
2007:18 HIP

E X A M E N S A R B E T E

Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer
Funktionsbeskrivning samt analys av detektordata

och larmhantering

 Anna Gustafson

Luleå tekniska universitet

Högskoleingenjörsprogrammet
 Projektingenjör 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Drift och underhållsteknik

2007:18 HIP - ISSN: 1404-5494 - ISRN: LTU-HIP-EX--07/18--SE



 

 
 
 

 
Varmgångs- och 

tjuvbromsdetektorer 
– Funktionsbeskrivning samt analys av 

detektordata och larmhantering 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete utfört inom ämnesområdet drift och underhåll vid Luleå 
tekniska universitet. 

 
 Av: 

Anna Gustafson 
Luleå, juni 2007 
 
 
 
 
Handledare: 
Arne Nissen, Adjunkt, Luleå tekniska universitet  
 
 
Examinator: 
Uday Kumar, Professor, Luleå tekniska universitet 
 

 

   



 

Förord  
Detta examensarbete ingår som avslutande moment i projektingenjörsprogrammet vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 15 poäng och har utförts vid institutionen 
för Samhällsbyggnad, avdelningen för drift och underhållsteknik. 
 
Jag vill inleda med att tacka berörda personer från Banverket, som ställt upp med att 
svara på de frågor jag haft, Bengt Eriksson, Bo Björklund, Magnus Björkman, Ulf 
Johansson, Bo Lindh, Hans Loskog, Lars Sundholm och Kaj Rosenqvist. Jag vill även 
tacka min handledare Arne Nissen, vid Luleå tekniska universitet som bidragit med 
goda idéer, kunskap och information så detta arbete kunnat genomföras. Vidare vill jag 
tacka min goda vän Annelie Karlsson som granskat rapporten och kommit med många 
bra kommentarer och synpunkter. 
 
Tack till er alla! 
 
 
 
Rosvik 2007 
 
 
Anna Gustafson 
 
 
  
 

I   



 

Sammanfattning 
I det Norra Driftsområdet finns det 18 detektorer vars huvuduppgift är att skicka ett larm, när 

en vagn med misstänkt varmgång och tjuvbroms passerar, för att på så sätt undvika 

urspårningar.  För varje fel en detektor upptäcker skickas ett larm till den 
driftledningscentralen som ligger närmast detektorn. All data samlas i en detektordatabas 
där det exempelvis går att se vilken typ av larm som avgetts, vilket tågnummer och 
hastighet tåget hade när det passerade detektorn. För varje larm skrivs en larmrapport 
som fungerar som underlag för den statistik som varje månad och år presenteras i en 
rapport hos Banverket. 
 
I dagsläget används inte den information som detektorerna avger i samband med varje 
larm tillfredsställande. Det finns inget väl fungerande hanteringssystem eller 
återrapporteringssystem och detektorerna är väldigt ojämna i hur många gånger de 
larmar. Tillförlitligheten för detektorerna måste ökas vilket medför att antalet larm som 
inte kan konstateras måste minska. En lösning av dessa problem skulle innebära att 
antalet felaktiga stopp, orsakade av att detektorer larmar vid fel tillfällen, skulle minska. 
  
Syftet med detta examensarbete är att via tillgänglig detektordata visa på de fördelar som 
finns av att använda den information, som detektorerna avger i samband med larm, så 
att färre tåg med dåliga bromsar, hjul eller gångegenskaper trafikerar spåren samt att ge 
förslag till förbättringsåtgärder. 
 
Det är väldigt viktigt att larmen tas på allvar och att de data som detektorerna levererar 
faktiskt används. Ett väl fungerande hanteringssystem för detektordata är nödvändigt för 
att bäst ta tillvara på detektorinformationen. Det är även av stort värde att ha ett 
återrapporteringssystem där de åtgärder som gjorts på de larmade vagnarna rapporteras 
in. En fördel med att använda den information som detektorerna avger i samband med 
varje larm, är att underhållskostnaderna kan minska eftersom det går att övergå från ett 
tids- och kilometerbaserat underhåll till ett tillståndsbaserat underhåll. En annan fördel 
är att det går att öka underhållet på de vagnar som larmar oftare än andra, efter som det 
blir tydligt vilka vagnar som är överrepresenterade i statistiken. En annan fördel är att 
den totala stopptiden minskar om antalet ”falsklarm” minskar vilket kan göras genom 
en förbättrad uppföljning av detektordata. Ytterligare en fördel är att det går att 
identifiera de larmande vagnarna och därmed koncentrera underhållet till dessa, för att 
på så sätt få färre vagnar med dåliga bromsar, hjul eller gångegenskaper som trafikerar 
banan.  
 
Om larminformationen samlas i en databas som kopplas till ett presentationsverktyg, där 
det lätt går att exempelvis ta fram önskad data och generera statistik, kommer 
arbetsbelastningen och antalet felkällor att minska. Detta leder i sin tur till att statistiken 
blir mer tillförlitlig. För att detektorernas funktion ska bli mer tillförlitlig är det 
nödvändigt att även de larm som inte kan konstateras följs upp och analyseras. 

II   



 

Förklaringar 
Bandriftledare:  Tar emot och ombesörjer all felavhjälpning, är 

den som i stört läge tar fram prognoser på 
felavhjälpningstider. 

 
Detektor Personal Computer (DPC):  Datorbaserad presentationsutrustning för 

detektorer 
 
Fjärrtågklarerare (FJTKL):  Manövrerar fjärrbevakade stationer och tjänstgör i 

fjärrblockeringscentralen (vilken ligger utanför 
den lokala stationens gräns). 

 
Hjulplatta: Uppstår när hjulet låst sig och glider fram över 

spåret och därför nöts ned på den del som ligger 
mot rälsen. 

 
Järnvägsföretagen: Består av exempelvis Connex, Green Cargo och 

MTAB. 
 
Lagerbox: Finns på tågets alla hjul och innehåller kullager 

och smörjmedel. 
 
Lokaltågklarerare (LTKL):  Tjänstgör på en lokalbevakad station. 
 
Opera: Innehåller uppgifter om alla tåg med tågnummer, 

vagnsdata och tider för när tågen passerar sina 
stationer 

 
Tågklarerare (TKL):  Övervakar och ansvarar för tågrörelser och annan 

verksamhet på tågspår och vissa sidospår. TKL 
indelas i FTKL och LTKL. 

 
Tågledare (TL):  Person som anordnar och inställer tåg och som 

övergripande övervakar tågens gång.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till detta examensarbete. Här beskrivs även den 
problemställning och vision som finns. Slutligen beskrivs även arbetets syfte och mål 
samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag 18 detektorstationer för tjuvbroms och varmgång i det Norra 
Driftsområdet. Syftet med detektering är att förhindra störningar i trafiken, förbättra 
transporten, minimera skador, minska kostnader genom att förhindra olyckor och 
undvika förslitningar av materialen. Allt detta resulterar i att detektorns huvuduppgift är 
att förhindra urspårningar orsakade av tjuvbroms eller varmgång. Ett alternativ till 
stationära detektorer är att installera ett övervakningssystem för varje hjulpar men det är 
bland annat förenat med väsentligt större kostnader och ger en väldigt utspridd 
tågövervakning med många mätsystem i rörelse. (Manual Introduktion, 2001) 
 
Tidigare utfördes manuella varmgångsinspektioner, men med ökad trafikintensitet och 
snabbare hastigheter är det av säkerhetsskäl numera nödvändigt att övervaka tågen med 
automatiska kontroller i form av detektorer. Om misstänkt varmgång/tjuvbroms inte 
upptäcks i tid kan det bland annat medföra axelbrott, urspårning, brand, förstörda 
bromsar och skador på spåret (ibid.). Ett hjul som tjuvbromsar kan även orsaka skador 
på rälen om hjulet glider istället för rullar vilket i sin tur kan leda till platta hjul 
(Granström, 2005).  
 
Varje gång en detektor upptäcker ett fel skickas ett larm till den driftledningscentral som 
ligger närmast den aktuella detektorn. I det Norra trafikdistriktet ligger den i Boden. All 
data samlas i en detektordatabas där det går att utläsa exempelvis tågnummer, larmtyp, 
hastighet och så vidare. Det skrivs en larmrapport för varje inkommet larm och för varje 
månad och år sammanställs sedan larmen i en statistikrapport, av den operativa chefen 
vid driftledningsstationen. 
 
För att kunna minska de kostnader det medför att stoppa ett tåg i onödan är det viktigt 
att de data som detektorerna avger används och att detektorerna är tillförlitliga.  
 

1.2 Problembeskrivning 

Det huvudsakliga problemet är att tillförlitligheten på detektorsystemet är låg, beroende 
av mängden larm som genereras och som inte kan konstateras. Följande fyra områden 
kan identifieras för att vidare beskriva det problem som finns. 
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• Den information som detektorerna avger i samband med varje larm används inte 
tillfredsställande. Informationen används i dagsläget inte till annat än att den 
sammanställs i en statistikrapport varje månad och år.  

• Det finns inte något väl fungerande system för hantering av detektordata, larm 
och åtgärder. 

• Det finns i dagsläget inte något återrapporteringssystem för de åtgärder som görs 
på vagnarna. Detta skulle vara av värde eftersom de underhållsåtgärder som görs 
på vagnarna då kan spåras vilket i sin tur leder till att vagnar, som larmar oftare 
än andra kan identifieras.  

• Detektorerna är väldigt ojämna i hur många gånger de larmar. Vissa detektorer 
larmar alldeles för ofta och vissa larmar nästan aldrig. Beror detta på att 
detektorerna är felkalibrerade, felplacerade, något annat eller beror det på att 
vissa tåg helt enkelt drabbas av tjuvbroms och varmgång oftare? 

 
För att minska antalet felaktiga stopp, orsakade av att detektorer larmar vid fel tillfällen, 
måste samtliga av de ovan nämnda områdena undersökas och förbättras. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att via tillgänglig detektordata visa på de fördelar som 
finns av att använda den information, som detektorerna avger i samband med larm, så 
att färre tåg med dåliga bromsar, hjul eller gångegenskaper trafikerar spåren samt att ge 
förslag på förbättringsåtgärder. 
 

1.4 Mål 

Målet, som är indelat i tre delmål, är att:  
• beskriva detektorns funktion och larmgränser. 
• sammanställa en begränsad mängd information om detektorlarm och 

larmhantering.  
• ta reda på olika intressenters syn på möjligheten att utnyttja detektordata. 

 

1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts för att nå det uppsatta målet: 
• Att undersöka detektordata för samtliga tågpassager och larm under en bestämd 

tidsperiod, juli till september 2006. 
• Endast titta på detektorer som finns i det Norra Driftsområdet. 
• Endast titta på varmgångs- och tjuvbromsdetektorer.  
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för utformningen av detta 
examensarbete. 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det sätt en forskare väljer att samla in, bearbeta och analysera data på avgör om det är 
en kvantitativ eller kvalitativ metod som används. Består datainsamlingen av ”mjuka” 
parametrar, som exempelvis intervjuer och tolkade analyser av textmaterial, betecknas 
den som kvalitativ. Denna typ av forskning är ofta tidsödande eftersom det ofta är en 
stor mängd data som ska gås igenom. Ett kvantitativt arbetssätt innebär att mätningar 
görs i samband med datainsamlingen samt att statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder används. Denna metod är lämplig att användas då frågor som ”Hur? Var? 
och När?” ska besvaras. (Patel; Davidson, 2003) 
 
Detta examensarbete utgår från en insamlad, begränsad, mängd data som analyseras och 
bearbetas. Det görs även intervjuer med personer väl insatta i arbetet med detektorer för 
att få ytterligare kunskaper och nya synvinklar på problemen som finns. Det är viktigt 
att fråga rätt personer vid en intervju, så att de tillfrågade personerna kan ge relevanta 
svar (Kylén, 1994). Eftersom att merparten av detta examensarbete utgår från den 
statistik som tas fram från det insamlade materialet valdes att endast göra några 
kompletterande intervjuer. Detta i syfte att få del av några utvalda respondenters 
kunskaper, erfarenheter och ny tankar kring detektorerna och larmhanteringen. 
 

2.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning utförs på ett tillförlitligt sätt. Det innebär att 
någon annan ska kunna utföra samma undersökning och komma fram till liknande 
resultat. Med validitet menas att det som avses att undersökas verkligen är det som 
undersöks. Det är viktigt att det som mäts har relevans och är tillförlitligt. (Patel; 
Davidson, 2003) 
 
Eftersom den insamlade datamängden till detta arbete kommer från en databas där 
mätdata inte ändras, är tillförlitligheten hos arbetet säkrad. Det är alltså inga problem att 
vid ett senare tillfälle få liknande resultat. Detta under förutsättning att de mätdata som 
matas in i databasen är korrekta. Genom att intervjua personer som direkt arbetar med 
det aktuella ämnet kan relevanta svar fås på de frågor som ställts.  
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2.3 Arbetsflöde  

Examensarbetet började med att data togs ut från DPC systemet (Detektor Personal 
Computer, se kap 5.8) gällande tågpassager och antalet larm mellan tiden juli till 
september 2006. Det gjordes ett studiebesök vid driftledningscentralen i Boden för att få 
större klarhet i hur det går till när ett larm uppkommer och på vilket sätt larmet 
hanteras och rapporteras. I Boden gicks även den statistik, som de har över konstaterade 
och icke konstaterade larm under tiden juli till september 2006, igenom. Parallellt med 
att datamängden från DPC och Boden analyserades, samlades material och litteratur in 
för att beskriva detektorer, detektorlarm och den larmhantering som finns. Det gjordes 
intervjuer med utvalda personer för att få mer insikt och ökade kunskaper i ämnet. Det 
var även av intresse att få nya synvinklar på problemet och undersöka vad de som 
arbetar med detektorer har för erfarenheter och förbättringsförslag. När analysen av 
datamängden färdigställts beslutades det att ytterligare data skulle tas fram för att se om 
de trender som visats under juli till september 2006 även gäller för resten av året. Därför 
togs data ut från perioden mars 2006 till mars 2007 för några utvalda detektorer. För att 
erhålla ytterligare kunskaper om hur detektorerna underhålls och kalibreras gjordes ett 
besök hos Norra Banregionen i Luleå. Det beslutades, i samråd med handledaren, att 
även göra en undersökning av den statistik som Banverket fört, över inkomna larm 
under 2006, för att se hur stor del av larmen som konstaterats under ett år.  
 
Den information och de resultat som framkommit under arbetets gång analyserades, 
sammanställdes och diskuterades i en rapport.  
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3 Banverket 
Den svenska järnvägen är cirka 150 år gammal. Det första tåget gick mellan Örebro och 
Nora 1856. Staten byggde, mellan 1856 och 1875, fem stycken stambanor som alla fick 
namn utifrån det vädersträck de hade, sett ur Stockholms perspektiv. Det var privata 
bolag som fick bygga de anslutningslinjer som behövdes. Trots Norrlands glesa 
befolkning beslöts det 1870 att det skulle byggas en stambana även där. Arbetet med 
banan skedde mellan 1876 och 1894. Som ett led i att utveckla malmbrytningen i norra 
Sverige byggdes även Malmbanan, Luleå-Narvik, som öppnades för transport 1903. Det 
finns ytterligare en viktig del i järnvägsanläggningen i norra Sverige, Inlandsbanan som 
lades mellan 1922 och 1937. Det var inte förrän 1915, på linjen mellan Kiruna och 
Riksgränsen, som den första stora elektrifieringen av järnvägen kom. Efter det utökades 
den eldrivna järnvägen efter hand. (Banverket, 2006a) 
 
Regeringen beslöt 1939 att järnvägen skulle ägas av staten. Det innebar att alla banor 
utom de som ingick i större industriverksamheter skulle tas över av staten. Efter detta 
minskade användningen av järnvägen. I det transportpolitiska målet, som sattes 1988, 
bestämdes att det skulle ske en nysatsning av järnvägen. Såväl fordon som banan skulle 
moderniseras och på så sätt ge bättre service åt kunderna. Detta år skildes Banverket ut 
från Statens Järnvägar (SJ), som fick ett tydligare ansvar. SJ skulle driva persontrafiken 
som var lönsam medan den mer olönsamma trafiken skulle upphandlas med 
konkurrens. I samband med detta överfördes tågtrafikledningen till Banverket vilket 
medförde att trafikledningen kunde skötas av en neutral part utan inblandning av de 
olika operatörerna. (ibid.) 
 
SJ ombildades 2001 och delades upp i sex nya bolag; SJ, Green Cargo, Jernhusen, 
EuroMaint, TraffiCare och Unigrid. (ibid.) 
 
Banverket är en myndighet och ansvarar för Sveriges järnväg. Största delen av den 
finansiering som behövs erhålls genom statliga anslag vilket medför att det är riksdagens 
transportpolitiska mål som styr Banverkets verksamhet. Detta innebär att Banverket har 
ett sektorsansvar. Det övergripande målet som styr arbetet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. För att på lång sikt kunna förverkliga det 
övergripande målet har sex delmål angetts: 

• Tillgängligt transportsystem 
• Hög transportkvalitet 
• Säker trafik 
• God miljö 
• Positiv regional utveckling 
• Jämställt transportsystem. (Banverket, 2006b) 

Banverkets sektorsansvar betyder att de ansvarar för att följa järnvägssektorns utveckling 
och tillstånd. Det innebär även att de, i förhållande till berörda parter, ska vara 
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samlande, stödjande och pådrivande. Vidare ska järnvägssektorn erbjuda kunder 
prisvärda, pålitliga och miljöanpassade transporter. Banverket ansvarar såväl för själva 
järnvägen som för de tillhörande anläggningarna. De ser även till att fördela den 
spårkapacitet som finns mellan de operatörer som använder banan. (Banverket, 2006c ) 
 
I huvudsak finns det fem åtaganden som Banverket har: 

• Ansvara för att driva och följa utvecklingen inom järnvägssektorn. 
• Hjälpa regering och riksdag med järnvägsfrågor.  
• Ta hand om drift och förvaltning av de spåranläggningar som staten har.  
• Samordna den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken. 
• Ge stöd åt forskning och utveckling inom järnvägsområdet. (Banverket, 2006d) 

 

3.1 Banverkets organisation 
Den första februari 2007 trädde en organisationsförändring i kraft inom Banverket. Den 
nya organisationen är i huvudsak indelad i två delar, en förvaltande del och en 
utförande del, se figur 1. Till den förvaltande delen hör generaldirektörens stab (GD-
stab), de två Divisionerna Leverans och Investering samt stödfunktionerna Expertstöd 
och Verksamhetsstöd. Inom Banverket finns cirka 6 300 anställda. 4 200 av dessa 
arbetar inom den producerande delen, som består av Banverket Produktion, 
Projektering, Industridivisionen, Telenät, Järnvägsskolan, Materialservice och IT. Något 
som är nytt med den nya organisationen är att flertalet avdelningar numera arbetar 
utifrån ett nationellt perspektiv. Medarbetarna inom en och samma enhet arbetar 
tillsammans, men kan vara lokaliserade över hela landet. (Banverket, 2007) 

 

Figur 1. Organisationsschema (Banverket, 2007) 
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3.1.1 Leverans 
En av de två divisionerna som finns inom den förvaltande enheten är Leverans, som 
består av 14 underavdelningar, se figur 2. I organisationen finns fem driftsområden vilka 
ansvarar för banförvaltning, underhåll och trafikledning. Leverans arbetar även med 
frågor inom bland annat marknad, information, planering och anläggning. Divisionen 
arbetar på uppdrag av GD-stab och består av cirka 1500 anställda. Uppdragen består av 
att ta hand om allt från marknad och planering till daglig drift och underhåll. 
(Banverket, 2007) 
 

 

Figur 2. Organisationsschema Leveransdivisionen (Banverket, 2007, modifierad av författaren) 

 

De olika driftsområdena är geografiska enheter och har som uppgift att sköta 
banförvaltningen, underhållet och den operativa trafikledningen. Det Norra 
Driftsområdet, som har sitt huvudsäte i Luleå, har som mål att med minsta möjliga 
resursåtgång kunna leverera efterfrågad kapacitet till rätt kvalitet. Enheten ansvarar för 
såväl förvaltning som underhåll av den anläggning som tillhör driftsenheten samt 
genomförandet av underhålls- och investeringsentreprenader samt trafikledning. 
Ytterligare ansvarsområden är frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och miljö. 
Enheten ska även verka för att bra relationer till kunder och intressenter skapas och 
utvecklas. (ibid.) 
 
Detektorgruppen verkar under Leveransdivisionen, Anläggning, och ansvarar bland 
annat för att tekniken ska fungera när det gäller detektorer och för den 
presentationsutrustning som används vid detektorlarm. De utför omvärldsbevakningar 
och medverkar i den forskning och utveckling som rör deras ansvarsområde. 
Detektorgruppen utarbetar även de tekniska föreskrifter och handböcker som behövs 
för hanteringen av detektorerna. (ibid.) 
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3.1.2 Investering 
Den andra divisionen inom den förvaltande delen är Investering. Enheten har cirka 150 
medarbetare och ansvarar för att bygga ny järnväg i Sverige. Uppdragen kommer främst 
från GD-staben men även från Leveransdivisionen. Enheten består av en stab, en 
utvecklingsenhet, tre projektdistrikt och för närvarande fem investeringsprojekt, se figur 
3. (Banverket, 2007) 

 
Figur 3. Organisationsbeskrivning Division Investering (Banverket, 2007, modifierad av 
författaren) 

 
De tre projektdistrikten ansvarar för att genomföra de projekt som ligger inom sina 
geografiska områden. Ansvaret täcker både utredningsskedet och byggskedet för de 
olika projekten. Uppföljningar görs av projekten och rapporteringar sker till 
divisionschefen. (ibid.) 
 

3.1.3 Expertstöd 

Expertstöd tillhör, tillsammans med verksamhetsstöd, den förvaltande delen av 
Banverket och fungerar som en stödenhet. Det arbetar cirka 450 personer inom 
Expertstöd och deras arbetssätt är uppdrags- och efterfrågestyrt. Det stöd som erbjuds 
behandlar många olika delar i verksamheten, till exempel frågor som rör teknik, juridik, 
miljö, mark och fastighet. (Banverket, 2007) 

 

3.1.4 Banverket Produktion 

Banverket produktion tillhör den producerande delen och sedan 2001 konkurrerar de 
med olika anläggningsföretag om Banverkets beställningar. Under avdelningen ligger 
mätenheten som ansvarar för att utföra tillståndskontroller och järnvägsspecifika 
mätningar. (Banverket, 2007) 
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3.2 Driftledningscentraler 

År 2006 fanns det i Sverige 11 830 km trafikerad järnväg. Av dessa är det 8 005 km som 
fjärrstyrs från de åtta driftledningscentralerna som finns runt om i landet. 
Driftledningscentralernas huvudsakliga uppgifter är att: 

• Konstruera förslag till tidtabeller. 
• Genom tågledning och tågklarering leda avtalad trafik. 
• Ge ut föreskrifter inom sitt ansvarsområde. 
• Ansvara för säkerheten inom sitt ansvarsområde. 
• Svara för uppföljning och redovisning av tågtrafikens förseningstimmar och 

punktlighet. 
• På uppdrag av trafikutövarna ge trafikantinformation via informationstavlor och 

högtalarutrop. (Banverket, 2006e) 
 

3.2.1 Driftledningscentral Boden 

Tågledningen för det Norra driftsområdet har sin central i Boden och har flera olika 
arbetsuppgifter. Bland annat styr de utropen för påstigning och förseningar samt 
ansvarar för skyltningen vid spåren. De sköter även samorganisationen av arbeten vid 
spåren, styr tågtrafiken, tar emot larm och skickar felavhjälpning vid behov. De ser till 
att de stopp tågen gör sker på ett säkert sätt på en säker plats. De håller kontakt med 
lokförarna och ger dem information om exempelvis larm och åtgärder. (Banverket, 

2006e) 

 

3.3 Övriga intressenter 

Banverket är endast förvaltare av järnvägen. Det är andra företag som utför underhåll, 
kör tågen och äger vagnarna. Några av de operatörer som trafikerar banan är Connex, 
Green Cargo och MTAB.  MTAB sköter vagnsunderhållet i egna verkstäder men för 
de flesta andra tågoperatörena är det EuroMaint Rail AB och Swemaint AB som sköter 
underhållet. Några av de största beställarna av godstrafik är SSAB, LKAB, Boliden och 
pappersindustrin. Deras intresse består av att få godset levererat till rätt plats på rätt tid.  
 
För den transport som exempelvis SSAB beställer är det SSAB och AAE (Ahaus Alstätte 
Eisenbahn) som äger vagnarna. Green Cargo är operatör, EuroMaint sköter underhållet 
och Duroc ansvarar för hjulens omsvarvning. Sambandet mellan de olika intressenterna 
illustreras i figur 4. (Nissen, 2007)  
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Figur 4. Samband mellan vagnsägare, beställare, operatörer och underhållsansvariga (Nissen, 
2007)  
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4 Detektorer 
Det finns flera olika typer av detektorer inom järnvägen vars huvuduppgifter är att 
detektera skador på förbipasserande vagnar. De två vanligaste är tjuvbroms- och 
varmgångsdetektorer, vilka det finns 18 stycken av i det Norra driftsområdet. Därefter 
kommer hjulskadedetektorerna som det, i samma område, finns 4 stycken av.  
 
Nedan listas de olika typer av varmgångs- och tjuvbromsdetektorer som finns i det 
Norra Driftsområdet.  

• SERVO, som är en varmgångsdetektor.  
• SATT som är en tjuvbromsdetektor. 
• FUES som är en integrerad varmgångs- och tjuvbromsdetektor.  

 
De äldre modellerna, SERVO och SATT kommer att fasas ut med tiden och ersättas av 
FUES (Johansson, 2007). Tabell 1 visar samtliga tjuvbroms- och varmgångsdetektorer i 
det Norra driftsområdet samt vilken typ av detektor som finns vid varje detektorstation. 
 

Tabell 1. Lista över detektorplats och typ av detektor för det Norra driftledningsområdet. 

Detektornamn Detektortyp
Bergfors FUES I
Stenbacken Servo/SATT Typ 1
Abisko Servo/SATT Typ 1
Vassijaure Servo/SATT
Lappberget Servo/SATT Typ 1
Ljuså FUES I
Sandträsk FUES I
Lakaträsk Servo/SATT Typ 1
Polcirkeln FUES I
Kilvo Servo/SATT Typ 1
Harrträsk FUES I
Sunderbyn Servo/SATT
Jörn Servo/SATT Typ 1
Koler Servo/SATT Typ 1
Degerbäcken Servo/SATT
Tväråbäck Servo/SATT
Hällnäs Servo/SATT Typ 1
Kattisträsk Servo/SATT  
 
Detektorerna är placerade i spåret och undersöker tågen som passerar förbi. En detektor 
används som ett hjälpmedel för fordonsövervakning med den huvudsakliga uppgiften 
att förbättra trafiksäkerheten. Att placera detektorer längs järnvägen innebär att alla 
passerande fordon får en automatisk tillståndskontroll utan att behöva stanna. En 
detektors uppgift är att förhindra olyckor och materiella skador vilket görs genom att 
larm sänds ut när ett fordon med en skada eller ett fel passerar. En detektor som larmar i 
rätt tid kan bryta ett riskfyllt förlopp och därmed minimera den totala skadeföljden. 
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(Banverket, 1999) Ju längre tid det tar innan en skada kan konstateras desto större risk 
är det att något händer, som i värsta fall kan leda till urspårning. 
 
Även om detektorerna bidrar till en minskad risk för skador i tågtrafiken fungerar de 
inte som annat än ett hjälpmedel till att upptäcka de fel och brister som finns hos 
fordonen som passerar. Beroende på väderförhållanden och yttre miljöpåverkan kan 
funktionen hos detektorerna variera något. Det går därför inte att alltid garantera att de 
visar 100 % rätt under dessa omständigheter. Ibland kan det även uppstå ett fel eller en 
skada på detektorn vilket medför ett funktionsavbrott. (ibid.) 
 

4.1 Varmgångsdetektorer 

När ett fordon med onormalt höga lagertemperaturer passerar en varmgångsdetektor 
kommer den att avge ett larm. Detektorns uppgift är att upptäcka en lagerskada i ett så 
tidigt skede som möjligt. Den har även som uppgift att larma för skador som direkt, 
eller indirekt, kan orsaka urspårning. En lagerskada kan försämras väldigt snabbt vilket 
gör att det är viktigt att denna upptäcks så tidigt som möjligt. (Banverket, 1999) Enligt 
Newman et al. (1990) kan tillståndet gå från normalt till katastrofiskt på 30 till 60 
sekunder. För lager med längre felutvecklingstid fungerar detektorerna som en 
möjlighet att upptäcka begynnande lagerskador (Nissen, 2006). I det Norra 
Driftsområdet stoppades, år 2006, 332 vagnar på grund av konstaterade larm 
(Rosenqvist, 2007). 
 

4.1.1 Varmgångsdetektorns funktion, SERVO 

När ett fordon passerar en varmgångsdetektor mäts värmeutstrålningen från fordonets 
lagerbox och underrede. Det värde som registreras är temperaturförhöjningen hos 
lagerboxen jämfört med fordonsunderredets temperatur. I detektorn finns förinställda 
larmnivåer och det är mot dessa som de registrerade värdena jämförs. Den lägsta 
larmnivån läggs just över den normala driftstemperaturen eftersom en 
temperaturhöjning inte visas förrän en skada inträffat. (Banverket, 1999) 
 
Det är inte alla fordon som har lagerboxen placerad så att detektorn kan mäta direkt 
mot den. Därför sker mätningen på en viss förbestämd punkt (145 mm utanför rälens 
innerkant och 862 mm från spårmitt). Detta innebär att det är lagerboxens eller 
axeltappens temperatur som mäts. (ibid.) 
 
Värmestrålningen från hjullagren består av infraröd strålning (IR). IR har samma 
egenskaper som synligt ljus vilket medför att det går att fokusera med hjälp av linser 
men också att det kan dämpas av partiklar som finns i luften. I teorin skulle den här 
typen av detektor kunna ha en mätnoggrannhet på ett par grader, men det finns flera 
orsaker som gör att det inte fungerar i praktiken. Mätresultatet beror på att axeltappen 
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inte är någon idealisk strålningskälla, att mätresultatet kan påverkas av regn, dimma och 
snö samt av anläggningens kondition. (Manual Beskrivningar och anvisningar, 1991)  
 
På var sin sida om spåret, på rälsfoten, sitter två skanners (avsökare) och två eller fyra 
transducers (axelgivare) monterade. Figur 5 visar hur en varmgångsdetektor, SERVO, 
är monterad i spåret. Förutom den utrustning som sitter på spåret finns det viss 
elektronik som sitter i en kur bredvid. Utrustningen som finns i kuren är gemensam för 
tjuv- och varmgångsdetektorerna. I kuren finns bland annat den utvärderingsenhet som 
utvärderar de mätvärden detektorerna avger och skickar eventuella larm till en 
presentationsutrustning på driftledningscentralen. (Järnvägsskolan, 2006)  
 

 
Figur 5. Varmgångsdetektor SERVO (Loskog, 2007) 

4.2 Tjuvbromsdetektorer 

Tjuvbromsdetektorns uppgift är att upptäcka och larma när ett fordon som har för hög 
temperatur i hjulringen passerar. Att temperaturen är för hög kan exempelvis innebära 
att en eller flera bromsar ligger an. När detta är fallet uppstår en kraftig värmeutveckling 
som kan orsaka brand, antingen i fordonet eller i omgivande terräng. Utöver detta kan 
anliggande bromsar även orsaka ökat slitage på olika material samt en ökad 
energiförbrukning. (Banverket, 1999) 
 

4.2.1 Tjuvbromsdetektorns funktion, SATT 

När ett hjul passerar en detektoranläggning för tjuvbroms, registreras värmestrålningen 
från det passerade hjulets hjulring mot en värmekänslig cell i detektorn. 
Värmestrålningen omvandlas i cellen till en elektrisk spänningspuls, vars storlek bestäms 
av hjulringens temperatur (det vill säga värmestrålningens intensitet). Vid varje 
hjulpassage erhålls dessutom en elektrisk puls från en axelräknare. I detektorn finns 
förinställda larmnivåer och det är dessa som de uppmätta temperaturerna jämförs med. 
När hela tåget passerat detektoranläggningen noteras varje axel som haft en temperatur 
högre än den förinställda nivån. Den utvärderingsutrustning som finns bredvid spåret 
vid varje detektor bearbetar det data om axelräkning och värmestrålning som registrerats 
samt överför dessa till den presentationsutrustning som finns i driftledningscentralen. 
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(Järnvägsskolan, 2006) Figur 6 visar en tjuvbromsdetektor, SATT, som är monterad vid 
spåret.  
 

 
Figur 6. Tjuvbromsdetektor SATT (Loskog, 2007) 

 
De flesta fordon har bromsklossar som är sammanlänkade via bromsbommen vilket 
medför att tjuvbroms oftast drabbar båda hjulen på samma axel samtidigt.  Därför är det 
oftast inte nödvändigt att utföra dessa mätningar på bägge sidorna av fordonet. Det finns 
dock fordon som har separata bromsskivor och dessa kommer inte alltid att ge utslag när 
de passerar tjuvbromsdetektorn (om det bromsade hjulet är på den sida som inte mäts). 
(Banverket, 1999) 
 

4.2.2 Slipersintegrerad Varmgång/Tjuvbromsdetektor FUES 

Den nya typen av detektorer består av IR-kameror som placerats inuti stålslipers. Den 
infraröda strålningens intensitet mäts från lagerbox, hjul, axlar och bromsar. Denna 
detektortypen är självkalibrerande och självrengörande. Vissa kontroller samt en viss del 
av servicen kan utföras på distans. (Järnvägsskolan, 2006) FUES har en högre 
mätnoggrannhet och tillgänglighet än dess föregångare. Den är mer pålitlig när det 
gäller larmgivning och ger en säker identifiering av olika typer av lager och bromsar. 
(Manual Introduktion, 2001) Den mätnoggrannhet som en FUES har är beroende av 
bland annat omgivningens och mätobjektets temperatur. Den här typen av detektor kan 
upptäcka varmgång och tjuvbroms inom hastighetsintervallet 5 till 350 km/h. (Manual 
Specifikation, 2001) 
 
FUES består av elektronikstativ, mätsliper, axelgivare och dataöverföringskablarna som 
går mellan elektronikstativet och mätslipern. FUES består dels av en varmgångsdetektor 
vars uppgift är att detektera överhettade axellager och dels av en tjuvbromsdetektor vars 
uppgift är att upptäcka överhettade bromsar och hjul. Se figur 7 för bild av en FUES 
detektor och dess delar. (Loskog, 2007b) 
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Figur 7. FUES detektor monterad i en stålsliper (Loskog, 2007b) 

 
Figur 8 visar mätprincipen för den här typen av detektor. Varmgång mäts på både 
vänster och höger sida medan tjuvbroms endast mäts på en sida (ibid.).  
Mätningen för varmgång och tjuvbroms sker på förbestämda punkter (”25 mm ovanför 
rälens överkant för tjuvbroms och 885 mm från spårmitt för varmgång”) (Loskog, 
2007c). 
 

 

 Varmgångs-
detektor 
vänster sida 

Tjuvbroms-
detektor 

Varmgångs-
detektor 
höger sida 

 

Figur 8. Mätprincip för FUES Varmgångs- och tjuvbromsdetektor (Loskog, 2007b) 
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5 Larm 
Det finns två typer av detektorlarm som kan uppkomma. Det ena är det som kallas 
detektorlarm, vilket innebär att en detektor upptäcker ett larm på en förbipasserande 
vagn/lok. Det andra kallas för funktionslarm vilket innebär att något är fel med själva 
detektorn. Med undantag för kapitel 5.7 behandlar hela kapitel 5 den första typen av 
detektorlarm. 
 
Detektorerna är anslutna till trafikledningscentralen via en presentationsutrustning. De 
larm som detektorerna ger tas emot av en tågklarerare som bedömer vilken åtgärd som 
är lämplig att utföra. Därefter skickas det ett meddelande till tågföraren om att en 
detektor larmat och vilken typ av larm det gäller. I och med detta är det tågföraren som 
ansvarar för att rätt åtgärd görs för den skada som eventuellt finns på fordonet. 
(Banverket, 1999) Till största delen är arbetssätten i de olika driftledningscentralerna 
samma (Eriksson, 2006). 
 
Det larm som skickas från en FUES detektor ges i grader (ºC) medan det larm som 
skickas från en SERVO SATT detektor är ett digitalvärde som anges i ”pulser”. Det 
finns två olika formler för att räkna om larmet från SERVO till grader. För 
tjuvbromsdetektorn, SATT, finns ingen omräkningsformel utan endast en ungefärlig 
översättning från pulser till grader. (Andersson, 2006) 
 

5.1 Varmgångslarm 

När det gäller larm för varmgång, SERVO, finns det två nivåer, lågnivålarm och 
högnivålarm. Larmen kan även vara absolutlarm, vilket avser temperaturen hos en 
enskild lagerbox, eller medelvärdeslarm som är en jämförelse med medeltemperaturen 
hos de andra lagerboxarna på samma sida av tåget. De olika larms som ges är: 

• aK Högnivålarm, absolutlarm 
• aL Lågnivålarm, absolutlarm 
• rL Lågnivålarm, absolutlarm, avser lagerbox på Rc-lok 
• mL Lågnivålarm, medelvärdeslarm, vid medeltemperatur upp till cirka 12ºC över 

lufttemperaturen 
• nL Lågnivålarm, medelvärdeslarm, vid medeltemperatur högre än cirka 12ºC 

över lufttemperaturen. (Banverket, 1999) 
 
Figur 9 beskriver larmgränsernas utformning och nivå. Där kan exempelvis utläsas att 
det, när temperaturen hos en lagerbox överstiger fordonsunderredets temperatur med 
cirka 80ºC, ges ett lågnivålarm (aL). Ett lågnivålarm ges också när medelvärdet för 
övriga axlar på samma sida av tåget överstigs avsevärt av en enskild lagerbox (mL och 
nL). I de fall temperaturen för fordonsunderredet överstigs av temperaturen för en 
enskild lagerbox med mer än cirka 100ºC ges ett högnivålarm (aK). (ibid.) 
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Figur 9. Larmgränser för varmgångslarm (Banverket, 1999)  

 
För FUES varmgångsdetektor finns det tre larmkriterier. 

• Övertemperaturlarm Låg-Hög (se figur 10). När den inställda larmgränsen 
överstigs av den uppmätta övertemperaturen ges ett larm. Ett högnivålarm ges då 
temperaturen överstiger 100 grader vid en utomhustemperatur på 0ºC. 
Motsvarande för lågnivålarm är 80ºC. Vid en utomhus temperatur på mellan 
0°C och 20°C används en flytande larmskala. För temperaturer lägre än 0°C och 
högre än 20°C används en absolut larmgräns. 

• Differenslarm Låg-Hög. När den inställda larmgränsen överstigs av den uppmätta 
temperaturdifferensen mellan vänster och höger sida inom samma axel ges ett 
larm. När temperaturdifferensen mellan höger och vänster axel överstiger 55ºC 
ges ett lågnivålarm och när den överstiger 75ºC ges ett högnivålarm. 

• Relativlarm Låg (mL) - Hög (nL). När medeltemperaturen för samtliga 
lager/axlar på samma sida av tåget överstigs av den uppmätta lager- eller 
axeltemperaturen med en i förväg bestämd larmparameter sker ett larm. För att 
veta när ett larm ska ges används följande formel: 
(TBA1-TM) > TSC   TBA1 = Lager/axeltemperatur (övertemperatur) 

TM = Medeltemperaturen för samtliga lager/axlar 
(inkluderar tågets bägge sidor) 
TSC = Larmnivå 

När  TBA1 överstiger TM med larmparameter TSC (50ºC) ges ett larm. (Loskog, 
2007a) 
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Figur 10. Övertemperaturlarm (Loskog, 2007a) 

 
Xconf är en konfigureringsfil där de bestämda parametrarna kan justeras. 
T(AU) = Nedre nivå för larmgräns 
T(AO) = Övre nivå för larmgräns 
T(UU) = Nedre nivå för omgivningstemperatur 
T(UO) = Övre nivå för omgivningstemperatur (ibid.) 
 

5.2 Tjuvbromslarm 

För ett tjuvbromslarm, SATT, gäller att det alltid är temperaturen hos ett enskilt hjul 
som avses (absolutlarm). Larmen förekommer i två nivåer, lågnivålarm och 
högnivålarm. I de fall hjulringens temperatur överstiger den utomhustemperatur som 
finns vid mätplatsen med mer än 250 grader ges ett lågnivålarm. Ett högnivålarm ges 
när temperaturen på hjulringen är mer än 400 grader. Bromsblocken är 
sammankopplade via bromsbommen vilket medför att tjuvbroms ofta uppstår på bägge 
hjulen på samma axel. Mätningarna sker dock oftast på ena sidan av fordonet. 
(Banverket, 1999) 
 
För FUES tjuvbromsdetektor, finns det ett larmkriterium som den uppmätta 
hjul/bromstemperaturen jämförs med. Det är blockbromslarm Låg-Hög (se figur 11). 
Ett larm inträffar när blockbromsens temperatur är högre än den inställda gränsen för 
högnivålarm. (Loskog, 2007a) För teckenförklaring, se kap 5.1. 
 

T(UU) T(UO)

T(AU), T(AO), T(UU). T(UO)- Larmparametrar som kan justeras via Xconf 
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Figur 11. Låg-Hög blockbroms (Loskog, 2007a) 

 

5.3 Hantering och åtgärder vid detektorlarm 

När det inkommer ett larm för varmgång eller tjuvbroms ska åtgärder göras enligt den 
föreskrift som Banverket utformat (BVF 592.11). Det innebär att tågklareraren, för varje 
inkommet larm till driftledningscentralen, ska bedöma vilken åtgärd som är lämplig att 
utföra med tanke på typen av detektorlarm samt fordonets placering. Tågklareraren tar 
kontakt med lokföraren som därefter ska stanna vid lämplig plats. För exempelvis 
högnivålarm för varmgång föreligger det en akut risk för axelbrott och urspårning. 
Därför ska fordonets hastighet sänkas så försiktigt som möjligt och passage av växel 
undvikas (om det är möjligt). Alla fordon som larmat ska, om inte tågklareraren säger 
annat, stoppas och undersökas vid närmast lämpliga station. (Banverket, 1999) 
 

5.4 Inspektion 

När fordonet stannat vid närmast lämpliga station ska det inspekteras. Det är endast 
tågföraren eller personal med behörighet att utföra säkerhetssyn som får utföra en 
inspektion av fordonet. Vid larm underrättas föraren av tågklareraren angående nummer 
och sida hos den larmade axeln. Axlarna räknas alltid från tågets början i färdriktningen 
och inkluderar lok eller manövreringsvagn. Kontrollen ska utföras på bägge sidor av 
fordonet för de aktuella axlarna. Även axlarna på vagnen framför och bakom den 
larmade vagnen ska kontrolleras för att undvika missförstånd. (Banverket, 1999) 
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Det finns en tabell (se tabell 2) i BVF 592.11 som visar exempel på förutsättningar och 
iakttagelser vid lågnivålarm. Denna tabell kan vara till hjälp när det ska göras en 
inspektion där det inkomna larmet för varmgång ska bedömas. (ibid.) 
 

Tabell 2. Vägledning för inspektion vid varmgång (Banverket, 1999) 

(*) (°C) (°C) (°C)
mL -25 +15 -20 sval, övriga: handen fastnar
mL -10 +30 -5 ljummen, övriga mycket kalla
mL ±0 +40 +5 varm, övriga kalla
mL +10 +50 +15 het, övriga svala
mL +25 +65 +30 mycket het, övriga ljumma

nL -25 +40 -10 varm, övriga: handen fastnar
nL -10 +55 +5 het, övriga kalla
nL ±0 +65 +15 mycket het, övriga kalla
nL +10 +75 +25 mycket het, övriga svala
nL +25 +90 +40 ken ej beröras, övriga varma

aL -25 +55 --- het
aL -10 +70 --- mycket het
aL ±0 +80 --- kan ej beröras
aL +10 +90 --- kan ej beröras
aL +25 +105 --- kan ej beröras

Förväntad iakttagelse vid 
beröring av lagerboxen som 
utlöst larm samt jämförelse 
med övriga lagerboxar

Larm Utomhustemperatur Enskild 
lagerbox-
temperatur

Medel-
temperatur 
för övriga 
lagerboxar

 
(*) mL och nL anger medelvärdeslarm och aL anger absolutlarm 
 
Det är i princip omöjligt att i efterhand manuellt mäta lagerboxtemperaturen hos den 
larmade vagnen för att kunna verifiera ett detektorlarm. Några anledningar till detta är 
dels den tid som förflutit sedan larmet gick och dels den svårighet som medförs av 
ovissheten om hur vagnen körts fram till den tid som det senare mätvärdet tas. (ibid.) 
 

5.5 Åtgärder vid konstaterat larm 

I de fall ett larm kan konstateras ska föraren skicka en rapport till tågledningen om 
vilken vagn och axel det gäller. Tågledaren kan nu välja att antingen skicka en 
felavhjälpare direkt till den plats vagnen står på eller reparera vagnen när den nått 
slutstation. Felavhjälparen rapporterar i sin tur till tågledningen när vagnen är åtgärdad. 
Tågledningen skickar även ett meddelande till berörda parter, exempelvis till den som 
äger vagnen angående servicebehov. Beroende på vilken typ av larm som inträffat 
behandlas larmet från och med den här punkten lite olika. Nedan följer en beskrivning 
av åtgärder vid konstaterade varmgångs- respektive tjuvbromslarm. (Banverket, 1999) 
 

5.5.1 Åtgärder vid konstaterad varmgång 

När föraren kunnat konstatera ett varmgångslarm ska denne göra en kryssmärkning på 
den aktuella lagerboxen enligt trafikutövarens föreskrifter. Efter detta ska vagnen 
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kopplas ur och hanteras enligt förut nämnda föreskrifter. I de fall det finns en stor risk 
för axelbrott ska vagnen kopplas ur mycket försiktigt. (Banverket, 1999) 
 

5.5.2 Åtgärder vid konstaterad tjuvbroms, lågnivålarm 

När ett lågnivålarm inträffar ska följande kontrolleras eller utföras: 
• Kontroll om det finns risk för brand och i sådana fall underrätta tågklareraren. 
• Om det bedöms finnas en risk för brand längs banan på grund av det 

konstaterade tjuvbromsen så ska tågklareraren meddela bandriftledaren om detta 
så att banan kan avsynas. 

• Samtliga slangkopplingar ska kontrolleras fram till och med det sista fordonet 
som tjuvbromsat. 

• Kontroll av att hand- eller parkeringsbroms inte är tillsatt. 
• Bromsen ska stängas av på de fordon som tjuvbromsat. Därefter ska kontroll 

göras av att bromsen lossar och ett skadekort sättas upp. 
• Kontroll av att ingen hjulring lossnat. 
• Kontroll av hjulens löpyta för att se om det uppstått någon hjulringsbeläggning 

eller hjulplatta. 
• Kontroll av hjulen för att upptäcka eventuell sprickbildning. (Banverket, 1999) 

 

5.5.3 Åtgärder vid konstaterad tjuvbroms, högnivålarm 

När ett högnivålarm inträffar ska följande kontrolleras eller utföras: 
• Kontroll om det finns risk för brand och i sådana fall underrätta tågklareraren. 
• Om det bedöms finnas en risk för brand längs banan på grund av den 

konstaterade tjuvbromsen så ska tågklareraren meddela bandriftledaren om detta 
så att banan kan avsynas.  

• För vagn med sammansatta hjul gäller att hjulringarna, efter att de svalnat, ska 
kontrolleras och åtgärdas enligt de bestämmelser som trafikutövaren har när det 
gäller lossad hjulring. 

• För vagn med helhjul gäller att vagnen ska anses vara skadad och därför kopplas 
av och åtgärdas enligt trafikutövarens bestämmelser. (Banverket, 1999) 

 

5.6 Rapportblankett 

För varje detektorlarm ska det fyllas i en blankett av tågklareraren som bland annat 
beskriver vilken typ av larm det gäller, vilken vagn, axel och sida det inträffade på, om 
larmet är konstaterat eller icke konstaterat osv. Det är viktigt att fylla i den här 
blanketten, då den fungerar som underlag när fordonens trafikduglighet och underhåll 
ska följas upp samt visar på detektorernas funktion. (Banverket, 1999) 
 

5.7 Funktionslarm 

I de fall detektorn slutar fungera och ett funktionslarm inträffar, ska tågklareraren 
meddela detta till tågledaren som vidarebefordrar uppgifterna till bandriftledaren. På 
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vissa ställen styrs funktionslarm automatiskt till bandriftledaren. Det är sedan 
bandriftledarens uppgift att göra en felanmälan, ta reda på när detektorn åter kan vara i 
drift samt meddela tågledaren detta. Om detektorn är ur funktion meddelar tågledaren 
detta till berörda trafikutövare så de kan vidta lämpliga åtgärder för de fordon som 
skulle ha övervakats av den aktuella detektorn. (Banverket, 1999) 
 

5.8 DPC-systemet  

För att kunna upptäcka och hantera larm från tjuvbroms- och varmgångsdetektorer 
används DPC-systemet. Detta system är ett datorbaserat presentationssystem som 
skickar inkommande detektorlarm till rätt fjärrtågklarerare beroende på vilket område 
larmet kommer från. DPC fungerar även som ett verktyg för larmrapportering och kan 
lagra mätdata. Systemet gör att handhavandetiden för varje larm minimeras vilket 
resulterar i att risken för personskador och skador på fordon och spåranläggning 
minskar. Den databas som samlar informationen om larmen är tänkt att användas vid 
exempelvis felavhjälpning, uppföljning och statistisk bearbetning. (Banverket, 2005) 
 
De delar som ingår i systemet beskrivs kort nedan. 

• DPC-server: Fungerar som systemets stomme. 
• DPC-klient: Mjukvaran som används hos fjärrtågklareraren. 
• Reservsystem: Dator, skrivare, kvitteringsknapp, akustiskt larm. 
• Modem: Hanterar den kommunikation som sker mellan DPC-systemet på 

driftledningscentralen och anläggningen vid spåret. 
• Spårplanspresentation: Larmen visas även på fjärrtågklarerarens spårplansbilder. 
• Detektoranläggning: Finns ute vid spåret. (ibid.) 

 

5.9 Hantering av DPC tåglarm vid Göteborgs driftledningscentral 

Det larm som kommer in till Göteborgs driftledningscentral visas dels i DPC-
programmet hos fjärrtågklareraren, på spårbansbilden samt genom visuellt och akustiskt 
larm. (Banverket, 2005) Det presenteras även för respektive operatör genom ett 
telefonsamtal från tågledaren som meddelar att ett larm uppkommit. Härmed är ansvaret 
överlämnat till föraren som bedömer vilken åtgärd som ska göras inom ramen för de 
kriterier som finns. Lokföraren väljer i stort sett på vilken plats tåget lämpligast bör 
stoppas, med undantag för varmgång högnivålarm där tåget ska stoppas innan nästa 
spårväxel på ett rakt spår. När lokföraren gjort en okulär besiktning av den axel som 
larmat skickas en rapport tillbaka till tågledaren. Det görs ingen uppföljning av de data 
som framkommit i samband med ett larm. Detta på grund av att det anses vara i 
järnvägsföretagens intresse att använda sig av de data som finns. (Lindh, 2007) Vid de 
tillfällen DPC-systemet inte fungerar finns det ett reservsystem som visar samma 
information som DPC-systemet (Banverket, 2005).  
 
I de fall lokföraren inte kunnat konstatera larmet kan falsklarm misstänkas. Trafikledaren 
ska då skriva en larmrapport för falsklarm och meddela bandriftledaren om detta. Det 
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läggs därefter upp en felrapport i 0felia (Banverkets felrapporteringssystem) av 
bandriftledaren som även anmäler falsklarmet till den entreprenör som ska kontrollera 
anläggningen. (ibid.) 
 

5.9.1 Beskrivning av tåglarmsfunktioner i DPC för DLC Göteborg 

Detektorerna är indelade i olika övervakningsområden där respektive fjärrtågklarerare 
ansvarar för det område som denne trafikleder. Ingen detektor får vara obevakad. För 
hanteringen av detektorerna ansvarar olika felavhjälparorganisationer hos entreprenören. 
När det inkommer ett larm skickas det först till den fjärrtågklarerare som har den 
aktuella detektorn på bevakning. Om inte larmet kvitteras inom 30 sekunder skickas 
larmet ut till alla fjärrtågklarerare som valt ett område att bevaka samt till dem som har 
en DPC-klient igång utan valt bevakningsområde. Det larmljud som hörs tystnar när 
någon kvitterar larmet. Därefter skapas det en larmrapport som samtliga kan se och 
öppna. Den som sedan ansvarar för hanteringen av larm och rapport är den som 
kvitterat larmet. (Banverket, 2005) 
 

5.10 Datasammanställning vid Bodens driftledningscentral 

Varje månad görs en sammanställning av de registrerade larmen. Det görs även en 
årssammanställning för de olika detektorplatserna. Efter sammanställningen är gjord görs 
i dagsläget inget annat åt informationen.  
 

5.11 Forskning 

Nästa generation detektorer är de akustiska detektorerna. Långt innan en axel/lager är 
på väg att haverera kan detektorn upptäcka detta. Dagens detektorer kan inte alltid 
upptäcka ett lagerfel innan det är för sent. Den nya typen av detektorer har mikrofoner 
som är placerade nära spåret och ”lyssnar”. I detektorn finns förprogrammerad data om 
de lager som används på vagnarna. Genom att analysera frekvensspektrat från de lager 
som spelas in, kan eventuella avvikelser upptäckas. Det är mot dessa inprogrammerade 
referenskurvor som detektorn jämför sina nyinspelningar. Detektorgruppen kommer 
under hösten, 2007, att undersöka möjligheten att använda sig av dessa detektorer. 
(Loskog, 2007) 
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6 Underhåll 
Med underhåll menas här sådant arbete som bidrar till att nå de transportpolitiska målen 
som riksdag och regering fastställt. De ny- eller ombyggnader som regeringen fastställt i 
sin långsiktiga plan genomförs av Banverket. I planen ingår även drift, underhåll, 
utbyten, upprustningar och uppgraderingar. Det är väldigt viktigt att banan fungerar för 
att transporterna ska kunna utföras på ett bra sätt. Detta medför att Banverket använder 
sig av förebyggande underhåll samt att de fel som uppstår avhjälps snabbt. (Banverket, 
2007) 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de olika typer av underhållsmetoder som Banverket 
använder sig av. 

• Avhjälpande underhåll: Med avhjälpande underhåll menas att underhåll utförs 
efter det att ett funktionsfel upptäckts. Avsikten är att se till att enheten kan 
utföra den funktion som krävs. 

• Förebyggande underhåll: Den här typen av underhåll görs enligt vissa 
förutbestämda kriterier eller efter ett visst tidsintervall. Avsikten är att 
sannolikheten för fel ska minskas och att enhetens funktion inte ska försämras. 

• Förutbestämt underhåll: Ett förutbestämt underhåll görs efter ett visst 
tidsintervall eller efter en bestämd användning men föregås inte av någon 
tillståndskontroll. 

• Tillståndsbaserat underhåll: Här utförs kontroller och övervakning av enhetens 
tillstånd med avseende på dess funktion och egenskaper. Därefter görs en lämplig 
åtgärd. (ibid.) 

 
När det gäller varmgångsdetektorerna görs en tillståndskontroll där detektorns funktion 
kontrolleras. (ibid.) 
 

6.1 Förutbestämt detektorunderhåll 

Samtliga detektorer ska kontrolleras varannan vecka med ett speciellt analysprogram 
kopplat till en central databas eller genom att titta i en DPC server. Den information 
som kan kontrolleras är bland annat tågpassager, fel- och tåglarm samt 
detektorsystemens status. Detektorunderhållet utförs av upphandlade entreprenörer som 
för närvarande består av Banverket Produktion, Svensk Banproduktion och Carillion 
Rail Sverige AB (Johansson, 2007).  
 

6.1.1 Underhåll SERVO SATT 

Genom ett regelbundet förutbestämt underhåll av detektorerna, kan felkällor upptäckas 
innan de orsakar exempelvis driftavbrott. Detektorerna ska underhållas ett bestämt antal 
gånger per år, det vill säga 12 gånger. Vid varje tillfälle görs det först en okulär 
besiktning av systemet, för att kontrollera om den utrustning som finns i spåret skadats i 
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samband med att tåget passerat. Därefter rengörs och kontrolleras de yttre och inre 
delarna av detektorn. (Manual Beskrivningar och anvisningar, 1991) Varmgångsdetektor 
SERVO och tjuvbromsdetektor SATT ska kalibreras en gång per månad. I samband 
med det sker även en kontroll eller utbyte av plastfolien som skyddar linsen och 
spegeln. (Banverket, 2003a) Det underhållsintervall som ges är ett minimum. Beroende 
på exempelvis väderförhållanden eller tung trafik kan underhållet behöva utföras oftare 
(Banverket, 2003b). 
 
Det utförs även avhjälpande underhåll vid behov. Den felsökning som då görs utförs i 
regel ner till enhetsnivå, det vill säga att exempelvis axelgivare eller kraftaggregat byts 
ut. Det finns en funktionssimulator som används för att upptäcka funktionsfel hos 
detektorn. (Manual Beskrivningar och anvisningar, 1991)  
 

6.1.2 Underhåll FUES 

För att minska det planerade underhållet har detektorn ett självdiagnosprogram som 
mäter nedsmutsningen av det optiska systemet (Manual Specifikation, 2001). Det finns 
även en automatisk kalibrering som vid lättare nedsmutsning kan utföra en viss 
kompensering av den försämring i mätnoggrannhet som orsakats av nedsmutsningen. 
Detta innebär att det är de verkliga temperaturerna som rapporteras vid ett larm. Det 
görs en automatisk kalibrering av systemet ungefär varannan timme, där de ändrade 
optiska egenskaperna mäts varefter en passande korrektionsfaktor kan beräknas (Manual 
Beskrivning, 2001). 
 
För att upptäcka komponentfel övervakas driftström och spänning. Både när det gäller 
regelbundna servicebesök och komplexitet är FUES konstruerad till att ha minimala 
underhållskostnader. (Manual Introduktion, 2001) En gång per år görs det en manuell 
rengöring av optiken och den roterande spegeln i FUES detektorn (Banverket, 2003a). 
Beroende av exempelvis väder eller tung trafik kan det vara nödvändigt att utföra 
underhållet oftare (Banverket, 2003b). 
 

6.2 Varmgångssimulering 

Mätenheten utför två gånger per år en simulering av varmgång med hjälp av en vagn, 
STRIX, som har fyra värmeplattor med värmeelement monterade under axelboxen. 
Plattorna ställs in så att två stycken har temperaturer under larmgränsen och två har 
temperaturer över larmgränsen. Simuleringen utförs normalt under vår och höst och 
vagnen ska passera varje detektor två gånger per år. Den temperatur som uppmäts när 
STRIX-vagnen passerar en detektor registreras och sparas i en katalog som är åtkomlig 
via Banverkets interna nätverk. Kalibreringen av detektorerna sker av 
underhållsentreprenören. (Björkman, 2007) 
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7 Statistik 
Den undersökning som gjorts omfattar samtliga tjuvbroms- och varmgångslarm som 
registrerats mellan juli och september 2006 vid det Norra driftsområdet. Materialet är 
dels hämtat från DLC Boden och dels från DPC systemet. Från DPC har samtliga 
registrerade larm tagits ut och gåtts igenom för hand. För att ta reda på vilka larm som 
är konstaterade och vilka som är ej konstaterade har alla utskrivna felrapporter från DLC 
Boden undersökts och jämförts med det datamaterial som hämtats från DPC.  
 
Varje tåg som förorsakat detektorlarm redovisas i dessa beräkningar som ett enda larm, 
även om flera axlar larmat på samma tåg vid samma mättillfälle. Undantag görs för tåg 
som larmat både för tjuvbroms och för varmgång. I dessa fall har larmet tagits upp i 
statistiken både för tjuvbroms och för varmgång. När Banverket tar fram statistik för 
detektorlarm låter de varje registrerat larm medföra ett larm oavsett om det då medför 
exempelvis 20 larm för ett tåg. 
 
Figur 12 visar samtliga varmgång- och tjuvbromslarm som inträffat under juli till 
september 2006, räknat per tåg (med undantag för de tåg som larmat både för tjuvbroms 
och för varmgång, vilka ger två larm). Detektorstationer som utmärker sig när det gäller 
antal larm är Jörn, Koler och Sunderbyn. Anmärkningsvärt är också Lappberg, som inte 
avgett några larm. Under juli till september är antalet larm, räknat per tåg, 173 stycken. 
Andelen konstaterade larm är under samma period 16 %.  
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Figur 12. Samtliga larm för varmgång och tjuvbroms under juli-september 2006 
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Varmgångsdetektorerna har under perioden larmat 76 gånger. Av dessa är endast 9 
stycken konstaterade (12 %). Det finns två platser som utmärker sig när det gäller larm 
för varmgång. Det är Koler med 37 larm varav 4 är konstaterade och Sunderbyn med 
19 larm, inga konstaterade (se figur 13).  
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Figur 13. Varmgångslarm juli till september 2006 
 
När det gäller tjuvbromsdetektorerna ligger andelen konstaterade larm på 20 %. Totalt 
antal larm för tjuvbroms är 102 stycken (se figur 14). Den detektorplats som utmärker 
sig är Sunderbyn med 51 stycken registrerade larm. Inget av dessa är konstaterade. Det 
finns ett stort antal larm (26 %) som inte upptagits i DLC Bodens statistik, dessa larm är 
varken konstaterade eller ej konstaterade. Dessa larm finns alltså registrerade i DPC, 
men inte redovisade i larmrapporter hos DLC Boden.  
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Figur 14. Tjuvbromslarm juli till september 2006 

 

Efter att ha tittat på antalet registrerade larm för tjuvbroms- och varmgångsdetektorerna 
under juli till september, valdes några detektorstationer ut som uppvisat många larm 
(Jörn, Koler och Sunderbyn) och några som hade få larm med en hög andel 
konstaterade larm (Bergfors, Polcirkeln och Stenbacken). Lappberg valdes även ut, 
eftersom detektorn inte registrerat några larm alls. Alla larm som registrerats från 16 
mars 2006 till 15 mars 2007 gicks därefter igenom för de utvalda detektorplatserna för 
att se hur många larm som inträffat under ett år. Figur 15, som visar antalet larm för de 
utvalda detektorplatserna under ett år, visar att de detektorplatser som hade en hög 
andel larm under juli till september även hade en hög andel larm sett över hela året.  
 
En notering som gjordes i samband med genomgången av detektorlarmen var att 
detektorn i Koler ofta larmar både för varmgång på vänster och höger sida samtidigt. Av 
de utvalda detektorerna är de i Bergfors och Polcirkeln FUES detektorer. Resterande är 
SERVO SATT.  
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Figur 15. Antal larmade tåg mellan mars 06 och mars 07 

 
För att få en uppfattning om hur statistiken ser ut över ett år, när det gäller konstaterade 
och ej konstaterade larm, gjordes en genomgång av den årssammanställning som görs 
för Bodens driftledningsområde. Notera att figur 16 och 17 är framtagna utifrån data, 
taget från Banverkets statistik, där varje larm redovisas oavsett om flera kommer från 
samma tåg. Det går alltså inte att direkt jämföra följande resultat med den statistik som 
tidigare redovisats i den här rapporten. I figur 16 visas antalet konstaterade och ej 
konstaterade varmgångslarm som detekterats under 2006. Andelen konstaterade larm låg 
på 22 % vilket inte kan anses vara tillräckligt.  
 
Figur 17 visar antalet konstaterade och ej konstaterade tjuvbromslarm för 2006. Här 
ligger andelen konstaterade larm på 61 %, vilket i sammanhanget får anses bra. För 
varmgångs- och tjuvbromslarmen sammantagna ligger andelen konstaterade larm på 36 
%. Antalet varmgångs- och tjuvbromslarm under 2006 är, enligt Banverkets statistik, ca 
900 stycken. Noterat är att detektorn i Kilvo endast larmat två gånger under hela året. 
Ett av dessa larm konstaterades. 
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Figur 16. Varmgångslarm 2006 (egen bearbetning av data från DLC Boden) 
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Figur 17. Tjuvbromslarm 2006 (egen bearbetning av data från DLC Boden) 

 

30   



 

8 Resultat av intervjuer 
I detta kapitel sammanfattas resultatet av de intervjuer som gjorts. Tillfrågade personer 
är Bo Björklund (Operativ chef), Bengt Eriksson (Detektoransvarig), Kaj Rosenkvist 
(Operativ chef) och Lars Sundholm (Underhållsingenjör). Med Ulf Johansson 
(Elektronikingenjör) gjordes ingen intervju, med honom hölls endast en diskussion om 
placering av detektorerna, se slutet av detta kapitel. 
 
Den sammantagna uppfattningen bland respondenterna är att operatörerna 
(Järnvägsföretagen) inte använder sig tillräckligt mycket av de detektordata som finns 
tillgängligt. Det finns dock en uppfattning om att intresset av att använda detektordata 
ökar, vilket anses vara positivt. En respondent anser att Järnvägsföretagen (JF) ser 
allvarligt på de data som detektorerna avger, medan en annan respondent tror att vissa 
JF inte hanterar varmgångs- och tjuvbromslarm seriöst och därför inte vidtar några 
åtgärder.  
 
Informationshanteringen, som den ser ut i dagsläget, är enkel och snabbhanterlig för 
Fjärrtågklareraren (när den fungerar). Ett problem är dock att informationen endast 
finns tillgänglig i pappersform, via skrivare, istället för digitalt. Ett annat problem är att 
JF inte alltid rapporterar in tåguppgifterna i systemet ”Opera”, vilket innebär att 
detektorlarmen blir ofullständiga och måste kompletteras av Fjärrtågklareraren.  
 
I framtiden, menar en respondent, skulle det vara bra om det gick att använda sig av de 
detektordata som finns, för att gå från kilometer- och tidsbaserat underhåll till 
behovsstyrt underhåll. Detta skulle innebära att endast de vagnar som faktiskt behöver 
åtgärdas blir åtgärdade. En annan respondent säger att det skulle vara bra om det gick att 
undersöka på vilket sätt kvaliteten påverkas av exempelvis ”falska” larm. Denne menar 
vidare att både kvalitetshandläggare inom och utanför Banverket borde ha intresse av 
det. Det skulle även vara användbart om det fanns ett analysverktyg där exempelvis 
järnvägsföretag, vagnsnummer och om det är vagnindivider som har återkommande 
larm kan tas fram. 
 
All detektordata lagras i en databas, den Centrala detektordatabasen. För att underlätta 
för berörda parter är Banverket på gång med utökad uppföljning och att öppna 
databaserna för operatörerna. Exempelvis har Green Cargo börjat intressera sig för de 
data som finns tillgängliga och har tillgång till databasen. Operatörerna kan på så sätt 
använda sig av databasen för ett behovsstyrt underhåll, eftersom de då får tillgång till 
larm och andra mätvärden. En respondent menar att det så småningom skulle gå att 
exempelvis lägga ett incitament till banavgiften, för de operatörer som har ett dåligt 
underhåll och har vagnar som genererar förhållandevis många larm.  
 
Ett sätt att underlätta informationshantering i framtiden, skulle kunna vara genom 
direkta felmeddelanden som exempelvis via textmeddelande (sms) till felavhjälparen, då 
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tekniskt fel, systemfel eller kommunikationsproblem uppstår i 
detektorn/presentationsutrustningen. Då skulle exempelvis larmet automatiskt kunna 
vidarebefordras till lokföraren, dock måste trafikledaren alltid vara 
informerad/medveten om vad som händer. Ytterligare ett sätt att underlätta skulle 
kunna vara genom ett bra fungerande analysverktyg där vagnar och lok med 
återkommande larm, ”värstingar” lätt kan hittas och fångas upp. Det vore även önskvärt 
om det gick att ta ut sammanställningar på järnvägsföretag, datum, tågnummer, 
vagnindivider, larmnivåer och så vidare. 
 
Vid Bodens driftledningscentral utförs inga åtgärder, annat än de som görs rutinmässigt 
vid alla larm, då ett larm inte kan konstateras. Det saknas en uppföljning på vagnar som 
detekteras men där det inte går att hitta något fel, ett så kallat ej konstaterat larm. En 
respondent anser att det vore bra att kvalitetssäkra detektorerna genom att göra en 
grundligare undersökning av vagnen och inte bara de fältmässiga. En annan respondent 
säger att det görs en skriftlig återkoppling i Analysverktyget från verkstaden och att det 
där ska gå att se om vagnen verkligen är ordentligt kontrollerad. Detta, menar 
respondenten, gör att det finns större anledning att titta mer kritiskt på själva 
detektorerna. För att komma tillrätta med antalet felaktiga larm anser en respondent att 
JF måste följa upp sina vagnar/fordon, alltså varför de larmar, samtidigt som Banverket 
måste bli bättre på att jobba mer aktivt med att minska de ej konstaterade larmen. Det 
måste alltså finnas större tillförlitlighet vilket i sin tur kan leda till minskade tågstörningar 
och att larmen tas med större allvar. 
 
Det finns en uppfattning om att olyckor kunnat undvikas genom att använda 
detektorer. En respondent säger att detta följdes upp för några år sedan och resultatet 
visade att många incidenter hade kunnat undvikas. På de tåg som spårat ur fanns 
exempelvis inga detektorer i närheten.  
 
När det gäller den stora andelen larm som inte kan konstateras reagerar Tågledningen 
på samma sätt vid alla larm eftersom en hel del av ansvaret för infrastrukturen ligger hos 
dem. Regelverket säger att föraren, i de flesta fall, ska stanna tåget rent fysiskt för att 
kontrollera den detekterade skadan. Eftersom föraren är ansvarig för sitt tåg och dess 
framförande, är det svårt att tro att någon tar "risken" att strunta i ett larm med tanke på 
vilka följder detta kan medföra. En annan respondent menar att lokföraren, om denne 
får samma larm flera gånger och vet att det exempelvis är isbildning som orsakar ett 
varmgångslarm, kanske inte är så angelägen om att konstatera samma sak flera gånger 
även om han eller hon vet att det är fel att inte kontrollera samtliga larm. En respondent 
säger att han som tågansvarig (för några utvalda tåg) angående kvalitet inte är så ”road” 
av alla falsklarm. En annan respondent säger att det är viktigt med riktad och ordentlig 
uppföljning av felande vagnar/fordon men även av detektorer för att få så trovärdiga 
larm som möjligt. 
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Det främsta problemet med detektorerna är inte larmhanteringen, utan tillförlitligheten 
på detektorerna (det vill säga att dessa larmar för ofta, vilket skapar förseningar i 
onödan) menar en respondent. I den bästa av världar är detektorerna inställda så att 100 
% av larmen är konstaterade och stationerna kring detektorerna är utbyggda för att 
kunna ta emot skadade vagnar. Systemen ska kunna lagra all inkommande fakta om 
larmade tåg. Detta skulle vara bra både för kvalitetsarbetare inom Järnvägsföretagen och 
inom Banverket. 
 
En fråga som en respondent själv undrade över är varför det uppkommer så många larm 
som inte kan konstateras. Han frågar sig om det beror på att lokförarna inte kan 
upptäcka fel, eller om det är detektorerna som störs av något? En annan fråga är varför 
Tågledningen inte får ett larm när hela DPC-systemet är ur funktion. 
 
När detektorerna FUES och SERVO SATT jämförs med varandra blir det olika 
resultat. Det beror på att de är kalibrerade olika menar en respondent. FUES har en 
automatisk kalibrering medan SERVO SATT kalibreras för hand. Kalibreringen är 
beroende av det klimat som gäller just då vilket medför att detektorns kalibrering inte 
stämmer till 100 % om klimatet ändras nämnvärt. Det beror även på hur tågen 
framförts. Har tåget stått stilla en längre stund innan det kommer till detektorn, eller 
körts i hög hastighet så kommer detektorn att visa det. Det har tidigare tagits ut 
temperaturprofilen för några tåg och jämförts i de olika stationerna. Dessa visar att nivån 
på temperaturerna kan skilja lite, men att profilen stämmer i de olika detektorerna. 
 
Enligt Johansson (2007) är samtliga detektorer placerade på en bra plats. Vid varje byte 
av detektor från SERVO SATT till FUES utvärderas detektorns placering individuellt. 
En svårighet med att byta plats på detektorn är att systemet är uppbyggt så att varje 
detektor är omgiven av två tågstationer där tåg som larmat kan stanna för avsyning och 
där avställda vagnar kan förvaras.  
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9 Diskussion 
För att i framtiden kunna minska antalet stopp i trafiken, som beror på att detektorer 
larmar fel, måste tillförlitligheten hos detektorsystemet öka. Det är viktigt att larmen tas 
på allvar och att de data som detektorerna levererar faktiskt används. 
 
Följande punkter förutsätter att det finns ett väl fungerande hanteringssystem för 
detektordata. Fördelarna med att använda den information som detektorerna avger i 
samband med varje larm är att: 

• underhållskostnaderna kan minska eftersom det går att övergå från ett tids- och 
kilometerbaserat underhåll till ett tillståndsbaserat underhåll. 

• tillförlitligheten för detektorlarmen ökar. 
• de vagnar som larmar oftare än andra kan identifieras, om det finns ett väl 

fungerande återkopplingssystem på utförda åtgärder för varje vagn. Det skulle i 
sin tur leda till att underhållet kan koncentreras till dessa vagnar. 

• totala stopptiden minskar om antalet ”falsklarm” minskar. 
• kostnaderna för eventuella urspårningar minskar. 

 
Arbetsbelastningen och antalet felkällor minskar, vilket i sin tur leder till att statistiken 
blir mer tillförlitlig, om databasen kopplas till ett presentationsverktyg där det lätt går att 
exempelvis ta fram önskad data och generera statistik. För att detektorernas funktion ska 
bli mer tillförlitlig är det nödvändigt att även de larm som inte kan konstateras följs upp 
och analyseras. 
 
I dagsläget används inte informationen, som detektorerna avger, till annat än statistiska 
sammanställningar. Det görs heller ingen uppföljning av de data som framkommit i 
samband med ett larm. Detta på grund av att det anses vara i järnvägsföretagens intresse 
att använda sig av de data som finns. Eftersom Banverket är förvaltare av järnvägen 
borde det även ligga i deras intresse att exempelvis kunna följa upp larmade vagnar. 
Banverket skulle ju, som en respondent menar, kunna lägga ett incitament till 
banavgiften för att på så sätt komma åt problemen med de vagnar som genererar 
förhållandevis många detektorlarm. Detta skulle även medföra att järnvägsföretagen tar 
detektorlarmen på större allvar och ser att det lönar sig med uppföljning av de larmade 
vagnarna, för att hålla nere de kostnader som ett incitament annars skulle innebära. 
 
De tillfrågade respondenterna anser att operatörerna inte använder de detektordata som 
finns tillgängliga tillräckligt mycket. Respondenterna har spridda uppfattningar gällande 
järnvägsföretagens intresse av detektorlarmen, men det är viktigt att järnvägsföretagen 
tar larmen på allvar, eftersom det annars kan få förödande konsekvenser. En fördel med 
att ha ett väl fungerande system för hantering av detektordata är att operatören kan se 
om det är vissa vagnar som larmar oftare än andra och därmed öka underhållet på dessa. 
Det är i dagsläget svårt att säga om vissa tåg drabbas av tjuvbroms och varmgång oftare 
eftersom det inte finns någon uppföljning av larmade vagnar.  
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På Banverkets hemsida står det att DPC systemet, som samlar information om larmen, 
är tänkt att användas vid exempelvis felavhjälpning, uppföljning och statistisk 
bearbetning. I dagsläget verkar inte systemet användas vare sig till uppföljning eller till 
statistisk bearbetning när det gäller varmgångs- och tjuvbromslarm. För att minska 
arbetsbelastningen och minska antalet felkällor bör antingen databasen användas till dess 
fulla kapacitet, eller så skapa exempelvis ett presentationsverktyg till den befintliga 
databasen, där önskad data kan tas fram. Här bör det gå att direkt notera om larmet 
konstateras eller inte, istället för att manuellt skriva en larmrapport som skrivs ut på 
skrivare, sammanställs varje månad och sedan arkiveras. En organiserad databas med ett 
tydligt presentationsverktyg skulle underlätta för alla som kommer i kontakt med 
detektordata och skulle innebära att alla inblandade kan söka information i databasen på 
ett smidigt sätt. Det skulle även kunna kopplas ett återrapporteringssystem till databasen, 
där JF rapporterar de åtgärder som görs på de larmade vagnarna. Vidare skulle det också 
gå att koppla funktioner till databasen där det går att se vilka problem som behöver lösas 
för att exempelvis få färre vagnar som larmar. Återrapporteringssystemet skulle även 
kunna användas för att sträva mot ett mer effektivt tillståndsbaserat underhåll för 
underhållsentreprenörerna, eftersom det blir tydligt vilka vagnar som larmar ofta och 
vilka reservdelar som oftast måste bytas ut. 
  
Att vissa detektorer larmar mer ofta än andra kan bero på många olika saker. När en 
detektor larmar har den upptäckt en temperaturförhöjning. Höjningen innebär inte per 
automatik att något är fel på den larmade vagnen. Det kan ibland vara svårt att avgöra 
om larmet beror på att ett lagerhaveri faktiskt håller på att ske, eller på att tåget 
exempelvis precis bromsat in när det kommit till detektorn. Vissa larm kan även bero på 
små skillnader i kalibreringen, väder och isbildning. Bara för att detektorn reagerat för 
en temperaturhöjning innebär det alltså inte per automatik att något är fel med den 
larmade vagnen. Det är svårt att säga varför detektorerna larmar ojämnt, det vill säga 
varför vissa detektorer larmar ofta, som exempelvis Koler, Sunderbyn och Jörn och vissa 
väldigt sällan, som Lappberg och Bergfors. En anledning kan vara att vissa detektorer 
trafikeras betydligt oftare än andra. Andra anledningar kan vara att det ibland kan vara 
svårt att utföra exakta kalibreringar på grund av väderförhållanden eller att de inte är 
optimalt placerade.  
 
Kunskapen om larmhanteringen och detektorernas benägenhet att generera många 
”falsklarm” verkar redan finnas inom Banverket. Det handlar mer om att känd kunskap 
ska användas för att komma tillrätta med de problem som finns. Det krävs dock att alla 
inblandade parter ser fördelarna med att använda den information som detektorerna 
avger. Det vore lämpligt om den kunskap, som redan finns, gås igenom och tillämpas 
för att sedan forska vidare om vad som kan göras för att ytterligare öka tillförlitligheten 
hos detektorerna. 
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Under juli till september 2006 uppgick antalet konstaterade larm, hos tjuvbroms- och 
varmgångsdetektorerna inom det Norra driftsområdet, till 28 stycken vilket motsvarar 
16 %. Om alla konstaterade larm förorsakat en urspårning hade kostnaden för detta 
kunnat uppnå en summa av 84 Mkr. Detta förutsatt att varje urspårning uppskattas kosta 
3 Mkr (Johansson, 2007). Det är alltså väldigt viktigt att lita på den information som 
detektorerna avger i syfte att spara pengar. Det är även viktigt att komma tillrätta med 
antalet larm som inte kan konstateras, då dessa i dagsläget upptar alldeles för stor del av 
de larm som inkommer. Förutom den ekonomiska aspekten finns även tidsaspekten. 
Varje tåg som larmar förorsakar ett stopp som i sin tur kan orsaka förseningar. Om 
antalet falsklarm kunde minskas skulle även den totala stopptiden minska. 
 
Något som upptäcktes i undersökningen av den statistik som förs vid DLC Boden, är 
att inte alla larm finns upptagna i larmrapporter och därför saknas i deras statistik. 26 % 
av larmen för tjuvbromsdetektorerna saknas för tiden juli till september 2006. Det fanns 
även larm som var utskrivna flera gånger och därmed riskerar att redovisas flera gånger i 
den statistik som förs. Detta är en felkälla som mest troligt beror på den mänskliga 
faktorn och som skulle undvikas genom ett datorbaserat presentationsverktyg. 
 
Under tiden juli till september 2006 går det inte att säga att FUES skulle ge fler 
konstaterade larm än SERVO SATT. Sett över hela året finns dock den tendensen att 
FUES ger fler konstaterade larm. Under 2006 har FUES-detektorerna mellan 48 och 93 
% konstaterade larm (enligt Banverkets statistik). SERVO SATT har mellan 11 och 71 
% konstaterade larm och uppvisar alltså en lägre nivå och en betydligt större spridning 
mellan detektorerna. Detta visar att Banverkets plan, att byta ut alla SERVO SATT 
mot FUES är bra att genomföra för att komma tillrätta med antalet larm. 
 
I rapporten har arbetsgången vid DLC Göteborg beskrivits. Det gjordes på grund av att 
de har en väldigt tydlig handbok över hur detektorlarmen ska hanteras. Skillnaden 
mellan Boden och Göteborg visas bland annat när det gäller de larm som ej kan 
konstateras. I Göteborg resulterar de ej konstaterade larmen i en larmrapport för 
falsklarm, vilket inte är fallet i Boden. Syftet med att även rapportera de ej konstaterade 
larmen är få en bättre överblick av anläggningens funktion. De larm som inte kan 
konstateras genererar i att en tekniker åker ut för att kontrollera anläggningen.   
 
Slutsatsen som kan dras, är att det är viktigt att ta tillvara på den information som 
detektorerna ger för att minska antalet stopp i tågtrafiken. Detta skulle både Banverket 
och Järnvägsföretagen tjäna på i form av tid och pengar. För att uppnå detta krävs dock 
att antalet ”falsklarm” minskas, exempelvis genom att byta ut SERVO SATT mot 
FUES, samt att informationshanteringen förbättras. För att underlätta för 
underhållsentreprenörerna, samt för att ge Banverket en överblick av vad som sker med 
de vagnar som larmar är det nödvändigt med ett väl fungerande 
återrapporteringssystem.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 
1. Vad görs om larmet är konstaterat? 
2. Vad görs om larmet är ej konstaterat? 
3. Har ni någon uppfattning om olyckor undvikits? 
4. Hur hanterar ni detektordata? 
5. Hur skulle ni vilja använda er av de detektordata som finns? 
6. Hur upplever ni att operatörerna hanterar detektordata? 
7. Vilka problem ser ni med informationshanteringen som den ser ut idag? 
8. Vilka fördelar ser ni med informationshanteringen som den ser ut idag? 
9. Hur motverkas att ett ”vargen kommer” –tänkande uppkommer?  
10. Hur kan informationen hanteras annorlunda för att underlätta för berörda parter? 
11. Vilken sorts återkoppling finns det när ett fel är åtgärdat? 
12. Vad skulle ni vilja få ut av datasystemet? 
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