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Förord	

Arbetet i denna rapport har utförts inom forskningsämnet drift och underhållsteknik vid Järn-
vägstekniskt centrum (JVTC) och Luleå tekniska universitet (LTU). Vidare är rapporten en 
del av forsknings- och utvecklingsarbetet som JVTC och LTU bedriver inom bedömning av 
operativ driftsäkerhet. Bakgrund till arbetet hittas i Stenström (2016). 

Följande personer har bidragit till projektet: 

Ulla Juntti – Performance in Cold, Arne Nissen – TRV, Matthias Asplund – TRV/LTU, 
Phillip Tretten – LTU och Stefan Jonsson – TRV. 
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Sammanfattning	

Driftsäkra järnvägar och tåg är avgörande för konkurrenskraftig och ökande andel järnvägs-
tranport. För uppföljning av driftsäkerhet använder infrastrukturförvaltare (Trafikverket), tåg-
operatörer och entreprenörer olika indikatorer, så som merförsening och antal funktionsfel. 
Indikatorerna mäter olika aspekter och kan illustreras mer eller mindre intuitivt och tilltalande. 
Metod för definiering och införsel av indikatorer skiljer sig mellan organisationer. En enkel 
och vanlig metod är diskussion och beslut inom en sammanträdande grupp. En mer objektiv 
metod är att följa uppsatta riktlinjer för definiering och utvärdering av indikatorer. Dock är det 
få allmängiltiga metoder tillgängliga för att definiera indikatorer. Utifrån behov inom järnvägs-
transport och avsaknaden av metoder för definiering och utvärdering av indikatorer, avses i 
denna studie en sådan allmänt tillämplig metod presenteras och appliceras inom järnvägs-
transport. Applicering innebär att i detalj dokumentera två indikatorer som kan användas som 
branschgemensamma nyckeltal inom järnvägstransport. 

Två indikatorer definierades och utvärderade i denna studie avseende möjlighet att tillämpa 
dessa som branschgemensamma indikatorer inom järnvägstransport. Val av indikatorer ut-
gick från litteraturstudie av i Sverige gällande standarder avseende driftsäkerhet. Definiering 
och utvärdering av valda indikatorer utgick från mall av Neely (2002) bestående av 46 frågor. 

De definierade och utvärderade indikatorerna är tillgänglighet och feleffektmatris. Definiering 
och utvärdering av de två indikatorerna, med utgång från givna 46 frågor, tog i denna rapport 
fyra arbetsdagar (16 timmar/nyckeltal). Detta ger en fingervisning på arbetsinsatsen som 
krävs för en organisation som vill införa föreslagen metod för att definiera indikatorer. Förut-
satt att data och ett underhållssystem finns tillgängligt, består kostnaderna vid implemente-
ring och drift i stora drag av: definiering och utvärdering; implementering av kod i underhålls-
system; förbättringsarbete av indikatorer och kod; samt drift av kod i underhållssystem. Det 
kan därmed vara relevant att utföra en kostnad-nytta-analys avseende indikatorerna. En stor 
kostnad i sammanhanget är insamling av data. Dock ska denna kostnad eventuellt inte till-
skrivas till indikatorerna, eftersom det troligtvis inte är acceptabelt att inte samla in data av-
seende antal fel, återställelsetider och merförseningar. 

Tre överväganden berörande indikatorn tillgänglighet som bör tas i beaktning är: möjlighet att 
bryta ner indikatorn för att komma närmare orsakerna till indikatorvärden; tidsrymd för beräk-
ning; samt användande av median, medelvärde och registrerade återställningstider vid be-
räkning. Valen som görs vid en mjukvaruimplementering kan uppdateras efterhand med erfa-
renhet från tillämpning. 

En egenskap hos feleffektmatrisen, så som den är tillämpad i denna studie, är att den påver-
kas av tidtabeller och gångtidstillägg. Tillgänglighet påverkas inte av tidtabeller och gångtids-
tillägg, men kan istället inte fånga upp skillnaden mellan få långa fel och många korta fel, så 
som feleffektmatrisen gör. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra. 	
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Begrepp	

Nedanstående lista ger termer relaterade till denna studie. Eftersom beskrivningen av en 
term kan hänvisa till ytterligare termer, inkluderar listan även ett antal termer som inte an-
vänts bokstavligen i studien. Vissa termer ges på engelska. 

 
Avhjälpande underhåll: Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med 
avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion (SIS, 2010a) 

Besiktning: Se Inspektion. 

Besiktningsanmärkning: Se Inspektionsanmärkning. 

Degraderat tillstånd: Tillstånd i vilket förmågan hos en enhet att utföra den krävda funktionen är re-
ducerad men inom specificerade gränser för att accepteras. Anm.: Ett degraderat tillstånd kan vara ett 
resultat av funktionsfel på en avgränsad enhet på lägre nivå. (SIS, 2010a) 

Degradering: Skadlig förändring i en enhets fysiskt tillstånd på grund av tid, användning eller yttre 
orsaker. Anm. 1: Degradering kan leda till fel. Anm. 2: I ett systemsammanhang kan degradering 
också förorsakas av fel i systemet. (Se degraderat tillstånd). (SIS, 2010a) Se även Förslitningsfel och 
Åldringsfel. 

Driftsäkerhet: Förmågan att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när det krävs, under givna 
förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. Anm. 1: Denna förmåga är be-
roende av de kombinerade aspekterna för funktionssäkerheten, underhållsmässigheten och under-
hållssäkerheten. Anm. 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte en-
hetens tillgänglighet även om enheten inte är tillgänglig för användaren. Anm. 3: Driftsäkerhet kan 
kvantifieras genom att lämpliga nyckeltal används och kallas då tillgänglighet. (SIS, 2010a) 

Avseende anm. 3, se till exempel SS 441 05 05 (SIS, 2000), IEC 61703 (IEC, 2016), IEC 60050–191 
(IEC, 2015) eller Nationalencyklopedin. 

Fel: Upphörande av en enhets förmåga att utföra krävd funktion. Anm. 1: Vid ”fel” har enheten ett 
”funktionsfel”, som kan vara fullständigt eller delvis. Anm. 2: "Fel" är en händelse, vilket skiljer sig från 
”funktionsfel” som är ett tillstånd. Anm. 3: Begreppet som det är definierat här är inte tillämpbart på 
enheter som enbart består av mjukvara. (SIS, 2010a) 

Framgångsfaktorer: Egenskaper, tillstånd eller variabler som kan ha betydande inverkan på en orga-
nisations framgång (fritt översatt från Leidecker and Bruno (1984)), t.ex. en hög grad av driftsäker-
het/tillgänglighet. 

Funktion: Se Krävd funktion. 

Funktionsfel: Tillstånd hos en enhet som utmärks av oförmåga att utföra en krävd funktion, förutom 
den oförmåga som kan uppstå vid förebyggande underhåll eller vid annan planerad verksamhet eller 
av brist på externa resurser. Anm.: Ett funktionsfel är vanligtvis resultatet av ett fel, men under vissa 
omständigheter kan det vara ett befintligt funktionsfel. (SIS, 2010a) 

Funktionssäkerhet: Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under 
ett angivet tidsintervall. Anm. 1: Det förutsätts att enheten är i ett sådant tillstånd att den kan utföra 
krävd funktion i början av tidsintervallet. Anm. 2: Funktionssäkerhet kan kvantifieras som en sannolik-
het eller indikator på prestanda genom att lämpliga mätetal används och kallas då funktionssannolik-
het. Anm. 3: I vissa fall kan ett antal användningstillfällen vara tillämpliga istället för ett angivet tidsin-
tervall (antal cykler, antalet drifttimmar, antal kilometer etc.). (SIS, 2010a) 
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Avseende anm. 2, se till exempel SS 441 05 05 (SIS, 2000), IEC 61703 (IEC, 2016), IEC 60050-191 
(IEC, 2015) eller Nationalencyklopedin. 

Förbättring: Kombination av alla tekniska åtgärder, administrativa åtgärder samt ledningsåtgärder, 
avsedda att förbättra en enhets funktionssäkerhet och/eller underhållsmässighet och/eller säkerhet, 
utan att dess ursprungliga funktion ändras. Anm.: En förbättring kan också göras för att förhindra fel-
aktigt handhavande vid användning och för att undvika fel. (SIS, 2010a) Se även modifiering. 

Förebyggande underhåll: Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbe-
stämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion. 
(SIS, 2010a) 

Förslitningsfel: Fel vars sannolikhet att förekomma ökar med drifttiden eller antalet genomförda ar-
betscykler eller med den belastning som en enhet utsätts för. Anm. till termpost: Förslitning är ett fy-
siskt förlopp vilket resulterar i förbrukning, deformation eller förändring av material. (SIS, 2010a) Se 
även Degradering och Åldringsfel. 

Indikator: Något som indikerar (anger eller påvisar) något. 

Inspektion: Granskning av överensstämmelse genom mätning, observation eller provning av en en-
hets relevanta egenskaper. (SIS, 2010a) 

Inspektionsanmärkning: Anmärkning av mätbart degraderat tillstånd (potentiellt fel) som hittats vid 
besiktning/inspektion. Se även Potentiellt fel. 

Krävd funktion: Enhets funktion, kombination av vissa funktioner eller samtliga funktioner, som anses 
nödvändig för att utföra krävd prestation. Anm. 1: Att utföra krävd funktion kan också innebära beva-
rande av substansvärde. Anm. 2: Den krävda funktionen kan vara uttalad eller underförstådd och kan i 
vissa fall vara under den ursprungliga designspecifikationen. (SIS, 2010a) 

Internationella elektrotekniska vokabulärens (IEC, 2015) definition kompletterar SS-EN 13306 (SIS, 
2010a): Function considered necessary to fulfil a given requirement. Note 1: The required function 
may be stated or implied (i.e. that the purchaser would be entitled to expect). Note 2: The required 
function, by implication, also covers what the item shall not do. Note 3: Essential internal functions of a 
system, which may not be visible to the user, are also required functions. 

IEC 60050-192:2015 gäller även som svensk standard, fastställd av SIS Swedish Standards Institute. 

Logistisk väntetid: Ackumulerad tid när underhåll inte kan genomföras beroende på behovet att an-
skaffa underhållsresurser, exklusive administrativ väntetid. Anm.: Logistisk väntetid kan bero på t.ex. 
resor till anläggningar, väntan på reservdelar, specialister, testutrustningar och information och olämp-
liga miljöförhållanden. (SIS, 2010a) 

Medeldrifttid mellan fel: Medelvärde av drifttiden mellan fel. Anm. 1: Inom området funktionssäkerhet 
definieras ”medeldrifttiden mellan fel” som ’matematisk uppskattning av drifttiden mellan fel’. Anm. 2: 
Denna term används om reparerbara enheter. (SIS, 2010a) 

Medelreparationstid: MRT, medelvärde på reparationstider (SIS, 2010a). Se även Tid för reparation. 

Medeltid till återställande: MTTR, medelvärde på tiden för att återupprätta förmågan att prestera 
efter fel (SIS, 2010a). Se även Återställning och Tid för återställande. 

Merförsening: Den ökning av förseningen gentemot tidtabell vid den första mätpunkten eller mellan 
två efterföljande mätpunkter (Trafikverket, 2011). 
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Modifiering: Kombination av alla tekniska åtgärder, administrativa åtgärder samt ledningsåtgärder, 
avsedda att ändra en eller flera av en enhets funktioner. Anm. 1: Modifiering är inte en underhållsåt-
gärd utan avser ändring av enhetens krävda funktion till en ny sådan. Ändringarna kan ha en påver-
kan på tillförlitligheten. Anm. 2: Underhållsorganisationen kan bli involverad i modifieringar. Anm. 3: 
Ändring av en enhet där en annan version ersätter den ursprungliga utan att funktionen ändras eller 
att tillförlitligheten för enheten förbättras benämns "utbyte" och är inte en modifiering. (SIS, 2010a) Se 
även förbättring. 

Nyckeltal/Mått: Indikatorer användbara för att bedöma till vilken grad en organisation har uppnått sina 
mål (fritt översatt från U.S. Dept of Energy (1993)), eller, de faktiska indikatorerna som används för att 
kvantitativt bedöma resultat gentemot framgångsfaktorerna (fritt översatt från Sinclair and Zairi 
(1995)). 

P-F-intervall (potential failure-functional failure (P-F) interval): Interval between the point at which 
a potential failure becomes detectable and the point at which it degrades into a functional failure (SIS, 
2010c). 

P-F-intervall kallas även för ledtid till fel, och ett diagram som illustrerar P-F-intervallet brukar kallas för 
P-F-diagram. 

Potentiellt fel (potential failure): Identifiable condition that indicates that a functional failure is either 
about to occur or is in the process of occurring (SIS, 2010c). Se även P-F-intervall. 

Risk: Frekvensen av olyckor och tillbud som vållar skada (orsakad av en riskkälla) och graden av 
allvar hos denna skada (EU-kommissionen, 2013). 

Säkerhet: Frånvaron av oacceptabel risk för skada (EU-kommissionen, 2013). 

Säkerhetsbesiktning: Besiktning för att utgöra en kontroll av att det inte förekommer några fel, samt 
att uppmärksamma och bedöma successiva anläggningsförsämringar och därigenom kunna före-
bygga eller förhindra fel, som kan leda till: trafikolyckor eller tillbud i tågtrafiken; elsäkerhetsolyckor; 
arbetsskador; olyckor på tredje man; driftstörningar; och miljöolyckor (Banverket, 2005). 

Tid för aktivt underhåll: Del av tid för underhåll när aktivt underhåll genomförs på en enhet, exklusive 
logistisk väntetid. Anm.: Aktivt underhåll kan genomföras medan enheten utför krävd funktion. (SIS, 
2010c) 

Tid för reparation: Del av tid för aktivt avhjälpande underhåll när reparation utförs på en enhet (SIS, 
2010c). Se även Medelreparationstid. 

Tid för återställande: Tidsintervall för vilket en enhet är i funktionsodugligt tillstånd till följd av ett fel. 
Anm.: Funktionsodugligt tillstånd för andra orsaker, t.ex. för förebyggande underhåll, är exkluderat. 
(SIS, 2010a) Se även Återställning och Medeltid till återställning. 

Tillgänglighet: Mått på driftsäkerhet. Mått och formler anges i detalj i SS 441 05 05 (SIS, 2000), IEC 
61703 (IEC, 2016) och IEC 60050-191 (IEC, 2015), men anges även i SS-EN 50126 (SIS, 1999). 

Tillståndsbaserat underhåll: Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning 
eller inspektion eller provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder. Anm.: Övervakning in-
spektion eller provning kan vara schemalagd, på begäran eller kontinuerlig. (SIS, 2010a) 

Underhåll: Kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder 
under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant till-
stånd att den kan utföra krävd funktion. Anm.: Jämför förbättring och modifiering. (SIS, 2010a) 
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Underhållsmässighet: Förmågan hos en enhet som används enligt rådande förhållande, att vidmakt-
hållas i eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där underhållet 
utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser används. Anm.: Underhålls-
mässighet kan kvantifieras genom att lämpliga mätetal eller indikatorer tillämpas och kallas då aktiv 
underhållstid. (SIS, 2010a) 

Underhållssäkerhet: En underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla underhållsresurser på 
erforderlig plats så att krävda underhållsåtgärder utförs när så krävs (SIS, 2010a). 

Åldringsfel: Fel vars sannolikhet att förekomma ökar med kalendertiden. Anm. 1: Kalendertiden är 
oberoende av enhetens drifttid. Anm. 2: Åldrande är ett fysiskt fenomen som handlar om förändring av 
de fysiska eller kemiska egenskaperna hos materialet. (SIS, 2010a) Se även Degradering och Förslit-
ningsfel. 

Återställning: Händelse vid vilken förmågan att prestera enligt krav återupprättas efter ett fel (SIS, 
2010a). Se även Medeltid till återställande och Tid för återställande. 

  



xi 
 

Innehåll	

Förord ...................................................................................................................................... iii 

Sammanfattning ....................................................................................................................... v 

Begrepp .................................................................................................................................. vii 

1  Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1  Syfte ........................................................................................................................... 1 

1.2  Omfattning och avgränsning ...................................................................................... 1 

1.3  Disposition ................................................................................................................. 2 

2  Metod ................................................................................................................................ 3 

3  Resultat ............................................................................................................................. 5 

3.1  Indikatorer utifrån standarder ..................................................................................... 5 

3.2  Detaljerad beskrivning av indikatorer ......................................................................... 6 

3.2.1  Tillgänglighet ....................................................................................................... 6 

3.2.2  Riskmatris ......................................................................................................... 12 

3.3  Utvärdering av indikatorer ........................................................................................ 18 

3.3.1  Tillgänglighet ..................................................................................................... 18 

3.3.2  Feleffektmatris .................................................................................................. 18 

4  Diskussion ....................................................................................................................... 21 

4.1  Tillgänglighet ............................................................................................................ 21 

4.2  Feleffektmatris ......................................................................................................... 22 

4.3  Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt .......................................................... 22 

5  Slutsatser ........................................................................................................................ 23 

Referenser .............................................................................................................................. 25 

Bilaga A: Operativ tillgänglighet i järnvägen ........................................................................... 27 

A.1 Introduktion ................................................................................................................... 27 

A.2 Metodik ......................................................................................................................... 28 

A.3 Datainsamling ............................................................................................................... 29 

A.4 Resultat och diskussion ................................................................................................ 31 

A.5 Slutsatser ..................................................................................................................... 33 

Referenser .......................................................................................................................... 33 

 

 

  



xii 
 

 



1 
 

1 Inledning	

Driftsäkra järnvägar och tåg är avgörande för konkurrenskraftig och ökande andel järnvägs-
tranport. För uppföljning av driftsäkerhet använder infrastrukturförvaltare (Trafikverket), tåg-
operatörer och entreprenörer olika indikatorer, så som punktlighet, regularitet, merförsening 
och antal funktionsfel. Indikatorerna mäter olika aspekter och kan illustreras mer eller mindre 
intuitivt och tilltalande. Exempelvis påverkas merförsening av tågtidtabeller och gångtidstill-
lägg, medan antal funktionsfel inte gör det. De mäter således olika aspekter. 

Metod för definiering och införsel av indikatorer skiljer sig mellan organisationer. En enkel 
och vanlig metod är diskussion och beslut inom en sammanträdande grupp. En mer objektiv 
metod är att följa uppsatta riktlinjer för definiering och utvärdering av indikatorer. Dock är det 
få allmängiltiga metoder tillgängliga för att definiera indikatorer. Balanserat styrkort av Kaplan 
och Norton (1992) är populärt inom styrning, men nöjer sig med att ge relativt enkla riktlinjer 
för definiering av indikatorer. Inspiration för definiering av indikatorer kan hämtas från SS-EN 
15341 (SIS, 2007) och SMRP indikatorer (SMRP, 2011). Dessa standarder definierar ett an-
tal indikatorer avseende syfte, formel, målnivåer, etc. SMRP:s indikatorer är definierade i mer 
detalj än indikatorerna i SS-EN 15341. 

Utifrån behov inom järnvägstransport och avsaknaden av metoder för definiering och utvär-
dering av indikatorer, avses i denna studie en sådan allmänt tillämplig metod presenteras 
och appliceras inom järnvägstransport. 

1.1 Syfte	

Presentera en allmänt tillämplig metod för definiering och utvärdering av indikatorer och ap-
plicera denna inom järnvägstransport. Applicering innebär att i detalj dokumentera två indika-
torer som kan användas som branschgemensamma nyckeltal inom järnvägstransport. 

Dokumentera indikatorer i detalj avser definition, syfte, formel, egenskaper och exempel. 
Indikatorerna ska även exemplifieras med nedbrytning på olika systemnivåer, dvs. system, 
delsystem och komponent. Exempel på kategorier för branschgemensamma nyckeltal är: 
trafiksituationer; banans robusthet och tillgänglighet; fordonens robusthet och tillgänglighet; 
branschsamverkan; samt underhåll. 

1.2 Omfattning	och	avgränsning	

Metod för definiering och utvärdering av indikatorer utgår från frågor uppställda av Neely 
(2002). Neelys frågor för definiering och utvärdering av indikatorer utvärderas inte i denna 
studie gentemot andra dylika uppställda frågor eller metoder. Detta är något som kan göras i 
en separat studie. 

Studien omfattar järnvägsbranschen och är begränsat till tekniska kvantitativa indikatorer 
som berör järnvägstransport och tåg i tid. Insamlade data avseende underhåll är dock be-
gränsat till järnvägsinfrastruktur. Exempelberäkningar av indikatorer är därmed baserade på 
data från järnvägsinfrastrukturen. Analyserade indikatorer är dock likväl tillämpbara på rul-
lande materiel. 
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1.3 Disposition	

Nästa kapitel beskriver metoden för definiering och utvärdering av indikatorer. Resultatet 
presenteras därefter i kapitel 3. Sedan följer diskussion och slutsats i kapitlen 4 och 5. Rap-
porten har även en bilaga avseende en av de två dokumenterade branschgemensamma 
indikatorerna. 
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2 Metod	

Val av indikatorer för detaljerad beskrivning utgår från litteraturstudie av i Sverige gällande 
standarder avseende driftsäkerhet (SIS, 1999; SIS, 2000; SIS, 2001; SIS, 2010a; IEC, 2015). 
Detaljerad beskrivning utgår från mall av Neely (2002); se tabell 1.  

Neely (2002) har även ställt upp ett antal frågor för att utvärdera indikatorer. Framtagna indi-
katorer utifrån mål 2 ska utvärderas utifrån dessa frågor. 

Tabell 1: Mall för att definiera indikator. Fritt översatt från (Neely et al., 2002). 

Rubriker Stödfrågor 

Indikator:  Vad ska indikatorn heta? 
 Beskriver namnet vad indikatorn är? 
 Kommer alla förstå namnet? 
 Indikerar namnet relevans? 

Syfte:  Varför ska indikatorn finnas? 
 Vad är målsättningen med indikatorn? 
 Vilket beteende ska indikatorn uppmuntra? 

Relaterar till:  Vilka andra indikatorer är indikatorn nära relaterad till? 
 Vilka specifika strategier/målsättningar stödjer indikatorn? 

Formel:  Hur kan denna typ av indikator bli mätt? 
 Hur kan en matematisk formel definieras? 
 Är formeln tydlig? 
 Beskriver formeln exakt vilken data som krävs? 
 Vilket beteende ska formeln uppmuntra? 
 Är det ytterligare några beteenden som formeln ska uppmuntra? 
 Är det några oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra? 
 Är formelns skala passande? 
 Finns systematisk och/eller slumpvisa mätfel i data? 
 Är mätfelen i data acceptabel? 
 Om ett lägesmått (medelvärde) används, hur mycket information förloras? 
 Är förlusten av detaljnivå acceptabel? 
 Bör spridningsmått inkluderas? 

Målnivåer:  Vilken målnivå är önskvärd? 
 Hur länge kommer det ta att uppnå önskvärd nivå? 
 Är delnivåer nödvändiga? 
 Hur är målnivåer i förhållande till konkurrenter? 
 Hur bra är konkurrenterna avseende målnivåer? 
 Hur fort förbättras konkurrenterna avseende målnivåer? 

Frekvens:  Hur ofta bör indikatorn loggas? 
 Hur ofta bör indikatorn rapporteras? 
 Är frekvenserna tillräckliga för att följa upp åtgärder? 

Datakälla:  Var ska data komma från? 

Vem mäter:  Vem, dvs. namn på person, funktion eller extern organisation, är ansvarig 
för insamling och analys av data? 

Vem agerar 
(ägare): 

 Vem, dvs. namn på person eller funktion, är ansvarig för att följa indikatorn 
och att eventuella åtgärder vidtas? 

Vad gör ägaren:  Hur exakt ska ägaren använda indikatorn? 
 Vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra indikatorvärdet? 
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Utvärdering av indikator (fritt översatt från Neely (2002)): 

1. Mäter vi verkligen vad vi ämnat mäta? 

2. Mäter vi endast vad vi ämnat mäta? 

3. Är det rätt indikator för det vi ämnar mäta? 

4. Kommer data alltid samlas in på samma sätt? 

5. Är det lätt att samla in nödvändiga data? 

6. Existerar tvetydighet vid tolkning av indikatorn? 

7. Kan och kommer indikatorn användas? 

8. Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? 

9. Är indikatorn värd dess kostnad? 

10. Finns det risk att indikatorn stimulerar oönskat beteende? 

Ett alternativ förebild för definiering av indikatorer är SMRP Metrics (2011) av The Society for 
Maintenance and Reliability Professionals (SMRP). SMRPs indikatorer ger dock en mindre 
detaljerad beskrivning för utveckling av indikatorer i jämförelse med Neely (2002). Men att 
använda sig enbart av Neely är dock inte tillräckligt; statistik och datakvalitet bör tas i beakt-
ning. Exempelvis har förhållandet mellan mer vardagliga funktionsfel och allvarligare säll-
synta funktionsfel stor påverkan på sannolikhetsfördelningar, lägesmått och spridningsmått. 
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3 Resultat	

Utifrån målet (avsnitt 1.3) ska indikatorer väljas utifrån standarder, beskrivas i detalj och ut-
värderas genom ett antal frågor. Enligt omfattning och avgränsning (avsnitt 1.4) avses tek-
niska kvantitativa indikatorer som är relaterade till järnvägstransport och tåg i tid. 

3.1 Indikatorer	utifrån	standarder	

Hög säkerhet är den allra viktigaste egenskapen hos järnvägstransporter. Därefter är tåg i 
tid, komfort och service några viktiga egenskaper. Tåg i tid är denna studies fokus enligt 
dess omfattning och avgränsning. Ett tåg i tid betyder att det inte är försenat eller för tidigt 
mer än ett visst antal minuter. En förutsättning för tåg i tid är att järnvägar och rullande mate-
riel är funktionsdugliga. Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion benämns 
driftsäkerhet, vilket mäts i tillgänglighet (SIS, 2010a). Driftsäkerhet, och därmed tillgänglighet, 
beror på funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet (SIS, 2010a). Det 
vill säga, hur ofta fel inträffar, den tid det tar att återställa funktion genom reparation och den 
tid det tar för underhållsorganisationen att reagera på funktionsfel. Därmed inkluderar till-
gänglighet både tekniska och organisatoriska perspektiv i ett enda mått. Se figur 1. 

 

 

Figur 1: Driftsäkerhet i enlighet med SS-EN 13306 (SIS, 2010a) och Internation-
ella elektrotekniska vokabulären (IEC, 2015). 

Mått på tillgänglighet används inom design, drift och underhåll, för att mäta prestanda, t.ex. 
inom elektronik (U.S. Dept of Defense, 1995), elproduktion (IEEE, 2007), gruva (Kumar and 
Klefsjö, 1992) och underhåll (Jardine and Tsang, 2013). Tillgänglighet betraktas ofta som ett 
nyckeltal (CEN, 2007; SMRP, 2011). Inom järnvägar ger svensk standard SS-EN 50126 
(SIS, 1999) riktlinjer för specifikation av tillgänglighet och dess relaterade egenskaper. Stan-
darden definierar tillgänglighet i enlighet med andra standarder. Men eftersom standarden 
avser specifikation, nämns mätning av tillstånd under drift och underhåll bara kort. Vikten av 
att kunna mäta tillgänglighet i järnvägar har betonats i olika järnvägsprojekt, t.ex. i EU-
projektet INNOTRACK (INNOTRACK, 2009a; INNOTRACK, 2010). 

En enhets tillgänglighet under drift kallas för operativ tillgänglighet (T) och kan mätas som ett 
medelvärde över en tidsperiod (SIS, 2010a; O'Connor and Kleyner, 2012): 

 

Driftsäkerhet

Funktionssäkerhet Underhållsmässighet Underhållssäkerhet

Hur svårt det är att
reparera funktionsfel

Hur snabbt underhålls-
organisationen reagerar

på funktionsfel

Hur ofta funktionsfel
inträffar

Mäts i tillgänglighet
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där Tillgänglig tid är medeldrifttid mellan underhåll och Otillgänglig tid är medeltid för under-
håll, eller tid till återställning vid avhjälpande underhåll. 

Vanliga mått inom järnvägar inkluderar (Stenström et al., 2012): antal fel, merförsening, 
punktlighet, lyckade tågpassager (Söderholm and Norrbin, 2014) och regularitet (inställda tåg 
/ avgångssäkerhet). Antal fel säger inget om effekten; otillgänglig tid och merförsening. Mer-
försening, punktlighet och lyckade tågpassager beror alla på gångtidstillägg/slack i tidtabell. 
Regularitet är andelen tåg som inte ställts in; ett inställt tåg kan bero på många orsaker. Till-
gänglighet får med effekten av fel, dvs. tid till återställning, men däremot inte gångtidsstillägg 
och merförsening, vilket ger korrektare jämförelser mellan bandelar, system och komponen-
ter. Inkluderas endast merförsenande fel i beräkningen av tillgänglighet, fås en tillgänglig-
hetsindikator med större fokus på slutkund. Tillgänglighet kan givetvis även mätas på rul-
lande materiel. Se figur 2 för skiss på ingående värden och effekter inom järnvägar och rul-
lande materiel 

 

 

Figur 2: Ingående värden och effekter inom järnvägar och rullande materiel. 

Utifrån projektmålet ska två indikatorer väljas ut för detaljerad beskrivning. Tillgänglighet väljs 
ut som en av de två utifrån: uttryckt behov (INNOTRACK, 2009b; INNOTRACK, 2010), 
okänslig mot gångtidstillägg, RAMS standard inom järnväg (SIS, 1999), publicerad artikel i 
journalen Rail and Rapid Transit (Stenström et al., 2016) och använd inom andra branscher 
(se första stycket efter figur 1). 

Tillgänglighet påverkas på samma sätt oavsett om det är få långa fel eller flera korta fel. Ef-
tersom långa fel och många korta fel har olika rotorsaker och kostnadsbilder, är det av in-
tresse att fånga upp detta i en indikator. Antal fel bör därför presenteras med konsekvens i 
samma indikator. En vanlig sådan indikator är riskmatriser. I järnvägsamband kan konse-
kvensen vara tid till återställning, merförsening eller antal skadade/döda. Eftersom tid till 
återställning fångas upp i tillgänglighet och skadade/döda är relaterat till ovanliga fel, är mer-
försening av intresse i denna studie. Därmed väljs riskmatris som den andra indikatorn för 
detaljerad beskrivning. 

3.2 Detaljerad	beskrivning	av	indikatorer	

3.2.1 Tillgänglighet	

Tillgänglighetsmått och formler anges i detalj i SS 441 05 05 (SIS, 2000) och IEC 61703 
(IEC, 2016), men anges även i SS-EN 50126 (SIS, 1999). Frågorna i mallen för att definiera 
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indikator (tabell 1) besvaras här nedanför. Bilaga A bör läsas i samband med svaren på frå-
gorna nedan. 

Indikator – Vad ska indikatorn heta? Tillgänglighetsmått ges olika namn främst av två an-
ledningar: vilka variabler som inkluderas i beräkningen och vilken tidsrymd som beräkningen 
sträcker sig över; se tabell 2. Kombinationer av namn från de två kolumnerna i tabell 2 är 
även möjliga, t.ex. operativ momentan tillgänglighet. I denna rapport ger vi indikatorn namnet 
operativ tillgänglighet. Förklaring ges i svaren på frågorna nedan. 

Tabell 2: Benämningar på tillgänglighet. 

Namn beroende på inkluderade variabler Namn beroende på tidsrymd (SIS, 2000) 

Inre/konstruktiv tillgänglighet Tillgänglighet (vid fortvarighet, dvs. konstant till-
stånd) 

Material-/systemtillgänglighet Medeltillgänglighet 

Operativ tillgänglighet / drifttillgänglighet Momentan tillgänglighet 

 

Indikator – Beskriver namnet vad indikatorn är? Namnet på indikatorn är operativ till-
gänglighet. Tillgänglighet kan dock syfta på olika typer av tillgänglighet, vilka grundläggande 
inom transport är: tillgänglighet inom ingenjörsvetenskap och tillgänglighet (nåbarhet) inom 
de transportpolitiska målen. Med tillägget operativ förutsätts den förstnämnda typen av till-
gänglighet vara förutsatt, samt att indikatorn avser tillgänglighet under drift. 

Indikator – Kommer alla förstå namnet? Nej, men de allra flesta kommer relatera namnet 
till tillgänglighet inom ingenjörsvetenskap, transportpolitiska målen och/eller nåbarhet i all-
mänhet, och därifrån är gapet till att förstå namnet mindre. Dock vet inte alla hur tillgänglighet 
definieras inom standarder och litteratur, varför internutbildning är av stor vikt. 

Indikator – Indikerar namnet relevans? Termen tillgänglighet inom järnvägstransport an-
vänds i de transportpolitiska målen, EU-projekt (t.ex. Innotrack, Automain och Shift2Rail) och 
vetenskapliga publikationer. Dock används namnet många gånger felaktigt, men indikerar 
oavsett relevans. 

Syfte – Varför ska indikatorn finnas? För att mäta driftsäkerhet (figur 1), vilket är en avgö-
rande faktor för nöjda järnvägsoperatörer och passagerare. Dylika indikatorer finns men på-
verkas i många fall av tågtidtabeller och gångtidstillägg. Tillgänglighet mäter driftsäkerhet 
mer direkt på järnvägsinfrastrukturen och rullande materiel. 

Syfte – Vad är målsättningen med indikatorn? Mäta driftsäkerhet i enlighet med standar-
der utan påverkan från tågtidtabell och gångtidstillägg. Eftersom tidtabeller ser olika ut för 
olika bandelar fås inte en normaliserad jämförelse om indikatorn i fråga beror på tidtabell.  

Syfte – Vilket beteende ska indikatorn uppmuntra? Jämförelse av tillgänglighet avse-
ende: olika enheter (system, delsystem och komponenter), likvärdiga enheter, bandelar, och 
tillgänglighet över tid. Enhet avser järnvägsinfrastrukturen och rullande materiel. Syftet med 
jämförselse är bästa praxis och trendning. Tillgänglighet beror på: hur ofta det fallerar (funkt-
ionssäkerhet), hur svårt det är att reparera (underhållsmässighet), och hur snabbt under-



8 
 

hållsorganisationen kan reagera på fel (underhållssäkerhet). Indikatorn kan därmed upp-
muntra förbättring av dessa tre egenskaperna. 

Relaterar till – Vilka andra indikatorer är indikatorn nära relaterad till? Punktlighet, mer-
försening och lyckade tågpassager, men dessa påverkas av tidtabell och gångtidstillägg. 
Tillgänglighetsmått är även relaterade till funktionssäkerhet, underhållsmässighet och under-
hållssäkerhet, i och med att tillgänglighet är en funktion av dessa tre egenskaper. 

Relaterar till – Vilka specifika strategier/målsättningar stödjer indikatorn? Driftsäker 
infrastruktur (Figur 1). Indikatorn kan användas mer eller mindre analogt på rullande materiel. 

Formel – Hur kan denna typ av indikator bli mätt? Tillgänglighet mäts olika beroende på 
vilka variabler som inkluderas i beräkningen och vilken tidsrymd som beräkningen sträcker 
sig över. Inkluderade variabler beror på vad för tillgänglighet som avses: Inre/konstruktiv till-
gänglighet, material-/systemtillgänglighet och operativ tillgänglighet / drifttillgänglighet. 

Inre/konstruktiv tillgänglighet: är två benämningar på tillgänglighet då enbart tid för reparation 
inkluderas i indikatorn, dvs. beror endast på det tekniska systemets design/konstruktion. Tid 
för reparation är den del av tid för aktivt avhjälpande underhåll när reparation utförs på en 
enhet (SIS, 2010a). 

Material-/systemtillgänglighet: är två benämningar på tillgänglighet då tid för reparation och 
aktiv tid för förebyggande underhåll inkluderas, dvs. beror fortfarande endast på det tekniska 
systemets design/konstruktion. 

Operativ tillgänglighet / drifttillgänglighet: är två benämningar på tillgänglighet då tid för repa-
ration, aktiv tid för förebyggande underhåll och organisationens förmåga att utföra underhåll 
(administrativ och logistisk tid) inkluderas. 

Tillgänglighet mäts olika beroende på tidsrymden. Tre mått på tillgänglighet från SS 441 05 
05 (SIS, 2000) ges nedan. Se SS 441 05 05 för termer använda i nedan textstycken. 

Tillgänglighet (vid fortvarighet, dvs. konstant tillstånd): Medelvärdet av den momentana till-
gängligheten vid fortvarighet under en given tid. ⁄ , där  betecknar me-
delklartiden (den del av krävd tid under vilken en enhet befinner sig i funktionsdugligt till-
stånd) och  betecknar medelhindertiden (den tid under vilken en enhet befinner sig i hin-
dertillstånd, dvs. tillstånd hos en enhet karakteriserat av att den av något skäl är oförmögen 
att utföra en krävd funktion). 

Medeltillgänglighet, ̅ , : Tidsmedelvärdet av den momentana tillgängligheten i ett angi-

vet tidsintervall; ̅ , . 

Momentan tillgänglighet, : Sannolikheten att en enhet befinner sig i funktionsdugligt till-
stånd under givna förhållanden vid en angiven tidpunkt under antagandet att erforderliga 
externa resurser tillhandahålls. 

I denna studie avses operativ tillgänglighet vid fortvarighet. Fortvarighet är ett antagande. Se 
bilaga A för metod hur detta mäts i praktiken inom järnvägsinfrastruktur. 

Formel – Hur kan en matematisk formel definieras? Inre tillgängligheten, systemtillgäng-
ligheten och operativ tillgänglighet ges av: 
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 (1) 

 
  (2) 

 
 (3) 

 
där: 

	  = Inre tillgänglighet, ∈ 0,1  

	  = Systemtillgänglighet, ∈ 0,1  

	  = Operativ tillgänglighet, ∈ 0,1  

	  = 
= 

Mean operating time between failures (IEC, 2015) 
Medeldrifttid mellan fel (SIS, 2010a), eller medelfunktionstid mellan fel 
(SIS, 2000) 

	  = 
= 

Mean time to restoration (IEC, 2015) 
Medeltid till återställande (SIS, 2010a) 

	  = 
= 

Mean time between maintenance (IEC, 2015, se maintenance time) 
Medeltid mellan underhåll 

  = 
= 

Mean active maintenance time (IEC, 2015, se active maintenance) 
Medeltid för aktivt underhåll (SIS, 2010a), ej medan enheten utför 
krävd funktion 

  = 
= 

Mean down time (IEC, 2015) 
Medel av otillgänglig tid (SIS, 2010a) 

 

Formel – Är formeln tydlig? Indikatorn operativ tillgänglighet är tydlig med hänseende till 
att den är matematisk korrekt och består av ett enkelt bråk. Att den är enhetslös, sträcker sig 
mellan noll och ett, samt kan anges i procent, framgår tydligt. Beräkning i praktiken anges i 
bilaga A och kräver grundläggande kunskaper inom statistik; främst insikten att stora tal i en 
talserie kan ha stor påverkan vid beräkning av medelvärden. Stora tal är så kallade utliggare; 
ofta extraordinära händelser, t.ex. urspårning, nedriven kontaktledning och brand. 

Operativ tillgänglighet kan även uttryckas mer intuitivt: 

 
 (4) 

 

Formel – Beskriver formeln exakt vilken data som krävs? Formeln beskriver att drift- och 
underhållstider krävs. 

Formel – Vilket beteende ska formeln uppmuntra? Se svar ovan avseende Syfte – Vilket 
beteende ska indikatorn uppmuntra? 
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Formel – Är det ytterligare några beteenden som formeln ska uppmuntra? Datakvalitet 
avseende drift- och underhållstider samt berörda enheter (system, delsystem och komponen-
ter). 

Formel – Är det några oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra? Om måttet 
beräknas baserat på lognormala medelvärdet kan det uppmuntras att slänga iväg en stor 
andel data som utliggare för att uppnå ett bättre värde, t.ex. att 5-10 % av de längsta åter-
ställningstiderna slängs iväg. Detta kan eventuellt undvikas om andel bortslängd data alltid 
redovisas, t.ex. 2 %. Medelvärdet, det aritmetiska eller lognormala medelvärdet, är dock inte 
statistiskt robust, vilket medför att mer än 2 % kan behöva slängas i vissa fall. Det finns där-
med två anledningar till att basera operativ tillgänglighet på medianen; svårare att bedra och 
statistiskt robust. Oavsett val av lägesmått bör slängda data alltid analyseras och redovisas. 
Se bilaga A och figur A.6 hur lägesmått kan användas för att beräkna tillgänglighet. 

Formel – Är formelns skala passande? Skalan kan anses idealisk; den sträcker sig mellan 
noll och ett, dvs. 0–100 %. Noll anger att enheten i fråga inte alls fungerat och ett anger att 
inget fel alls har inträffat. 

Formel – Finns det systematisk och/eller slumpvisa mätfel i data? Operativ tillgänglighet 
bygger på angivna återställningstider inmatade av individer. Både systematiska och slump-
visa mätfel kan därmed finnas i insamlade data. Detta är något man ska ha i åtanke vid ana-
lys av resultat, t.ex. om data kommer från olika underhållskontrakt. Detta är en svaghet i mer 
eller mindre alla tillgänglighetsmått som följer gällande standarder, oavsett bransch. T.ex. har 
punktlighet inte denna svaghet eftersom data kommer från signalsystemet. Däremot påver-
kas punktlighet av heterogena tågtidtabeller och gångtidstillägg. 

Formel – Är mätfelen i data acceptabel? Korrelation ( ) mellan operativ tillgänglighet och 
merförseningar samt korrelation mellan antal funktionsfel och merförseningar har studerats i 
bilaga A, figur A.8. Figur A.8 visar att korrelationen mellan tillgänglighet och merförseningar 
är högre än för antal fel och merförsening. Detta styrker att tillgänglighet inkluderar funkt-
ionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Det visar även till viss grad kvali-
tet i data. Men för att svara på frågan om mätfel är acceptabel behövs studie av en större 
datamängd och/eller erfarenhet från användning av indikatorn. 

Formel – Om ett lägesmått (medelvärde) används, hur mycket information förloras? All 
information om spridning i data förloras om inte ett spridningsmått inkluderas. Tillgänglig-
hetsmåttet baseras på medelvärdet av återställningstider. Tillgänglighet kan beräknas exem-
pelvis för ett år, kvartal eller månad. Beräknas tillgänglighet per månad kan månadsvariat-
ioner göras synliga, vilket ger mer information än om tillgänglighet beräknas för ett år. Dock 
minskar datamängden då tidsperioden minskar och färre system inkluderas. Ett sådant ex-
empel kan vara tillgängligheten på en enskild spårväxel per månad, vilket kan ge ett me-
ningslöst medelvärde. Kan inte ett medelvärde användas, är ett alternativ att beräkna till-
gänglighetsmåttet baserat på de verkliga registrerade återställningstiderna, men dock fås ett 
instabilt värde med brister i datakvalitet. Ett tredje alternativ är att basera tillgänglighet på de 
verkliga registrerade återställningstiderna, men endast inkludera 90, 95 eller 98 % procent av 
funktionsfelen; detta är en framtida studie. Se även svaret ovan på Formel – Är det några 
oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra? 

Formel – Är förlusten av detaljnivå acceptabel? I många fall räcker det med redovisning 
av tillgänglighet per år eller kvartal. Exempelvis vid jämförelse av tillgänglighet avseende: 
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olika system (anläggningstyper), likvärdiga system, likvärdiga system mellan olika bandelar, 
bandelar och tillgänglighet över tid. I dessa fall är datamängden ofta tillräcklig då järnvägsin-
frastrukturen avses. Data avseende rullande materiel har inte samlats in i denna studie. 

Formel – Bör spridningsmått inkluderas? Vid beräkning av tillgänglighet på ett större antal 
system eller bandelar kan spridningsmått, histogram och lådadiagram vara intressanta. Ex-
empelvis finns det ca 260 bandelar/bangårdar i Sverige. Det kan även vara intressant (läs 
viktigt) att ha möjligheten i en programvara kunna klicka på ett tillgänglighetsmått och få ett 
histogram på underliggande återställningstiderna. 

Målnivåer – Vilken målnivå är önskvärd? Målnivå beror på typ av enhet och dess system-
nivå (SIS, 2000, s. 10). Desto närmare komponentnivå, desto närmre ett är tillgängligheten 
(bilaga A, figur A.9). På komponentnivå brukar tillgänglighet ges i antal nior, t.ex. fem nior 
motsvarar 99,999 %. En passande målnivå kan vara bästa praxis, t.ex. tillgänglighet på 
spårväxlar per bandel och bantyp (Trafikverket har fem bantyper). I ett fall då 20 bandelar 
ingår i en bantyp, fås tillgänglighet per spårväxlar per bandel, dvs. 20 värden. Då kan exem-
pelvis 90:e percentilen användas som målnivå, dvs. det nästa bästa värdet av de 20. Att an-
vända det allra bästa värdet/värdena för målnivå är inte alltid uppmuntrande. 

Målnivåer – Hur länge kommer det ta att uppnå önskvärd nivå? Ingen målnivå är uppsatt 
i denna studie. 

Målnivåer – Är delnivåer nödvändiga? Det beror på värdet på målnivån. Är målnivåns 
värde mer av en vision än något uppnåbart inom överskådlig tid, då kan delnivåer vara nöd-
vändiga. 

Målnivåer – Hur är målnivåer i förhållande till konkurrenter? Operativ tillgänglighet som 
indikator är inte utbrett inom järnvägsbranschen; jämförelse är därmed inte möjligt. 

Målnivåer – Hur bra är konkurrenterna avseende målnivåer? Se svaret på förra frågan. 

Målnivåer – Hur fort förbättras konkurrenterna avseende målnivåer? Se svaret på förr-
förra frågan. 

Frekvens – Hur ofta bör indikatorn loggas? Förslagsvis: årsvis för enheter per bandel; 
årsvis och kvartalsvis för bandelar; samt årsvis, kvartalsvis och månadsvis för bantyper. 
Desto större datamängd som finns att tillgå, desto frekventare beräkning är möjlig. Detta 
kommer från datakvalitetsbrister och kan studeras vidare för robusta frekventare beräk-
ningar. 

Frekvens – Hur ofta bör indikatorn rapporteras? Automatiskt genererad epost och/eller 
uppdatering av styrkort/dashboard för prenumererande individer bör utgå med ovan angivna 
frekvenser. 

Frekvens – Är frekvenserna tillräckliga för att följa upp åtgärder? På bandelsnivå skulle 
det eventuellt vara önskvärt att följa upp tillgängligheten månadsvis. Det är möjligt så länge 
man bortser från 5 eller 10 % av felen (gentemot 2 eller 5 %) och baserar beräkningen an-
tingen på ett lägesmått eller de verkliga registrerade tiderna på de återstående felen. Samma 
gäller rullande materiel. 
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Datakälla – Var ska data komma från? För järnvägsinfrastrukturen kommer data från Tra-
fikverkets databaser Ofelia och LUPP. För rullande materiel är det operatören i fråga som vet 
var denne har sina data. 

Vem mäter – Vem, dvs. namn på person, funktion eller extern organisation, är ansvarig 
för insamling och analys av data? Relevant vid implementering men omfattas inte av 
denna studie. 

Vem agerar (ägare) – Vem, dvs. namn på person eller funktion, är ansvarig för att följa 
indikatorn och att eventuella åtgärder vidtas? Se ovan. 

Vad gör ägaren – Hur exakt ska ägaren använda indikatorn? Se svaret på Syfte – Vilket 
beteende ska indikatorn uppmuntra? Mer exakt användning kan besvaras vid implemente-
ring. Svaret beror också på om implementering avser järnvägsinfrastruktur eller rullande ma-
teriel. 

Vad gör ägaren – Vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra indikatorvärdet? Tillgänglig-
het beror på funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet (Figur 1), dvs. 
hur ofta det fallerar, hur lång tid det tar att reparera och hur snabbt underhållsorganisationen 
kan reagera på fel. De två förstnämnda egenskaperna är tekniska, medan den sistnämnda är 
organisatorisk. Möjliga åtgärder är därmed ändring av design hos enheter/verktyg och änd-
ring i underhållsorganisationen. 

3.2.2 Riskmatris	

Riskmatriser går att läsa om i SS-EN 50126 (SIS, 1999) och ISO 31010 (SIS, 2010b). 
En riskmatris kan presenteras antingen som en matris eller ett diagram. Dimensionerna, dvs. 
axlarna eller kolumn och rad, motsvarar frekvens av händelse och konsekvens. Indata kan 
vara kvantitativa data baserad på felhistorik, kvantitativa data baserad på kvalitativ bedöm-
ning eller kvalitativ bedömning tilldelad direkt in i en matris. Se figur 3. 

 

 

Figur 3: Riskmatris från SS-EN 50126 (SIS, 1999, s. 20-22). Vanligtvis presente-
ras cellerna i färg, t.ex. grönt, gult och rött, istället för i gråskala. 

I denna studie har riskmatriser valts att studeras med antal fel och merförseningar som in-
data (avsnitt 4.1). Se exempel i figurerna 4–6. Data är från bandel 111, 2001 till 2010; vidare 
beskrivning hittas i Stenström et al. (2013).  
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Figur 4: Förklaring av riskmatris. Datapunkterna motsvara anläggningstyper i 
Trafikverkets databas BIS. 

 

 

Figur 5: Riskmatriser med olika färgindelning. Noggrant sett är de rutindelade di-
agrammen matriser (rektangulärt schema av tal). 
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Figur 6: Nedbrytning av anläggningstyp spår från figur 4 till anläggningsdel. Me-
dian reparationstid för räl är tre ggr så lång som skarv, vilket förklarar varför räl är 
långt till höger i riskmatrisen. 

Frågorna i mallen för att definiera indikator (tabell 1) besvaras här: 

Indikator – Vad ska indikatorn heta? Möjliga namn är riskmatris, riskdiagram, FMEA-
matris, frekvens/konsekvens-matris, sannolikhet/konsekvens-matris, feleffektmatris. Namnen 
är mer eller mindre passande; i SS-EN 50126 (SIS, 1999, s. 21) beskrivs konsekvens som 
”Consequence to Persons or Environment” och ”Consequence to Service”. Consequence to 
service syftar på tekniska anläggningar. Risk kan syfta på människa, miljö och maskiner. ISO 
31010 (SIS, 2010b) hänvisar till ISO Guide 73 (ISO, 2009) för terminologi, där risk definieras 
som ”effect of uncertainty on objectives”. Inom TRV använder man sig av EU-kommissionens 
definition: ”frekvensen av olyckor och tillbud som vållar skada (orsakad av en riskkälla) och 
graden av allvar hos denna skada” (EU-kommissionen, 2013, s. 11). Termen riskmatris kan 
användas för riskmatrisen studerad i denna studie med hänvisning till att människa kan ska-
das, men den kan då blandas ihop med riskmatriser avseende extraordinära händelser (per-
sonskador). Därmed används termen feleffektmatris i denna studie fortsättningsvis. 

Indikator – Beskriver namnet vad indikatorn är? Se ovan svar. 

Indikator – Kommer alla förstå namnet? Se ovan svar. 

Indikator – Indikerar namnet relevans? Namnet är en sammansättning av fel och effekt, 
vilka är kritiska faktorer i driftsäkerhet (figur 1), risk och säkerhet. 

Syfte – Varför ska indikatorn finnas? För att mäta driftsäkerhet (figur 1), vilket är en avgö-
rande faktor för nöjda järnvägsoperatörer och passagerare. Eftersom få långa fel och många 
korta fel har olika rotorsaker och kostnadsbilder, är det av intresse att fånga upp detta i en 
indikator. En sådan indikator är feleffektmatris. En feleffektmatris kan ses som två pareto-
diagram sammanslagna; en för antal fel och en för merförsening. Huvudsakliga påverkande 
faktorer är funktionssäkerhet, underhållssäkerhet, underhållsmässighet och tågtidtabell 
(gångtidstillägg). Tillgänglighet fångar inte upp skillnaden mellan få långa fel och många 
korta fel. Påverkan av tågtidtabell (heterogena) är dock en svaghet i feleffektmatrisen som 
tillgänglighet inte besitter. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra. 
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Syfte – Vad är målsättningen med indikatorn? Identifiera bästa praxis och brister i pre-
standa/tillstånd genom vidare analys av rotorsaker, samt fånga upp effekten av få långa fel 
och många korta fel. 

Syfte – Vilket beteende ska indikatorn uppmuntra? Användande av diagram med 
färgskala för identifiering av prestanda. Feleffektmatrisen visualiserar funktionssäkerhetspro-
blem (fallerar ofta) och underhållsmässighetsproblem (tidsödande att återställa fel), vilket 
uppmuntrar var man ska kolla efter rotorsaker. 

Indelning i färger/matris eller feleffekttal (längden på hypotenusan) kan användas för att sor-
tera system eller komponenter i tabellform, men det bör noteras att datapunkter på vardera 
sida om diagonalen i kvadranten kan ge samma färg/feleffekttal. Detta kan undvikas genom 
att inte ha färgskalan symmetrisk avseende diagonalen i kvadranten. Se figurer 3 och 5 för 
exempel på symmetrisk och icke symmetrisk färgskala. Beräknas feleffekttal är det nödvän-
digt att normalisera eftersom antal fel och merförseningar har olika skala. 

Relaterar till – Vilka andra indikatorer är indikatorn nära relaterad till? Feleffektmatris är 
ett mått på driftsäkerhet, så som tillgänglighet, antal fel, reparationstid, merförsening, punkt-
lighet, lyckade tågpassager och regularitet; alla skilda nyckeltal. Feleffektmatrisen beror på 
tågtidtabell och gångtidstillägg eftersom merförsening ingår i indikatorn. Feleffektmatrisen 
kombinerar merförsening med antal fel (funktionssäkerhet) och är mindre abstrakt än punkt-
lighet. Jämför man feleffektmatris med tillgänglighet, mäter feleffektmatrisen effekten av åter-
ställningstid i form av merförsening, medan tillgänglighet mäter effekten i form av tillgänglig 
och otillgänglig tid. 

Relaterar till – Vilka specifika strategier/målsättningar stödjer indikatorn? Driftsäkerhet, 
säkerhet, punktlighet, etc. Specifika strategier/målsättningar beror på organisationen i fråga. 

Formel – Hur kan denna typ av indikator bli mätt? Genom loggning av antal fel och mer-
försening. 

Formel – Hur kan en matematisk formel definieras? Matematisk sett summeras antal fel 
och antal merförseningsminuter per enhet, t.ex. system, bandel eller tåg. Det kan vara önsk-
värt att exkludera en andel av de längsta merförseningarna, förslagsvis två procent. Se figur 
7; observera datapunkten kontaktledning. 

 

Figur 7: Feleffektmatris; komplett datauppsättning (a) och data upp till 98:e per-
centilen avseende merförseningar (b) (Stenström et al., 2013). 
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Formel – Är formeln tydlig? Består endast av summering. 

Formel – Beskriver formeln exakt vilken data som krävs? Ja, antal fel och merförsening. 

Formel – Vilket beteende ska formeln uppmuntra? Frågan är inte applicerbar, se däremot 
svaret ovan på frågan Syfte – Vilket beteende ska indikatorn uppmuntra? 

Formel – Är det ytterligare några beteenden som formeln ska uppmuntra? Se svar 
ovan. 

Formel – Är det några oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra? Se svar 
ovan. 

Formel – Är formelns skala passande? Summering av antal fel ger ett enhetslöst tal och 
summering av minuter ger enheten minuter. Skalorna skiljer sig mellan antal fel och merför-
seningsminuter, vilket kräver normalisering ifall Pythagoras sats används för beräkning av 
hypotenusan och feleffekttal. Notera att enheten som fås från sådan beräkning är menings-
lös. 

Formel – Finns det systematisk och/eller slumpvisa mätfel i data? Fel registreras av 
personal och merförseningar registreras av signalsystemet. Individer är generellt sett mer 
oberäkneliga än tekniska system, vilket medför att registreringar utförda av personal kan ha 
större sannolikhet för slumpfel än registreringar utförda av ett signalsystem, och vise versa 
för systematiska fel. Mätfel inkluderas dock inte i denna studie. 

Formel – Är mätfelen i data acceptabel? Generellt sett accepteras registrerade fel och 
merförseningar av infrastrukturförvaltare och operatörer, oavsett om det gäller infrastruktur 
eller rullande materiel. 

Formel – Om ett lägesmått (medelvärde) används, hur mycket information förloras? 
Läges mått används inte. 

Formel – Är förlusten av detaljnivå acceptabel? Bryta ner indikatorn i histogram och låda-
diagram är att föredra för att komma närmare rotorsaker. 

Formel – Bör spridningsmått inkluderas? Bryta ner indikatorn i histogram och lådadia-
gram är att föredra för att komma närmare rotorsaker. 

Målnivåer – Vilken målnivå är önskvärd? Målnivå beror på de strategiska målen, vilka 
denna studie inte inkluderar. 

Målnivåer – Hur länge kommer det ta att uppnå önskvärd nivå? Se ovan svar. 

Målnivåer – Är delnivåer nödvändiga? Ja för motivation. 

Målnivåer – Hur är målnivåer i förhållande till konkurrenter? Feleffektmatriser är inte 
vanliga bland infrastrukturförvaltare, tågoperatörer och underhållsentreprenörer. 

Målnivåer – Hur bra är konkurrenterna avseende målnivåer? Se ovan svar. 

Målnivåer – Hur fort förbättras konkurrenterna avseende målnivåer? Se ovan svar. 



17 
 

Frekvens – Hur ofta bör indikatorn loggas? Varje gång ett fel inträffar och merförsening 
inträffar. 

Frekvens – Hur ofta bör indikatorn rapporteras? Svaret beror på användningsområde vid 
implementering. Tänkbara frekvenser är års-, kvartals- och månadsvis. Tätare rapportering 
ger mer varierande värden, vilket kan vara negativt. Även historiska data bör inkluderas med 
till exempel spår; se figur 8. 

 

 

Figur 8: Exempel på feleffektdiagram med spår; desto mindre datapunkt desto 
äldre data. Spåren är inte baserade på riktiga data.  

Frekvens – Är frekvenserna tillräckliga för att följa upp åtgärder? Se ovan svar 

Datakälla – Var ska data komma från? Infrastrukturförvaltare och/eller tågoperatör.  

Vem mäter – Vem, dvs. namn på person, funktion eller extern organisation, är ansvarig 
för insamling och analys av data? Relevant vid implementering men omfattas inte av 
denna studie. 

Vem agerar (ägare) – Vem, dvs. namn på person eller funktion, är ansvarig för att följa 
indikatorn och att eventuella åtgärder vidtas? Se ovan svar. 

Vad gör ägaren – Hur exakt ska ägaren använda indikatorn? Se svaret på Syfte – Vilket 
beteende ska indikatorn uppmuntra? Mer exakt användning kan besvaras vid implemente-
ring. Svaret beror också på om implementering avser järnvägsinfrastruktur eller rullande ma-
teriel. 

Vad gör ägaren – Vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra indikatorvärdet? Feleffekt-
matrisen mäter funktionssäkerhet i antal fel, samt underhållsmässighet och underhållssäker-
het i merförsening. Möjliga åtgärder är därmed ändring av design hos enheter/verktyg och 
ändring i underhållsorganisationen. 

0 1 2 3 4 5

x 10
4

0

100

200

300

400

500
A

rb
et

so
rd

ra
r 

[a
nt

al
]

Merförening [min]

Spårväxel

Felet försvann

Spår
Pos.-sys.

Signalställverk

Signal

Kontakt-
ledning

Tågledningssys.



18 
 

3.3 Utvärdering	av	indikatorer	

3.3.1 Tillgänglighet	

Utvärdering av definierade indikatorer görs genom att svara på tio frågor (avsnitt 2.2) 

Mäter vi verkligen vad vi ämnat mäta? Målet var att mäta indikatorn tillgänglighet enligt 
standarder och litteratur (renommerade böcker och vetenskapliga artiklar). Ingående data-
kvalitet är en möjlig framtida studie. 

Mäter vi endast vad vi ämnat mäta? Ingående datakvalitet är en möjlig framtida studie. 

Är det rätt indikator för det vi ämnar mäta? Målet var att mäta indikatorn tillgänglighet, 
vilket är en specifik typ av indikator. Sedan om det är rätt indikator utifrån affärsmål i fråga 
omfattas inte av denna studie. 

Kommer data alltid samlas in på samma sätt? Generellt sett ändras arbetsorderproces-
ser, databaser, underhållskontrakt och tekniska system, vilket medför ändringar i hur data 
samlas in. Det är därmed viktigt att ha en arbetsrutin vid ändringar av processer som kan 
påverka indikatorer. 

Är det lätt att samla in nödvändiga data? Ja, men kan vara svårt att samla in data med 
önskat kvalitet. Arbetsorderprocessen och utformningen av underhållskontrakten har stor 
påverkan på datakvalitet i fråga. 

Existerar tvetydighet vid tolkning av indikatorn? Tillgänglighet beror på tre egenskaper, 
dvs. funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Det är därmed inte 
enkelt att tolka orsaken eller orsakerna till ett visst värde på indikatorn. I en mjukvaruimple-
mentering är det därför viktigt att kunna bryta ner indikatorn, både på olika systemnivåer och 
i dess tre underliggande egenskaper (t.ex. antal fel, reparationstider och logistiktider).  

Kan och kommer indikatorn användas? Indikatorn används inte på reguljär basis inom 
järnvägsbranschen. 

Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? Se svar på ovan fråga. 

Är indikatorn värd dess kostnad? Förutsatt att data och ett underhållssystem finns till-
gängligt består kostnaden av att utvärdera nytta och implementera kod i underhållssystemet. 

Finns det risk att indikatorn stimulerar oönskat beteende? Se svar på ”Formel – Är det 
några oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra?”. 

3.3.2 Feleffektmatris	

Utvärdering av definierade indikatorer görs genom att svara på nio frågor (avsnitt 2.2) 

Mäter vi verkligen vad vi ämnat mäta? Målet var att mäta driftsäkerhet och fånga upp ef-
fekten av få långa fel och många korta fel, eftersom de har olika rotorsaker och kostnadsbil-
der. Detta gör feleffektmatrisen och kompletterar indikatorn tillgänglighet. Målet var även att 
visualisera prestanda med diagram och färgskala, vilket feleffektmatriser gör. 

Mäter vi endast vad vi ämnat mäta? Det finns två större orsaker till merförsening; reparat-
ionstid (underhållsmässighet) och logistiktid (underhållssäkerhet). Därmed kan man inte alltid 
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enbart titta på reparationstiderna då feleffektmatrisen visar mycket merförsening, utan man 
kan även behöva titta på inställelsetiderna. Feleffektmatrisen mäter det som ämnats mätas, 
men det bör noteras att det nedre högra hörnet i kvadranten inte enbart representerar under-
hållsmässighet, utan även underhållssäkerhet. Notera även att tidtabellen och gångtidstillägg 
påverkar indikatorn, t.ex. spridning i data vid inkludering av flera bandelar. 

Är det rätt indikator för det vi ämnar mäta? Organisationer där affärsprocessen inkluderar 
tekniska system strävar vanligtvis efter hög driftsäkerheten, vilket feleffektmatrisen mäter. 
Dock omfattar inte denna studie rätt indikator utifrån affärsmål. 

Kommer data alltid samlas in på samma sätt? Generellt sett ändras arbetsorderproces-
ser, databaser, underhållskontrakt och tekniska system, vilket medför ändringar i hur data 
samlas in. Det är därmed viktigt att ha en arbetsrutin vid ändringar av processer som kan 
påverka indikatorer. 

Är det lätt att samla in nödvändiga data? Ja, och antal fel och merförsening lider normalt 
inte av brister i datakvalitet. 

Existerar tvetydighet vid tolkning av indikatorn? Indikatorn visualiserar antal fel och mer-
försening. Merförsening har dock två större orsaker; underhållsmässighet och underhållssä-
kerhet. Glöms detta kan tolkning av data dras ut på tiden, dvs. endast reparationstiderna 
studeras och inställelsetiderna glöms bort.  

Kan och kommer indikatorn användas? Indikatorn används inte på reguljär basis inom 
järnvägsbranschen. 

Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? Se svar på ovan fråga. 

Är indikatorn värd dess kostnad? Förutsatt att data och ett underhållssystem finns till-
gängligt består kostnaden av att implementering och drift av kod i underhållssystemet. Se 
även diskussion i kapitel 5. 

Finns det risk att indikatorn stimulerar oönskat beteende? Se svar på ”Formel – Är det 
några oönskade beteenden som formeln kan uppmuntra?”. 
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4 Diskussion	

Detaljerad beskrivning av indikatorer har utgått från mall av Neely (2002), bestående av 36 
frågor för definiering av indikatorer (tabell 1). Mallen följs av 10 frågor för att utvärdera defini-
erad indikator. Två indikatorer valdes ut för definiering och utvärdering genom att svara på 
de 46 frågorna; tillgänglighet och feleffektdiagram. Processen är mer eller mindre tidskrä-
vande beroende på förkunskap avseende valda indikatorer. Att svara på alla frågorna för de 
två indikatorer (46x2) tog i denna rapport fyra arbetsdagar (16 timmar/nyckeltal). Detta ger 
en fingervisning på arbetsinsatsen som krävs för en organisation som vill införa föreslagen 
metod för att definiera indikatorer. Förutsatt att data och ett underhållssystem finns tillgäng-
ligt, består kostnaderna vid implementering och drift i stora drag av: definiering och utvärde-
ring; implementering av kod i underhållssystem; förbättringsarbete av indikatorer och kod; 
samt drift av kod i underhållssystem. Det kan därmed vara relevant att utföra en kostnad-
nytta-analys avseende indikatorerna. En stor kostnad i sammanhanget är insamling av data. 
Dock ska denna kostnad eventuellt inte tillskrivas till indikatorerna, eftersom det troligtvis inte 
är acceptabelt att inte samla in data avseende antal fel, återställelsetider och merförseningar. 

Frågorna för definiering av indikator uppfattas inom denna studie som behjälpliga för framta-
gande av indikatorer, och antas vara det både för enskilda organisationer och för framta-
gande av branschgemensamma indikatorer. 

4.1 Tillgänglighet	

Tre överväganden berörande tillgänglighet som bör tas i beaktning är: möjlighet att bryta ner 
indikatorn för att komma närmare orsakerna till indikatorvärden; tidsrymd för beräkning; samt 
användande av median, medelvärde och registrerade återställningstider vid beräkning. 

Möjlighet att bryta ner indikatorn: Tillgänglighet beror på funktionssäkerhet, underhålls-
mässighet och underhållssäkerhet. Det är därmed inte enkelt att tolka orsakerna till ett visst 
värde på indikatorn. I en mjukvaruimplementering är det därför viktigt att kunna bryta ner 
indikatorn, både på olika systemnivåer (bilaga A, figur A.9) och i dess tre underliggande 
egenskaper (t.ex. antal fel, reparationstider och logistiktider). 

Tidsrymd för beräkning: Tillgänglighet kan beräknas exempelvis för ett år, kvartal eller må-
nad. Beräknas tillgänglighet per månad kan månadsvariationer göras synliga, vilket ger mer 
information än om tillgänglighet beräknas för ett år. Dock minskar datamängden då tidspe-
rioden minskar och färre system inkluderas. Ett sådant exempel kan vara tillgängligheten på 
en enskild spårväxel per månad, vilket kan ge ett meningslöst medelvärde. Indikatorn blir 
alltså för rörlig. 

Lägesmått eller registrerade återställningstider: Tillgänglighet kan beräknas utifrån me-
dian, medelvärde eller registrerade återställningstiderna; se figur A.6 i bilaga A. Medianen är 
statistisk robust och okänslig mot utliggare; de mesta av variationerna fångas inte upp. Det 
kan därför vara önskvärt att använda sig av ett medelvärde (lognormala medelvärdet) och 
kasta några procent av de felen med längsta återställningstiderna. Bara man är medveten att 
medelvärdet inte är statistisk robust och kan ge fel värden vid få antal fel. Detta kan man ta 
hänsyn till i en mjukvaruimplementering. Ett tredje alternativ är att använda de registrerande 
återställningstiderna och slänga några procent av de felen med längsta återställningstiderna. 
Förutom hur indikatorn påverkas av långa fel, är dessa överväganden viktiga beroende på 
vilken tidsrymd och systemnivå beräkning avser. 
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Valen som görs vid en mjukvaruimplementering kan uppdateras efterhand med erfarenhet 
från tillämpning. 

4.2 Feleffektmatris	

Det finns två större orsaker till merförsening; reparationstid (underhållsmässighet) och logis-
tiktid (underhållssäkerhet). Därmed går det inte alltid enbart att titta på reparationstiderna då 
feleffektmatrisen visar mycket merförsening, utan man kan även behöva titta på inställelseti-
derna. Det nedre högra hörnet i kvadranten av feleffektmatrisen representerar inte enbart 
underhållsmässighet, utan även underhållssäkerhet. 

Notera att tidtabellen och gångtidstillägg påverkar feleffektmatrisen, vilket ger osäkerhet av-
seende resultat vid inkludering av flera bandelar med olika heterogena tågtidtabeller. Till-
gänglighet har inte denna svaghet, men kan istället inte fånga upp skillnaden mellan få långa 
fel och många korta fel. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra. 

4.3 Utveckling	av	ett	grafiskt	användargränssnitt	

Implementering av indikatorer i mjukvara innebär utveckling av grafiskt användargränssnitt, 
där dess utformning är kritisk för användandet och nyttan indikatorer. För att tillhandahålla 
riktlinjer för utveckling av grafiskt användargränssnitt har studien i bilaga B genomförts. Bila-
gan beskriver processen vid utvecklingen av ett grafiskt användargränssnitt för ePilot projekt 
036. Fokus ligger på: användarvänlighet, ergonomi, grafiska användargränssnitt och kund-
anpassning; alla de nämnda områdena i förhållande till designriktlinjerna. Preliminära resul-
taten visar en metod för fortsatt utveckling.  
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5 Slutsatser	

Definiering och utvärdering av två indikatorer med utgång från 46 frågor givna av Neely 
(2002), tog i denna rapport omkring fyra arbetsdagar (16 timmar/nyckeltal). Detta ger en 
fingervisning på arbetsinsatsen som krävs för en organisation som vill införa föreslagen me-
tod för att definiera indikatorer. Se avsnitt 5.2 för diskussion avseende kostnader vid imple-
mentering och drift av indikatorer. 

Tre överväganden berörande indikatorn tillgänglighet som bör tas i beaktning är: möjlighet att 
bryta ner indikatorn för att komma närmare orsakerna till indikatorvärden; tidsrymd för beräk-
ning; samt användande av median, medelvärde och registrerade återställningstider vid be-
räkning. Valen man gör vid en mjukvaruimplementering kan man uppdatera efterhand med 
erfarenhet från tillämpning. 

En egenskap hos feleffektmatrisen, så som den är tillämpad i denna studie, är att den påver-
kas av tidtabeller och gångtidstillägg. Tillgänglighet påverkas inte av tidtabeller och gångtids-
tillägg, men kan istället inte fånga upp skillnaden mellan få långa fel och många korta fel, så 
som feleffektmatrisen gör. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra.	
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Bilaga	A:	Operativ	tillgänglighet	i	järnvägen	

 
Nedkortad översättning av: C. Stenström, A. Parida och U. Kumar (2016). “Measuring and 
monitoring operational availability of rail infrastructure”. Journal of rail and rapid transit, vol. 
230, nr. 5, s. 1457–1468. http://dx.doi.org/10.1177/0954409715592189 

 
Sammanfattning 

Tillgänglighet är ett mått på driftsäkerhet och mäter sannolikheten att en enhet kan utföra 
krävd funktion under angivna förutsättningar vid ett givet tillfälle. Tillgänglighet ges vanligen 
som ett värde mellan noll och ett, där ett innebär att sannolikheten att en enhet är tillgänglig 
för användning vid en viss tidpunkt är 100 %. Mått på tillgänglighet kan hittas i många områ-
den, såsom elektronik, IT, militär utrustning, elnät och inom industrin. Men ett sådant mått 
har inte integrerats i järnvägar enligt erkända definitioner. Måttet är intressant eftersom det 
inbegriper både tekniska och organisatoriska faktorer. Som en del i projektet Åtgärds- och 
effektmodell, i samarbete med Trafikverket, Järnvägstekniskt centrum och Luleå tekniska 
universitet, har tillgänglighet som mått inom järnvägar studerats. Resultat visar att det före-
slagna tillgänglighetmåttet ger en högre korrelation med tågförseningar (R2 = 0,94) än vad 
funktionsfel ger med tågförseningar (R2 = 0,73); se figur A.8. Resultatet är rimligt eftersom 
tillgängligheten är en funktion av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssä-
kerhet, dvs. det innefattar funktionsfel, reparationstid och logistiktid. 

A.1	Introduktion	

En enhets tillgänglighet beror på dess funktionssäkerhet, underhållsmässighet och under-
hållssäkerhet, dvs. det beror på hur ofta enheten fallerar, den tid det tar att återställa funkt-
ionen genom reparation, och den tid det tar för underhållsorganisationen att reagera på 
funktionsfel. Därmed inkluderar tillgänglighet både tekniska och organisatoriska perspektiv i 
ett enda mått; se figur A.1. 

  

Figur A.1: Driftsäkerhet i enlighet med SS-EN 13306 (SIS, 2010a) och Internat-
ionella elektrotekniska vokabulären (IEC, 2015). 

Mått på tillgänglighet används inom utveckling/design, drift och underhåll, för att mäta pre-
standa, t.ex. inom elektronik (U.S. Dept of Defense, 1995), elproduktion (IEEE, 2007), gruva 
(Kumar and Klefsjö, 1992) och underhåll (Jardine and Tsang, 2013). Tillgänglighet betrak-
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tas ofta som ett nyckeltal (KPI) (CEN, 2007; SMRP, 2011). Inom järnvägar ger svensk stan-
dard SS-EN 50126 (SIS, 1999) riktlinjer för specifikation av tillgänglighet och dess relaterade 
egenskaper. Standarden definierar tillgänglighet i enlighet med andra standarder. Men ef-
tersom standarden avser specifikation, nämns mätning av prestanda under drift och under-
håll bara kort. Vikten av att kunna mäta tillgänglighet i järnvägar har betonats i olika järn-
vägsprojekt, t.ex. i EU-projektet INNOTRACK (INNOTRACK, 2009a; INNOTRACK, 2010). 
För vidare litteraturöversikt, se Stenström et al. (2016). 

En enhets tillgänglighet under drift kallas för operativ tillgänglighet (T) och kan mätas som ett 
medelvärde över en tidsperiod enligt (SIS, 2010a; O'Connor and Kleyner, 2012): 

 
  

 
ä 	

ä 	 ä 	
 

(A.1) 

 
där Tillgänglig tid är medeldrifttid mellan underhåll och Otillgänglig tid är medeltid för under-
håll. 

A.2	Metodik	

För att beräkna tillgänglighet krävs att den otillgängliga tiden är känd, vilket inkluderar felfre-
kvenser och återställningstider, m.a.o. avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll plan-
eras in i servicefönster och antas därför inte påverka normal drift. Avhjälpande underhåll ut-
förs efter att ett funktionsfel har påträffats. Inom järnväg är det vanligtvis lokförare och trafik-
ledare som upptäcker funktionsfel. När ett fel har påträffats skapas en arbetsorder och un-
derhållspersonal kontaktas. Arbetsordern följs kontinuerligt upp under felavhjälpningen och 
avslutas efter att felet har åtgärdats och arbetsordern har godkänts. Eftersom återställnings-
tider, dvs. logistiktid + reparationstid, skrivs in manuellt av trafikledare och underhållsperso-
nal är det endast ungefärliga värden. Därför kan ett genomsnitt på återställningstiderna an-
vändas för att beräkna tillgängligheten. Återställningstider ofta en lognormalfördelning (U.S. 
Dept of Defense, 1997; O'Connor and Kleyner, 2012), därav kan det lognormala medelvärdet 
eller medianen tillämpas. Ett förtydligande exempel visas i figur A.2. Figuren visar frekvensen 
av olika återställningstider. Återställningstiden innefattar logistiktiden och reparationstiden för 
avhjälpande underhåll. I figuren ingår funktionsfel för avhjälpande underhåll upp till den 95:e 
percentilen med avseende på återställningstiden. Det ger ett lognormalt medelvärde på 410 
minuter och en median på 171 minuter. I stället för att utesluta funktionsfel enligt en procent-
sats, kan gränsvärden sättas för logistiktiden och reparationstiden. Genom att enbart inklu-
dera funktionsfel med logistiktiden (LT) och reparationstiden (RT) begränsade till 5 <LT <240 
minuter och 10 < RT < 600 minuter, får vi ett lognormalt medelvärde på 204 minuter och en 
median på 147 minuter, dvs. en mindre skillnad jämfört med att utesluta fem procent av 
funktionsfelen. 
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Figur A.2: Sannolikhetsfördelning och lådadiagram av återställningstiden från 
955 tågpåverkande funktionsfel från Malmbanan 2010-2014. 

Beroende på längden av den järnvägssträcka som tillgänglighet mäts över och om hela in-
frastrukturen ingår, finns det en viss sannolikhet att mer än ett funktionsfel uppstår på 
samma gång. Följaktligen kommer den resulterande tillgängligheten att bero på hur samtida 
funktionsfel beaktas i beräkningen. Se figur A.3. ∆t kan vara den registrerade, lognormala 
eller medianen av återställningstiden, logistiktiden eller reparationstiden. 

Eftersom järnvägssträckor ockuperas tidvis enligt givna tåglägen är det inte alla funktionsfel 
som påverkan tågen och ger tågförseningar. Om alla funktionsfelen ingår i beräkningen av 
tillgänglighet, kommer det resulterande måttet på tillgänglighet att vara den som upplevs av 
infrastrukturförvaltaren (TIM). Om enbart de tågpåverkande funktionsfelen ingår i beräkning-
en, kommer det resulterande måttet att vara den tillgänglighet som påverkar tågoperatörerna 
och passagerare i händelse av persontåg (TTåg). 

 

Figur A.3: Skiss på samtida funktionsfel. 

A.3	Datainsamling	

Data för avhjälpande underhåll har samlats in från Trafikverket och kommer från sju stråk i 
Sverige, vilket inkluderar 65 bandelar; se figur A.4. 
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Figur A.4: Data insamlad från stråk 1-5, 7 och 21 för 2013-01-01 till 2013-
12-31. 

Data löper mellan 2013-01-01 och 2013-12-31, dvs. 1 år. Rapporterade antalet funktionsfel 
är 24 816, där 25 % av funktionsfelen resulterade i merförseningar, d.v.s. 6 131 tågpåver-
kande funktionsfel. Figur A.5 visar tågstörande fel per system. Merförsening är den ökning av 
förseningen gentemot tidtabell vid den första mätpunkten eller mellan två efterföljande mät-
punkter, som i sin tur registreras genom signalsystemet (Trafikverket, 2011). 

 

Figur A.5: Tågstörande funktionsfel och merförsening per system för de 65 
bandelarna. 

Sammanfattningsvis är följande alternativ tillgängliga vid beräkning av tillgänglighet i järnvä-
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 Val av databearbetning, dvs. att avgöra om de registrerade återställningstiderna, 
dess lognormala medelvärde eller dess median ska användas, samt besluta om ut-
liggare och gränsvärden. 

 Justering av samtida funktionsfel, dvs. beräkna samtida fel som ett fel. 
 Inkludering av alla funktionsfel för att mäta den tillgänglighet som upplevs av infra-

strukturförvaltaren eller endast inkludera tågpåverkande funktionsfel för att mäta den 
tillgänglighet som påverkar tåg. 
 

A.4	Resultat	och	diskussion	

Resultatet fås genom att tillämpa ekvation A.1 på insamlade data. För att förklara metoden, 
börjar vi med att titta på en bandel över en månad, nämligen bandel 111, som sträcker sig 
mellan Kiruna och Riksgränsen. Tidsperioden är 2013-01-01 - 2013-01-31. Om vi använder 
de registrerade återställningstiderna för att beräkna tillgänglighet, finner vi en tillgänglighet på 
64 %; se figur A.6a. Enligt figur A.6a ser det ut som om bandelen har varit otillgänglig från 
den 20 januari och framåt. Om vi däremot tar det lognormala medelvärdet för hela året 2013 
och tillämpar det på funktionsfelen i januari, kan man se att det var samtida funktionsfel från 
den 20 januari (figur A.6b). Tillgängligheten ökar till 79 %. Slutligen, genom att använda me-
dianen på samma sätt ökar tillgängligheten till 92 %. Det bör noteras att medianen inte på-
verkas nämnvärt av funktionsfel som orsakar stora merförseningar. Det lognormala medel-
värdets inkludering av funktionsfel som orsakar stora merförseningar beror på hur gränsvär-
den för utliggare sätts. Dock kan de mer vanliga/dagliga funktionsfelen och de mer extraordi-
nära funktionsfelen som orsakar långa stilleståndstider beaktas i två separata analyser. 

 

 

Figur A.6: Tillgänglighet (TTåg) på bandel 111 mellan Kiruna och Riksgränsen. 
Baserat på den registrerade återställningstiden (a), lognormal medelvärde (b) 
och medianen (c). 

Tittar vi istället på alla de 65 bandelarna, för hela 2013, kan vi få fram tillgängligheten (TTåg) 
per system; se figur A.7. Tillgänglighet kan tyckas vara låg, men eftersom 65 bandelar ingår 
är sannolikheten att det kommer att finnas ett funktionsfel på ca 5 000 km spår hög. 

0

0.5

1

64 %

79 %

92 %

0

0.5

1

T
T

Å
G

Dagar (2013.01.01 – 2013.01.30)

0

0.5

1

5 10 15 20 25 30

T
T

Å
G

Tillgänglig Otillgänglig Månadsmedel
a)

b)

c)

T
T

Å
G

5 10 15 20 25 30

5 10 15 20 25 30



32 
 

 

 

Figur A.7: Tillgänglighet (TTåg), baserad på median av återställningstiden. Jäm-
för med Figur A.5. 

För att visa tillgänglighetsmåttets användbarhet tittar vi på korrelationen mellan tillgänglighet 
och merförseningar, i jämförelse med korrelationen mellan funktionsfel och merförseningar; 
se figur A.8. De 14 datapunkterna i var och en av de två graferna motsvarar de 14 systemen 
i figur A.7. Merförseningar och tågstörande funktionsfel ger en korrelation R2 på 0,73, medan 
R2 merförseningar och tillgängligheten (TTåg) ger en korrelation på 0,94. Merförseningar upp 
till den 98:e percentilen och funktionsfel med återställningstider upp till den 95:e percentilen 
ingår. TTåg baseras på det lognormala medelvärdet på återställningstiden. 

 

Figur A.8: Korrelationen mellan: tillgänglighet (TTÅG) och merförseningar (a) 
samt tågstörande funktionsfel och merförseningar (b). 

Tillgänglighetsmåtten i ovanstående figurer är justerade för samtida funktionsfel, dvs. sam-
tida funktionsfel räknas endast en gång. I tabell A.1, kan effekten av samtida funktionsfel 
ses. Värdena är beräknade på bandel 111. Tillgängligheten kan tyckas vara låg, men i detta 
fall avser det tillgängligheten på hela bandelen, d.v.s. på infrastrukturnivå, inklusive alla sy-
stem. 
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Tabell A.1: Tillgänglighet på bandel 111 (stråk 21) baserat på medianen av åter-
ställningstiderna. 

  Inklusive alla 
funktionsfel 

Inklusive tågpåverkande 
funktionsfel 

Tillgänglighet ej justerad för 
samtida fel 

0,70 0,91 

Tillgänglighet justerad för 
samtida fel 

0,79 0,94 

Andel otillgänglig tid med 
samtida funktionsfel 

21 % 5 % 

 

Om vi studerar tillgängligheten på system-, delsystem- och komponentnivå på de 65 bande-
larna framgår det att tillgängligheten närmar sig ett. Figur A.9 visar tillgängligheten på spår-
växlars system-, delsystem- och komponentnivåer. 

 

Figur A.9: Tillgänglighet på växlars systemnivå (a), delsystemnivå (b) och kom-
ponentnivå (c), baserat på medianen av återställningstiderna. 

A.5	Slutsatser	

Tillgänglighet inom järnvägar har studerats genom att tillämpa allmänt erkända definitioner 
enligt standarder och referenslitteratur. Resultat visar att det föreslagna tillgänglighetmåttet 
ger en högre korrelation med tågförseningar (R2 = 0,94) än vad funktionsfel ger med tågför-
seningar (R2 = 0,73); se figur A.8. Resultatet är rimligt eftersom tillgängligheten är en funktion 
av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet, dvs. det innefattar funkt-
ionsfel, reparationstid och logistiktid. Således kan tillgänglighetsmått användas av infrastruk-
turförvaltare för att mäta både tekniska och organisatoriska parametrar i ett enda mått. 
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