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FÖRORD

För bandelar med relativt begränsad trafikbelastning är det angeläget att försöka

belysa kostnaderna för det underhåll som krävs för att därigenom vidmakthålla en

acceptabel banstandard på denna typ av banor.

Denna rapport redovisar ett projekt som genomförts på uppdrag av sektionen för

Bansystem vid Banverkets huvudkontor. I rapporten belyses banöverbyggnadens

underhållskostnad för två bandelar, dels i ett inbördes förhållande mellan olika

underhållsverksamheter, dels i förhållande till förekommande trafikbelastning.
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SAMMANFATTNING

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte är att försöka belysa banöver-

byggnadens underhållskostnader på lågtrafikerade banor, dels inbördes förhållan-

den mellan kostnaden för olika verksamheter och dels i förhållande till förekom-

mande trafikbelastning. Materialet som avser perioden 1984-1992 är relativt

begränsat eftersom det rör sig om endast två studerade bandelar. Anledningen till

att endast två bandelar valts ut är att det i ett första skede underlättar uppstrukture-

ringen och lättare ger en möjlighet att se vilka parametrar som kan vara av

betydelse. Ett begränsat material av detta slag innebär dock en viss osäkerhet

beträffande slutsatser.

Förhoppningen är dock att det här presenterade materialet skall kunna utgöra

underlag för en diskussion om hur ett fortsatt arbete med denna typ av kostnads-

analyser skall bedrivas.

De två bandelar som studerats har en banlängd av ca 40 km respektive 80 km och

en trafikbelastning på ca 0,5 respektive 0,3 miljoner bruttoton/år. I banöverbygg-

naden ingående komponenter utgörs i båda fallen av bl a träsliprar, grusballast

samt räler med rälsvikten 43 kg/m eller mindre. Största tillåtna hastighet (sth) för

bandelarna är 75 respektive 100 km/h.

Resultatet visar att medelvärdet av underhållskostnaden för Banverkets verksam-

hetskoder 010-090, sett över hela perioden, ligger i ena fallet på 55 kr/m och i det

andra fallet på 58 kr/m. Vid första anblicken är det inte någon anmärkningsvärd

skillnad mellan de båda bandelarna. Om man däremot beräknar underhållskost-

naden för verksamheterna 010-029, uttryckt i kr/bruttoton (brt), visar det sig att

den bandel som har lägst trafikbelastning uppvisar en underhållskostnad per

bruttoton räknat, som ligger i storleksordningen 10-18 kr/brt och år, medan det för

den andra bandelen ligger i storleksordningen 2-6 kr/brt och år.

I förklaringen till detta måste hänsyn tas till att bandelarna har olika banstandard.

För de båda bandelarna har även ackumulerat värde beräknats både för under-

hållskostnad och trafikbelastning. Den bandel som har lägst trafikbelastning

uppvisar en snabbare tillväxttakt av underhållskostnaderna över den studerade

tidsperioden.
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De i materialet redovisade resultaten tyder på att det finns ett visst samband

mellan underhållskostnad och trafikbelastning. Resultatet visar även på att det kan

vara vanskligt att göra "direkta" jämförelser om inte bakomliggande skillnader i

framförallt banstandard beaktas. Analyser av detta slag bör dock utgöra en bra

möjlighet att för den "egna" bandelen lägga upp en lämplig underhållsstrategi.
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1 BAKGRUND

I debatten om lågtrafikerade banor är det till största delen kostnaderna för

vidmakthållandet av acceptabel banstandard som av naturliga skäl diskuteras. En

central fråga är alltså vilka möjligheter det finns att påverka dessa kostnader. Som

en första ansats kan detta diskuteras i termer av t ex effektivare underhållsinsatser,

förändrad banstandard och förhoppningsvis som en följd därav också minskade

underhållskostnader.

En effektivisering av underhållsinsatserna innebär ett utnyttjande av tillgängliga

resurser i form av personal och maskiner på ett effektivt och rationellt sätt. Som

exempel kan nämnas det examensarbete som utförts vid Högskolan i Falun/Bor-

länge. I detta arbete har olika metoder för slipersbyte studerats och det visade sig

att traktormetoden var ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till spårbyteståget

respektive Göteborgsmetoden. Det torde inte vara orimligt att anta att det finns

andra arbetsmoment där liknande situation kan förekomma.

En förändring av banstandarden får inte tolkas som att den skall ligga på en sådan

nivå att trafiksäkerheten åsidosätts. Det är istället fråga om att finna den punkt där

en acceptabel produkt, med hänsyn till utnyttjandegraden, kan erhållas till en

rimlig kostnad. Förändringar i trafikarbetet bör även innebära en öppen diskussion

när det gäller nivån på banstandarden vilket i sin tur kan ha betydelse för under-

hållsinsatser och underhållskostnader.

För att kunna påverka underhållskostnaderna är det nödvändigt att veta vilka

kostnader det egentligen är fråga om och på vilket sätt de uppkommer. Det gäller

att dels försöka finna inbördes samband mellan olika underhållsåtgärder och dels

att analysera hur trafikbelastningen påverkar behovet av underhåll.
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med denna förstudie är att försöka belysa vilka kostnader det är fråga om

när det gäller banunderhåll. Det som är av intresse att studera är vad olika under-

hållsåtgärder kostar (uttryckt i kr/spm) samt om det finns något kostnadssamband

mellan olika underhållsåtgärder, d v s hur kostnaderna förändras för en åtgärd om

resurserna sätts in på en annan åtgärd. En annan fråga av intresse är hur trafik-

belastningen påverkar kostnaden för underhåll.

Projektet har avgränsats till att omfatta endast två bandelar vilka i fortsättningen

benämns bandel I (BDL T) respektive bandel II (BDL IT).

Anledningen till att endast två bandelar studeras är att i ett första skede se hur

tillgänglig information och tänkbara samband skall analyseras och utifrån detta

föra en vidare diskussion. Visar det sig att inriktningen behöver ändras är det

lättare att göra detta utifrån ett begränsat material.
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3 BANDATA

I detta kapitel redovisas bandata i form av banlängd, trafikbelastning, största

tillåtna hastighet (sth), kurvradier samt ingående komponenter (med avseende på

banöverbyggnaden) för de båda bandelarna.

Banlängd

BDL I L = 31916 m

BDL II L = 76 997 m

Trafikbelastning

Trafikbelastningen för de båda återfinns i tabell 3.1 respektive tabell 3.2.

Belastningen är uttryckt i antal Mbrt/år och avser perioden 1984-1992.

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Tabell 3.1 Bandel II; trafikbelastningen i Mbrt/år under åren 1984-1992

ÅR 1984 [11985 [1986 [1987 [1988 [1989 [1990 11991 |1992

P 0,131 |0,134 [0,139 |10,149 [0,149 10,145 10,138 [|0,143 |0,147

G 0,215 |10,243 |0,198 |0,214 |0,215 |0,170 10,157 |0,152 10,155

Totalt 10,346 [10,377 [0,337 [10,363 |0,364 [10,315 [0,295 10,302

Tabell 3.2 Bandel I; trafikbelastningen i Mbrt/år under åren 1984-1992

ÅR 1984 [1985 [1986 [11987 [11988 [1989 [1990 [11991 |1992

P 0,128 |0,191 |0,244 10,233 |0,228 10,225 10,312 |0,312 |0,312

G 0,034 10,030 [0,170 [0,298 [|0,326 |0,243 |0,226 [0,236 |0,214

Totalt |0,162 |0,221 |0,261 |0,531 |0,554 |0,468 |0,538 [10,548 |0,526         
 

 

 

Den totala trafikbelastningen på bandel II har under den redovisade perioden varit

omkring 0,3 Mbrt. Godstrafiken har under denna period minskat något i volym

medan persontrafiken istället ökat men totalt sett har inte någon större förändring

skett.

För bandel I har utvecklingen varit lite annorlunda. Här har det skett en ökning

både vad gäller person- och godstrafiken vilket innebär att totala trafikvolymen är

ca tre gånger högre 1992 jämfört med 1984.
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3.1 Bandelarnas fördelning av största tillåtna hastighet

Information om bandelarnas största tillåtna hastighet (sth) kan inhämtas från

respektive bandels linjebok. På hur lång sträcka av totala banlängden en viss sth

förekommer har sammanställts i figur 3.1. Det bör observeras att diagrammet för

bandel II avser sth för motorvagnar. Enligt linjeboken finns på vissa sträckor ett

betydligt lägre värde på sth för loktåg. Någon motsvarande skillnad på sth-värden

för motorvagnar respektive loktåg finns inte för bandel I.

% BDL II : Sth (motorvagn) i procent av banlängden
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Figur 3. 1a Fördelningen av största tillåtna hastighet i procent av banlängden

för bandel II.

   

% BDL I ; Sth i procent av banlängden
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Figur 3.1b Fördelningen av största tillåtna hastighet i procent av banlängden

för bandel I.
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I figurerna 3.2a och 3.2b redovisas hastighetsprofilen för respektive bandel.

Noteras kan i sammanhanget att enligt tidtabellen ligger medelhastigheten på ca

56 km/h vilket gäller för båda bandelarna.

Km / h BDL II ; Sth-diagram för motorvagnar
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Figur 3.2a Hastighetsprofilen på bandel II

Km / h BDL I ; Sth-diagram
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Figur 3.2b Hastighetsprofilen på bandel I

Observera att de båda diagrammen inte är direkt jämförbara p g a olikheter i skal-

faktorn.

VTI MEDDELANDE 747



En frågeställning som kan vara intressant i sammanhanget är på vilket sätt hastig-

heten i kombination med olika axellaster påverkar nedbrytningen av banan och

därmed även underhållskostnaderna. Det torde inte vara helt orimligt att anta att

en bana med jämn hastighetsfördelning orsakar mindre slitage eftersom påkän-

ningar av accelerations- och retardationskrafter blir mindre jämfört med en bana

med "ryckigare" hastighetsprofil. Ett annat förhållande som bör beaktas är hur

horisontalkurvorna fördelar sig över banan relaterat till banans hastighetsprofil.

3.2 Kurvfördelning

För de i projektet ingående bandelarna har en sammanställning av kurvor gjorts

vilket redovisas i tabell 3.3.

Tabell 3.3 Kurvor med viss radie, antal samtfördelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDL II BDL I

Fördelning Antal % av tot ant Antal % av tot ant

-299 4 3,6 8 13,3

300-399 13 11,7 21 35

400-499 18 16,2 5 8,3

500-599 19 17,1 8 13,3

600-699 3 2,7 3 5

700-799 4 3,6 2 3,3

800-899 2 1,8 0 0

900-999 12 10,8 3 5

1000-1099 6 5,4 5 8,3

1100-1199 5 4,5 0 0

1200-1299 6 5,4 1 1,7

1300-1399 0 0 2 3,3

1400-1499 2 1,8 0 0

1500-1599 1 0,9 1 1,7

1600-1699 0 0 0 0

1700-1799 1 0,9 0 0

1800-1899 2 1,8 0 0

1900-1999 4 3,6 0 0

2000- 9 8,1 1 1,7

SUMMA 111 100 60 100       
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Antalet kurvor är för BDL H 111 stycken och för BDL I 60 stycken. Av totala

antalet kurvor har BDL H 31,5 % kurvor med en radie understigande 500 meter

och för BDL I gäller att 56,6 % av kurvorna har en radie mindre än 500 meter.

3.3 Ingående komponenter

Via ett delsystem i BIS finns möjlighet att inhämta information angående ingående

komponenter i banöverbyggnaden vilket för de bägge bandelarna redovisas i

tabell 3.4 respektive tabell 3.5.

Tabell 3.4 BDL H; ingående komponenter i banöverbyggnaden.

 

 

 

 

 

 

 

          

Spm Räler Sliper Ballast

Mod % Lgd St Bf Typ Avst Typ

27913 |BJ32 36,4| 18/22/8S U T 710/750 G

14882 |SJ32 19,5| 18/38/$ U T 710/750 G

20992 |SJ41 27,4 22/351S U T 7110] G

12743 |SJ43 16,7 20 T U T 710 |G

76530 100
 

Tabell 3.5 BDL I; ingående komponenter i banöverbyggnaden.

 

 

 

 

 

          

Spm Räler Sliper Ballast

Mod % Lgd St Bf Typ Avst Typ

14635 |SJ43 46,1 40 1$S U T 700/750 G

17103 |MAV32 53,9 14 S U T 800 G

31738 100
 

Båda bandelarna har grusballast, träsliprar samt spikbefästning med

underläggsplatta. Skarvarna är svävande bortsett från ett parti på BDL H där det

förekommer treslipersskarvar. Slipersavståndet på BDL H är antingen 0,71 eller

0,75 m. På bandel I är slipersavståndet 0,8 m på mer än hälften av sträckan medan

det för övrigt är 0,7 eller 0,75 m.
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Rälerna på bandel H är till största delen inlagda under 1960 med undantag av ett

parti som är inlagt 1980. På mer än hälften (ca 55 %) av banan ligger det räler med

en vikt av 32 kg/m och på resten av sträckan är det SJ41 eller SJ43 räler. På

bandel I förekommer på mer än hälften av sträckan (ca 54 %) räler av typ MAV32

vilka är inlagda år 1919, medan det för övrigt är SJ43 räler vilka är inlagda under

åren 1985-1988.

Antalet växlar som förekommer på respektive bandel framgår av tabell 3.6.

Tabell 3.6 Typ och antal växlar på respektive bandel.

 

SJ41 $J43 SJ49 SJ50 ANTAL
 

BDL II 1 8 1 6 16
 

      BDL I 1 4 1 6  
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4 VERKSAÄMHETER

Kostnaderna för banunderhåll är kopplade till olika typer av verksamheter (VSH).

Indelningen i verksamheter skall visa ändamålet med resursförbrukningen och

används vid såväl budgetering som redovisning. En utförligare beskrivning av

verksamheterna återfinns i bilaga 1. De kostnader som har studerats i detta projekt

avser kostnaderna för verksamheterna 010-099, vilka sammanfattas i tabell 4.1.

Tabell 4.1 Verksamheter

 

VSH 010 Snöröjning

VSH 015 Mark och miljö

VSH 020 Spåranläggningar

VSH 030 Anläggningar för elektrisk tågdrift

VSH 040 Signalanläggningar

VSH 050 Teleanläggningar, verksamheter gemensam med SJ

VSH 060 Bangårdsanordningar

VSH 070 Slopning/skrotning

VSH 080 Byggnader

VSH 090 Skador och olyckshändelser

 

De i tabell 4.1 angivna verksamheterna är i sin tur uppdelade i ett antal under-

grupper vilket kan illustreras med följande exempel.

VSH 015 -Mark och miljö

017 Mark och miljö utan specifikation

018 Vegetationsbekämpning

019 Vägkorsningar i plan

För dessa undergrupper finns ytterligare en indelning i detaljverksamheter

(VSHD) vars syfte är att utgöra kalkylunderlag vid olika typer av underhåll.

Exempel på detaljverksamheter åskådliggörs i tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Exempel på detaljverksamhet (VSHD).

 

VSH VSHD Benämning

018 100 Buskröjning

200 Trädröjning

300 Siktröjning korsningar, vägöv.

400 Siktröjning signaler tavlor

500 Kemisk ogräsbekämpning

 

Utförligare beskrivning av detaljverksamheterna återfinns i bilaga 2.

I det fortsatta arbetet kommer endast de i tabell 4.1 angivna verksamheterna

inklusive undergrupper att studeras, dvs detaljverksamheterna (VSHD) ingår

inte. Vidare har antagits att verksamheterna VSH 010-090 ingår i den totala

underhållskostnaden men med tanke på själva banöverbyggnaden är det verksam-

heterna 010-020 (inklusive undergrupper) som är av intresse att studera mer

ingående. Följande gruppering kommer därför fortsättningsvis att gälla.

Tabell 4.3 Verksamhetsindelning i projektet.

 

VSH 010 Snöröjning

VSH 015 Mark och miljö

VSH 020 Spåranläggningar

VSH 030-090 Övrigt

 

För enkelhetens skull kommer fortsättningsvis verksamheterna att anges utan den

första nollan i beteckningen.
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5 KOSTNADER

11

I tidigare avsnitt redogjordes för de verksamheter (VSH) som är aktuella när det

gäller underhåll på banöverbyggnaden. Detta avsnitt kommer att redovisa kost-

naderna för de olika verksamheterna och som gäller för bandelarna I respektive II.

Från Banverkets ekonomiska redovisningssystem har kostnadsuppgifter inhämtats

för de båda bandelarna, vilket redovisas i tabell 5.1 respektive 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1 BDL I; underhållskostnaden för VSH 10-90; 1984-1992.

ÅR 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990] 1991 1992

VSH |Benämning

10 SNÖRÖJNING

12 Snöröjning 106 149] 134| 184] 25| 324] 50] 52

13 Snöskydd 1 1

14 Växelvärme 2

15 MARK OCH MILJÖ

17 Mark och miljö 31| 49 10] 351] 64] 164] 93| 174] 127

18 Vegetationsbekämpn 8| 241 105] 184] 128] 451] 229] 356] 196

19 Vägkorsningar i plan 83 28 61 361 731] 115] 26 19] 68

20 SPÅRANLÄGGN

20 Inspektion 50] 361] 671 551 102] 43] _63| 73 56

21 Banvall 201 5| 123 71] 2171 414] 85 7 46

22 Järnvägsbroar etc 9 15 3 1 471 341 100 1 1

23 Ballast 60 21 22 9| 24] 226 8 17/ 68

24 Spårriktning 101 36 _93| 42 123] 199 18] 181] 311

25 Växelriktning 43 8 37 17| 48 16 2 17 10

26 Kilning 3| 25 8 6 0 0 0 0 0

27 Sliprar/byte/omspiknin! 79 l 21 _691 _67 14 260 5 62

28 Räler 54 491/ 7661 _60| 657| 207] 196] 115] 270

29 Växlar/revision 201] 72 20 5 31|/ 114] 98 37] 168

SUMMA 10-29 (tkr) 848/ 1006] 1411] 660 1765 2024 1503 1053 1435

% av totalsumma 87,9] 94,8 91,6 86,6 89,6 83,5| 41,4| 61,5 79,9

Kr/m 26,6 31,5| 44,2] 20,7] 55,3 63,4 47,1 33,0] 45,0

3090 ÖVRIGT (tkr) 117] 55| 129] 102] 204] 399]2130] 660] 361

TOTALSUMMA (tkr) 965 1061 1540] 7621 1969] 2423 3633 1713 1796

TOTALT Kr/m 30,2| 33,2/ 48,3 23,9] 61,7| 75,9|113,8| 53,7] 56,3
 

            

VTI MEDDELANDE 747

 



12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2 BDL HT; underhållskostnaden för VSH 10-90; 1984-1991.

ÅR 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

VSH Benämning

10 SNÖRÖJNING

12 Snöröjning 153 339] 334| 268] 308] 36] 56) 141

13 Snöskydd

14 Växelvärme

15 MARK OCH MILJÖ

17 Mark och miljö 421 122] 180] 4391 2271 47] 98| 48

18 Vegetationsbekämpn 75 31] 2761 106] 113] 252] 433/ 153

19 Vägkorsningar i plan 61| 34] 146] _84| 121] 162] 175

20 SPÅRANLÄGGN

20 Inspektion 751 74] _60| _90| 157] 51] 124] 190

21 Banvall 59 30] 215] 1951] 181| 179] 930] 154

22 Järnvägsbroar etc 15| 128 1 3| 621 30] 24] 44

23 Ballast 4791 2911 236| 360] 233| 451| 299] 299

24 Spårriktning 238 171] 177] 254| 309] 6491 353] 258

25 Växelriktning 8 9 12/ 43 14 47 14

26 Kilning 24| 741 891 173 5 6 4

27 Sliprar/byte/omspiknin| 585 915| 977 1466 2489 1913 2552

28 Räler 161 305| 420] 2271 6481 633| 462 1161

29 Växlar/revision 74 251 87 223 59 39] 238] 28

SUMMA 10-29 (tkr) 2049 2596 3148 3442 3903 5130] 5139 5221

% av totalsumma 87,71 87,31 87,51 86,91] 87,1| 89,8] 86,0] 79,4

Kr/m 26,6 33,7 40,9] 44,7 50,7 66,6 66,7 67,8

3090 ÖVRIGT (tkr) 288 376] 4511 520] 5761 580] 8351 1353

TOTALSUMMA (tkr) 2337 2972 3599 3962 4479 5710 5974 6574

TOTALT Kr/m 30,4 38,6 46,7 51,5 58,2 74,2 77,6 85,4
 

            

Anm: För BDL II saknas uppgifter för år 1992.

Generellt kan sägas att underhållskostnaden för banöverbyggnaden utgör mer än

75 % av totala underhållskostnaden. I sammanhanget är det därför av intresse att

fundera över vilken potential som kan finnas både vad gäller kostnadsbesparing

och effektivisering.
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I figur 5.1 redovisas underhållskostnaden med avseende på verksamheterna 10-29

uttryckt i kr/m för de båda bandelarna.

Kr / m BDL I, II ; Kostnaden i Kr/m för VSH 10-20 ; 1984-1992
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Figur 5.1 Underhållskostnaden för verksamheterna 10-29.

Bandel I = ofylld markering; Bandel H = fylld markering.

För bandel II har underhållskostnaden ökat från 1984 fram till 1989 för att därefter

ligga på en oförändrad nivå fram till 1991. Att kostnaden ligger på en konstant

nivå under åren 1989-1991 kan bero på att man ej tilldelats mer ekonomiska

medel även om det skulle ha behövts. En annan hypotes är att underhållsinsatserna

på kostnadsnivån 65 kr/m räcker för att hålla nödvändig banstandard med hänsyn

till den trafikbelastning som förekommer.

Kostnadskurvan ser lite annorlunda ut för bandel I. Denna kurva visar en minsk-

ning i underhållskostnaden vid tre tidpunkter. Minskad kostnad under åren 1990

respektive 1991 kan tyda på ett effektivt underhåll fram till 1989 som i sin tur

medfört minskat behov (och därmed kostnad) av underhåll de efterföljande åren.

En annan hypotes är att underhållsmedlen har reducerats under åren 1990 och

1991. Konsekvensen av minskade underhållsmedel borde i så fall ha orsakat en

betydligt högre underhållskostnad för år 1992, vilket inte är fallet och därmed inte

stöder den sista hypotesen.
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Ett annat sätt att belysa kostnaderna är att ställa dem i relation till trafikbelast-

ningen vilket redovisas i figur 5.2 för bägge bandelarna.

Kr / brt uH-kostnaden avseende VSH 10-29 för bdl I och bdl II i Kr / i

18
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Figur 5.2 Underhållskostnaden för verksamheterna 10-29 uttryckt i kr/brt.

Bandel I= fylld markering; Bandel II= ofylld markering.

 

BDLH uppvisar en ökning av underhållskostnaden uttryckt i kr/brt under hela den
studerade perioden medan BDL I ligger på en lägre och mer konstant nivå under
motsvarande period. Jämför man med de värden som redovisas i figur 5.1 borde
skillnaderna mellan kurvorna i figur 5.2 bero på skillnader i trafikbelastningen.
Trafikbelastningen har tidigare redovisats i tabell 3.1 respektive tabell 3.2 där
framgår att bandel I har en högre trafikbelastning jämfört med vad som gäller för
bandel II. En annan faktor som kan förklara skillnaden är att det på bandel l
förekommer räler inlagda under åren 1985-1988.

Det verkar inte finnas något självklart samband mellan underhållskostnader och
trafikbelastning, åtminstone inte vad gäller de i projektet studerade bandelarna. En
förklaring kan vara att det är för stora skillnader mellan de båda bandelarnas
banstandard vilket inte möjliggör en jämförelse. En annan hypotes är att under-
hållet bedrivs på olikartat sätt vilket ger olika slutresultat.

Ytterligare en faktor som bör beaktas är underbyggnadens beskaffenhet för de
båda bandelarna.
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6 ANALYS AV KOSTNADSPOSTER

Vilka kostnadsposter är möjliga att påverka och i vilken omfattning? Kostnads-

posterna 30-90 är av sådan karaktär att de inte kommer att behandlas annat än i

klump vilket innebär att det inte ligger inom ramen för detta projekt att studera

mer i detalj.

6.1 Snöröjning

Denna kostnadspost är helt och hållet beroende på klimatet vilket innebär svårig-

heter att dels förutse och därmed också att påverka. Möjligheten finns kanske att

genom förebyggande åtgärder tex i form av snöskydd, av den typ som före-

kommer i anslutning till öppna fält, reducera kostnaden även om det bli rikligt

med snö. Bandelar som ligger i södra delarna av landet kommer att ha en helt

annan kostnad för snöröjning jämfört med i norr belägna bandelar.

6.2 Mark och miljö

Åtgärder inom denna grupp avser bl a siktröjning vid plankorsningar samt vegeta-

tionsbekämpning i spåret.

När det gäller siktröjning är detta en relativt långsam process vilket gör att det inte

torde bli fråga om några "akuta" åtgärder. Detta innebär att möjligheten att planera

denna verksamhet är ganska god. Vad man kan diskutera är när åtgärder i form av

siktröjning skall utföras och på vilket sätt detta återspeglar sig i kostnader. Två

alternativ kan vara tänkbara. Det ena är att utföra siktröjning när det är nödvän-

digt, d v s när träd och buskar vuxit så pass att det innebär dålig sikt, det andra är

att inte låta det gå för långt med tillväxten innan siktröjning utföres. Första fallet

kommer att innebära en stor kostnad vid ett fåtal tillfällen medan i det andra fallet

en lägre kostnad kommer att spridas på ett flertal tillfällen. Frågan är vilket som är

mest fördelaktigt ur kostnadssynpunkt totalt sett.

Kostnaden för vegetationsbekämpning i spåret är beroende dels på klimatet och

dels på ballastkvaliteten. Klimatet har betydelse med avseende på vegetationens

möjlighet till tillväxt. Ett ogynnsamt klimat ger en svagare tillväxt medan ett

gynnsamt klimat ger en ökad tillväxt och därmed ett ökat behov av vegetations-

bekämpning. Den klimatberoende orsaken är svår att påverka.
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Ballastkvalitetens betydelse för vegetationen är lättare att påverka. En dålig

ballastkvalitet med mycket inslag av finkornigt material kommer att utgöra en bra

grogrund för vegetationstillväxten förutsatt att ett gynnsamt klimat samtidigt

råder. Det kan därför vara värt att funderapå hur kostnaden mellan vegetations-

bekämpning och ballaståtgärder förhåller sig.

6.3 Spåranläggningar

Under detta avsnitt kommer verksamheterna 10-29 att diskuteras.

Inspektion

Kostnaden för inspektion kan antas vara beroende av banans standard. Ett spår

med dålig standard är troligtvis i större behov av inspektion jämfört med en bana

med "bättre" standard. Om så är fallet torde det finnas ett samband mellan kost-

naden för inspektion och andra typer av åtgärder.

Banvall

I banvallen ingår åtgärder för bl a trummor och dränering vilket till största delen är

åtgärder med avseende på banunderbyggnaden. Ganska troligt är att kostnaden för

banvall är svår att påverka. Det krävs stora ingrepp för att åtgärda problem med

banvallen. Kan det vara så att en "bra" banvall kommer att innebära minskat

behov av spårriktning och därmed minskade kostnader för denna verksamhet? En

väl dränerad banvall torde även vara mindre känslig för sättningar och upp-

frysning.

Järnvägsbroar

I denna grupp ingår förutom järnvägsbroar (inkl vägportar, gångtunnlar) även

tunnlar. Några tunnlar finns inte på de bägge bandelarna men däremot finns det

20 stycken broar på bandel II och 15 stycken på bandel I.

För de bägge bandelarna gäller att det finns 12 stycken stålbroar på respektive

bandel medan resten är betongbroar. Broarna är byggda runt sekelskiftet förutom

några gång- och cykeltunnlar samt kulvertar av senare datum på bandel I.
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Hur skall då kostnaden för underhåll äv broar, d v s VSH 22, relateras? Antingen

kan detta göras till antalet spårmeter eller antalet objekt på aktuell bansträcka. Att

fördela kostnaden på antalet spårmeter för hela sträckan eller enbart för den totala

brolängden torde ge en missvisande kostnadsbild eftersom de underhållsåtgärder

(t ex nitrevision, ommålning, blästring, lagning) som är aktuella på broar är starkt

knutet till just detta objekt. Den mest rättvisa bilden blir alltså att fördela kost-

naden på antalet objekt eftersom brounderhållet inte har något samband med andra

underhållsåtgärder. Därför är det inte rimligt att ställa kostnaden för brounderhåll i

relation till andra underhållsåtgärder.

I figur 6.1 redovisas kostnaden för brounderhållet under åren 1984-1992 för

bandel I respektive bandel II.

Kr / bro, åmpL I och II: Underhållskostnaden för VSH 22 för åren 19
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Underhållskostnaden för verksamhet 22 uttryckt i kr/bro och år.

Bandel I=fylld markering; Bandel H=0fylld markering.

Av diagrammet framgår att det finns två toppar, en för vardera bandelen. När det

gäller BDL II är det troligt att den höga kostnaden 1985 är en ren underhållsinsats

på en eller flera broar. För bandel I är det inte lika självklart att det är frågan om

en ren underhållsinsats. Det har nämligen enligt uppgifter ur BIS förekommit en

del byggverksamhet inom denna verksamhetsgrupp under 1990. Det kan i detta

fall alltså finnas viss risk för att det inte är fråga om enbart underhållskostnader.

En annan förklaring är att topparna återspeglar det tidsintervall för brounderhåll

som förekommer på dessa bandelar. Om den sista förklaringen gäller så visar det

ett tydligt samband mellan en kraftfull underhållsinsats och sänkta underhålls-

kostnader efterföljande år.
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Växlar

Kostnaden för växelriktning och växelrevision påverkas av antalet växlar som

finns på aktuell bansträcka. Underhållskostnaden för växlar kan antas bli ganska

hög (hur mycket) innan det är aktuellt att byta växeln helt.

För de här studerade bansträckorna gäller att bandel H har 16 stycken växlar och

bandel I har 6 stycken växlar. De kostnader som kan hänföras till växlar är kost-

naden för verksamheterna (VSH) 25 växelriktning samt VSH 29 växlar/revision.

Kostnaden för dessa båda verksamheter under åren 1984-1992 redovisas i

tabell 6.1 och tabell 6.2.

Tabell 6.1 BDL IH; kostnad (tkr) för VSH 25 och VSH 29 under perioden

1984-1991.

 

vsh/år 1984| 1985, 1986| 1987] 1988] 1989] 1990] 1991] 1992

vsh25 8 9 12 43 14 0 47 14 -

 

 

vsh29 74 251 87| 223 59 39] 238 28 -
 

summa 82 260 99| 266 73 39] 285 42 -
 

           kr/vxl 5,1| 16,2] _6,2] 16,6] 4,5] 2,4] 17,8 2,6 -
 

Tabell 6.2 BDL I; kostnaden (tkr) för VSH 25 och VSH 29 under perioden

1984-1992.

 

vsh/år 1984] 1985] 1986] 1987] 1988] 1989] 1990] 1991] 1992
 

vsh25 43 8 37 17 48 16 2 17 10
 

vsh29 20 72 20 5 31| 114 98 37] 168
 

summa 63 80 57 23 791 _130] 100 541 178
 

           kr/vxl 10,5] 13,3 9,5 3,8] 13,2] 21,7] 16,7 9| 29,7
 

Om man beräknar medelvärdet av underhållskostnaden per år för växlar finner

man att för BDL H ligger växelkostnaden på ca 8 900 kr/år och motsvarande siffra

för BDL I blir 14 100 kr/år. Trots att BDL I har färre växlar än vad BDL II har är

kostnaden för växlar betydligt högre för bandel I vilket skulle kunna förklaras med

att BDL I har högre trafikbelastning jämfört med BDL II.

Vad som kan vara intressant i sammanhanget är att studera inläggningsår för

växlarna på respektive bandel. Uppgifter om inläggningsår saknas för BDL I för
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fem av växlarna medan den sjätte växeln är inlagd 1985. För bandel II gäller att

uppgifter om inläggningsår saknas för två av växlarna medan övriga 14 växlar är

inlagda mellan åren 1977-1989. En förklaring till att kostnaderna för bandel II är

låga kan vara att dessa växlar är av ett betydligt senare datum än vad de växlar

som finns på bandel I är. En annan förklaring kan vara att trafikbelastningen på

BDL II är lägre än vad den är på BDL I.

Kvarvarande kostnadsposter

De kostnadsposter som kan tänkas uppvisa ett mer renodlat samband är ballast,

spårriktning, sliprar samt räler. Spårriktningen är den faktor som kommer att vara

beroende av de tre andra komponenterna. I vilken omfattning spårriktning behövs

återspeglar sig i vilken standard (kondition) övriga komponenter uppvisar.

Schematiskt kan detta illustreras med hjälp av figur 6.2.

 

BALLAST

SLIPERS j [SPÅRRIKTNING]

RÄLER

   
   
  

   

Figur 6.2

För att belysa hur förhållandena mellan ballast, slipers, räler och spårriktning kan
se ut redovisas i figur 6.3 och 6.4 kostnaderna i diagramform för de fyra verksam-
heterna. De i figurens högra sida angivna numren på VHS motsvaras av följande
verksamheter:

VHS 23 Ballast
VHS 24 Spårriktning
VHS 27 Sliprar/byte/omspikning
VHS 28 Räler
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Kr / m BDL I; Underhållskostnaden för VSH 23,24,27,28 uttryckt i kr/m
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Figur 6.3 Underhållskostnaden för verksamheterna 23, 24, 27, 28 uttryckt i

kr/m gällande för bandel I.

Kr / m BDL II; Underhållskostnaden för VSH 23 uttryckt i kr
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Figur 6.4 Underhållskostnaden för verksamheterna 23, 24, 27, 28 uttryckt i

kr/m gällande för bandel II.

I båda figurerna finns en kostnadskurva som skiljer sig markant från de övriga

kurvorna. I figur 6.3 är det verksamhet 24 (räler) som uppvisar den största

kostnaden och orsaken till detta är att under åren 1985-1988 lades ett parti SJ 43

räler in på denna bandel. I det andra fallet (figur 6.4) är det kostnaden för sliprar

som ligger betydligt högre än kostnaden för övriga verksamheter. I det senare

fallet beror detta på att sliprarna till största delen är inlagda i början på 60-talet
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och alltså har uppnått en livslängd på 25-30 år vilket återspeglar sig i underhålls-

kostnaden. Vad som är intressant med kostnadskurvan för sliprarna i figur 6.4 är

att det så tydligt visar på en ökad underhållskostnad efter ca 25 år. Denna typ av

information ger stora möjligheter att på ett tidigt stadium planera för nödvändigt

slipersbyte.

Beträffande kostnaden för de övriga verksamheterna ligger dessa samlade på

ungefär samma nivå över den studerade tidsperioden. Att det inte är större

variation kan bero på att det är för lite datamaterial under för kort tidsperiod. En

annan förklaring kan vara att man för dessa bandelar lyckats uppnå en optimal

underhållskostnad med hänsyn till trafikbelastning och acceptabel banstandard.

Ett annat sätt att studera olika samband är att beräkna ackumulerade värden för

underhållskostnaden och trafikbelastningen och ställa dessa i relation till varandra.

Resultatet av dessa beräkningar redovisas i figurerna 6.5 och 6.6.

 

kr /
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Figur 6.5 BDL I; ackumulerade värden under åren 1984-1992 på underhålls-

kostnaden för verksamheterna 23, 24, 27 samt 28 som funktion av

ackumulerad trafikbelastning.
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Figur 6.6 BDL H; ackumulerade värden under åren 1984-1992 på

underhållskostnaden för verksamheterna 23, 24, 27 samt 28 som

funktion av ackumulerad trafikbelastning.

Resultatet som visas i figurerna 6.5 och 6.6 visar på att det generellt sett finns ett

visst samband mellan trafikbelastning och underhållskostnad. För bandel HI verkar

sambandet mellan parametrarna vara starkare än vad som gäller för bandel I. I

båda fallen finns en komponent i banöverbyggnaden som har högre underhålls-

kostnad vid ökad trafikbelastning. Detta gäller i ena fallet sliprarna och i det andra

fallet rälerna.
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7 DISKUSSION

Att utifrån det här presenterade materialet finna renodlade samband mellan under-

hållskostnad/trafikbelastning eller mellan kostnaden för olika underhållsåtgärder

vid en inbördes jämförelse är svårt eftersom det rör sig om ett mycket begränsat

material. Det visar trots detta en möjlighet att strukturera upp all den information

som finns vad gäller kostnader och bandata. I detta arbete har dock inte alla

parametrar beaktats i kostnadsanalysen. Det sätt på vilket t ex kurvradier eller

banans sth-fördelning påverkar banans tillståndsförändring och därmed under-

hållskostnaderna har inte varit möjligt att analysera fullt ut inom ramen för detta

projekt. Vidare har inte alla verksamheter jämförts i något inbördes förhållande

eller ställts i relation till trafikbelastningen. När det gäller att försöka finna

tänkbara kostnadssamband visar dock resultatet på betydelsen av att så många

parametrar som möjligt beaktas för att därigenom ge en så tydlig helhetsbild som

möjligt.

Nyttan eller behovet av att göra kostnadsanalyser kan diskuteras utifrån två

aspekter. Det ena är att analyserna kan utgöra ett beslutsunderlag för hur den

strategiska verksamheten på den "egna bandelen" skall utformas. Genom att

studera kostnadsutvecklingen bör det vara möjligt att på ett tidigt stadium se när

det är dags att sätta in underhållsåtgärder. Vidare bör det var möjligt att se vilka

verksamheter som orsakar höga kostnader och utifrån detta besluta om lämpliga

åtgärder med hänsyn till de förutsättningar som gäller för aktuell bansträcka.

Den andra aspekten är att man genom jämförelse med andra bandelar får möjlighet

att inhämta kunskap och erfarenhet vad gäller tekniska/ekonomiska frågeställ-

ningar och också lösningar. Vid en jämförelse med andra bandelar är det dock

viktigt att hänsyn tas till förekommande skillnader vad gäller t ex trafikbelastning

och status på ingående komponenter i banöverbyggnaden.
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8 REFERENSER

Materialet som redovisas i detta arbete bygger på uppgifter ur de informations-

system som finns tillgängliga inom Banverket.
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