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1. Inledning 

Ett signalsystem består av olika objekt och undersystem som gör det möjligt att styra 

tågtrafiken på ett säkert sätt.  

 

Nuvarande signalsystem är föråldrat och måste bytas ut. Idag har fyra procent av 

ställverken i befintligt signalsystem passerat sin tekniska livslängd, Redan år 2025 

kommer den siffran att ha ökat till nära 25 procent. I bästa fall hinner drygt 40 procent 

av ställverken passera teknisk livslängd innan de har ersatts. En föråldrad anläggning 

ökar risken för trafikstörningar. 

 

För att åtgärda detta kommer dagens, till största delen reläbaserade, ställverk att bytas 

ut mot moderna datorställverk. Eftersom datorställverken kan kontrollera större 

områden än de reläbaserade kommer antalet ställverk att minimeras från omkring 760 

stycken till cirka 160. Ställverken kommer dessutom att standardiseras så att de 15 olika 

generationer som i dagsläget är i bruk reduceras till ett fåtal.  

 

De nya ställverken kommer vara installerade med det EU-gemensamma 

tågskyddssystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS är ett 

digitaliserat tågskyddssystem som bland annat innebär att lokföraren får ett körbesked 

direkt in i en datorskärm i förarhytten, istället för via optiska signaler utmed spåret. 

Tågets ombordutrustning har dessutom kontinuerlig kontakt med tågledningscentralen, 

vilket innebär att körbesked uppdateras i realtid. 

 

Bakgrunden till ERTMS-införandet är en europeisk strategi om gränsöverskridande 

trafik. EU har genom en förordning fattat beslut om att det nya signalsystemet ska 

införas i Europa och det är implementerat i Svensk järnvägslag.   

 

Det nya signalsystemet ger högre driftsäkerhet och därmed fler tåg i tid. Genom en ökad 

grad av digitalisering med färre och mer standardiserade komponenter i anläggningen 

kan underhållet effektiviseras. Digitaliseringen möjliggör införandet av nya funktioner 

så som automatiserat lokförarstöd, realtidsstyrning, proaktiv övervakning etc.  

1.1. Dokumentets syfte och struktur 

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en övergripande beskrivning av de olika 

funktioner, komponenter och den infrastruktur som ingår det framtida signalsystemet 

för järnväg. Uppgraderingen av signalsystemet kan i huvudsak delas upp i två delar. Den 

första delen består i att utveckla mjukvaran som ska installeras i marksystemet av 

ERTMS och den andra i att ansvara för den nationella utbyggnaden av de fysiska 

komponenterna i den framtida signalanläggningen. Det här dokumentet avser främst en 

beskrivning av den fysiska anläggningens utformning, funktioner och komponenter.  
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Dokumentet består av sex kapitel som i stor utsträckning kan läsas oberoende var för 

sig. Dokumentet går också att användas som ett uppslagsverk där den som vill veta mer 

om t.ex. om en specifik komponent eller funktion i signalsystemet kan hoppa direkt till 

det avsedda avsnittet.  

Kapitel 1 är ett inledande kapitel som bland annat ger en introduktion till 

signalsystemets funktion och beståndsdelar. Därutöver ges en kort bakgrund och 

historik till införandet av ERTMS på såväl europeisk som svensk nivå.  

Kapitel 2 syftar på att beskriva drivkrafterna bakom uppgraderingen av signalsystemet 

och vilka nyttoeffekter som detta förväntas ge. 

Kapitel 3 ger en fördjupad beskrivning av det nya tågskyddssystemet ERTMS, dess 

funktion och komponenter. 

Kapitel 4 ger en fördjupad beskrivning av signalanläggningen i det nya signalsystemet. 

Kapitel 5 beskriver den förändring i anläggningens arkitektur som det nya 

signalsystemet medför.  

Kapitel 6 ger en översiktlig beskrivning av de förändringar som kommer att genomföras 

inom trafikledning, driftövervakning och kommunikationssystem i samband med att det 

nya signalsystemet införs.  

Detta dokument är att betrakta som en beskrivning av ett nuläge. Utvecklingen av 

ERTMS med flera och utökade funktioner är en ständigt pågående process utifrån 

behov, krav och innovationer. I en framtid kan det därför finnas behov av att lägga till 

och vidareutveckla denna övergripande beskrivning av ERTMS. 

1.2. Målgrupp och frågeställning 

Målgruppen är främst personer som jobbar inom Trafikverket med grundläggande 

kunskaper inom järnvägsteknik. Syftet med dokumentet är att öka kunskapen om vad 

uppgraderingen av signalsystemet innebär, med ny ställverksarkitektur och införandet 

av ERTMS. Kortfattat syftar detta dokument till att besvara frågan: 

 

 Vad innebär uppgraderingen av järnvägens signalsystem och vilka olika 

undersystem, komponenter, funktioner samt infrastruktur ingår i denna 

förändring?  
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1.3. Introduktion till signalsystem 

Ett signalsystems främsta uppgift är att förhindra olyckor. Det ser till att fordon kan 

färdas på järnväg längs en kontrollerad tågväg utan risk för trafikeringsolyckor. Ett 

signalsystem kan delas upp i ett tågskyddssystem och en signalanläggning.  

Signalanläggningen, som beskrivs mer utförligt i kapitel 4, består av olika objekt som 

gör det möjligt att styra tågtrafiken. Dessa objekt är t ex ställverk, teknikhus, 

spårledningar, elkraft och kommunikation.  

Tågskyddssystemet, som beskrivs mer utförligt i kapitel 3, utgör ett stöd till 

lokföraren att hålla rätt hastighet. Tågskyddssystemet säkerställer bland annat att 

maxhastigheten för sträckan inte överskrids samt att tåget stannar vid stoppsignal. Detta 

sker genom automatisk hastighetsnedsättning alternativt nödbroms om inte lokföraren 

bromsar i tid.  

I Sverige kommer dagens tågskyddssystem Automatic Train Control (ATC) att bytas ut 

mot ERTMS. ERTMS är således inte är ett komplett signalsystem, utan formar endast en 

del av ett signalsystem. ERTMS består i sin tur av undersystemet European Train 

Control System (ETCS) samt GSM-R.  

Signalsystemets beståndsdelar visas på en övergripande nivå av figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Ett signalsystem består av både ett tågsskyddsystem och en signalanläggning. 

Figur 2 ger en övergripande beskrivning av hur signalsystemets olika delar samspelar då 

tågskyddssystemet ERTMS är infört. 

Nytt signalsystem

Tågskyddsystem 
(ERTMS)

ETCS GSM-R

Signalanläggning

Ställverk/teknikhus Övrig infrastruktur
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Figur 2: Så fungerar signalsystemet när tågskyddssystemet ERTMS är infört 

När tågklareraren på trafikledningscentralen begär en tågväg så kontrollerar ställverket 

med hjälp av spårledningen att vägen är hinderfri och låser bland annat växlar i rätt 

läge. Efter att tågvägen har låsts av ett ställverk skickar radioblockcentralen (RBC) 

körbesked och annan information om tågets färdväg via radiokommunikationssystemet 

GSM-R till fordonet och in i fordonsdatorn där den blir synlig för lokföraren. Fordonets 

ombordsystem skickar sin position och hastighet tillbaka till radioblockcentralen. 

Således finns ett kontinuerligt utbyte av information mellan fordon och trafikledning.  

Ställverket och spårledningen är exempel på komponenter i signalanläggningen. Dessa 

behövs oavsett vilket tågsskyddsystem som används. RBC och Eurobalis är exempel på 

komponenter som specifikt hör till tågsskyddsystemet ERTMS. Komponenterna i 

signalanläggningen ingår inte i tågskyddssystemet men är emellertid förutsättningar för 

att ERTMS ska fungera.  

1.4. Historik 

I dagsläget finns ett antal barriärer som försvårar järnvägstrafiken mellan länder. Detta 

är en konsekvens av att olika system och tekniska lösningar har utvecklats parallellt i 

respektive land. En sådan barriär är att olika länder har olika signalsystem vilket 

innebär att ett fordon som passerar över en landsgräns ofta behöver vara utrustat med 

flera system. Detta är både dyrt och kräver en mer komplex godkännandeprocess. 

Dessutom behöver lokföraren vara utbildad för flera system. Figur 3 visar vilka olika 

konventionella system som i dagsläget används inom Europa. Andra barriärer är 

exempelvis olika spårvidd, banans elektrifiering, längd på plattformar och 

trafikledningsspråk. 
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Figur 3: Översiktlig vy olika signalsystem i Europa. 

Diskussioner om att införa ett gemensamt signalsystem påbörjades av EU redan på 

1980-talet. År 1996 konkretiserades diskussionerna genom det beslut som EU tog fram 

om ett gemensamt direktiv för driftskompatibilitet för all gränsöverskridande trafik av 

höghastighetståg inom EU. År 2001 kom sedan samma beslut för konventionella tåg.  

På grund av EU:s direktiv om driftskompatibilitet blev införandet av ERTMS juridiskt 

bindande för samtliga medlemsstater inom EU. I Sverige trädde denna lag i kraft 2004 i 

och med riksdagens införande av den nya järnvägslagen. I lagen står det bland annat att 

all framtida investering och reinvestering av järnvägen ska följa EU:s direktiv för 

driftskompatibilitet, vilket går under förkortningen TSD. Följaktligen ska all 

reinvestering i den svenska signalanläggningen ske med ERTMS. År 2012 beslutade 

regeringen att ge Trafikverket helhetsansvaret för planering och införande av ERTMS i 

Sverige.  

År 2013 kom ett nytt EU-direktiv, den så kallade TEN-T förordningen 1315/2013/EU, 

vilken innehåller riktlinjer fastställda av EU för utbyggnaden och upprustningen av det 

Transeuropeiska transportnätet. Riktlinjerna omfattar inte bara järnvägen utan även 

infrastrukturen för väg, sjöfart och flygplatser.  

I förordningen har EU delat in det transeuropeiska transportnätet i två olika nivåer: ett 

stomnät (Core network på engelska) och ett övergripande nät (Comprehensive network 

på engelska). Enligt implementeringsstrategin ska de berörda medlemsstaterna bygga ut 

ERTMS på stomnätet senast 2030 och det övergripande nätet 2050.  

Stomnätet utgörs av de strategiskt viktigaste knutpunkterna och förbindelserna på det 

europeiska järnvägsnätet. Det övergripande nätet utgörs av nästan hela det 

transeuropeiska järnvägsnätet som enligt EU garanterar tillgänglighet och 

anknytningsbarhet åt samtliga av unionens områden, inklusive randområden och öar. 

Stomnätet är med andra ord en delmängd av det övergripande nätet.  
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1.5. Sveriges införandeplan av ERTMS 

Sverige inför ERTMS på hela järnvägsnätet, exklusive Inlandsbanan. Införandet innebär 

att den befintliga signalanläggningen successivt byts ut mot en modern anläggning 

utrustad med tågskyddssystemet ERTMS.  

Sveriges införandeplan är utformad utifrån gällande lagstiftning, befintligt 

reinvesteringsbehov, operatörernas möjlighet att utrusta sina fordon med 

ombordsystem, frigörande av reservdelar samt minimering av projektrisker.  

I bilden figur 4 visas en karta på nuvarande införandeplan. De mörkröda markeringarna 

visar de sträckor där ERTMS redan har införts, dvs. på Botniabanan, Ådalsbanan, 

Haparandabanan och Västerdalsbanan.  

Första sträckan för driftsättning utanför 

pilotbanorna är Malmbanan, med planerad 

inkopplingstid under perioden 2022-2023 

(klarröd färg). Att Trafikverket beslutat att 

prioritera införandet av ERTMS på 

Malmbanan beror på att där är 

reinvesteringsbehoven störst. Därefter är 

ERTMS planerat att kopplas in på ScanMed 

Öst (orange färg) 2023-2025 och ScanMed 

Väst samt Boden-Luleå år 2026-2027 (blå 

färg). Inkoppling på resterande delar av 

stomnätet och det övergripande nätet 

beräknas vara färdigställt år 2035. Dessa 

delar saknar i nuläget finansiering i den 

nationella planen 2018-2029.  

I samband med ERTMS-införandet 

kommer Trafikverkets IP-nät, Gemini, att 

byggas ut. Fibernätet ingår inte i 

signalsystemet men är en förutsättning för 

att olika komponenter inom signalsystemet 

ska kunna kommunicera med varandra. Mer 

information om varför fiberutbyggnaden 

behövs finns i kapitel 6.2.2 i denna rapport.   

Figur 4: Införandeplan av ERTMS, Malmbanan (röd 
och blå färg), ScanMed öst (orange färg), ScanMed 
väst (blå färg). Kartan uppdateras senast 2019-08-09. 
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2. Varför uppgraderas signalsystemet? 

Drivkrafterna bakom uppgraderingen av signalsystemet och införandet av ERTMS har 

varierat över tid. I grunden finns det EU-direktiv som beskrivits ovan och den 

europeiska visionen om gränsöverskridande trafik och en stärkt konkurrenskraft för den 

europeiska järnvägen. Ur ett svenskt perspektiv är en viktig drivkraft bakom införandet 

att befintligt signalsystem närmar sig, och i vissa fall redan har passerat, sin tekniska 

livslängd och behöver reinvesteras. Genom reinvesteringen upprätthålls järnvägens 

funktion och risken för driftstörningar minskar. Därutöver utgör uppgraderingen av 

signalsystemet en del i digitaliseringen av järnvägen. Digitaliseringen möjliggör 

utveckling av ny funktionalitet som automatiserat förarstöd, driftövervakning och 

möjlighet till prediktivt underhåll. En ökad grad av standardisering sker när 

anläggningen moderniseras och digitaliseras. Standardiseringen påverkar 

signalsystemets livscykelkostnad då färre olika varianter av komponenter och system 

behöver förvaltas. Figur 5 illustrerar att de olika drivkrafterna bakom införandet av det 

nya signalsystemet har utvecklats över tid och sammanfattar vilka nyttor de olika 

drivkrafterna bidrar till. Detta beskrivs mer utförligt nedan.  

 

Figur 5: Motiv och drivkrafter bakom införandet har utvecklats över tid och bidrar till olika nyttor. 

2.1. Ökad driftskompatibilitet 

På EU-nivå är det främsta syftet med ERTMS att underlätta för gränsöverskridande 

tågtrafik, dvs. att bidra till ökad driftskompatibilitet på järnvägsnätet. I dagsläget finns 

det över 20 olika signalsystem i EU, som inte är kompatibla med varandra. Vid 

gränspassager är det därför ofta nödvändigt att byta lok (ibland även förare), eller så 

måste loket vara utrustat med flera moduler av signalteknik för att kunna färdas över en 

eller flera gränspassager. Införandet av ERTMS är en av flera åtgärder på EU-nivå för att 

effektivisera och stärka järnvägens konkurrenskraft genom att harmonisera och 

integrera de skilda järnvägsnätverken till ett enhetligt och standardiserat system.   

Digitalisering

Reinvestering

Driftkompatibilitet

•Ökad driftsäkerhet

•Funktionsutveckling

•Teknikskifte för drift & 
underhåll

•Upprätthållande av funktion

•Förvaltningsbarhet

•Möjliggör standardisering

•Gränsöverskridande trafik 
inom Europa

•Stärkt konkurrenskraft
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2.2. En signalanläggning i behov av reinvestering 

På grund av sin betydande ålder är det nuvarande signalsystemet på den svenska 

järnvägen i allt större behov av renovering och modernisering. Av alla de fel som idag 

sker på järnvägens stomnät är cirka 30 procent orsakade av brister relaterade till 

signalanläggningen. Idag råder det brist på reservdelar som inte längre tillverkas till 

anläggningen. Det råder även brist på tekniskt utbildad personal med rätt certifikat och 

kompetens för såväl akuta som planerade åtgärder i befintlig anläggning.  

 

Sammantaget innebär detta att ju äldre m den nuvarande anläggningen blir, desto 

dyrare och mer svårhanterligt blir underhållet. Uppgraderingen av signalsystemet är 

därför en nödvändig reinvesteringsåtgärd för att förbättra pålitligheten och 

tillgängligheten på den svenska järnvägen.  

2.2.1. En föråldrad ställverksstruktur 

Behoven av reinvestering i signalanläggningen är som störst i nuvarande 

ställverksarkitektur. Idag finns cirka 760 ställverk som styr och kontrollerar säkerheten 

på järnvägen genom att bland annat låsa växlar i rätt läge. År 2017 var 19 procent av 

befintliga ställverk äldre än 50 år. År 2027 kommer denna siffra emellertid att stiga till 

uppåt 40 procent med stigande kostnader som följd.  

Den befintliga ställverksarkitekturen har vuxit fram över tiden och är idag fragmenterad 

och komplex. Idag finns det 15 olika generationer av ställverk, vilka alla har utvecklats 

och tillkommit under en lång och varierad tidsperiod med skiftande beställare 

genomförare och förvaltare. Tolv generationer är av typen reläställverk och de tre 

resterande generationerna är datoriserade. Många av de äldre ställverksgenerationerna 

består dessutom av helt unika tekniska lösningar vilket ytterligare bidrar till den höga 

komplexiteten och variationen hos ställverken. Den robusta konstruktionen hos 

reläställverk ger visserligen en lång livslängd, beräknad till 60 år, men skapar stora 

utmaningar över tid, som att få tag på rätt kompetens och reservdelar när de väl går 

sönder.  

När ställverken reinvesteras kan modellerna standardiseras vilket förenklar underhållet. 

Dessutom kan nya, moderna datorställverk styra större områden än de gamla 

reläställverken vilket innebär att antalet enheter kan minska. 

2.2.2. Standardisering 

Den brist på standardisering av befintligt signalsystem som beskrivs ovan medför att 

underhållet av anläggningen är komplex och dyr. För att minska anläggningens 

livscykelkostnad har Trafikverket som målbild att införandet av ERTMS ska styras 

utifrån ett systematiskt och koordinerat tillvägagångssätt, med målet att uppnå en så 

standardiserad anläggning som möjligt. Utöver den ovan beskrivna standardiseringen av 

ställverken kommer även t ex hård- och mjukvara i IT-arkitekturen, RBC och teknikhus 

med tillhörande signal- och växelskåp att vara så likformigt uppbyggda som möjligt med 

samma komponenter och gränssnitt oavsett dess geografiska plats eller tidsskede under 

byggskedet.  
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Med ett enhetligt system där komponenterna i anläggningen är standardiserade öppnas 

möjligheter för att industrialisera och konkurrensutsätta tillverkningen av den stora 

mängden komponenter som ska införas i systemet för att hålla nere priserna.   

2.3. Digitalisering 

Sedan en tid tillbaka genomgår den svenska järnvägen ett paradigmskifte i form av en 

omfattande digitalisering av de system som används för styrning, övervakning och 

trafikledning av tåg. Digitaliseringen gör det enklare att applicera nya funktioner för att 

höja tillgängligheten och pålitligheten i systemet, samtidigt som antalet komponenter i 

anläggningen minskar. Införandet av ERTMS utgör en del av denna digitalisering. 

I och med att ERTMS är ett digitalt tågskyddsystem behövs inte lika många tekniska 

komponenter som för konventionella optiska signalsystem. Digitaliseringen innebär att 

färre komponenter behövs i anläggningen samt ger möjlighet till driftövervakning och 

prediktivt underhåll. Detta väntas sammantaget leda till lägre underhålls- och 

förvaltningskostnader och bättre tillgänglighet i järnvägssystemet, inte minst på grund 

av att tiden i spår för underhållsgärder minskar.  

2.3.1. Datorisering av ställverken 

Som även tidigare har nämnts kommer de gamla, till största delen reläbaserade, 

ställverken att bytas ut mot datoriserade ställverk som kan styra större områden. Ju 

färre enheter i ställverksarkitekturen, desto lägre blir kostnaderna för underhåll. De 

datoriserade ställverken ger även möjlighet till geografisk redundans. Detta innebär att 

om ett datorställverk går sönder kan ett annat ställverk ta över dess funktion tills det att 

felet har blivit åtgärdat. Datoriseringen av ställverken är en förutsättning för att upprätta 

driftövervakning och för att förbättra det förebyggande underhållet av 

signalanläggningen.  

2.3.2. Digitalt tågskyddssystem 

Med ERMTS sker kommunikation mellan lokförare och tågledning via 

radiokommunikationssystemet GSM-R, vilket bland annat ger fördelarna att körbesked 

och annan information om tågets färdväg levereras i realtid till omborddatorns skärm. 

Besked om nya hastigheter och nödstopp sker därmed kontinuerligt istället för punktvis 

utmed banan. Detta skapar ett jämnare trafikflöde som minskar riskerna för förseningar 

och underlättar för att på sikt introducera fler funktioner för automatiskt förarstöd och 

slutligen förarlösa tåg. GSM-R kan leverera information i hastigheter närmare 500 

km/h. ERTMS är således en förutsättning för höghastighetsjärnväg.  

I och med att körbesked levereras direkt till förarens omborddator genom GSM-R-nätet 

behövs det heller inga optiska ljussignaler. Med ERTMS försvinner även så kallade 

styrbara baliser, som ersätts av standardiserade och trådlösa Eurobaliser. Detta får bort 

stora mängder kablage, kodare och utdelar per balis.  
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2.3.3. Driftövervakning 

Då allt fler delar av signalanläggningens infrastruktur digitaliseras och kopplas upp 

skapas nya förutsättningar för att upprätta funktioner för drift och övervakningsstöd. 

Med datoriserade ställverk kan exempelvis information om signalobjektens status, som 

växlar och spårledningar mm, inhämtas i realtid. Detta underlättar för att snabbare styra 

resurser för att åtgärda eventuella fel i anläggningen. Med hjälp av driftövervakning kan 

felen ibland även upptäckas innan de leder till störningar i trafiken.  

2.4. Nyttor med uppgraderingen av signalsystemet 

Ovan beskrivs de olika motiven för uppgraderingen av signalsystemet och vilka effekter 

som detta genererar i form av olika nyttor. Nyttorna som genereras är ibland mer 

relaterade till moderniseringen av signalanläggningen medan andra är mer relaterade 

till införandet av det nya tågskyddssystemet ERTMS. I tabellen nedan sammanfattas 

vilka nyttor som genereras av vad. En standardiserad digital anläggning skapar också 

möjligheter för den framtida utvecklingen av nya lösningar och funktioner.  

Figur 6: Nytta per delåtgärd 

Modernisering av signalanläggning 

Nytta Delåtgärd 

Införande av nytt tågskyddssystem 

Järnvägens upprätthållna funktion  
Förbättrad underhållssituation  
Förutsättning för digitalisering 

Ökad driftsäkerhet  
Driftskompatibilitet 
Möjliggör automatiserat förarstöd  
Förutsättning för 
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3. Tågskyddssystemet ERTMS  

Som beskrivits i introduktionskapitlet består ett signalsystem av ett tågskyddssystem 

och en signalanläggning. I detta kapitel kommer det nya tågskyddssystemet ERTMS att 

beskrivas.  

 

 
Figur 7: Tågsskyddsystemet är en del av signalsystemet 

 

ERTMS står för European Rail Traffic Management System och är en sammansättning 

av de två delsystemen GSM-R och det europeiska tågskyddsystemet ETCS (European 

Train Control System).  

ETCS  + GSMR = ERTMS 

ETCS är benämningen på tågskyddsystemet och är indelat i delsystemen mark- och 

ombordutrustning. Markutrustningen består av den fasta anläggningen som finns vid 

spåret eller en bit bort från spåret. Ombordutrustningen finns på fordonet.  

 

Figur 8: ERTMS delsystem 

 

 

Nytt 
signalsystem

Tågskyddsystem 
(ERTMS)

Signalanläggning
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3.1. Skillnader ATC/ERTMS 

Införandet av ERTMS innebär att det gamla systemet ATC fasas ut. Både ATC och 

ERTMS är tågskyddsystem som assisterar lokföraren men är uppbyggda på olika sätt, 

både avseende funktionalitet och komponenter.   

En av skillnaderna mellan ERTMS och ATC är att de optiska ljussignalerna som finns 

längs järnvägen med ATC ersätts av ett radiokommunikationssystem, vilket innebär att 

körbeskeden vid ERTMS uppdateras i realtid via GSM-R nätet. Detta innebär att 

kommunikation mellan tåg och trafikledning vid ERTMS sker kontinuerligt istället för 

punktformigt från optiska ljussignaler och styrbara baliser. Detta innebär att 

trafikledningen alltid har kontakt med tågen och därmed har möjlighet att när som helst 

förändra körbeskedet. Vid ATC kan förändrat körbesked enbart ges vid passering av 

optisk signal och/eller balis. En annan skillnad är också att lokföraren vid ERTMS får en 

längre framförhållning om hur körbeskedet kommer förändras längre fram på sträckan.  

En gemensam princip är dock att båda systemen använder signalställverk för att styra 

och låsa tågvägar på order av tågklareraren.  

3.2. ERTMS Systemnivåer 

ERTMS är indelat i fyra olika systemnivåer för marksystem: nivå 0, nivå 1, nivå 2 och 

nivå 3. De olika nivåerna avgörs dels efter hur banan är utrustad och dels på vilket sätt 

som signalbesked kommuniceras till tåget. I Sverige har det beslutats att införa nivå 2. 

3.2.1. Nivå 0 

Systemnivå 0 betecknar de områden som saknar både tågskyddsystemet ERTMS eller 

ATC där ETCS-utrustade fordon framförs. Föraren kan då behöva förlita sig på 

punktformiga överföringssystem som optiska ljussignaler. Systemnivå 0 kan bli aktuell 

för t ex godsbangårdar.  

 

Figur 9: Anläggning i ETCS nivå 0 

3.2.2. Nivå 1 

Nivå 1 har med avseende på funktion stora likheter med det befintliga signalsystemet 

ATC. Systemet kräver optiska signaler och tågdetekteringsutrustning, som spårledningar 

(eller axelräknare). Precis som ATC har Nivå 1 fasta blocksträckor. Körtillstånd och 

hastighetsprofil skickas med hjälp av styrbara Eurobaliser via kodare från ställverket, så 

kallade Lineside Electronic Unit (LEU). Detta sker genom punktformig överföring av 

information varje gång som fordonen åker över en balis.  
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Figur 10: Anläggning i ETCS nivå 1 

3.2.3. Nivå 2 

I Sverige och även i de flesta andra länder i Europa har det beslutats att införa 

systemnivå 2 av ERTMS (L2). I L2 kommuniceras tågets position och status 

kontinuerligt via GSM-R nätet till radioblockcentralen, som i sin tur beräknar och 

skickar tillbaka körtillstånd till tåget. I L2 behövs därför inga optiska ljussignaler, de 

ersätts med signalpunktstavlor. Signalpunktstavlorna markerar start och slut på varje 

blocksträcka. I nivå 2 ansvarar Eurobaliserna enbart för att med jämna mellanrum 

precisera tågets exakta position. Det förekommer även fasta blocksträckor och 

spårledningar för att kontrollera om spåret är belagt eller inte.  

 

Figur 11: Anläggning i ETCS nivå 2 

3.2.4. Nivå 3 

Precis som i nivå 2 förses kontinuerlig information mellan tåg och RBC via GSM-R nätet 

och dessutom via Eurobaliser. Med L3 behövs däremot ingen tågdetekteringsutrustning 

i anläggningen, som till exempel spårledningar. För att kontrollera att tågets alla vagnar 

sitter ihop utan spårledningar förutsätts det istället finns utrustning ombord på tåget 

som kan säkerställa detta. Detta medför att principer för blocksträckor och rörliga block 

kan ersätta fasta, vilket innebär en mer flexibel tilldelning av tågläge. De rörliga blocken 

består då istället av tågens inbördes avstånd till varandra.  

 

Figur 12: Anläggning i ETCS nivå 3 
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3.3. ETCS mark 

I systemnivå 2 och 3 består ETCS markutrustning av i följande komponenter:  

 Radioblockcentral (RBC) 

 Eurobaliser 

 Key Management Centre (KMC). 

 Signalpunktstavlor. 

 
Nedan ges en beskrivning av de olika komponenternas funktion och syfte.  

3.3.1. Radioblockcentral (RBC)  

Radioblockcentralen förekommer i systemnivå 2 och 3 av ERTMS. En RBC har som 

uppgift att inom sitt geografiska styrområde ansvara för kommunikation mellan fordon 

och marksystem. Dess främsta uppgift är att förmedla tekniskt körbesked till fordonet 

och att ta emot information om tågets position och status via 

radiokommunikationssystemet GSM-R. Det tekniska körbeskedet talar bland annat om 

hur långt tåget får åka. Radiokommunikationen möjliggör att signalbeskeden kan 

skickas i realtid och kontinuerligt, istället för punktvis.  

RBC:n innehåller även geografisk data som beskriver banans egenskaper, som lutningar, 

längder och hastighetsbegränsningar. Dessa parametrar används av 

ombordutrustningen för att bland annat beräkna när tåget måste bromsa om 

körbeskedet inte skulle förlängas och hur fort det kan åka på banans olika delar. RBC:n 

möjliggör att tågklareraren kan skicka ut hastighetsnedsättningar och förmedla 

nödstopp till tåget. Körbeskedet skickas efter att ställverket har låst tågvägen och 

kommunicerat detta till RBC:n.   

Det kommer att införas en radioblockcentral per ställverk och dessa kommer fysiskt att 

vara samlokaliserade. En RBC består av en dator och ett datorställverk till sitt utseende. 

En RBC är en databas som ständigt håller reda på var alla tåg utmed dess styrområde 

befinner sig. Dess huvudsakliga uppgift är förse tågen med körbesked efter att tågvägen 

har låsts av ställverket.   

För att körbesked från RBC ska nå fram till tåget färdas meddelandet först genom 

Trafikverkets IP-nät Gemini till ett teknikhus som är i närheten av tåget och som 

dessutom har en anslutning till ett GSMR-torn eller en mast. Därefter sänds 

meddelandet till tåget via radiokommunikation från GSM-R tornets sändare till 

fordonets mottagare. Se figur 13 nedan. 
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RBC GSM-R Ombordutrustning

RadiokommunikationGemini

 

Figur 13: Hur körbesked förmedlas till fordonet 

3.3.2. Eurobaliser 

Eurobalisernas funktion skiljer sig från de baliser som används i för ATC. ATC-baliser 

måste vara styrbara för att hela tiden kunna förmedla aktuellt hastighets- eller 

stoppbesked till passerande tåg. Då ERTMS medför att denna information istället 

förmedlas via GSM-R behöver baliserna varken vara styrbara eller generera information 

kring hastighets- och stoppbesked längre.  

I ERTMS systemnivå 2 och 3 är Eurobalisernas främsta uppgift istället att meddela tåget 

dess position. Detta då tågets odometri (den del av ombordutrustningen som fastställer 

tågets position, se mer i kapitel 3.2 Ombordutrustning) inte kan ge en exakt 

positionsmätning. Ju större avståndet växer från senast passerade balis, desto större blir 

även felmarginalen för den uträknade positionen. Eurobaliserna tjänar därmed som 

referenspunkter till tågets ”rullmätare” vilka med jämna mellanrum ”rättar till” och 

preciserar tågets exakta position.  

När en Eurobalis passeras rapporterar den ett förprogrammerat meddelande med sin 

position till fordonets ombordutrustning. Meddelandet förmedlas via ett fast telegram 

som fångas upp av antenner ombord på fordonet. Tågets position skickas därefter till 

närmaste RBC via GSM-R nätet. 

I och med att Eurobaliserna är autonoma sparas stora mängder kablage, utdelar och 

signalskåp i systemarkitekturen. Eurobaliserna behöver inte heller någon egen 

energikälla, utan aktiveras av tågets balisantenn när fordonet passerar över den.  
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Figur 14: Eurobalis 

Eurobaliserna är placerade direkt i spåret, mellan rälerna, oftast vid start och slut av 

varje blocksträcka. På svenska ERTMS L2 banor så kommer Eurobaliser alltid att 

placeras i grupper om två enheter och innehåller då oftast samma data i syfte att skapa 

redundans om den ena balis skulle gå sönder. De två baliserna är placerade efter 

varandra och används på så vis också för att bestämma tågets färdriktning. 

3.3.3. Key management centre (KMC) 

Säkerhet och riktighet i de meddelanden som skickas är mycket viktig. KMC är ett 

datorbaserat system vars uppgift är att generera och meddela krypteringsnycklar till 

varje RBC och fordonets ombordutrustning. På detta sätt skyddas informationen mellan 

RBC och tåg över GSM-R från t.ex. hackning, avlyssning och förvanskning.  

3.3.4. Signalpunktstavlor 

Eftersom körbesked och annan vital information om tågets färdväg levereras direkt till 

tågets förarpanel blir de gamla optiska signalerna i anläggningen överflödiga. I 

systemnivå 2 och 3 av ERTMS ersätts därför signalerna med signalpunktstavlor. De har 

som främsta uppgift att indikera start och slut vid varje blocksträcka samt att indikera 

till föraren att tåget befinner sig på en sträcka med tågskyddsystemet ERTMS.  

 

Figur 15: I ERTMS ersätts de optiska signalerna av tavlor 



 
 
 
 
 
  Sida 21 (40) 

3.1. GSM-R 

GSM-R är ett radiokommunikationssystem som ERTMS/ETCS använder för att 

upprätthålla kontinuerlig kommunikation mellan fordon och markutrustning. För att 

körbesked ska nå fram till förarens omborddator skickar den RBC som befinner sig i 

samma styrområde som tåget ett meddelande till det GSM-R torn som befinner sig 

närmast tåget. Antenner som sitter uppe i masten eller tornet kommunicerar därefter 

körbeskedet via luftburen radiokommunikation som fångas upp av tågets GSM-R 

antenn. Fordonet kommunicerar i sin tur position och status tillbaka via GSM-R till den 

RBC:n. Mer information om GSM-R finns att tillgå i kapitel 5. 

3.2. ETCS ombordutrustning 

Huvudkomponenterna i ETCS ombordutrustning utgörs av följande komponenter:  

 Omborddator (EVC) 

 Förardisplay (DMI)  

 Odometri  

 Balisantenn & balistransmissionsmodul  

 

Fordonet är även utrustat med följande komponenter: 

 

 Fordonsantenner för GSM-R (sändare och mottagare) 

 STM-modul (Specific Transmission Module, En översättningsmodul som 

används i de fordon som kommer att trafikera järnvägen under 

övergångsperioden från ATC till ERTMS). 

 

 

Figur 16: ETCS ombordutrustning 

 



 
Sida 22 (40) 

3.2.1. EVC omborddator (European Vital Computer) 

EVC är namnet på fordonets omborddator, eller på engelska: European Vital Computer. 

EVC:n utgör själva kärnan i fordonets ombordutrustning och har som grundfunktion att 

säkerställa att föraren håller angiven hastighet och inte överskrider senast angivna 

körbesked.  

Omborddatorn kan också beskrivas som den gemensamma länken till alla andra 

komponenter i ombordutrustningen. Den förmedlar bland annat körbesked som fångats 

upp av tågets GSM-R mottagare till fordonets förardisplay (DMI). Den förmedlar även 

tågets positionsangivelse från fordonets balisantenn och odometri till tågets GSM-R 

antenn och förardisplay.  

3.2.2. DMI Förardisplay (Driver Machine Interface) 

Förardisplayen, eller DMI (Driver Machine Interface) är en digital skärm som förmedlar 

all information som föraren behöver för att framföra tåget på ett säkert sätt. Displayen 

visar bland annat angiven och tillåten hastighet såväl som hur långt framåt körbeskedet 

sträcker sig utmed banan.  

 

 

Figur 17: DMI förardisplay ERTMS 

3.2.3. Balisantenn & Balistransmissionsmodul 

Balisantennen sitter under fordonet och har som uppgift att aktivera Eurobaliserna när 

tåget åker över dem. Vid aktivering överförs ett telegram från balisen till fordonets 

antenn. Informationen skickas därefter till tågets omborddator (EVC) via en så kallad 

balistransmissionsmodul.  
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3.2.4. Odometri 

Odometrin är ett samlingsnamn på flera olika komponenter i ETCS ombordsystem som 

ansvarar för att, i realtid och kontinuerligt, förmedla tågets position och hastighet till 

omborddatorn. Detta möjliggör för omborddatorn att övervaka tågets framfart och 

säkerställa att föraren håller angiven hastighetsgräns och signalbesked. Tågets position 

och hastighet rapporteras även kontinuerligt till närmaste RBC via GSM-R. Eftersom 

noggrannheten i detta är av yttersta vikt består odometrin av flera olika komponenter, 

däribland en tachometer som mäter antal roterade varv hos hjulen per tidsenhet. 

Odometrin kan inte ge någon exakt positionsangivelse av tåget. Därför måste positionen 

alltid fastställas i relation till senast passerade Eurobalis. Ju längre avståndet växer från 

balisen desto större blir också mätfelet av tågets position. Eurobaliserna har därför som 

uppgift att med jämna mellanrum precisera tågets positionsangivelse.  

Odometrin ansvarar endast för inhämtning av data. Själva uträkningen av tågets 

position och hastighet hanteras av tågets omborddator (EVC).  

3.2.5. GSM-R antenner 

För att ett ETCS-utrustat fordon ska kunna ta emot körbesked från närmaste RBC via 

GSM-R nätet måste fordonet vara utrustad med såväl en sändare som mottagare på 

taket. Dessa komponenter hör inte till ETCS ombordutrustning utan till delsystemet 

GSM-R. 

3.2.6. STM-modul 

En STM-modul är en transmissionsmodul som möjliggör för ETCS utrustade fordon att 

avläsa signalbesked från det befintliga tågskyddsystemet ATC. Modulens uppgift är att 

omvandla signalbesked från de befintliga ATC-baliserna så att de kan avläsas av 

omborddatorn på ett ETCS-utrustat fordon.  

3.3. Funktioner i ERTMS 

I detta avsnitt beskrivs några grundläggande funktioner i ERTMS, som proceduren för 

att ställa en säker tågväg och vad som menas med ett tekniskt körbesked.  

3.3.1. Att ställa tågväg 

I figur 18 nedan ges en förenkling av hur en säker tågväg etableras i tågskyddsystemet 

ERTMS: 
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Figur 18: Att ställa en tågväg 

1. Tågklarerare begär tågväg av ställverket.  

2. Ställverk ställer och låser tågvägen och meddelar RBC att tågvägen är säker. 

3. RBC meddelar tekniskt körbesked till tåget via fiberoptisk kabel i Gemini-nätet.   

4. GSM-R skickar kontinuerligt det tekniska körbeskedet via radio till tåget. 

5. Tåget anpassar hastighet och beräknar en serie bromskurvor baserat på det 

tekniska körbeskedet. Bromskurvorna indikerar bland annat när tåget måste 

börja bromsa för att inte överskrida slutet av det tekniska körbeskedet.   

3.3.2. Tekniskt körbesked 

Det tekniska körbeskedet talar om för tåget hur långt det får åka. I beskedet förmedlas 

även specifik baninformation, som hastighetsprofil och lutningsprofil. I systemnivå 1 av 

ERTMS sker detta med hjälp av styrbara baliser, medan i systemnivå 2 och 3 skickas 

körtillståndet från en radioblockcentral via radiokommunikation.  

Hastighetsprofilen talar om för tåget vilken som är den största tillåtna hastigheten på 

banan, vilket kan variera beroende på vilken tågtyp som körbeskedet skickas till. Detta 

är särskilt aktuellt i kurvor i och med att olika tåg har olika förutsättningar för att 

hantera kurvor. Lutningsprofilen talar om för tåget om banans alla lutningar, stora som 

små.  

Tågets ombordutrustning använder alla dessa parametrar för att beräkna när det måste 

börja bromsa för att inte riskera att överskrida slutet av körbeskedet. Detta kallas för 

bromskurvor. Ombordutrustningen använder även dessa parametrar för att beräkna 

vilken hastighet tåget får ha utmed banans olika delar.  
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4. Signalanläggning  

I detta kapitel beskrivs signalanläggningen som också den utgör en del av 

signalsystemet. I kapitlet kommer både signalsystemets komponenter och den nya 

systemarkitektur som införs i samband med det nya signalsystemet att beskrivs.  

 

Figur 19: Signalanläggningen är en del av signalsystemet 

Signalanläggningen består av: 

 Ställverk 

 Utdelssystem 

 Teknikhus 

 Signalskåp  

 Spårledningar 

Dessa komponenter beskrivs mer utförligt nedan.  

4.1. Ställverk 

Ställverken är de anläggningar som styr och reglerar trafiken på driftplatser utifrån lagd 

tågväg. Deras uppgift är framförallt att låsa växlar i rätt läge för att upprätta säkra 

tågvägar, dvs. att säkerställa att tågvägen är fri från annan trafik. Skulle en tågväg inte 

vara säker så kommer inte ställverket tillåta att tåget framförs.   

Ett datoriserat ställverk består i huvudsak av två delar: dels av en centraldator och dels 

av ett utdelssystem. Centraldatorns uppgift är att utföra de beräkningar som krävs för 

att låsa den tågväg som tågklareraren har gett order om att utföra. Centraldatorn 

kommunicerar sedan med utdelssystemet, vars uppgift är att styra och kontrollera 

signalobjektens rörelser ute i anläggningen, exempelvis lägga en växel i rätt läge.  

Nytt 
signalsystem

Tågskyddsystem 
(ERTMS)

Signalanläggning
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Figur 21: Ställverkets centraldator får order från trafikledningen och kommunicerar sedan med 
utdelssystemet i teknikhuset 

4.1.1. Centraldator 

För att centraldatorn ska kunna upprätta säkra tågvägar och 

styra signalobjekt, kommunicerar det via trafikverkets IP-

nät (Gemini) till ett teknikhus med tillhörande utdelssystem. 

Detta möjliggör för centraldatorn att fjärrstyra 

signalobjekten från i stort sett vilken del av landet som helst. 

För att minimera risken för störningar är det största 

rekommenderade avståndet mellan ställverk och 

utdelssystem ca 200 km.  

En centraldator kan idag kontrollera mer än 1500 utdelar, 

där en utdel motsvarar ett objekt. En normal tvåspårig 

mötesdriftplats motsvarar ca 15 objekt vilket i teorin betyder 

att ett signalställverk skulle klara av att samtidigt styra 100 

mötesdriftplatser. Detta motsvarar i sin tur i genomsnitt en 

bansträcka på ca 200 mil.  

I vardagstal används ofta benämningen ställverk även när man bara pratar om 

centraldatorn. För enkelhets skull används denna benämning även i detta dokument 

utanför kapitel 4.1. 

4.1.2. Utdelssystem 

Utdelarna ansvarar för att på order från centraldatorn styra och övervaka 

signalanläggningens olika objekt som växlar, vägskydd, spårledningar osv. För varje 

signalobjekt behövs det en utdel som styr och förser objektet med kraft.  

Figur 20: Ställverkets 
centraldator 
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För att ställverket ska kunna fjärrstyra signalobjekten som befinner sig utmed dess 

styrområde måste både centraldatorn och utdelssystemet vara uppkopplade på 

Trafikverkets IP-nät Gemini. Uppkopplingen sker vanligtvis via en optical distribution 

frame (ODF) till utdelssystemet som sitter i teknikhusen. Från ODF:en går en lokal 

fiberkabel som ansluter till det optiska fibernätet via ett skarvskåp. Skarvskåpet är i sin 

tur förbundet med Gemini.  

Utdelssystemets uppgift är att ta emot den information som skickas via trafikverkets IP-

nät Gemini från centraldatorn och konvertera detta till en elektrisk ström för att styra de 

olika signalobjekten på driftplatserna eller linjen. Kommunikation mellan utdelssystem 

och signalobjekten sker via kopparkablar.  

Längs med driftplatserna kommer ställverkens utdelssystem i huvudsak att ansvara för 

styrning och övervakning av växlar, dvärgsignaler, spårledningar och vägskydd. Varje 

utdel i utdelssystemet är ansluten med kopparkabel till varsitt av dessa signalobjekt.  

4.2. Teknikhus 

Teknikhusens främsta syfte är att förvara och skydda signalsystemets kritiska utrustning 

som möjliggör för signalsystemets olika komponenter att kommunicera med varandra 

samt att förse dem med kraft. I teknikhusen förvaras bland annat ställverksdatorernas 

utdelssystem.  

Då det nya signalsystemet introduceras kommer Sveriges cirka 860 driftplatser att 

utrustas med ca 1200 nya teknikhus och cirka 5500 mindre teknikhus/kiosker utmed 

linjen. 

Teknikhusen förekommer i två standardiserade storlekar: den större varianten, kommer 

att placeras utmed Sveriges cirka 860 driftplatser. De mindre teknikhusen kommer att 

placeras längs linjerna. För att minska risken för missförstånd i vad som är vad, har 

namnen för husen i detta dokument utsetts till: teknikhus driftplats respektive 

teknikhus linje.  

Samtliga teknikhus är uppkopplade på Trafikverkets IP-nät Gemini. Detta möjliggör för 

ställverksdatorn att kommunicera med utdelssystemet.  

4.2.1. Teknikhus driftplats 

Antal teknikhus som kommer att installeras på respektive driftplats beror på 

driftplatsens komplexitet och storlek. På de mindre driftplatserna installeras i regel 

endast ett teknikhus. På mer komplexa driftplatser installeras åtminstone två eller flera 

teknikhus, i syfte att minska på eventuell skadeverkan om ett teknikhus skulle gå sönder. 

Det maximala avståndet mellan teknikhus och signalobjekt får vara max 700 meter. 

Nedan följer en bild på hur teknikhusens arkitektur kan se ut vid en driftplats: 
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Figur 22: Arkitektur för Teknikhus driftplats 

4.2.2. Teknikhus linje 

Även på linjen mellan driftplatser finns det signalobjekt som kräver anslutning till 

utdelssystem. Därför kommer totalt cirka 5500 nya teknikhus av den mindre storleken 

att installeras utmed linjen. De flesta av dessa teknikhus kommer att installeras i 

anslutning till en eller flera spårledningar. Det maximala antalet spårledningar som får 

anslutas till ett och samma teknikhus på linjen är 6 stycken. Teknikhusen utmed linjen 

kommer även att anslutas till andra signalobjekt som vägskydd, 

urspårningsdetekteringsutrustning eller skredvarning.  

4.3. Signalskåp 

Till varje teknikhus, både vid driftplats och vid linje, behöver det även installeras olika 

typer av skåp, som kraftmatning för spårledningar, transformatorskåp eller 

kopplingsskåp. De olika varianterna av skåp går även under namnet signalskåp. 

Signalskåpen står i förbindelse via kopparkabel till utdelssystemet i teknikhusen och de 

olika signalobjekten. I signalskåpen finns utrustning som behöver monteras nära spår 

och signalobjekten. 

På linjen kommer all utrustning att monteras i teknikhusen där så är möjligt. Vid längre 

avstånd mellan spårledning och teknikhus måste skåpen emellertid monteras lokalt vid 

spårledningen och anslutas till ett teknikhus. Den maximala kabellängden för detta är 

1000 meter.  
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4.4. Spårledningar 

I ERTMS nivå 2 kommer detekteringsutrustningen längs med järnvägen att bestå av 

spårledningar. Spårledningarnas uppgift är att säkerställa hinderfrihet genom att mata 

en spänning på vanligtvis sex volt mellan rälerna. När tåget kommer kortsluts 

spänningen varpå spårledningens utdel talar om för ställverket att spåret är belagt. Det 

genomsnittliga avståndet mellan spårledningar på linjen är idag cirka 1,5 km i Sverige. 

Det absolut längsta avståndet som får gälla mellan två spårledningar är 2,5 km.  

Enligt data som inhämtats från Trafikverkets anläggningsregister (BIS) år 2018 finns det 

idag cirka 8000 spårledningar utmed linjen och cirka 15 000 vid Sveriges cirka 860 

driftplatser. Vid införandet av det nya signalsystemet kommer ytterligare ett antal nya 

spårledningar att installeras. Detta görs i syfte att förkorta avståndet på befintliga 

blocksträckor för att på så vis optimera kapaciteten. Det kommer även byggas fler 

spårledningar vid enstaka driftplatser för att möjliggöra samtida infart, vilket också ger 

vissa kapacitetshöjande effekter.   

På driftplatser monteras utrustningen för spårledningar alltid i spårledningsskåp i nära 

anslutning till spåret. Skåpen ansluts till teknikhuset med kopparkabel.  
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5. Beskrivning av signalsystemets nya 
arkitektur 

Syftet med detta kapitel är att ge en övergripande beskrivning av det nya signalsystemets 

arkitektur med särskild fokus på indelningen av ställverken och radioblockcentraler i 

styr- och nodområden samt indelningen av signalanläggning och ERTMS-komponenter i 

inner och ytteranläggning. I figur 23 nedan visas en förenklad illustration av det nya 

signalsystemets systemarkitektur. 

 

Figur 23: Förenklad bild av systemarkitekturen av nya signalsystemet 

I samband med planeringen av ERTMS-införandet och reinvesteringen i den befintliga 

anläggningen har Trafikverket beslutat om en ny arkitektur för signalsystemet i Sverige. 

Beslutet går under namnet ENDSTATE 2035 och innebär att Sveriges cirka 760 till 

största delen reläbaserade ställverk kommer att bytas ut mot cirka 160 utbredda, 

datoriserade och IP-baserade ställverk som placeras och samlokaliseras på ett antal 

platser runtom i landet med högt säkerhetsskydd, så kallade signalnoder. Området som 

varje ställverk ansvarar för att styra kallas för ett styrområde. Det sammanlagda område 

som en signalnods ställverk övervakar kallas för ett nodområde. Den utrustning som 
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placeras skyddat i signalnoden, så som ställverk och RBC, kallas för inneranläggning. De 

komponenter som fortfarande är kvar i den spårnära miljön så som t ex teknikhus, 

Eurobaliser och spårledningar kallas för ytteranläggning.  

I första delen av detta kapitel ges en närmare beskrivning av den nya 

ställverksarkitekturen och dess geografiska indelning i styr och nodområden enligt figur 

21 nedan.   

 

Figur 24: Exempel på järnvägens indelning i styr- och nodområden 

5.1. Digitalisering och centralisering av ställverken 

I och med att ställverken minskar i antal kommer varje ställverk att tilldelas ett 

väsentligt större område att styra över än tidigare (i snitt cirka fem driftplatser per 

ställverk). I och med att de nya ställverken är datoriserade och har möjligheten att 

fjärrstyra signalobjekten via Trafikverkets IP-nät Gemini, behöver de inte vara placerade 

i direkt anslutning till en driftplats. Detta innebär att växlar och andra signalobjekt kan 

fjärrstyras av ett ställverk från i stort vilken del av landet som helst.  

5.2. Till varje ställverk tillkommer också en radioblockcentral  

Införandet av ERTMS medför även att varje nytt ställverk kommer paras ihop med en så 

kallad radioblockcentral (RBC), vilka kommer att vara placerade direkt intill varandra. 

Undantag för denna princip kommer eventuellt att gälla för större och mer komplexa 

stationer, som Stockholm, Göteborg, Malmö och Hallsberg där andra konfigurationer 

kan komma att bli aktuella. Ett Ställverk och RBC som ansvarar för samma 

trafikstyrningsområde kallas för en centralenhet.  
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Figur 25: Ställverk plus RBC bildar en centralenhet 

5.3. Styrområden  

Ett styrområde representerar den geografiska del av järnvägen som en centralenhet 

(dvs. ställverk och RBC) kontrollerar. Bortsett från vissa undantagsfall kommer det 

därmed finnas lika många styrområden som det kommer finnas ställverk och RBC, det 

vill säga cirka 160 stycken. Ett styrområde utgörs antingen av en knutpunkt eller av den 

linje som förbinder två knutpunkter, i enlighet med figur 7.  

 

Figur 26: Förstoring av styrområdeskartan vid Gävle C 

5.4. Nodområden och signalnoder 

Centralenheterna kommer att placeras i skyddade utrymmen som kallas signalnoder. 

Varje signalnod kommer att innehålla flera centralenheter. Det sammanlagda område 

som en signalnods centralenheter kontrollerar kallas för ett nodområde. Ett nodområde 

består således av flera styrområden. För att minska risk för störningar föreslås det i 

ENDSTATE-rapporten att nödvändiga krav ställs för att implementera geografisk 

redundans mellan signalnoderna. Detta innebär att om en signalnod skulle slås ut eller 

förlora kommunikation, exempelvis vid en översvämning, ska en annan signalnod ha 

möjligheten att ta över dess funktion. Därför måste signalnoderna konfigureras på så 

sätt att de är asymmetriskt geografiskt redundanta med varandra. Detta innebär att om 

en signalnod skulle slås ut så kan dess funktion tas över av centralenheterna i en annan 

nod. Även centralenheterna i samma signalnod måste vara redundanta med varandra. 

Detta är en av flera fördelar med utbredda och IP-baserade ställverk och 

radioblockcentraler.  
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Figur 27: Ställverken och RBC:er kommer att placeras tillsammans i olika skyddade utrymmen, så kallade 
signalnoder. 

5.5. Inneranläggning 

Med inneranläggning menas den utrustning och infrastruktur som är placerade i 

signalnoden. Detta avser främst de nya ställverken (centraldatorn) och RBC, lokalt 

manöversystem (CTC), samt Key management center (KMC). 

Tidigare har hela ställverket stått placerad utmed linjen i teknikhus. I samband med 

införandet av ERTMS och minskningen av antalet ställverk har Trafikverket beslutat att 

höja säkerhetsskyddet för ställverkens centraldatorer. Dessa kommer att lokaliseras i 

signalnoder i inneranläggningen medan utdelssystemen även fortsättningsvis är 

placerade lokalt utmed banan i teknikhus, dvs. i ytteranläggningen som beskrivs mer 

utförligt i kapitel 5.6 nedan. 

Inneranläggningen består utöver ställverk och RBC:er även av ett lokalt manöversystem 

(Lokal CTC) som också det kommer finnas i, eller i anslutning till, varje signanod. Syftet 

med ett lokalt manöversystem är att styra trafiken lokalt från signalnoden, exempelvis 

om förbindelsen till trafikledningen skulle brytas.  

5.6. Ytteranläggning 

Med termen ytteranläggning menas i regel all infrastruktur i signalsystemet som står 

placerad utmed järnvägen. Den nya infrastrukturen som kommer att tillföras i 

ytteranläggningen omfattas till största delen av följande komponenter (som beskrivits 

mer utförligt i kapitel 3 och 4): 

 Eurobaliser  

 Signalpunktstavlor (ersätter optiska ljussignaler) 

 Teknikhus med utdelssystem till ställverk 

 Signalskåp  

 Spårledningar 
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De olika komponenterna i ytteranläggningen kommunicerar med varandra och med 

inneranläggningen via Gemininätet och GSM-R. Nedan ges en översiktlig bild av 

arkitekturen i ytteranläggningen, där de större husen symboliserar hus som är placerade 

vid driftplatser och de mindre husen utmed linjen: 

Ställverk & RBC

Skarvskåp

Signalskåp

Teknikhus driftplats

Teknikhus linje

Kopparkabel

Lokal fiberkabel

OPTO 2.0 

Eurobalis

Signaltavla

 

Figur 28: Arkitektur Ytteranläggning 

5.6.1. Standardisering av Ytteranläggning och EU-Lynx 

Givet den stora mängden teknikhus, signalskåp och utdelssystem som ska installeras i 

ytteranläggningen ställs det stora krav på standardisering för att hålla nere kostnader i 

såväl investering- som förvaltningsskedet av systemet. En del av detta 

standardiseringsarbete är definierat i arbetet som kallas för ”Generisk ytteranläggning” 

som bland annat omfattar krav och standarder för hur teknikhusen och signalskåpen ska 

utformas på ett så standardiserat och simplifierat sätt som möjligt.  

Som en del i detta arbete medverkar Trafikverket i arbetet EU-Lynx, vilket är ett 

internationellt samarbete mellan flertalet europeiska infrastrukturförvaltare. Syftet med 

samarbetet är att utveckla en gemensam standard för hur gränssnitten i ställverkens 

utdelssystem ska utformas. Detta skapar möjligheter för att introducera fler leverantörer 

på marknaden som kan leverera utdelssystem. Eftersom utdelssystemet utgör en 

väsentligt stor del av totalkostnaden skulle en gemensam standard för gränssnitten till 

utdelarna leda till stora kostnadsbesparingar.  
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6. Angränsande system 

I detta kapitel beskrivs system som, förutom gällande GSM-R, inte är en del av 

signalsystemet. Systemen är dock nödvändiga och är en av flera förutsättningar för att 

det nya signalsystemet ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Kapitlet redogör 

för de förändringar som genomförs i dessa system parallellt med införandet av 

signalsystemet samt hur de olika systemen samspelar. 

 

 

Figur 29: Indelning av arkitekturen i olika delsystem 

6.1. Trafikledningscentral 

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning hur trafikledningen och dess funktion 

kommer att påverkas av ERTMS-införandet. Avsnittet kommer också att redogöra för 

det nya funktionsområdet för så kallad detaljerad och proaktiv driftövervakning som 

kommer att införas som pilot i samband med ERTMS.   

6.1.1. Trafikledning 

Idag finns det åtta trafikledningscentraler som styr och organiserar trafiken på Sveriges 

järnvägar. Vid varje trafikledningscentral arbetar flera personer i skift i rollen som 

fjärrtågklarerare. De ansvarar för att övervaka och styra trafiken med hjälp av ett så 

kallat trafikstyrningssystem (idag: t ex EBICOS, i framtiden: ICONIS). 
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Trafikstyrningssystemet visar trafikens rörelser på en eller flera skärmar för 

tågklareraren, varpå tågklareraren anger kommandon för tågens rörelser. 

Trafikstyrningssystemet interagerar med signalsystemet genom ett gränssnitt. 

Införandet av ERTMS innebär att tågklarerarna på trafikledningscentralerna behöver 

arbeta i ett nytt gränssnitt. Dessutom behöver tågklarerarna förhålla sig till nya 

regelverk och processer i och med införandet av det nya signalsystemet. Det ligger dock 

utanför denna rapports omfattning att beskriva dessa regelverk och processer mer 

ingående.  

6.1.2. Driftövervakning 

I och med att allt fler delar av signalanläggningens infrastruktur kommer att 

digitaliseras och kopplas upp på Trafikverkets IP-nät Gemini skapas nya förutsättningar 

för att upprätta funktioner för drift och övervakningsstöd. Med datoriserade ställverk 

som är anslutna med IP-uppkoppling till signalobjekten utmed spåren kan information 

om anläggningens status inhämtas i realtid. Genom algoritmer som systematiskt kan 

upptäcka avvikelser i signalobjektens funktionalitet, och med sensorteknik, kan fel hos 

växlar och andra komponenter upptäckas innan de har tappat sin funktion. 

ERTMS-programmet har som mål att uppnå en operativ tillgänglighet för 

tågsskyddsystem, ställverk, utdelar och IP-nätverket per styrområde på 99,84 procent. 

För att detta ska vara möjligt måste rutiner och funktioner upprättas som stödjer så 

kallad preventiv och proaktiv driftövervakning av anläggningen. Det främsta syftet med 

driftövervakning är att inhämta information om anläggningens status för att hantera och 

åtgärda eventuella fel eller avvikelser som kan leda till trafikstörningar. Detta är ett av 

initiativen för att skapa förutsättningar att uppnå det uppsatta målet för den operativa 

tillgängligheten i anläggningen. 

För att åstadkomma proaktiv driftövervakning krävs en signalövervakningscentral 

(SÖC) som är bemannad dygnet runt. SÖC:en agerar i egenskap av driftstöd och bör 

finnas placeras i anslutning till respektive trafikledningscentral.  

6.2. Kommunikationssystem 

För att signalsystemets olika komponenter ska kunna kommunicera med varandra 

måste de anslutas till ett transmissions-kommunikations-nätverk. Trafikverket har idag 

två olika nätverk för kommunikation på järnvägen, vilka går under namnet Gemini och 

GSM-R. Nedan beskrivs och visualiseras såväl de logiska som fysiska kopplingarna av 

respektive nätverk och hur de hänger ihop med signalsystemet. 

Gemini är namnet på den logiska infrastrukturen av Trafikverkets gemensamma IP-

nätverk. Det fysiska nätverket som datatrafiken färdas i består av fiberoptisk kabel och 

till viss del kopparkabel, vilket är nedgrävt i marken jämsides med Sveriges järnvägar.  

Det andra kommunikationssystemet kallas för GSM-R. I ERTMS är syftet med GSM-R 

att ansvara för kommunikation mellan signalsystemet och fordonet. GSM-R ansvar för 

att förmedla körbesked, positionsuppgifter och annan information till och från fordonets 

ombordutrustning.  
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Båda systemen är idag redan utbyggda men saknar tillräcklig kapacitet för att hantera 

den framtida digitaliserade järnvägens behov av datatrafik. Därför kommer det gamla 

fiberoptiska nätverket att kompletteras och byggas ut. Därutöver kommer det befintliga 

GSM-R nätet att förstärkas.  

RBC

Basstation

GSM-R torn

IP-kommunikation (Gemini) 

Radiokommunikation GSM-R

Fordonets position

Körbesked

Ställverk

Teknikhus med utdelssytem

Trafikledning Driftövervakning

Kopparkabel till växlar och 
andra signalobjekt

 

Figur 30: För att det nya signalsystemet ska fungera krävs både kommunikation över IP-nätet Gemini och 
radionätet GSM-R 

6.2.1. GSM-R 

I skrivande stund (2019) består GSM-R nätet av cirka 1200 master och torn utmed 

Sveriges järnvägar. Varje mobilsite består av ett torn, ett teknikhus och en eller flera 

antenner med sändar- och mottagarutrustning. Mobilsiterna kallas också för 

basstationer. Medelavståndet mellan varje basstation är cirka 9 kilometer. Detta är 

tillräckligt nära för att tornens teckning ska överlappa varandra, vilket ger full 

redundans ifall ett av tornen skulle gå sönder eller slås ut, se bild nedan:  
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Figur 31: Redundans i GSM-R nätet 

När en basstation tar emot en signal från ett tåg förmedlas signalen antingen vidare till 

ett annat trådlöst torn, eller så skickas signalen trådbundet via trafikverkets fiberoptiska 

nätverk till den RBC som ansvarar för samma styrområde som tåget.  

Redan 1996 började Banverket att bygga ut GSM-

R/MOBISIR utmed det Sveriges järnvägar, med syftet att 

effektivisera och framtidsanpassa radiokommunikationen på 

järnvägen. I det konventionella signalsystemet används 

GSM-R bland annat för kommunikation mellan 

Trafikledningen och lokförarna. 

Med införandet av ERTMS kommer ytterligare radiotorn och 

teknikhus med teleutrustning att byggas ut. Detta görs i syfte 

att förtäta GSM-R-nätet, dvs. att bygga ut nätet med 

tillräcklig kapacitet och redundans för ERTMS. På grund av 

GSM-R:s ålder planeras ett nytt system att ersätta det gamla i 

mitten av 2020-talet. Det nya systemet går under namnet 

FRMCS (Future Railway Mobile Communications System).  

6.2.2. Utbyggnad av Gemininätet 

Trafikverkets befintliga IP-nätverk Gemini består idag av flertalet olika logiska IP-

protokoll som alla färdas i samma fysiska nätverk med fiberoptisk kabel som bärare. Det 

nya nätverket är en förutsättning för att de olika komponenterna i signalsystemet ska 

kommunicera med varandra. Detta innebär att samtliga teknikhus i ytteranläggningen 

måste anslutas till Gemininätet. 

Detta nätverk är idag redan utbyggt utmed Sveriges järnvägar, men för att möta 

framtidens krav på kapacitet och robusthet kommer det befintliga fiberoptiska nätverket 

att byggas ut vid införandet av ERTMS. Utbyggnaden av nätverket är en förutsättning 

för att alla komponenter i signalsystemet har kommunikation med varandra. 

Det nya fibernätet kommer utgöras av två st. så kallade multidukter. En multidukt är en 

typ av slang/kanalisation som håller ihop flera mindre slangar. De mindre slangarna 

kallas för mikrodukter. I varje mikrodukt förvaras ett antal par av fibertrådar. I den ena 

slangen kommer minst sju mikrodukter användas och i den andra minst fyra 

mikrodukter.  

Figur 32: GSM-R torn med 
tillhörande teknikhus 
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Multidukt

Mikrodukt

 

Figur 33: Tvärsnittsillustration av Optokabeln 

För att ansluta ett teknikhus till det fiberoptiska nätverket måste det dras en lokal 

fiberslinga från teknikhuset till en anslutningspunkt i OPTO-nätet. Dessa 

anslutningspunkter kommer bestå av så kallade skarvskåp. På linjen får avståndet 

mellan två skarvskåp vara max 2,5 kilometer, vilket är detsamma som maxavståndet 

mellan två spårledningar. Det genomsnittliga avståndet mellan varje 

skarvskåp/spårledning är cirka 1,5 kilometer.  

Av redundansskäl ansluts oftast fler än ett skarvskåp till ett teknikhus. Antal skarvskåp 

som installeras per teknikhus bestäms av teknikhusets nodklass. Totalt finns det tre 

olika nodklasser: grön, svart och röd. Nodklasserna bestämmer teknikhusens 

säkerhetsklassning. Den högsta nodklassen är röd, därefter svart och sedan grön. Ju 

högre nodklass desto fler skarvskåp måste anslutas till teknikhuset.  
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7. En kontinuerlig utveckling 

Detta dokument har beskrivit en historisk bakgrund, ett nuläge och en nära framtid för 

signalsystemet på den svenska järnvägen. Utvecklingen av ny funktionalitet och nya 

tekniska lösningar går dock kontinuerligt framåt. Redan nu går det att ana att lösningar 

som flytande block, axelräknare och ett nytt kommunikationssystem kommer ingå i 

signalsystemet framöver. Vilka ytterliga innovationer som kommer att introduceras är 

svårt att förutspå. Utvecklingen av såväl sensorteknik som nyttjande av AI (Artificiell 

Intelligens) går med rasande fart. Om och på vilket sätt dessa nya innovationer kommer 

nyttjas i framtidens signalsystem får framtiden utvisa. Klart är att den digitala 

transformationen bara har startat och att ett av grundfundamenten nu börjar ta form.  

De förändringar som beskrivs i detta dokument är ett första steg av digitalisering. Hur 

framtidens signalsystem kommer utvecklas får framtiden utvisa.  

 

 


