarheten. En ombyggnad av belysningen skulle därför kunna vara önskvärd och aktuell
och skulle kunna ingå i barriärspecifikationen. I likhet med planerat för
Citybanan skulle en sådan belysning kunna vara dynamisk genom att
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tändas strax för tågets ankomst och släckas i samband med stängning av
barriären.
För konst på spårvägg eller utsida spår skulle också en förstärkt spot- eller platsbelysning kunna öka dess närvaro i stationsrummet trots det
skymmande ”lager” en barriär utgör.
•

Övervakningskameror
På många stationer sitter övervakningskameror nära undertakens spårkant. Detta innebär att framförallt att kanalisationsbalken hos den flexibla ridån troligtvis kommer att skymma önskad vy varför kamerorna
troligtvis kommer att behöva flyttas.

•

Städning
Ett eventuellt införande av plattformsbarriärer innebär inga egentliga
konsekvenser för städning av stationer, förutom att det tillkommer ett
moment för städning av en svåråtkomlig yta mellan plattformskant och
barriär. Städning underlättas annars om barriärtyperna utrustas med en
kant nedtill som man kan sopa, skura och spola längs med.

•

Snöröjning
På ytstationer finns avtalade delar av plattformsytan där snö får lagras
upp. Snöröjningen sköts med manuell skottning och ishackning längs
plattformskant.
Vid extrema ansamlingar av snö kan ett ”snötåg” sättas in för uppsamling och bortforsling. Detta består av flakvagnar som kan lastas via barriärernas normala öppningar. Dock måste dessa därmed kunna öppnas
av snöröjningspersonalen.
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4.3 Utvärdering - Driftsalternativ
4.3.1 Beslutstödsmodell
Utvärderingen av driftsalternativ, det vill säga semiautomatisk eller helautomatisk drift, grundar sig på den metodik och de principer som har detaljerats i kapitel Utvärderingmetodik – Grundläggande principer.
Riktlinjer
Strategier
Systemmål

Driftsalternativ

Kostnadsanalys

Life Cycle Cost
Samhällsnytta
Beslutstödsmodell

Plattformsskydd
Fordonsbehov
Personal

Resenärsnytta

Kvalitetsgranskning

Utifrån SLs interna riktlinjer och strategier samt programmets systemmål definieras ett antal möjliga driftsalternativ som utvärderas i en beslutstödsmodell.
De analyserade alternativen är:
•
•
•

Semiautomatisk drift (startläge för C30)
Semiautomatisk drift med införsel av plattformsbarriärer
Helautomatisk drift med införsel av plattformsbarriärer

Beslutstödsmodellen baserar sig på LCC som är en etablerad metodik för utvärdering av alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. LCC har ett kostnadsperspektiv som kompletteras med en analys av samhällsekonomiska nyttor, framförallt
rörande trafiksäkerhet, driftsäkerhet och restidspåverkan.
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Helautomatisk drift kräver att man ersätter förarens förmåga att detektera
spårbeträdanden och stoppa tåget med någon form av lösning för personsäkerhet vid plattform. Utvärdering av plattformsskydd har gjorts separat (se tidigare
kapitel) men resultatet tas med i beslutstödsmodellen.
Med helautomatisk drift behövs färre tåg än med semiautomatisk drift, främst
för att vändtiden blir kortare i och med att föraren inte behöver förflytta sig från
ena änden av tåget till den andra. Eftersom grundbeställningen av C30-fordon
bygger på helautomatisk drift behövs en option på ytterligare fordon lösas ut vid
fortsatt semiautomatisk drift.
Vid helautomatisk drift behövs inga förare. En viss del av dagens förare tillsammans med dagens stationsvärdar antas få en ny roll i form av resenärsnära
värdar på stationer och fordon. Totalt sett leder detta till ett minskat behov av
personal och lägre driftskostnader.
Olika trafikeringsalternativ vid helautomatisk drift har analyserats och pekar på
stora fördelar för resenärer. Till exempel skulle man kunna köra halva tåg dubbelt så ofta utanför rusningstrafik, vilket skulle leda till fler avgångar, minskade
vänte- och bytestider, och totalt sett kortare restider. Den samhällsekonomiska
nyttan av dessa restidsförkortningar är medtagna i beslutstödsmodellen.
Alla underlag och förutsättningar matas in i ett verktyg för kostnadsanalys.
Kostnader analyseras utifrån tre olika perspektiv: kortsiktigt perspektiv med
fokus på initiala investeringar; långsiktigt perspektiv som förutom initiala
investeringar även tar med fortlöpande kostnader för drift och underhåll; samhällsekonomiskt perspektiv som nyanserar bilden genom att inkludera
även icke prissatta samhällsekonomisa nyttor. Kostnadsverktyget möjliggör
rangordning av alternativen, analys av hur kostnader fördelar sig över tiden
samt känslighetsanalyser för att få till stånd robusta och tillförlitliga resultat.
Som ett viktigt led i det vetenskapliga arbetssättet i beslutstödsmodellen ingår
en kvalitetsgranskning av en extern och oberoende part i syfte att bedöma rimlighet i metodik, antagna värden och resultat.
4.3.2 Lösningsalternativ
Vid införande av de nya tunnelbanefordonen och det nya trafikstyrningssystemet på röda linjen öppnas för möjligheten att införa automatisk drift. Automatisk drift kan införas i olika grader, från helautomatisk drift som inte kräver
någon förare
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ombord på fordonet, till olika typer av semiautomatisk drift där förare krävs för
olika arbetsuppgifter. Beslutstödsmodellen utvärderar helautomatisk drift i
jämförelse med semiautomatisk drift.
Helautomatisk drift innebär att föraren ersätts med olika typer av tekniska system och att tåget styrs via trafikstyrningssystemet. Driften övervakas av tekniska system som till exempel urspårnings- och påkörningsdetektorer i fordonen och spårbeträdandeskydd i form av plattformsbarriärer eller spårbeträdandelarm. Systemet bygger på att fordonen har en kontinuerlig kontakt med trafikledningscentralen och att information kan skickas till och från fordon rörande fordonsstatus, bilder från övervakningskameror och styrsignaler av system inom fordonet. Kontakt med passagerare sker med nödtalenheter och informationssystem. Den typ av helautomatisk drift som övervägs innebär att alla
system ska kunna kontrolleras och vid behov i så stor utsträckning som möjligt
återstartas från trafikledningscentralen. I undantagsfall ska dock behörig personal kunna köra fordonet manuellt via en kontrollpanel.
De nya C30-fordonen kommer inledningsvis utnyttjas i en lägre grad av automatisering, så kallad semiautomatisk drift. Semiautomatisk drift innebär en
automatisk drift där föraren fortfarande övervakar driften av tåget och passagerarutbytet på stationerna. Föraren kommunicerar med trafikledningscentralen
och med passagerarna via nödtalenheterna och informationssystemet. Fordonet
styrs av trafikstyrningssystemet men driften startas av föraren vid varje station.
Föraren kan när som helst ta över styrningen av fordonet och köra det manuellt.
Helautomatisk drift förutsätter enligt standard någon form av plattformsskydd,
antingen barriärer som förhindrar eller larm som detekterar obehörigt spårbeträdande. Att införa plattformsskydd är den enskilt största kostnaden i samband
med en övergång till helautomatisk drift, men även om någon form av plattformsskydd är en förutsättning för helautomatisk drift så kan plattformsskydd
installeras även vid semiautomatisk drift. Kombination av semiautomatisk drift
och plattformsskydd är ett tredje utredningsalternativ.
De analyserade alternativen blir därför:
•
•
•

Semiautomatisk drift (startläge för C30)
Semiautomatisk drift med införsel av plattformsskydd
Helautomatisk drift med införsel av plattformsskydd
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4.3.3 Plattformsskydd
För att ersätta föraren och dennes uppgift att övervaka färden behöver ett helautomatiskt system innehålla någon form av plattformsskydd mot obehörigt spårbeträdande. Det finns i huvudsak två alternativ av plattformsskydd: antingen
hindras personen med hjälp av någon form av barriär, eller så övervakas spårområdet med hjälp av larm, som detekterar om någon eller något tagit sig ner
på spåret och då med automatik stoppar ankommande trafik.
Att införa plattformsskydd är den största enskilda kostnaden i samband med en
övergång till helautomatisk drift samtidigt som det generar en stor nytta för
resenärer, främst med avseende på personsäkerhet i form av minskat antal avlidna och allvarligt skadade.
Även om någon form av plattformsskydd är en förutsättning för helautomatisk
drift sån kan plattformsskydd installeras även vid semiautomatisk drift. Semiautomatisk drift kombinerat med införsel av plattformsskydd är ett av utvärderingsalternativen.
Utvärdering av plattformsskydd har gjorts i en egen analys och resultatet från
denna analys lyfts in i beslutstödsmodellen. Det alternativ av plattformsskydd
som faller bäst ut i utvärderingen är en lösning baserad på en innovativ teknik i
form av en flexibel ridå. Det är en lösning med breda vertikala öppningar som
höjer och sänker sig synkront med fordonets dörrar, och som dessutom klarar
flera fordonstyper med olika dörrplaceringar.

Den flexibla ridån utmärker sig som det mest attraktiva allternativet där nytttorna i det samhällsekonomiska perspektivet överstiger kostnaderna. Fördelarna med den flexibla ridån förklaras av en enkelhet i sin design med låga investeringskostnader och med hög tillförlitlighet.
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4.3.4 Fordonsbehov
Med helautomatisk drift behövs färre tåg än med manuell drift, främst för att
vändtiden blir kort i och med att föraren inte behöver förflytta sig från ena änden av tåget till den andra. Eftersom grundbeställningen av C30 bygger på det
behov av tåg som finns med helautomatisk drift behövs ytterligare fyra till fem
tåg (motsvarande åtta till tio fordon) för att bedriva samma trafik om det inte
införs helautomatisk drift. För semiautomatisk drift har kostnaden för åtta extra
fordon tagits med i beslutstödsmodellen (kostnad per tåg är 56 miljoner kronor).
Ett alternativ till extra fordon är att tillsätta mer personal för att kunna ha två
eller fler förare vid varje tågvändning. Detta snabbar i och för sig upp vändningstiderna men leder till högre driftkostnader. Erfarenhetsmässigt så leder
detta alternativ också till en mer störningskänslig drift. Beslutstödmodellen tar
av dessa anledningar inte hänsyn till detta alternativ.
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4.3.5 Personal
Det är inte möjligt att inom ramen för analysen bestämma hur röda linjen skall
bemannas vid en eventuell övergång till helautomatisk drift utan detta blir en
fråga för förvaltning och framtida operatör. Det är dock möjligt att titta på vilken potential av personalbesparing som finns genom att jämföra situationen på
röda linjen med andra operatörer av helautomatisk drift, framförallt Köpenhamn Metro. I dagsläget gäller följande:

Köpenhamns Metro har ett driftkoncept där man bryter ner sin linje i områden
med tre eller fyra stationer, förutom ett område som har sex stationer. Varje
område har 2-3 anställda som ansvarar för driften i sitt område genom att ambulera runt mellan stationer och tåg. Utöver driftspersonal i områdena finns det
ett antal anställda för driftsupport och supervisors. Totalt är det 27 i arbete och
64 lediga med en total bemanning på 91 anställda.
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Skulle samma koncept tillämpas på röda linjen skulle man få en indelning i tolv
områden. För varje område ansvarar tre anställda, förutom områdena
T-centralen och Slussen som har fem anställda. Tillsammans med supervisors
och driftsupport skulle man få uppskattningsvis 56 i arbete och 128 lediga, totalt
184.

I dagsläget har röda linjen 198 förare och 71 kundservicevärdar, totalt 269, enligt uppgift från dagens operatör. Vid en utökad drift från 24 till 30 tåg i timmen
är det rimligt att det krävs fler förare, uppskattningsvis 20 stycken.
Helautomatisk drift skulle med koncept enligt Köpenhamn potentiellt minska
behovet av driftspersonal från 289 till 184, vilket motsvarar 36 procent. Enligt
uppgift från operatör kostar en förare 486000 kronor per år, vilket inkluderar
övertid och mertid samt social avgifter. Besparing i ekonomiska termer skulle
därför bli 51 miljoner kronor per år.
Railway and Transport Strategy Centry (RTSC) vid Imperial College har i samarbete med metronätverken CoMET och Nova gjort en benchmarking av UTO i
världen. De har bland annat jämfört bemanning och konstaterar ”Thus UTO can
enable 30-70% lower staffing level”.
I beslutstödsmodellen antas konservativt en minskning av driftspersonalen på
40% vilket motsvarat 56 miljoner kronor per år. Samtidigt antas ett scenario där
man håller uppe personaltätheten under de första två åren för att ta hand om

78(84)
PU
Progam
Program röda linjens uppgradering

RAPPORT
2016-01-20

Ärende/Dok. id.

SL 2014-2374
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

barnsjukdomar och för att vid behov forma nya resenärsbeteenden. Efter de
första två åren minskas personalen succesivt för att efter fem år stabiliseras på
långsiktig nivå.

Kostnader för driftspersonal vid helautomatisk drift för de första 15 åren

4.3.6 Resenärsnytta
Som underlag till beslutstödsmodellen har trafikanalyser utförts för att utvärdera ett antal scenarier som är tänkbara eller möjliga om en helautomatisk drift
av tunnelbanetågen införs. Trafikanalyserna har gjorts med Trafikförvaltningens nätutläggningsmodell VISUM kopplad till prognosmodellen Sampers för
efterfrågeberäkning. Samhällsekonomiska kalkyler har utförts med Trafikförvaltningens samhällsekonomiska beräkningsmodell SAMS. Analyserna har utgått från att Stockholm år 2030 har den infrastruktur för kollektivtrafiken, och
den fördelning av bostäder som förhandlades fram år 2013 i Stockholmsförhandlingen.
År 2030 kommer tunnelbanans spårinfrastruktur att vara utbyggd jämfört med
i dag men röda linjen kommer inte att beröras av någon utbyggnad av spår eller
stationer, däremot kommer trafikeringen att utökas. För analyserna har ett jämförelsealternativ skapats med dagens trafik och markanvändning (befolkning,
arbetsplatser m.m.) inkodad. Det innebär att röd tunnelbana trafikeras av två
huvudlinjer:
•
•

Linje 13 Norsborg – Ropsten med 5-minuterstrafik i högtrafik
Linje 14 Fruängen – Mörby centrum med 5-minuterstrafik i högtrafik
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•

Linje 15 Alby – Mörby centrum med 10-minuterstrafik som insatståg
främst i högtrafik

Under övrig tid dagtid på vardagar trafikeras linjerna med lägre turtäthet.

Fyra utredningsalternativ har analyserats för morgonens maxtimme samt för ett
genomsnittligt vardagsdygn för prognosåret 2030. Analysen av resultaten har
huvudsakligen skett på dygnsnivå för att studera hur förändringar påverkar resandet över hela trafikdygnet.
UA1: Dubblerad turtäthet under mellantrafik
I UA1 har samtliga linjer på Röd linje fått ökad turtäthet under tiden mellan
högtrafikperioderna på vardagar, ca kl 9-15. Utbudet under mellantid blir därmed samma som under högtrafik.
UA1b: Dubblerad turtäthet under mellantrafik med kortare restider
I UA1b har utvärderats ett scenario där turtätheten ökas under mellantid i likhet
med UA1, men att körtiderna också kortas för att utvärdera vad det kan innebära för resandet om tågen får en möjlighet att under en längre tid och mellan
fler stationer hålla en maxhastighet på 80km/h. I snitt betyder det att restiderna på röda linjen förkortas med ca 7%. Detta alternativ förutsätter en del fysiska
ombyggnationer av spår och växlar, vars kostnader INTE ingår i den samhällsekonomiska kalkylen.
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UA2: Skip-Stop mellan Norsborg och Liljeholmen
I UA2 har ett trafikeringsalternativ analyserats där trafiken från Norsborg delas
upp i två linjer som trafikerar varannan station in till Liljeholmen och därefter
trafikerar alla stationer. Avsikten med detta trafikupplägg var att pröva om de
kortare restiderna in till city som det resulterar i kan ge ett ökat resande.
Alternativet har avfärdats då det redan i ett tidigt skede av analyserna stod klart
att alternativet inte uppvisade några positiva effekter på resandet.
UA3: Expresståg mellan Skärholmen och Liljeholmen
I UA3 har ett trafikeringsalternativ analyserats där hälften av tågen på Norsborggrenen blir en form av expresståg som inte stannar vid stationerna mellan
Skärholmen och Liljeholmen och på så vis ger kortare restider till Stockholm
City för resande från de yttersta stationerna på Norsborggrenen.
UA1, UA1b och UA3 har alla beräknats ha sammanlagt positiva effekter. Högst
effekter beräknas UA1b få, där framför allt de restidsnyttor som resenärerna får
i och med både förbättrad turtäthet i mellantrafik samt restidsförbättringar bidrar till de höga nyttorna. Alternativens sammanlagda effekter under ett år,
prognosåret 2030, redovisas nedan:

I beslutstödmodellen har det valts att ta med UA1 – dubblerad turtäthet under
mellantrafik. Alternativet med kortare restider har inte tagits med även om det
har större nyttor, detta på grund av de okända ombyggnadskostnader som detta
förutsätter.
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Den samhällsekonomiska nyttan av dubblerad turtäthet är 251 miljoner kronor
per år vilket kanske kan anses högt. Uttryck i restidsvinst per resenär innebär
det dock bara en och en halv minut, vilket får anses rimligt.
4.3.7 Åtgärder i samband med övergång till helautomatisk drift
Inom ramen för förvaltningschefens uppdrag har ett antal tidskritiska åtgärder
genomförts för att möjliggöra helautomatisk drift på röda linjen. Utöver dessa
behöver ytterligare åtgärder vidtas, framförallt rörande personsäkerhet och
driftsäkerhet. Se kapitel Rekommenderade åtgärder för detaljer.
4.3.8 Kostnadsanalyser
En detaljerad kostnadsanalys återfinns i bilaga 1, Kostnadsanalys helautomatisk drift som av upphandlingstekniska skäl belagts med sekretess (K3).
Sammanfattning
Helautomatisk drift tillsammans plattformsskydd är en samhällsekonomisk
vinstaffär där nyttorna vida överstiger kostnaderna.
De extra investeringar som helautomatisk drift kräver motsvaras av minskade
drift- och underhållskostnader i samma storleksordning. I ett långsiktigt kostnadsperspektiv är semiautomatisk och helautomatisk drift att betraktas som
likvärdiga.
Skillnaden mellan alternativen står att finna i de samhällsekonomiska nyttor
som helautomatisk drift tillsammans med plattformsskydd innebär i form av
personsäkerhet och restidsförbättringar. Under en 30-årsperiod uppgår dessa
nyttor till ungefär 6 miljarder.
Plattformsskydd är i sig samhällsekonomiskt effektivt. Alternativet med semiautomatisk drift med plattformsskydd bör dock aldrig bli aktuellt. Helautomatisk
drift är billigare i ett rent kostnadsperspektiv och har dessutom högre samhällsekonomiska nyttor. I princip innebär detta att istället för att investera 440 miljoner kronor i extra fordon så skall man satsa dessa pengar på helautomatisk
drift.
Det som talar emot helautomatisk drift är att det är dyrare än semiautomatisk
drift i rena investeringar. Med hänsyn till de stora samhällsekonomiska nytttorna blir återbetalningstiden cirka tre år.
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4.3.9 Kvalitetsgranskning
Som ett viktigt led i en vetenskaplig metodik ingår granskning av en extern och
oberoende part. Beslutstödsmodellen har därför granskats för att bedöma rimlighet i metodik, antagna värden och resultat. Sammanfattningsvis så stöder
granskningen beslutstödsmodellen.
”På det stora hela verkar beslutsstödsmodellen
ge ett ganska trovärdigt resultat.”
De viktigaste kommentarerna i granskningsrapporten är:
•

Skattefaktor
Skattefaktorn är inte medtagen i det samhällsekonomiska perspektivet.
Skattefaktorn är en konsekvens av skatteras överskottsbörda på grund
av snedvridande skatter. För SL innebär detta att i ett samhällsekonomiskt perspektiv så skall alla investeringar och drift & underhållskostnader multipliceras med 1.15.
Åtgärd; Skattefaktorn har lagts till i beslutstödsmodellen i det samhällsekonomiska perspektivet.

•

Jämförelsealternativ
Det hade varit önskvärt med en ökad tydlighet kring jämförelsealternativ. Framför allt rörande analys av driftsätt där driftsalternativ utvärderas i kombination med barriärer vilket kräver en del i tolkningen av resultaten
Åtgärd: Ingen
Det är svårt att utvärdera helautomatisk drift isolerat eftersom barriärer
eller någon form av plattformsskydd är en förutsättning för UTO.

•

Dokumentation
Avsaknad av dokumentation vid granskningstillfället är en brist.
Åtgärd: Modell dokumenterad.
Bristen på dokumentation var en konsekvens av tidsbrist där granskning
utfördes parallellt med dokumentation av modellen.

För en mer utförlig redovisning hänvisas till den fullständiga granskningsrapporten.
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4.3.10 Konsekvenser ej medtagna i modellen
Beslutstödmodellen är gjord på en övergripande och hög nivå och täcker på en
hög nivå in det viktigaste även om det finns mycket mer att ta hänsyn till på
lägre detaljeringsnivåer.
Generellt kan man säga at helautomatik är väl beprövat och att tekniken finns.
Utmaningen är därför inte tekniken utan snarare dess påverkan på organisation, arbetssätt och rutiner. Denna påverkan är tänkt att utredas i en eventuell
införandefas i samarbete med förvaltningen och är därför inte medtagen i form
av konkreta åtgärder utan endast som uppskattade poster i kostnadsunderlaget.
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