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Abstract 

In railway maintenance, condition assessment is an important part of getting more 

effective preventive maintenance, as well as meeting safety and accessibility 

requirements. The management of railway infrastructure is a part of the Swedish 

Transport Administration’s core in railway operations. New and innovative technology 

is a way to improve management efficiency, a way to do this is with the help of drones. 

Drones is a new technology application that supports digitized facility monitoring. By 

using drones during inspections, railway traffic run as usual while inspections are 

carried out quickly and smoothly. In railway maintenance, condition assessment is an 

important part of being able to get a more effective preventive maintenance, as well as 

meet the requirements for safety and accessibility. 

The purpose of the work is to create an initial survey which shows what possibilities 

there are today for applying drones when inspecting railway and railway infrastructure, 

as well as provide a basis for drone applications inside the Swedish Transport 

Administration’s operations within condition assessment of railway terrain. The aim is 

to create a plan for how the Swedish Transport Administration’s operation can use 

drones to support railway terrain assessment. A part of a FMECA has been used to see 

what opportunities there are when using drones on railway. A SWOT-analysis have 

been carried out explaining the strengths, weaknesses, opportunities and risks/threats 

that exist when drones are applied for inspection of railway terrain. 

Drones have a big limitation because, according to rules, they must be aired within the 

sight of the pilot. If the Swedish Transport Administration gets permission to fly drones 

out of eyesight, the possibilities of inspecting longer distances could occur. If drones 

are implemented in the Swedish Transport Administration’s operations, it may support 

the current methods for railway terrain condition assessment. 

Through analysis of interviews, literature studies and a field study, the results have been 

that drones can be applied to carry out condition assessment of railway terrain and that 

there are possibilities to do inspections of railway and railway infrastructure. 

Implementation of drones would allow for the streamlining of railway terrain condition 

assessment. It can also streamline administration and support traditional monitoring 

methods, it will also be able to support the fulfillment of delivery qualities and 

constitutional compliance. 

 

Keywords: Drones, condition assessment, inspection, railway, railway infrastructure, 

railway terrain. 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Inom järnvägsunderhåll är tillståndsbedömning en viktig del för att kunna få ett mer 

effektivt förebyggande underhåll, samt uppfylla krav på säkerhet och tillgänglighet. 

Förvaltning av järnvägsinfrastrukturen är en del av Trafikverkets kärnverksamhet inom 

järnväg, ny och innovativ teknik är ett sätt att effektivisera förvaltningen där drönare är 

ett intressant exempel. Drönare är en ny tekniktillämpning som stöttar en digitaliserad 

anläggningsövervakning. Genom att använda sig av drönare vid inspektioner kan 

trafiken på järnvägarna gå som vanligt samtidigt som inspektioner utförs på ett snabbt 

och smidigt sätt.  

Syftet med arbetet är att skapa en kartläggning som visar möjligheter för att tillämpa 

drönare vid inspektion av järnväg och järnvägsinfrastruktur, samt utgöra en grund för 

drönartillämpningar inom Trafikverkets verksamhet inom tillståndsbedömning av 

järnvägsterräng. Målet är att göra en plan för hur Trafikverkets verksamhet kan använda 

drönare för att stötta tillståndsbedömning av järnvägsterräng. Delar av FMECA har 

använts för att se vilka möjligheter det finns vid tillämpning av drönare på järnväg samt 

att en SWOT-analys har utförts där det redogörs för vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och risker/hot det finns när drönare tillämpas vid inspektioner av 

järnvägsterräng.  

Drönare har en stor begränsning då de enligt regler måste flygas inom synhåll för 

piloten. Om Trafikverket skulle få tillstånd att flyga drönaren utom synhåll skulle 

möjligheten att inspektera längre sträckor finnas. Om drönare implementeras i 

Trafikverkets verksamhet kan det innebära en stöttning till de nuvarande metoderna för 

tillståndsbedömning av järnvägsterräng.  

Genom analys av intervjuer, litteraturstudier och en fältstudie har resultatet blivit att 

drönare kan tillämpas för att utföra tillståndsbedömningar av järnvägsterräng och att 

möjligheter finns för inspektion av järnväg och järnvägsinfrastruktur. 

Implementering av drönare skulle möjliggöra en effektivisering av tillståndsbedömning 

av järnvägsterräng. Det kan även effektivisera förvaltningen samt stötta traditionella 

övervakningsmetoder och stötta uppfyllandet av leveranskvaliteter och 

författningsefterlevnad. 

 

Nyckelord: Drönare, tillståndsbedömning, inspektion, järnväg, järnvägsinfrastruktur, 

järnvägsterräng. 
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1 Inledning 

Inledningen beskriver om bakgrunden till arbetet, vilket syfte och mål som finns, 

frågeställningar och avgränsningar i arbetet samt en kapitelbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Den europeiska järnvägsbranschen har under de senaste åren genomgått stora 

förändringar som har haft stor inverkan på drift och underhåll av både infrastruktur och 

rullande materiel (Alexandersson, 2009; Alexandersson och Rigas, 2013). Samtidigt 

finns det en ökande användning av järnvägen för transport av både passagerare och 

gods (Alexandersson och Rigas, 2013, Eurostat, 2016). Tyvärr så finns det en 

kapacitetsbrist, vilket leder till oönskade trafikstörningar. Dessa störningar kan minska 

järnvägens attraktivitet, eftersom kunderna anser att punktlighet tillsammans med 

säkerhet och pris är avgörande vid val av transportslag (EU, 2014; ERA, 2015; BCG, 

2015). Denna situation tillsammans med budgetbegränsningar, blir en utmaning för de 

nationella infrastrukturförvaltarna som måste tillhandahålla en säkerhetsnivå som 

samhället är villigt att betala för, dvs. en säkerhetsnivå som är ekonomiskt hållbar för 

samhället (EU, 2014; ERA, 2015; BCG, 2015).  

En möjlighet att få bukt med ovanstående utmaningar är att tillhandahålla lämpliga 

informationslogistiklösningar till alla intressenter av underhållsprocessen genom att ta 

tillvara ny och innovativ informations- och kommunikationsteknik (IKT) som en ökad 

digitalisering erbjuder, dvs. eUnderhåll eller eMaintenance (Lee, 2003; Kajko-

Mattsson et al., 2007; Levrat et al., 2008; Karim et al., 2008a, Karim et al., 2008b; 

Karim et al., 2009). Således är eUnderhåll en viktig del i många centrala initiativ som 

den svenska järnvägsinfrastrukturförvaltaren Trafikverket deltar i för att förbättra 

järnvägen och dess konkurrenskraft.  Exempel på aktiviteter som avser att ta tillvara de 

möjligheter som en ökad digitalisering erbjuder är I2R, S2R, C4R på Europeisk nivå 

samt ePilot, KAJT och Verklighetslabb digital järnväg (VDJ) på nationell nivå 

(Trafikverket, 2018d).  

Syftet med VDJ är att öppna upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för 

utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare 

och slutanvändare (Trafikverket, 2018e). Verklighetslabbet omfattar fysisk anläggning 

inom Testbädd järnväg på Malmbanan och Haparandabanan (med extrema klimat- och 

trafikeringsförhållanden samt även ny anläggning med ERTMS), trafikcentralen i 

Boden (med avancerad trafikledningsutrustning och simulator), forsknings- och 

utbildningsresurser vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC) samt nya och innovativa 

informationslogistiklösningar vid eMaintenance LAB. 

I dagsläget bedrivs besiktning av infrastrukturen manuellt (t.ex. okulärt eller ej belastad 

mätning) eller maskinellt (t.ex. mätvagn för spårläge och ultraljudståg för rälskvalitet) 

i enlighet med regelverk, t.ex. för säkerhets- respektive underhållsbesiktning (se t.ex. 

Trafikverket, 2014d, 2018c). När det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

inom besiktningsverksamheten så finns det flera möjligheter som bland annat utvecklas 
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och demonstreras inom ramen för VDJ och ePilot (LTU, 2018; Trafikverket 2018d) via 

samverkansprojekt. När det gäller utvecklingen av besiktningsverksamheten så kan två 

tydliga trender identifieras (förutom installation av sensorer i anläggningen för 

tillståndsövervakning) via samverkansprojekt i VDJ och ePilot, vilket representerar 

fronten inom tillämpad järnvägsunderhållsforskning i Sverige. Den första trenden är 

tillämpning av ny och innovativ teknik av underhållsentreprenörerna eller 

infrastrukturförvaltaren, medan den andra trenden är montering av utrustning ombord 

fordon i reguljär trafik, vilket gör att operatörerna bidrar med data för 

tillståndsbedömning. Exempel på en bred implementering av den andra tillämpningen 

är SJ:s montering av utrustning från Perpetuum som förutom information om 

hjullagrens tillstånd även genererar ett mått på spårets tillstånd (Track Health Index, 

THI), se Perpetuum (2018). Vad gäller underhållsentreprenörernas tillämpning av ny 

teknik finns exempel på tillämpning av infraröd kamera för växelvärmebesiktning 

(vilket även kan implementeras på operatörernas fordon) istället för traditionella 

mätningar av resistanser och enklare funktionstester med t.ex. blomspruta. 

Ett exempel på ny och innovativ teknik för drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur 

(som Trafikverket bedömer är intressant att testa inom ramen för VDJ), är drönare. 

Detta för besiktningsverksamhet och för att möta ovanstående utmaningar. Exempel på 

existerande drönartillämpningar för besiktning av järnvägsinfrastruktur är inspektion 

av järnväg för regelbundet underhåll, framtagning av 3D-bilder på järnvägen för vidare 

analyser, inspektion av byggnadsverk och inventering av spårområdet efter 

naturkatastrofer (NetworkRail, 2017; PlowmanCraven, 2017; Chan et al,. 2017; 

Flammini et al., 2016). Exempel på publicerad forskning kring drönare för besiktning 

av järnvägsinfrastruktur är (Singh et al., 2017; Flammini et al., 2016; Chumachenko 

och Gilevoy, 2013; Kovalenko och Rogachev, 2017; Chan et al., 2017). Exempelvis 

forskade Singh et al. i hur drönare kan användas för att mäta spårvidden på rälen och 

Chan et al. använde drönare för att få 3-D-fotografier av en järnvägsbro. 

Tillgänglig information om drönartillämpningar inom besiktning av 

järnvägsinfrastruktur påvisar ett antal potentiella fördelar. Till skillnad från drönare så 

kräver nuvarande besiktningstillämpningar av entreprenören närvaro i anläggningen, 

vilket gör att positiva effekter av drönartillämpningar kan förväntas med avseende på 

t.ex. kapacitet och arbetsmiljö. Det som inte finns tillgängligt är en ordentlig 

projektanalysfas för att Trafikverket ska kunna övergå till en projektplaneringsfas om 

det bedöms vara värt att satsa på att implementera drönartillämpningar inom 

Trafikverkets besiktningsverksamhet inom järnväg. 

Då det idag inte finns någon kartläggning av drönartillämpningar inom Trafikverket, 

kommer detta arbete att visa de olika drönartillämpningar som idag används runt om i 

världen. Det kommer även visa hur drönare skulle kunna användas vid 

tillståndsbedömning av järnvägsterräng. Om drönare implementeras i verksamheten 

kan det medföra en effektivisering av förvaltningen samt stötta uppfyllandet av 

leveranskvaliteter och författningsefterlevnad. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att kartlägga vilka möjligheter det finns för att tillämpa 

drönare vid inspektion av järnväg och järnvägsinfrastruktur, samt utgöra en grund för 

drönartillämpningar inom Trafikverkets verksamhet inom tillståndsbedömning av 

järnvägsterräng. Målet är att uträtta en plan för hur Trafikverkets verksamhet kan 

använda drönare för att stötta tillståndsbedömning av järnvägsterräng.  

1.2.1 Frågeställningar 

 

• Vilka drönarapplikationer finns idag inom förvaltning av 

järnvägsinfrastruktur? 

 

• Vad finns det för möjligheter vid implementering av drönare inom 

förvaltning av järnvägsterräng? 

 

• Hur kan drönarapplikationer implementeras inom förvaltning av 

järnvägsterräng? 

1.3 Avgränsningar 

Fältstudien i arbetet avgränsar sig utifrån Distrikt Nords behov på Trafikverket, Luleå, 

där undersökningen handlar om hur drönare kan tillämpas för inspektion av 

järnvägsterräng. De delar som ingår i arbetet är inspektion av diken och vattendrag, ren- 

och viltstängsel, vegetation som kan påverka järnvägsanläggningen samt inspektion för 

att se om det finns stora ansamlingar smältvatten utefter spåren. Arbetet tar inte 

nuvarande inspektionsmetoder av järnvägsterräng i åtanke. 

I fältstudien har en typ av drönare använts, vilket är en DJI Phantom 3 Professional. 

Eftersom de flesta kommersiella drönare har väldigt lika funktioner, har det i detta 

arbete antagits att dessa kan utföra samma saker som den drönare detta arbete 

behandlar. När ”drönaren” skrivs i rapporten menas den drönare som har använts vid 

fältstudien, och när ”drönare” skrivs menas drönare i allmänhet. Om särskilda fall finns 

beskrivs dessa.  

Anledningen till denna avgränsning är för att kunna utföra en fältstudie på ett specifikt 

område. Detta för att kunna utgöra en inledande kartläggning av möjliga områden i 

järnvägsterräng som drönare kan inspektera. Undersökningen kommer samt att 

innefatta om drönare är lämpliga att användas för med dess för- och nackdelar. Arbetet 

utgör en grund för drönarapplikationer i Trafikverkets verksamhet. Det resultat som 

kommer att tas fram är en illustrativ kartläggning över vad drönaren kan vara kapabel 

till att utföra.  

Sökningar för litteraturstudien har avgränsat sig till tillämpning av drönare för 

inspektion av järnväg, järnvägsinfrastruktur och järnvägsterräng. 
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1.4 Innehåll och upplägg 

Kapitel 1 beskriver problemställning, bakgrund, syfte och mål, avgränsningar i arbetet 

samt vilka frågeställningar som gjorts. 

Kapitel 2 ger en omfattande teori om underhåll och dess olika grunder, en 

fallstudiebeskrivning och teori om drönare. 

Kapitel 3 ger en beskrivning av hur arbetet har utförts, vilka metoder som använts och 

hur metoderna utförts. 

Kapitel 4 beskriver vilka resultat som framtagits under arbetet; litteraturstudie, 

fältstudie, övriga områden drönaren kan tillämpas på enligt befintlig FMECA, samt en 

SWOT-analys. 

Kapitel 5 diskuterar resultatet och egna tankar angående arbetet, ger en tolkning och 

värdering av resultaten, visar en implementeringsplan, ett relevansavsnitt som beskriver 

för vilka detta arbete kan vara intressant samt en reflektionsdel där det beskrivs vad 

som hade kunnat göras annorlunda i arbetet för att förbättra det, samt reflektioner över 

de olika metoder som använts i arbetet. 

Kapitel 6 ger slutsatser om arbetet. 

Kapitel 7 beskriver de fortsatta arbeten som senare kan utföras. 

Kapitel 8 visar alla referenser som använts i arbetet. 
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2 Teori 

Här ges en omfattande beskrivning av underhåll och dess ingående delar. Det ger även 

läsaren en beskrivning om hur Trafikverkets verksamhet är uppbyggd samt en 

beskrivning över Trafikverkets krav som finns på arbetets avgränsningar. Detta för att 

förstå hur resultaten i fältstudien ska framtas. Även teori om drönare och regler för att 

få flyga drönare i Sverige beskrivs. 

2.1 Underhåll 

För att dagens moderna och teknikberoende samhälle ska fungera så måste krävda 

funktioner i tekniska system vidmakthållas och återställas, vilket möjliggörs med hjälp 

av underhåll. Underhåll definieras som ”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 tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion” (Swedish Standards Institute, 2010, s.6). Underhåll kan beskrivas som ett 

tekniskt område vilket består av tekniska färdigheter, tekniker, metoder och teorier som 

alla syftar till att hålla hjulen i vårt samhälle rullande (Holmberg et al., 2010). Holmberg 

et al. menar även att syftet med underhåll är att för stora tillgångar såsom fabriker, 

kraftverk, transportfordon och utrustning för byggteknik hitta tekniska såsom 

organisatoriska lösningar för att det ska fungera korrekt, både kostnadseffektivt och 

med låg energianvändning, utan att förstöra miljön och på ett säkert, förutsägbart och 

kontrollerat sätt. Detta gäller även för mindre tillgångar t.ex. hushållsmaskiner, 

hemelektronik och konsumentprodukter. I industrin har de stora kostnaderna och 

riskerna relaterade till felaktigt underhåll observerats och dokumenterats (Pehrsson and 

Al-Najjar 2005). Pehrsson and Al-Najjar menar även att för ett företags verksamhet är 

dåligt fungerande maskiner och opålitliga produkter inte bra, underhåll är därmed direkt 

kopplat till ett företags konkurrenskraft, lönsamhet och till dess framtid. För att lägga 

upp underhållsarbetet så effektivt som möjligt, har flera organisatoriska 

tillvägagångssätt utvecklats under de senaste årtiondena. Några av dessa metoder är till 

exempel total productive maintenance (TPM), på svenska totalt produktivt underhåll 

(TPU), reliability-centered maintenance (RCM), på svenska riskbaserat underhåll och 

condition-based maintenance (CBM), på svenska tillståndsbaserat underhåll (Campbell 

and Jardine 2001, Márquez (2007). 

Underhåll är i dagsläget en hjälpande faktor inom målet av hållbar utveckling i 

samhället. De faktorer som inkluderas är miljö- och energibesparande aspekter, samt 

säkerhets- och ekonomiska aspekter. För att företag ska ha en hög konkurrenskraft är 

avancerat underhåll en viktig del. Den tillgänglighet och tillförlitlighet som maskiner 

och utrustning har är viktiga faktorer för konkurrenskraft, och då i synnerhet 

applikationer där säkerhet och tillgänglighet är viktiga (Holmberg et al., 2010). 
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Figur 1. Översiktsbild på uppdelning av underhåll enligt standarden SS-EN 13306 

(Swedish Standards Institute, 2010, s. 21). 

2.2 Förebyggande underhåll 

För att vidmakthålla krävd funktion krävs förutbestämda åtgärder vilket kallas 

förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll definieras som ”underhåll som 

genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt 

att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion” (Swedish 

Standards Institute, 2010, s.13). Enligt Swedish Standards Institute är syftet med 

förebyggande underhåll är att ge en ökad livslängd på system, förhindra driftstopp samt 

få en ökad systemsäkerhet.  

2.2.1 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll beskrivs som ”en metodik att införskaffa information om 

enskilda maskiners hälsotillstånd för att identifiera korrekt UH-åtgärd vid optimal 

tidpunkt” (SEMA-TEC, 2017). Tillståndsbaserat underhåll definieras som 

”förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning eller inspektion 

eller provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder” (Swedish Standards 

Institute, 2010, s.13). Tillståndsbaserat underhåll kan vara baserat på t.ex. 

temperaturmätning, vibrationsmätning, ultraljudsmätning och oljeanalys. 

Tillståndsbaserat underhåll kan vara schemalagt, kontinuerligt eller på begäran. 

Tillståndsbaserat underhåll är en ledningsfilosofi som avgör om reparation eller utbyte 

ska ske baserat på vilket skick en enhet är i (Raheja et al., 2006). En förändring i en 

enhets tillstånd eller utförande är huvudorsaken till att underhåll utförs (Horner et al., 

1997). Målet med tillståndsbaserat underhåll är att minimera den totala kostnaden som 

utgörs av inspektioner och reparationer, genom att samla och tolka oregelbundna eller 

regelbundna data som är relaterade till drifttillståndet på kritiska komponenter i en 

enhet (Knapp och Wang, 1992). Inom järnvägsinfrastruktur utgör manuella 

(besiktningsmän) eller maskinella (mätvagnar) besiktningar grunden för det 
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tillståndsbaserade underhållet. Inom Trafikverket kallas tillståndsbaserat underhåll för 

tillståndsbedömning. 

2.2.2 Förutbestämt underhåll 

Förutbestämt underhåll definieras som ”förebyggande underhåll som genomförs i 

enlighet med bestämda tidsintervaller eller efter ett bestämt antal användningstillfällen, 

men utan föregående tillståndskontroll” (Swedish Standards Institute, 2010, s.13). 

Förutbestämt underhåll kallas ofta i folkmun för planerat underhåll. Inom 

järnvägsinfrastruktur är exempel på aktiviteter inom förutbestämt underhåll, åtdragning 

och fastsättning av komponenter, rengöring och smörjning av rörliga mekaniska delar 

samt utbyte av säkringar och lampor. 

2.3 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll definieras som ”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” (Swedish Standards Institute, 2010, s.14). Avhjälpande 

underhåll är reparationer och/eller utbyte av ett system eller en enhet som har fått ett 

eller flera funktionsfel. Avhjälpande underhåll delas upp i två underkategorier, 

uppskjutet- och akut avhjälpande underhåll, se figur 1. Inom järnväg kan avhjälpande 

underhåll initieras av t.ex. allvarliga besiktningsanmärkningar, larm genererade vid 

driftövervakningen eller en observation från lokförare.   

2.3.1 Uppskjutet avhjälpande underhåll 

Uppskjutet avhjälpande underhåll definieras som ”avhjälpande underhåll som inte 

genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet 

med givna regler” (Swedish Standards Institute, 2010, s.14). Ett uppskjutet avhjälpande 

underhåll är inte lika bråttom att utföra då det fel som inträffat inte är kritiskt. Ett 

exempel kan vara en lysdiod i en knapp som inte fungerar, detta fel kan då planeras att 

lagas vid ett lämpligt tillfälle. Ett annat exempel kan vara en trasig befästning inom 

järnväg, där det uppskjutna underhållet är möjligt eftersom det finns redundanta 

befästningar. 

2.3.2 Akut avhjälpande underhåll 

Akut avhjälpande underhåll definieras som ”avhjälpande underhåll som genomförs 

omedelbart efter det att funktionsfel har upptäckts så att oacceptabla konsekvenser 

undviks” (Swedish Standards Institute, 2010, s.14). Det är kritiskt att det akuta 

avhjälpande underhållet genomförs då det annars kan medföra stora kostnader. Det kan 

även medföra följdriktigheter rörande säkerheten vilket kan leda till personskador. Ett 

exempel är flera trasiga eller saknade befästningar inom järnväg, där redundansen har 

förlorats och det finns risk för urspårning.   
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2.4 Fallstudiebeskrivning 

Avsnittet ger en allmän beskrivning av Trafikverkets verksamhet samt vilka krav det 

finns för hur järnvägsterrängen ska hållas i skick. Även teori om drönare samt vilka 

regler och lagar det finns vid användning av dem beskrivs. 

 

Järnväg (Järnväg, 2018) 

Järnväg är ett spårbundet transportmedel för tåg för passagerare eller gods. 

Uppbyggnaden är relativt simpel, den består av två räler som tågets hjul löper på. 

Rälerna är placerade på sliprar (trä eller betong) som fästs tillsammans med 

befästningar. Rälerna och sliprarna ligger i ballast som är bestående av grus, makadam 

eller sand. Dessa delar av järnvägen kan klassificeras inom banöverbyggnad som i sin 

tur vilar på banvallen (banunderbyggnaden). 

Trafikverket (Äijä, 2018) 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av den statliga 

transportinfrastrukturen samt förvaltningen av statlig väg- och järnvägsinfrastruktur. 

Detta omfattar planering för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt 

byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Inom Trafikverket finns 

ett antal organisatoriska delar som har olika uppgifter.  

Distrikt Nord, UHdnj (Äijä, 2018) 

Distrikt Nord syftar till att ge en ökad tydlighet gällande projektstyrning och stärkta 

projektledarroller. Detta medför fokus på att driva projekt och affärer, enhetscheferna 

får större möjlighet att kunna driva en verksamhetsutveckling samt att fokus på projekt 

och resultat blir större för de olika distrikten. 

Underhållsdistriktets organisation delas upp enligt figur 2.  

  

Figur 2. Organisationsschema för underhållsdistriktet. 
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Inom projektledare delas organisationen upp som figur 3 illustrerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baninformationssystemet (BIS) (Trafikverket, 2018a) 

BIS är det datasystem som Trafikverket använder för att hämta och lagra information 

om banrelaterade anläggningar och händelser. BIS är uppbyggt på ett referenssystem 

som är en beskrivning av det aktuella bansystemet i form av noder, länkar och ett 

indelningssystem som består av områden och sträckor. I BIS finns ett grafiskt 

användargränssnitt där objekt kan sökas fram med utgångspunkt från Sverigekartan. 

BIS delar sin information med flera av de system som Trafikverket använder, exempel 

på dessa är Ofelia, Bessy, Duvan, Opera och Tigris. 

Gamla Haparandabanan (Trafikverket, 2014a) 

Gamla Haparandabanan är lagd mellan Morjärv och Haparanda, se figur 4, men dess 

anslutning är bruten sedan 2012. Haparandabanan har stor betydelse för handelsutbytet 

i Barentsregionen och anses vara en viktig internationell järnvägssträcka. Denna 

järnvägssträcka saknar ett modernt signalsystem och var inte elektrifierat, vilket gjorde 

att Banverket (nuvarande Trafikverket) genomförde en studie för utredning av 

förutsättningar för en ny kustnära järnväg mellan Kalix – Haparanda. År 2004 var 

förstudien klar för elektrifiering av befintlig järnväg mellan Boden – Morjärv – Kalix 

– Karlsborg. Denna förstudie gick igenom av regeringen, beslutet var att gå vidare med 

elektrifiering, ny omformarstation i Kalix, bärighetsupprustning av banan samt nya 

mötesstationer för att klara av trafikbehovet i framtiden.  

Figur 3. Organisationsschema inom projektledare. 
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Figur 4. Gamla Haparandabanan, bandel 136, mellan Morjärv – Haparanda markerat 

med brunt, samt bandel 137 i anslutning till väster om Morjärv 

(http://www.jarnvag.net/banguide/boden-haparanda). 
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2.4.1 Urklipp av Trafikverkets krav för säkerhetsbesiktning av  

fasta järnvägsanläggningar 

 

Hägnad exklusive grind: (Trafikverket 2015d) 

Det som ska kontrolleras vid hägnad är: 

• Att nät, stolpar, infästningar och taggtråd är hela och intakta. 

 

• Att kanttråd är sträckt. 

 

• Att stolpar står tillräckligt rakt så att funktionen hos hägnaden upprätthålls. 

 

• Att avståndet mellan nät och mark är tillräckligt litet för att försvåra passage för 

vilt och tamdjur som kan finnas i området. 

 

• Att grundläggning är stabil. 

 

• Att hägnaden är fri från funktionshindrande vegetation. 

 

• Jordning och sektionering. 

 

• Att skyltar är läsbara, oskadade och fastsatta på ett betryggande sätt. 

 

Krav för avvattning: (Trafikverket, 2017d) 

Dräneringen för överbyggnad ska vara upp till terrassnivå (spårets nivå), dikets och 

dräneringens utformning ska göra att hydraulisk kontakt erhålls med överbyggnaden. 

Ett dike anläggs för att dränera eller förhindra vatten från omgivningen att tränga in i 

järnvägskonstruktionen. Kravet för dikesbotten ska ligga minst 0,3 meter under 

terrassytan.  

Det som ska kontrolleras vid diken är: 

• Vilket djup diket har. 

 

• Lutningen i dikets längdriktning. 

 

• Släntens lutning. 

 

• Genomsläpplighet hos bankmaterial. 

 

• Vilka hinder det finns, t.ex. blockeringsobjekt, buskar eller träd i diket. 
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• Stillastående vatten i lutande terräng ovanför järnväg. 

 

• Överdiken har svackor som kan orsaka infiltration i slänter. 

 

Vegetationsröjning: (Trafikverket, 2015b) 

Målet med vegetationsröjning är att erhålla god sikt, möjlighet att kunna besiktiga 

banöverbyggnaden, ha fria kontaktledningar, minska risken att träd faller ned på spåret, 

erhålla halkfria spår, ha en säker arbetsmiljö och en god miljö för resenärerna. Se bilaga 

7 för de olika besiktningsklasser som finns.  

Olika prioriteringar av anmärkningar: 

V (Veckolig) anmärkning: 

• Riskträd 

 

• Träd som inkräktar det fria rummet för besiktningsklasserna B3, B4 och B5. 

 

Å (Årlig) anmärkning (se figur 6): 

• Stor växtlighet över hela spårområdet oavsett besiktningsklass. 

 

• Träd som enligt besiktningsklass B3 inkräktar det fria rummet. 

 

Ö (Övrig) anmärkning (se figur 7): 

• Växtlighet har börjat infinna sig mellan sliprar men inte bildat mattor av 

vegetation enligt besiktningsklass B3. 

 

• Träd som enligt besiktningsklass B1 och B2 inkräktar det fria rummet. 

 

Utan anmärkning (se figur 5): 

• Ingen växtlighet. 

 

• Liten växtlighet. 
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Värdering av vegetationsförekomst 

 

 

Figur 5. Spår fritt från växtlighet i makadam, ingen besiktningsanmärkning 

(https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddoc

uments/TDOK%202014-0997.pdf). 
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Figur 6. Stor växtlighet över hela spårområdet. Besiktningsanmärkning prioritet Å 

oavsett besiktningsklass 

(https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddoc

uments/TDOK%202014-0997.pdf). 
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Figur 7. Väldigt stor växtlighet innehållande träd och buskar som inkräktar det fria 

rummet. Besiktningsanmärkning prioritet V för besiktningsklass B3, B4 och B5. 

Besiktningsanmärkning prioritet Ö för besiktningsklass B1 och B2 

(https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddoc

uments/TDOK%202014-0997.pdf). 

 

Vegetationsröjning inom linje, Plankorsning, gång- och cykelfålla, skoteröverfart, 

hägnad och bullerskyddsskärm skall utföras en gång per år.  

Linje: (Trafikverket, 2018b) 

Vegetationsröjning ska utföras på båda sidor om en bana från spårmitt ut till minst 7 m, 

dock längst till fastighetsgräns om servitut saknas. 

• Vegetationsröjning ska omfatta samtliga buskar och annan vegetation med 

stamdiameter mindre än 8 cm diameter vid 1,3 m ovan mark. 

 

• Efter vegetationsröjning får höjden på kvarvarande vegetation inte överstiga 10 

cm. 

 

• Vid svåråtkomlig vegetation, som t ex i springor/tomrum mellan stenblock, 

accepteras en högre stubbhöjd och vegetationen ska röjas 10 cm ovanför 

stenblock där fritt utrymme ges.  

 

• Lågt ansatta grenar och skott på stubbar ska avlägsnas helt. 
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Plankorsning, gång- och cykelfålla och skoteröverfart: (Trafikverket, 2018b) 

• Vegetationsröjning ska utföras minst 1,5 m runt bomdriv, kryssmärke, signal, 

skyddsanordning och portal samt övriga teknikutrymmen och eventuella 

manöverlådor.    

 

• Vegetationsröjning ska utföras för att säkerställa fri sikt vid plankorsning enligt 

krav för vägars och gators utformning, VGU. 

 

• Vid trädsäkrad plankorsning ska vegetationsröjning utföras till en bredd av 

minst 20 m från spårmitt på båda sidor om en bana. Detta ska utföras till ett 

avstånd från en plankorsning i meter motsvarande 3 gånger banans största 

tillåtna hastighet (3 x Sth) i båda riktningar från mitten av vägövergången. 

 

• Vegetationsröjning ska utföras i gång- och cykelfålla samt skoteröverfart. 

 

• Höjden på kvarvarande vegetation efter vegetationsröjning får inte överstiga 10 

cm. 

 

Hägnad och bullerskyddsskärm: (Trafikverket, 2018b) 

• Vegetation som växer in i eller över hägnad och skärm ska avlägsnas. 

 

• Vegetationsröjning ska utföras minst 1 m på vardera sidan om hägnad och 

bullerskyddsskärm som Trafikverket har underhållsansvar för. Höjden på 

kvarvarande vegetation efter vegetationsröjning får inte överstiga 5 cm. 

 

• Vid svåråtkomlig vegetation, som t.ex. i springor/tomrum mellan stenblock, 

accepteras en högre stubbhöjd och vegetationen ska röjas 10 cm ovanför 

stenblock där fritt utrymme ges. 

 

• Vid vegetationsröjning där annan fastighet berörs ska överenskommelse träffas 

innan åtgärd genomförs. 

 

• Inom öppningsområdet för grind och dörr ska vegetationsröjning utföras till 

marknivå och rotsystem från buskar och träd ska avlägsnas. Markyta ska 

återställas med ändamålsenligt täckmaterial. 
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Röjningsrester: (Trafikverket, 2018b) 

Röjningsrester från vegetationsröjning får inte lämnas vid följande platser: 

• Inom 7 m från närmaste räl. 

 

• Inom 1 m från yttre dikeskrön och vattendrag. 

 

• Vid signal, tavla/skylt, bomdriv och teknikhus. 

 

• På eller emot hägnad och bullerskyddsskärm. 

 

• Inom öppningsområdet för grind och dörr. 

 

• Röjda stammar får inte lämnas ståendes kvar utan ska lämnas liggande på 

marken. 

 

• Röjda hela stammar med stamdiameter större än 1 cm från vegetationsröjning 

av linje och driftplats ska transporteras bort eller flisas snarast, dock senast 

inom 14 dagar. 

 

• Röjningsrester som lämnas kvar får inte samlas i högar utan ska spridas ut.  

 

Kryssmärke, stolpe och portal: (Trafikverket, 2015d) 

Det skall kontrolleras: 

• Att kryssmärken och reflexer är rätt inriktade samt synliga på minst 50 m 

avstånd. 

 

• Att platsinformation och kontaktinformation finns på baksidan av minst två 

kryssmärken per plankorsning, en på var sida av spåret, höger sida av vägen. 

 

• Att blå-vit plankorsningsskärm är intakt. 

 

• Att portalen inklusive eventuell skylt ”Livsfarlig ledning” är intakt. 

 

• Att skyddsjordningen sitter fast i båda ändarna dvs. i objektet och i S-räl. 

 

Vägmärken: (Trafikverket, 2015d) 

Kontrollera för berörda plankorsningar: 

• Att varningsmärken enligt plankorsningsdata finns uppsatta och har god 

funktion. Med god funktion menas att märket inte är skadat, har avflagnad eller 

avvikande färgnyans jämfört med nytt märke. 
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• Att tillräcklig sikt mot vägmärken föreligger för vägtrafikant. Uppsatta 

vägmärken får inte döljas av omgivande vegetation utan ska vara läs och 

synbara på rimligt avstånd i förhållande till märkets placering. Kontrollera att 

avståndet mellan skylt och vegetation är tillräckligt så att det inte föreligger risk 

för igenväxt närmaste året (nästa besiktningstillfälle). 

 

2.5 Drönare 

En drönare är i tekniska sammanhang en obemannad flygfarkost, de är även kända som 

UAV (unmanned aerial vehicle) (Space, 2015). Det finns två typer av drönare, 

helikopterdrönare och fixed-wing drönare, se figur 8 för helikopterdrönare och figur 9 

för fixed-wing drönare. I huvudsak menar Space att en drönare är en flygfarkost som 

kan fjärrstyras eller flygas autonomt genom mjukvarustyrda färdplaner i deras 

inbyggda system som arbetar i samband med sensorer ombord och genom GPS. Oftast 

är drönare tillverkat i lätta kompositmaterial för att minska vikt och öka 

manövrerbarheten (DroneZon, 2018). DroneZon skriver även att en drönare är utrustad 

med olika tekniker såsom infraröda kameror (t.ex. inom militära eller 

järnvägstillämpningar) och GPS, en operatör styr drönaren med en fjärrkontroll. 

Drönarens system består av två delar som är drönaren och ett kontrollsystem, dessa två 

delar innehåller massvis av mindre komponenter (DroneZon, 2018). Den 

grundläggande arkitekturen för en drönare består av: ram, borstlösa motorer, 

elektronikvarvtalsreglering (EVR), styrkort, tröghetsnavigeringssystem, strömkälla, 

kameraupphängning, nyttolast och landningsutrustning (Daponte et al., 2015). De flesta 

drönarna enligt Daponte et al. körs med litiumpolymer batterier (Li-Po) som garanterar 

bättre prestanda som lättare system, säkrare och flexibel formfaktor.  

Drönare finns i varierande storlekar, de största används mest i militära syften och kallas 

”predator drone” (DroneZon, 2018). De menar även att den vanligaste är den 

obemannade drönaren som har fixerade propellrar och som oftast används för att filma 

stora ytor och arbeta vid geografiska områden för övervakning och fotografering. Se 

bilaga 4 för specifikationer av den drönare som har använts i detta arbete, och figur 8 

för en bild av hur den ser ut. 
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Figur 8. DJI Phantom 3 Professional drönare 

(https://www5.djicdn.com/assets/images/products/phantom-3-pro/index/phantom-3-

pro-v2@2x-f5e6a62b37e6acd37a375f764ab2b6d9.jpg). 

 

 

Figur 9. Modellen Geoscan 201, fixed-wing drönare 

(https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan201/geo). 

 

 

 

 

 

 

https://www5.djicdn.com/assets/images/products/phantom-3-pro/index/phantom-3-pro-v2@2x-f5e6a62b37e6acd37a375f764ab2b6d9.jpg
https://www5.djicdn.com/assets/images/products/phantom-3-pro/index/phantom-3-pro-v2@2x-f5e6a62b37e6acd37a375f764ab2b6d9.jpg
https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan201/geo
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2.5.1 Regler för att flyga drönare  

De regler som gäller för att flyga drönare i Sverige är (Transportstyrelsen, 2018): 

 

• Märk drönaren om den tillhör kategori 1 (väger under 7 kg), märkningen ska 

bestå av namn och telefonnummer. 

 

• Väger drönaren mer än 20 kg måste det tecknas en ansvarsförsäkring. 

 

• Operatören ska säkerställa att systemet underhålls enligt tillverkarens 

anvisningar. Vid flygning i mörker måste drönaren vara utrustad med 

belysning så att position och färdriktning uppfattas tydligt. 

 

• Utse alltid en pilot till befälhavare som bär ansvaret av det obemannade 

luftfartygets framförande och säkerhet. 

 

• Drönaren ska vara inom synhåll vid flygning, en flygning i okontrollerat 

luftrum får endast flyga under 120 meter i höjd över mark eller vatten. 

 

• Upprätta ett flyg- och säkerhetsområde där den är avsedd för terräng, 

omgivning och med avseende på människor. 

 

• Drönare får inte flyga på ett sådant sätt att det kan störa en räddningsinsats. 

Samt måste man ha tillstånd för att flyga över vissa restriktionsområden 

exempelvis fängelser, kärnkraftverk, nationalparker och militära områden. 

 

• Befälhavaren ska alltid ha kontroll i luftrummet om annan luftfart närmar sig 

för att kunna väja undan om så behövs. 

 

• Flygning med drönare inom 1 kilometer av helikopterflygplats måste samrådas 

med berörd helikopterflygplats. 

 

• Om hastigheten på drönaren inte överstiger 90 km/h och inte flygs närmare än 

5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana får flygningar 

genomföras utan klarering. 

– På lägre höjd än 10 meter över marken inom kontrollzon på de militära 

flygplatserna i Sverige. 

– På lägre höjd än 50 meter över marken inom övriga kontrollzoner. 

 

• I kontrollerat luftrum får flygningar endast ske efter särskilda tillstånd och på 

de villkor som lämnas från berörd flygkontrollenhet för det aktuella 

luftrummet. 
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• Ta inte foton som kan kränka någon och flygfoton ska inte spridas utan 

specifika tillstånd. 

 

•  Vid användning av radiosändare krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen 

(PTS). Användning av frekvenser utanför angivet intervall krävs enligt lagen 

om elektronisk kommunikation ett tillstånd från PST. Samt ska 

Radioutrustningen vara CE-märkt, det visar att utrustningen uppfyller EU-

direktiv för produkten. 
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3 Metod 

Här ges en bild av de olika metoder som använts för att få fram resultat i arbetet. 

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Strukturerade och semistrukturerade intervjuer 

Att ha kommit överens om de frågor som ska ställas innan en intervju börjar är 

minimikravet för alla intervjutyper (Bryman, 2011). Bryman förklarar även att en 

strukturerad intervju är en intervjutyp där planering och utformning av frågor är 

ordagrant nedskrivna i förväg. Bryman menar att i en strukturerad intervju har man en 

kravprofil där man utgår ifrån bedömningsskalor och checklistor. En stark fördel med 

en strukturerad intervju är enligt Bryman att man får en betydligt högre pålitlighet på 

sin bedömning. I en strukturerad intervju menar Bryman att alla ska ha samma 

förståelse av upplägg och frågor för att det ska bli så rättvist som möjligt i gruppen. En 

fullt ut strukturerad intervju innebär enligt Bryman att man följer ett planerat upplägg 

med frågor under hela intervjun samt att följdfrågor inte ställs. En nackdel med denna 

metod kan vara att det strukturerade upplägg som finns bryts om följdfrågor 

uppkommer. 

Fördelen med en strukturerad intervju är att alla kandidater har lika stor kännedom 

angående frågor och alla deltagare får då samma möjlighet att synas och höras, 

ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal (Bryman, 2011). 

En semistrukturerad intervju skiljer sig från den strukturerade genom att man får 

chansen att ställa följdfrågor till kandidaten, men det finns fortfarande ett planerat 

upplägg av frågor (Bryman, 2011). De frågor som ställs borde rimligtvis vara av 

relevans, enkla att förstå och de eventuella följdfrågor som kan förekomma bör vara 

förberedda (ISO/IEC International Standard, 2009). I semistrukturerade intervjuer vill 

forskare ofta ha fylliga och detaljerade svar, medan syftet i en strukturerad intervju är 

att svar snabbt ska kunna bearbetas (Bryman, 2011). 

I detta arbete utfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av telefon, mejl och 

möten på olika verksamheter, främst Trafikverket. Intervjuerna utfördes för att få svar 

på frågor som krävdes för att arbetet skulle kunna komma framåt. 

3.2 Litteraturstudie 

I den här litteraturstudien användes Googles sökmotor, Google scholar, för 

akademiska artiklar som behandlar state-of-the-art och för best-practice användes 

Googles reguljära sökmotor. 

3.2.1 State-of-the-art 

Först gjordes en sökning via Google Scholar där sökorden ”Drone maintenance” och 

”Drone monitoring” söktes vilket resulterade i 30 700 respektive 34 500 träffar. Detta 

ansågs vara ohanterligt och sökning skalades ned till 2 160 träffar genom att använda 

sökorden ”drone maintenance monitoring railway rail infrastructure inspection 

surveillance”. Även detta ansågs vara för mycket att analysera vilket ledde till att 
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sökningarna behövde bli mer fokuserade på ämnet i fråga ”övervakning av järnväg 

m.h.a. drönare”. I detta stadie användes Google Scholar:s avancerade sökfunktion där 

antalet träffar ytterligare kan skalas ned. För att hitta relevanta artiklar gällande ämnet 

skrevs sökorden ”Railway monitoring” in i raden ”med alla orden” och i raden ”som 

innehåller mina ord” bockades ”i artikelns rubrik” in. Detta gav 1 640 träffar vilket 

ansågs vara för mycket att analysera.  

Sökningen utökades därefter med mer exakta sökord gällande ämnet. 

För att hitta relevanta artiklar gällande övervakning av järnväg m.h.a. drönare användes 

Google Scholar och dess avancerade sökfunktion. I den skrevs sökorden ”Railway 

monitoring by drones” in i raden ”med alla orden” och i raden ”som innehåller mina 

ord” bockades ”i artikelns rubrik” in, resten lämnades blankt vilket gav en träff. 

Artikeln analyserades och relevant information antecknades ned. 

Metoden upprepades för samtliga sökord nedan: 

”Drone surveillance railways” 

”Inspection bridges drones” 

”Drone monitoring rail” 

”Operation of drones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Statistik för hur många artiklar per år som innehåller orden ”Drone 

maintenance” och ”Drone monitoring”. 
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3.2.2 Best-Practice 

För att få fram information angående de drönartillämpningar som finns idag, användes 

sökmotorn Google där några olika hemsidor och artiklar användes. 

För att få fram information från Railwayinnovation gjordes först en vanlig sökning på 

sökmotorn Google med sökorden ”Drone Railway Industry” vilket resulterade i 1 

060 000 resultat. Detta ansågs vara för mycket för att kunna välja första bästa resultat 

på sökningen. Sökningen utökades därför med Googles avancerade sökfunktion där 

sökorden ”drones railway” skrevs in i raden ”den exakta frasen” samt att sökorden 

”drone railway industry” skrevs in i raden ”alla följande ord”. Detta resulterade i 56 

resultat och det översta resultatet var samma som vid första sökningen, då valdes 

Railwayinnovation och relevant information från hemsidan skrevs ned. 

För att få fram informationen från Network Rail gjordes först en sökning på sökmotorn 

Google med sökorden ”UAV railway maintenance” vilket resulterade i 800 000 

resultat. Detta ansågs vara för mycket för att kunna välja första bästa resultat på 

sökningen. Sökningen utökades därför med Googles avancerade sökfunktion där 

sökorden ”UAS or drones” skrevs in i raden ” exakt följande ord eller fras” samt att 

sökorden ”drone railway industry” skrevs in i raden ”alla följande ord”. Detta 

resulterade i 2210 resultat och det översta resultatet var den samma som vid första 

sökningen, då valdes Network Rail och relevant information från hemsidan skrevs ned. 

För att få fram informationen från Plowman Craven gjordes först en sökning på 

sökmotorn Google med sökorden ”UAV rail infrastructure” vilket resulterade i 619 000 

resultat. Detta ansågs vara för mycket för att kunna välja första bästa resultat på 

sökningen. Sökningen utökades därför med Googles avancerade sökfunktion där 

sökorden ”surveying of rail infrastructure” skrevs in i raden ”exakt följande ord eller 

fras” samt att sökorden ”UAV rail infrastructure” skrevs in i raden ”alla följande ord”. 

Detta resulterade i 242 resultat och det översta resultatet var den samma som vid första 

sökningen, då valdes Plowman Craven och relevant information från hemsidan skrevs 

ned samt att dokumenten ”Vogel R3D Rail Survey Datasheet” och ”Vogel R3D 

Infrastructure Survey Datasheet” laddades ned från hemsidan och relevant information 

från dessa antecknades. 

 

3.3 Fältstudie 

3.3.1 Drönartest 

För att utföra drönartestet användes en DJI Phantom 3 Professional, se bilaga 4 för en 

full specifikation av den. Den installerades och startades med hjälp av 

snabbstartsguiden som finns tillgänglig via följande länk: 

https://dl.djicdn.com/downloads/phantom_3_se/20170810/Phantom+3+SE+Quick+St

art+Guide-EN.pdf.  

En detaljplanering utfördes innan testet, se bilaga 3, samt att en checklista följdes, se 

bilaga 8, för att säkerställa att flygningarna blev lagligt utförda. Eftersom drönare 

https://dl.djicdn.com/downloads/phantom_3_se/20170810/Phantom+3+SE+Quick+Start+Guide-EN.pdf
https://dl.djicdn.com/downloads/phantom_3_se/20170810/Phantom+3+SE+Quick+Start+Guide-EN.pdf
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räknas som en flygfarkost så kontrollerades luftområdet vid Morjärv med hjälp av 

luftfartsverkets drönarkarta. Det visade sig att det är ett restriktionsområde med namn 

ES R03, som är ett område som kan aktiveras av exempelvis militären vid övningar 

(Intervju, Luftfartsverket). Innan testerna utfördes så kontrollerades det att luftrummet 

var öppet genom att ringa luftfartsverket samma dag som testet skulle utföras. 

Drönaren valdes att styras manuellt eftersom styrning med GPS endast tillåter en 

noggrannhet upp till 2 m (Intervju, LTU). Det skulle inte fungera att flyga med GPS 

eftersom risken då blir för hög att drönaren flyger in i ett objekt eller annat föremål. 

Det första testet utfördes utmed bandel 136 mellan Morjärv och Haparanda, se figur 4, 

där drönaren flög på en höjd av ca 4 m och filmade och tog bilder av järnvägsterrängen 

längs med och bredvid järnvägen av en sträcka på ca 400 m. När drönaren var i luften 

användes kommandon på fjärrkontrollen för att ta ett foto eller starta en 

videoinspelning.  Nästa test utfördes utmed bandel 137, se figur 4, där drönaren flög 

utanför stängsling samt på en höjd av ca 4 m och filmade och tog bilder av viltstängsel, 

diken och röjningsrester vid sidan om järnvägen. När testerna var utförda lades filmerna 

och bilderna in på en dator för vidare analys. Det krävdes ingen redigering för att 

analysera den data som togs fram. 

 

3.4 FMECA 

FMECA är en metod för att enklare identifiera potentiella felmoder för en maskin eller 

en process (Weibull, 2018). Att kunna identifiera vad risken är för ett potentiellt haveri 

är enligt Weibull väldigt viktigt för en industri, det underlättar när man ska göra 

exempelvis en underhållsplan. När en FMECA utformas så inleds det enligt Weibull 

med att identifiera felmoder, d.v.s. vilka olika fellägen som en enhet eller process kan 

ha. FMECA på engelska är Failure Modes, Effects and Criticality Analysis vilket på 

svenska kan översättas till feleffektsanalys (Weibull, 2018). En FMECA delas vanligen 

in i funktion, felmod, effekt av fel, allvarlighetsgrad (A), potentiell orsak, 

sannolikhetsgrad (S), upptäcktsgrad (U), riskprioritetstal (RPN), kritikalitet (CRIT), 

och ofta görs ett åtgärdsresultat. I en FMECA finns ett kritikalitetstal som visar hur 

allvarligt den potentiella orsaken är för systemet, detta är det som skiljer en FMECA 

från en FMEA. 

FMECA är ett s.k. bottom-up-tillvägagångssätt (Hårdvaru) eller top-down-

tillvägagångssätt (Funktionell) för riskbedömning (Quality-One, 2015). Den är enligt 

Quality-One induktiv eller baserad på data och länkar ihop olika element från en 

felkedja som följande: Feleffekt, felmod och orsaker/mekanismer. Quality-One menar 

att feleffekten duplicerar erfarenheten hos en användare och ”översätts” sedan till den 

tekniska felbeskrivningen, d.v.s. felmod, där varje felmod har en viss sannolikhet och 

varje orsak har en tilldelad felfrekvens. Uppkomstsannolikhet tas enligt Quality-One 

med om data inte finns tillgängligt, sannolikheten beror på de feldata som finns 

dokumenterat och används i FMECA. Quality-One menar att en FMECA vanligen 

utförs innan ett fel har uppstått, och den analyserar risk, vilket mäts av kriticitet 
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(kombinationen av kännbarheten och sannolikheten) för att kunna vidta åtgärder och 

därmed ge möjligheten att minska risken att ett fel inträffar. 

Arbetsgång FMECA (Trafikverket, 2018): 

• Vad är analysens syfte och avgränsningar? 

 

• Vilka är systemets funktioner och tillhörande önskade standarder i dess 

nuvarande operativa miljö (funktioner)? 

 

• På vilka sätt kan anläggningen misslyckas med att fullgöra sina funktioner 

(funktionella fel)? 

 

• Vad orsakar varje funktionellt fel (felorsak)? 

 

• Vad händer (på delsystem-, system-, samt anläggnings-/driftsnivå) när varje fel 

inträffar (feleffekter)? 

 

• Vad är felets risknivå och är den acceptabel eller inte (felkritikalitet)? 

 

- På vilket sätt spelar varje fel roll (felkonsekvenser) med avseende på 

ekonomi, drift eller säkerhet? 

- Hur ofta inträffar felet (felfrekvens)? 

 

• Vad bör göras för att hantera oacceptabla fel (felhantering – detektering, åtgärd 

och intervall)? 

En FMECA från Trafikverket som berörde olika besiktningsdelar i 

järnvägsanläggningen användes för att se vilka potentiella möjligheter det finns vid 

drönartillämpningar. En fullständig FMECA har inte utförts för drönaren, endast ett 

urklipp från den befintliga FMECA:n har använts där två nya kolumner skapats. Detta 

p.g.a. att potentiella drönartillämpningar endast skulle illustreras. Det tas inte hänsyn 

till risktal och liknande faktorer utan behandlar endast de potentiella 

drönartillämpningarna utifrån besiktningsdelar i TDOK, se avsnitt 4.4. 

En kolumn med namnet ”Tillämpning av drönare” skapades och i den skrevs det in på 

vilket sätt drönare skulle kunna användas för varje besiktningsdel enligt Trafikverkets 

dokument. Till exempel så skrevs det in under kolumnen ”Tillämpning av drönare” 

”Inspektera med drönare med IR-kamera.” för besiktningsdelen ”Kontrollera att 

värmeelementen blir varma.”. En till kolumn skapades med namnet ”Beskrivning” och 

i den skrevs en beskrivning in om hur en drönare skulle kunna tillämpas. För 

besiktningsdelen i exemplet ovan skrevs beskrivningen ”Ta bilder/filma för att 

kontrollera att värmeelementen blir varma.” in. Dessa celler markerades med grön färg. 

För besiktningsdelen ”Kontrollera att värmeelementen är ordentligt fastsatta och 

oskadade.” skrevs ”Kompletterande inspektion med drönare med kamera.” in i 
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kolumnen ”Tillämpning av drönare”. I kolumnen ”Beskrivning” skrevs beskrivningen 

”Ta kompletterande bilder/filma för att kontrollera att värmeelementen är oskadade.” 

in. Dessa celler markerades med gul färg. För besiktningsdelen ”Kontrollera att 

kopplingslådorna är ordentligt fastsatta.” skrevs ”Ej applicerbart med drönare.” in i 

kolumnen ”Tillämpning av drönare” och i kolumnen ”Beskrivning” skrevs det in ”Går 

ej att kontrollera med drönare om de är ordentligt fastsatta.” Dessa celler markerades 

med röd färg. 

Grön färg markerade att en drönare borde gå att tillämpa för att göra hela besiktningen, 

gul färg markerade att en drönare borde gå att använda för att göra kompletterande 

inspektioner och röd färg markerade att det inte är möjligt att använda drönare.  

3.5 SWOT-analys 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats vilket på svenska kan 

översättas till Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot (Swot-analys, 2018). 

SWOT är enligt Swot-analys en kartläggning över de olika styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och riskerna/hoten som ett företag eller en enhet har. 

En SWOT-analys är ett grundläggande analytiskt ramverk som bedömer vad en enhet 

(ofta företag, men kan även vara en plats, en industri eller en produkt) kan eller inte kan 

göra för interna (styrkor och svagheter) och externa (potentiella möjligheter och 

risker/hot) faktorer (Investopedia, 2018). Genom att använda sig av miljödata för att 

utvärdera ett företags ställning kan en SWOT-analys enligt Investopedia avgöra vad 

som hjälper ett företag att uppnå sina mål, vilket/vilka hinder som måste övervinnas 

eller minimeras för att uppnå önskade resultat, hur organisationen ligger till idag och 

hur den kommer att ligga till i framtiden. Investopedia beskriver att en SWOT-analys 

oftast redovisas genom en fyrkant med fyra indelningar vilka utgör en kvadrat. 

När en SWOT-analys skapas bör organisationen vara realistisk angående dess bra och 

dåliga punkter (Investopedia, 2018). Analysen bör enligt Investopedia hållas specifik 

genom att undvika gråzoner och analyserna bör vara i förhållande till verkligheten. De 

menar även att en SWOT-analys bör vara kort, simpel och undvika komplexitet och 

överanalysering då mycket av informationen är subjektiv. Företag bör därför använda 

den som en vägledning och inte som en regel. 
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En SWOT-analys är bra för att (Trafikverket, 2018): 

• Identifiera styrkor och svagheter internt som kan vara ett hot eller en möjlighet 

för uppdraget i fråga. 

 

• Identifiera faktorer i omvärlden som kan vara ett hot eller en möjlighet för 

uppdraget i fråga. 

 

• Få syn på utmaningar och framgångsfaktorer för uppdraget och sätta 

kommunikationen i ett sammanhang. 

 

• Skapa ett underlag att utgå ifrån. 

 

• Få en kartläggning av ett problem. 

 

• Analysera aktuellt läge och tillvägagångssätt/strategier.  

För att utföra SWOT-analysen i arbetet togs en mall fram från hemsidan 

ledarskapsteknik.se. Mallen beskriver hur en SWOT-analys kan utföras för en 

restaurang, men i arbetet gjordes analysen om så den blev anpassad för drönaren i detta 

arbete. De styrkor, svagheter, möjligheter och risker/hot som drönaren har togs fram 

efter att fältstudien utförts, då med hjälp av det data som framtagits, se tabell 4. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt visas de resultat som framtagits under arbetets gång. Det innehåller 

litteraturstudie, fältstudie, FMECA och en SWOT-analys. 

4.1 Litteraturstudie 

För att se vilka drönarapplikationer som finns idag inom förvaltning av 

järnvägsinfrastruktur, gjordes en litteraturstudie där en State-of-the-art och en Best-

practice utfördes. 

4.1.1 State-of-the-art 

Drönare är flexibla vid flygning på olika höjder och vid skadliga terränger/miljöer där 

reguljära inspektionsmetoder inte kan tillämpas (Singh et.al., 2017). Därför ger 

flygbilder från drönare värdefull information för vidare analys vid dessa positioner 

(Flammini et al., 2016). Data från drönare innehåller olika svårigheter såsom 

korrigering, referering och marktester som kräver olika förbehandlingsuppgifter 

(Chumachenko och Gilevoy, 2013). Även fast svårigheterna finns har övervakning via 

drönare ett flertal fördelar, de kräver inte separata spår av datainsamling vilket leder till 

att det inte hindrar tågscheman (Singh et.al., 2017).  Datainsamlingsmetoder anses vara 

viktigt enligt Singh et.al. vid visuellt anpassade datorapplikationer. De menar även att 

framtagning av foton och videor av järnvägsspår har visat sig vara en nyckelpunkt för 

kontroll av spårsystemet. 

Att skilja mellan järnvägsspår och mark kan en teknik som kallas kantdetektion 

tillämpas. En teknik som testats och visat bra resultat är ”Canny Edge Detection” som 

använts för att urskilja kanterna av spåret för att hitta ett gradientvärde (Singh et.al., 

2017). Se figur 11 och 12 för att se hur drönaren flög vid inspektionen och tabell 2 för 

att se den data som samlades in. Med MATLAB kan enligt Singh et.al. urskiljning av 

pixlar användas för att skilja mellan mark och spår, detta för att få fram rälens profil 

uppifrån och se avvikelser i form av skador eller liknande. 
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Förkortningslista: 

 

I = Indien 

A = Australien 

It = Italien 

E = England 

An = Analytisk 

Pr = Praktisk 

Bö = Banöverbyggnad 

Bu = Banunderbyggnad 

To = Tillämpningsområde 

 

 

Figur 11. Drönare flygandes ovanför spåret (Singh et.al., 2017). 

 

Årtal Land Artikeltyp Titel Tillämpning To (BEST)

2017 I An/Pr Vision based rail track extraction and 

monitoring 

through drone imagery

Mätning av spårvidd Bö

2017 A An/Pr Photogrammetric modelling and 

drones for the effective inspection 

and management of major 

steel truss bridges –case study

Inspektion av fackverksbroar i stål Bu

Bö

2016 It An Railway infrastructure 

monitoring by drones

Övervakning av järnvägsinfrastruktur 

med drönare 

Bö

2016 It An Towards Automated Drone Surveillance 

in Railways:

State-of-the-Art and Future Directions

Järnväg, applikationer av drönarövervakning Bö

2015 E An Future of rail 2050 Infraröda sensorer för inspektion av 

växlarnas värmesystem

Bö

2017 E An/Pr Infrastructure Survey And Inspection Inspektion av infrastruktur med drönare Bö

Bu

2017 E An/Pr The Future Of Rail Surveying Inspektion av järnvägsinfrastruktur med drönare Bö

Bu

Tabell 1. State-of-the-art drönartillämpningar. Se förkortningslista under tabell. 
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Figur 12. Flygfoto taget med drönare (Singh et.al., 2017). 

 

Tabell 2. Övervakningsdata av spåret under en månad (Singh et.al., 2017). 

 

 

Modellen Geoscan 201 är en drönare av flygplanstyp, se figur 13 (Kovalenko och 

Rogachev, 2017). Dessa typer av drönare är enligt Kovalenko och Rogachev bäst 

lämpade för användning över större områden och föremål och klarar av att filma på 

avsevärda avstånd. Geoscan 201 kan flyga upp till 180 minuter (med en kamera) och 

kan filma upp till 22 kvadratkilometer varje flygning. Den måste dock p.g.a. sin design 

röra sig under hela flygningen, vilket gör att den inte har möjligheten att hovra ovanför 

ett visst läge. 
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Figur 13. Modellen Geoscan 201, fixed-wing drönare 

(https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan201/geo). 

 

En metod för att förlänga drönares tillförlitlighet är att kontrollera hur den designas 

under tillverkningsprocessen, och även att planera schemalagt underhåll för den 

(Kovalenko och Rogachev, 2017). De vanligaste anledningarna till att hårdvaran i en 

drönare havererar är, 1. Batterierna har laddats ur; 2. Motorhaveri; 3. Diverse 

mekaniska skador såsom skador på motoraxeln vilket i sin tur kan medföra en ökning 

av ljud och vibrationer (Kovalenko och Rogachev, 2017). De beskriver även att 

förebyggande åtgärder för drönarens hårdvara kan vara visuell inspektion (för att 

upptäcka fel), underhåll (ladda batterier, byte eller reparation av motor, byta 

propellerblad etc.) 

Väderförhållanden kan påverka skepnader av bilder såsom skuggor och suddiga syner, 

detta kan man hantera med hjälp av en så kallad HSV färgextrahering (Singh et.al., 

2017). Det HSV utför enligt Singh et.al. är att skepnader och missfärgningar omvandlas 

till dess riktiga färg (Hue), nyanser (mängden grått) och värde (ljusstyrka). Se figur 14 

för ett HSV-färgschema. 

 

Figur 14. HSV-färghjul (Singh et.al., 2017). 

 

https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan201/geo
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Drönare ger möjligheter att få detaljerad övervakning av stora strukturer med få enheter 

och avser lätthet och flexibilitet vid driftsättning (Flammini et al., 2016). Flammini et 

al. menar även att drönare har låga underhålls- och instrumentala kostnader. Drönare 

kan enligt Flammini et al. tillämpas där det inte finns någon kraftkälla eller trådbundna 

telekommunikationsanläggningar. De beskriver även att drönare drivs på batterier 

och/eller solpaneler och att den kan nyttja trådlös överföring mellan både drönare-

drönare och drönare-kontrollcenter. 

Det är många applikationer där drönarbaserade nätverkssensorer skulle kunna förbättra 

mänskliga förmågor av uppfattning och kontroll. Relevanta exempel är automation, 

industriell- och kommersiell byggnadsövervakning för säkerhet och trygghet 

(Flammini et al., 2016). I synnerhet vad som gäller för järnvägssäkerhetsövervakning, 

så betraktas drönarbaserade nätverkssensorer enligt Flammini et al. som ett behov av 

operatörer. Eftersom järnväg sträcker sig långt kan det även enligt Flammini et al. bli 

svårigheter att tillhandahålla nätaggregat och kommunikationsanläggningar för 

uppladdning av drönaren på ett smidigt sätt. En ytterligare begränsning för drönare är 

enligt Flammini et al. räckvidden mellan fjärrkontrollen som antingen är kopplat med 

Wi-Fi, eller genom en radiolänk som tillhandahålls av en handhållen radiosändare och 

en mottagarmodul på drönare. 

Ett projekt utfördes i Queensland, Australien, där fotogrammetrisk modellering med 

hjälp av drönare gjordes för att effektivt inspektera och hantera stora fackverksbroar i 

stål, se figur 15 (Chan et al., 2017). Drönaren som användes är av modell DJI S900 och 

har enligt Chan et al. en 25 MP digital SLR kamera som är monterad på 

kardanupphängningen, och som kan producera högupplösta bilder med en upplösning 

på 6000 x 4000 pixlar. Chan et al. beskriver att kameran var monterad under drönaren 

vid inspektionerna och kunde med 30 % vinkel titta uppåt innan propellrarna började 

skymma delar av bilderna.  

I detta fall användes drönaren av två personer, en som flög den och en som styrde 

kameran. Med tanke på de stora avstånden (Cairns till Rockhampton), fanns ett 

komplett extra drönarsystem med för att på så vis säkerställa fullständig redundans om 

ett fel på den ordinarie drönaren skulle inträffa (Chan et al., 2017). Eftersom 

behandlingen av det data som drönaren tog fram måste göras på annan plats, kunde inte 

kvaliteten enligt Chan et al. säkerställas förrän efter inspektionerna var färdiga. De 

menar även att planeringen och metoden för datainsamlingen är väldigt viktig. 
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Figur 15. Drönare flygandes bredvid fackverksbro (Chan et al., 2017). 

 

För detta projekt gjordes en detaljerad tillståndskontroll med hjälp av drönare för att få 

fram bilder över brostrukturen för olika höjder, vinklar och avstånd från strukturen 

(Chan et al., 2017). Vid den initiala flygningen så flög drönaren enligt Chan et al. ca 30 

meter från strukturen för att på så vis säkerställa att få med hela strukturen i 

fotografierna. Det gjordes på detta sätt för att framställa en initial baslinjepunktsmodell. 

Med hjälp av denna kunde mer detaljerade bilder byggas in i den slutliga 

fotogrammetriska modellen.  

Fördelen med drönare är den geografiskt rumsliga data som lagras i de tagna bilderna 

vilket effektiviserar inriktningsprocessen, samt möjligheten att få med en större yta 

jämfört med tidigare metoder (Chan et al., 2017). Bilderna från drönaren lagras enligt 

Chan et al. i ett icke-komprimerat RAW-format och konverteras sedan till ett förlustfritt 

högupplöst bildformat, exempelvis TIF. Dessa bilder förs sedan in i den 

fotogrammetriska bearbetningsprogramvaran där fotogrammetriska modeller av 

fackverksbroarna kunde studeras vidare, se figur 16. 
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Figur 16. 3D-modell av fackverksbro (Chan et al., 2017). 

 

Projektet resulterade i över 21,000 tagna bilder och 7,000 fackverksbroar i stål som 

inspekterats kollektivt (Chan et al., 2017). Användningen av drönare gjorde det möjligt 

enligt Chan et al. att få detaljerade bilder med en hög upplösning. Det ledde även till 

att inspektionen av 11 fackverksbroar längs den norra kustlinjen gjordes under 9 dagar 

och med 80 % av de traditionella inspektionskostnaderna borttagna. Traditionella 

inspektionsmetoder krävde 3–5 dagar per bro, vilket innebär att det blev tidsbesparingar 

i storleksordningen om 80 % med hjälp av drönaren och dessutom behövde inga spår 

stängas av. Det projekt som utfördes visade att det enligt Chan et al. finns en hel del 

fördelar med att använda sig av drönare vid inspektion av järnvägsbroar. En av dessa 

är möjligheten att inspektera svåråtkomliga brostrukturer och/eller områden som inte 

anses vara möjliga att ta ur drift för att inspekteras. 

Användningen av drönare för datainsamling, för att på så vis göra en fotogrammetrisk 

modell, leder till att kostnaderna som är associerade med de traditionella 

tillståndskontrollerna av fackverksbroarna reduceras med 80 % (Chan et al., 2017). 

Drönare visade sig även reducera inspektionstiden av broarna med ca 80 % enligt Chan 

et al. samt att de följdförluster som blir av att ta spåret ur drift minskade markant. Det 

visade sig dock fortfarande vara begränsningar med drönarinspektioner, 20 % av de 

komponenter som skulle inspekteras i fackverksbroar, kunde inte inspekteras. 

Chan et al. skriver däremot att drönare inte anses vara en lämplig ersättare för de 

traditionella manuella inspektionerna. De kan snarare användas som ett sätt att 

identifiera olika problemområden och sedan samverka med manuella inspektioner för 

att inrikta sig på specifika områden. Drönaren skulle även kunna förkorta tiden för när 

en manuell inspektion krävs. 
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Den nederländska infrastrukturförvaltaren ProRail använder sig idag av drönare 

utrustade med infraröda sensorer för att kontrollera växelvärmen på tågspåren, se figur 

17 (Arup, 2015). Om växlarna har frusit får inte tågen köra på spåret, vilket i sin tur 

kan leda till förseningar (Flammini et al., 2016). Flammini et al. skriver även att en 

flygundersökning utförts i Indien med drönare mellan Sakleshpur och Subramanya, för 

att inspektera alla sårbara områden nära järnvägsspåren som drabbats av en 

naturkatastrof. Drönarundersökningen var klar efter två dagar i förhållande till en vecka 

som det tog för underhållsoperatörerna som inte använde drönare (Kumar, 2016). Det 

sparades mycket tid och pengar och det blev även bra kvalitet på flygfotona. I Tyskland 

har även det nationella järnvägsbolaget Deutsche Bahn testat mikrodrönare för att 

bekämpa graffiti på deras egendom, borttagningen av graffitin kostade 6 miljoner Euro 

år 2012 (Arup, 2015). 

 

Figur 17. Foto taget med drönare utrustad med infraröda sensorer (Arup, 2015).  

Drönarsensorer skulle kunna dra nytta av lämpliga integrationsplattformar för 

heterogena sensorsystem som möjliggör sammansmältning av information (Intervju, 

Linnéuniversitetet). Dessa plattformar är inte bara mellanvara för sensornätverk, men 

programvaruarkitektur möjliggör utplacering av applikationer baserade på flera olika 

drönare/sensorer, vilket gör att applikationerna enkelt kan nås av ett nätverk (Lynch 

och Loh, 2006). Drönarsensorer samt fixerade sensorers information skulle tillåta en 

ökning av pålitlighet och tillförlitlighet av åtgärdsdata eller detekterade händelser 

(Flammini et al., 2016). Det skulle också tillåta denna design och automatisering att 

kunna upptäcka mer komplexa hotscenarier baserat på fler drönare/sensorer 

(Flammini et al., 2008). 
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Målet med drönarbaserad övervakning av järnväg, är att få en omfattande bild av de 

hot som kan finnas på järnvägsinfrastrukturen (Flammini et al., 2016). Inom 

järnvägsinfrastruktur, kan drönare anpassas för fem applikationer vilka Flammini et al. 

beskriver. 

1. Inspektion av strukturer speciellt för kritiska delar såsom broar och tunnlar, för 

feldetektion i form av sprickor eller liknande. 

2. Miljöövervakning i form av, brand, explosioner och översvämningar längs 

spåret. 

3. Trygghetsövervakning av fysiska orsaker i form av stöld, graffiti eller om någon 

flyttat exempelvis en skylt. 

4. Säkerhetssövervakning där man tidigt kan detektera fellägen på spåret eller 

föremål som ligger på spåret. 

5. Situationsbedömning och krisbedömning, d.v.s. övervaka olycksscenarier. 

Drönare skulle även kunna användas för korta schemalagda uppdrag för att exempelvis 

automatiskt övervaka överträdelser och skadegörelser mot tåg och järnväg (Flammini 

et al., 2016). Det skulle även vara möjligt att kontrollera tågens rutt och på så vis 

upptäcka om det finns några hot eller avvikelser på järnvägen. Flammini et al. beskriver 

att det har visats att drönarforskning och teknikutveckling ger alltmer nya medel som 

stöder integrationen av hårdvaru- och mjukvarukunskaper. Faktum är att 

drönarbaserade sensorer kan integrera i befintliga säkerhetsövervakningssystem genom 

lämpliga sensorintegrerade plattformar. 

Om en järnväg är utrustad med GSM-R (standardiserad inom ramen för ERTMS) bör 

det vara möjligt att implementera ett automatiskt drönarbaserat övervakningssystem 

längs järnvägsspåren (Flammini et al., 2016). De beskriver även att genom att nyttja 

GSM-R/GPRS WAN anslutningen bör drönare kunna fjärrstyras för att på så vis 

inspektera en hel järnvägslinje (100-tals km) och dessutom laddas trådlöst via 

landningsplattor monterade på den befintliga infrastrukturen. Vid markbaserade 

landningsplattor skulle även enligt Flammini et al. större data kunna laddas ned, via 

exempelvis Wi-Fi.  

Integrerade och fjärrstyrda drönare kan komma att bli väldigt intressant för 

infrastrukturförvaltare och andra kunder p.g.a. kostnadseffektiviteten, enkelheten vid 

installation samt billigt underhåll (Flammini et al., 2016). 
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4.1.2 Best-practice 

Drönares flexibilitet och enkelhet tillämpas av nya industrier varje dag 

(Railwayinnovation, 2017). En ökning av drönare inom industrier som lantbruk, 

postleveransföretag och försäkringsbolag har enligt Railwayinnovation 

uppmärksammats, vilket kan bero på att drönare har blivit mer överkomliga då priset 

på dem har minskat. Det förutspås även att den globala marknaden för drönare och 

tekniken för dem kommer att nå ca 127 miljarder dollar i värde redan år 2020 (enligt 

Railwayinnovation var det värdet 2 miljarder dollar år 2016). 

Drönare har varit lockande inom järnvägsindustrin (Railwayinnovation, 2017). Enligt 

Railwayinnovation har under de senaste åren konsulter såsom innovatörer arbetat med 

experter inom drönarteknologi, för att på så vis hitta lösningar till några av de 

nyckelutmaningar som järnvägsindustrin möter idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E = England 
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Årtal Land Artikeltyp Titel Tillämpning To (BEST)

2017 E An 3 ways drones could change the

railway industry

Övervakning av infrastruktur

Uppkoppling

Utredning av olyckor

Bö

2017 S An/Pr Drones or Unmanned 

Aircraft Systems (UAS)

Inspektion av järnväg Bö

2017 E An/Pr The Future of Rail Surveying Inspektion av järnvägsinfrastruktur

med drönare

Bö

Bu

2017 E An/Pr Infrastructure Survey and Inspection Inspektion av infrastruktur med drönare Bö

Bu

Tabell 3. Best-practice drönartillämpningar. Se förkortningslista under tabell. 
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Det finns enligt Railwayinnovation åtminstone tre nyckelområden där drönarteknologi 

skulle kunna ha en positiv inverkan på järnvägsindustrin: 

 

1. Övervakning av infrastruktur 

 

En klar fördel med drönare är att de kan få fram högupplösta högkvalitativa 

bilder från en viss höjd. Vissa drönare tar bilder som har så hög kvalitet att det 

går att upptäcka små försämringar som har blivit i infrastrukturen. Några 

ingenjörer vid universitetet i Bauhaus gjorde en studie där de använde sig av 

drönare för att övervaka stödväggar. Med hjälp av fotogrammetri kunde sedan 

det visuella data som drönaren tog, användas för att upptäcka deformationer i 

stödväggarna. En stor fördel med drönare är att svåråtkomliga områden kan 

dra nytta av drönarnas möjligheter att avlägset få fram detaljerade data om 

infrastrukturen. Drönare kan hjälpa att minska risken, tiden, och kostnaden för 

att komma åt svåråtkomliga områden. Drönare gör det även möjligt att få fram 

noggranna data för att stödja den intelligenta hanteringen av fjärrinfrastruktur, 

och då öka järnvägsförmågan och livslängden för järnvägen. 

 

2. Uppkoppling 

 

Inom järnvägsindustrin finns ett problem med att passagerare är frustrerade 

över att de tappar anslutningen till WiFi-nätverket ombord på tåget. Detta är 

ett stort problem för kundnöjdheten inom järnvägsindustrin. Anledningen är 

de långa tunnlar och långa delar med avlägsna regioner som järnvägen går 

igenom. Både Facebook och Google forskar i om det kommer vara möjligt att 

använda sig av drönare för att öka WiFi-anslutningen runt om i världen. År 

2015 började regeringen i Storbritannien att undersöka om det går att använda 

drönare för att följa tåg och då via dem bidra med en internetanslutning till 

passagerare. Det finns dock begränsningar i vissa länder som gör det olagligt 

för en drönare att flyga så nära människor och fordon för att detta ska vara 

möjligt. Facebook har idag drönare som har testat att flyga på en höjd mellan 

18 – 27 km, långt ifrån turbulens, stormar och kommersiella flygplan. 

 

3. Utredning av olyckor 

 

Drönare används alltmer vid utredningar av järnvägsolyckor. 

Järnvägsolycksutredningsbranschen (RAIB) har använt sig av drönare i över 

ett år för att på så vis ta bilder över olyckor, vilka ofta kan vara svåra att nå på 

andra sätt. För RAIB har drönare visat sig vara ett betydlig billigare alternativ 

att använda sig av än helikoptrar vilket de använde sig av tidigare. Drönare 

gör det även lättare att komma åt områden som skulle ha varit förbjudna för 

helikoptrar att åka till p.g.a. närheten till trådar och trådledningar. I 

olycksutredningarna användes drönare för att få fram visuell, termisk och 
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multispektral data. Såväl som att fånga viktiga data, minskar drönare även 

riskerna som kan uppstå om människor färdas till olycksplatsen för att utreda 

den. 

 

NetworkRail (2017) har använt sig av drönare i ett projekt med syfte att förbättra 

förmågan hos järnvägen som går mellan Exeter och Newton Abbot i England. Drönare 

används för att inspektera järnvägen för regelbundet underhåll eller efter en olycka 

(NetworkRail, 2017). Drönare är enligt NetworkRail en kostnadseffektiv lösning för att 

på nära håll kunna inspektera svåråtkomliga strukturer t.ex. byggnadstak, 

kommunikationsmaster och trådledningar. NetworkRail beskriver att drönare med hjälp 

av den högteknologiska utrustningen kan få fram filmer och bilder av järnväg och 

järnvägsinfrastrukturen, för att på så vis få en större förståelse av olika problem och var 

behov av reparationer finns.  

Genom att göra inspektioner från luften kan järnvägen hållas öppen och risken för 

personskador är även reducerad (NetworkRail, 2017). NetworkRail menar att tågen kan 

köras även om en inspektion utförs vilket ökar prestandan och tillförlitligheten, och 

eftersom inga personer behöver befinna sig på spåret så ökar även säkerheten. I detta 

projekt startade drönaren från en båt som låg längs kustlinjen, drönaren styrdes även 

från båten. Användningen av drönare gjorde enligt NetworkRail att det gick betydligt 

fortare att få tag på närbilder och filmer än vad det gjorde tidigare när helikoptrar 

användes. Det var även betydligt säkrare och visade sig vara mindre påträngande för 

lokalsamhället. 

Drönaren som användes vägde 7 kg, hade tillstånd att flyga upp till 500 meter från 

piloten av drönaren, hade tillstånd att flyga 122 m i höjd från piloten och hade en flygtid 

som var ca 20 min (NetworkRail, 2017). Besättningen består vanligen av minst två 

stycken, en som flyger drönaren och en som styr kameran. Vilken kamera som används 

beror på vilken typ av uppdrag som utförs. Kameran som användes kan enligt 

NetworkRail filma i HD, 4K, och ta högupplösta bilder. Drönaren har även en inbyggd 

funktion (Geospatial Environment Online, GEO) som gör att den inte kan flyga över 

begränsade områden och den har även en funktion (Return to home, RTH) som gör att 

den automatiskt kan flyga tillbaka till startpositionen. RTH kan enligt NetworkRail 

utlösas om drönaren tappar signalen med fjärrkontrollen, om det är störningar i 

signalerna eller om den börjar få lågt batteri. 

I England har en hel del projekt med drönare utförts. Företaget Plowman Craven, med 

huvudkontor i Harpenden, har tillverkat en drönare kallad ”Vogel R3D”, se figur 18. 

Företaget anser att Vogel R3D är den drönare som kan ta fram 3D-data med högst 

noggrannhet (PlowmanCraven, 2017). De anser även att den kan ta fram data med 

högre noggrannhet än vad traditionella metoder som statisk laserskanning eller 

tåg/vagn-baserade skanningssystem kan. Plowman Craven påstår att drönaren klarar av 

att göra en omfattande inspektion av järnvägsinfrastruktur med en noggrannhet under 

5 mm och under en väldigt kort tid jämfört med tidigare mätmetoder. De menar att 
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Vogel R3D ska klara av att ta fram bilder och filmer på de mest trafikerade områdena 

från 25 m höjd. Detta innebär att den arbetar på ett säkert avstånd, som innebär att tågen 

kan gå som vanligt och att ingen personal behöver bege sig ut på spåret, se figur 19. 

Detta resulterar i sin tur i stora tids- och kostnadsbesparingar för järnvägsföretagen. 

Plowman Craven beskriver att drönaren använder sig av en s.k. UAV-plattform och en 

100-MP kamera, som har tagits fram genom flera år av expertis inom laserskanning och 

fotogrammetri vilka är baserade på robusta undersökningsprinciper, se figur 20 för en 

bild som Vogel R3D har tagit från 25 m höjd och som zoomats in. 

 

 

Figur 18. Vogel R3D (PlowmanCraven, 2017). 

 

 

Figur 19. Vogel R3D ovanför spårområdet (PlowmanCraven, 2017). 
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Figur 20. Bild tagen med Vogel R3D på 25 m höjd, inzoomad (PlowmanCraven, 2017). 

 

Fördelar med att använda drönaren ”Vogel R3D” för tillståndsövervakning 

(PlowmanCraven, 2017): 

 

• Mindre risk – Tar bort behovet att fysiskt behöva gå ut på spåret, vilket ökar 

säkerheten 

 

• Mindre kostnad – Färre material som behövs för att bl.a. blockera spåret, färre 

arbetskraft i form av personal, mer kostnadseffektivt 

 

• Mindre tid – Korta program med snabb datainsamling 

 

• Snabbt – Snabb mobilisering 

 

• Värde – Kan komplettera manuella undersökningar vilket förbättrar resultatet, 

kommer åt annars oåtkomliga områden 

 

• Högre noggrannhet – Ska klara en noggrannhet under 5 mm, ökad kvalitet och 

kvantitet på insamlade data 
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4.1.3 Vad Trafikverket har gjort med drönare 

Trafikverket har gjort ett test med drönare i samarbete med NCC år 2014. I testet mättes 

sättningar med drönare på en förbelastad vägbank på torv och lera (Trafikverket, 

2014b). Syftet var att ta reda på för- och nackdelar och skapa sig erfarenhet inför 

liknande mätningar i kommande projekt. Mätningarna gjordes på väg 56 mellan Heby 

och Tärnsjö. Drönaren följde Ground Control Points (GCP), se figur 21, för att kunna 

följa vägbanken och få bilder på rätt ställe av den (Intervju, NCC). De bilder som togs 

med drönaren lades in i ett fotogrammetriskt program som sedan skapade en 3D-bild 

över vägbanken, se figur 22 (Trafikverket, 2014b). I 3D-bilden kunde sedan mätningar 

göras. 

 

 

Figur 21. Ground Control Points (GCP) (Trafikverket, 2014b). 

 

 

Figur 22. 3D-bild över vägbanken (Trafikverket, 2014b). 
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4.2 Fältstudie 

För att se vilka möjligheter det finns vid implementering av drönare inom förvaltning 

av järnvägsterräng utfördes en fältstudie. Detta avsnitt avser de tester som utförts med 

drönaren vid bandel 136 och 137. Drönaren var alltid inom synhåll för piloten vid alla 

tester som utfördes samt att ett drönarpilottest från Transportstyrelsens hemsida 

utfördes, se bilaga 6. Även de regler som finns för flygning med drönare följdes, se 

avsnitt 2.5.1. 

4.2.1 Resultat framtagna från drönartest 

 

 

Fotografi 1. Inspektion av viltstängsel på bandel 137. 

 

Drönaren kan inspektera att nät, stolpar, infästningar och taggtråd är hela och intakta 

samt att kanttrådar är sträckta. Här syns det att nätet har lossnat från stolpen samt att 

kanttråden inte är sträckt. Detta går då att kontrollera med drönare enligt Trafikverkets 

krav ”Att kanttråd är sträckt”. Även ett riskträd syns vilket enligt Trafikverkets krav är 

prioritering av anmärkning V. 
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Fotografi 2. Inspektion av viltstängsel på bandel 137. 

Här är inte stolparna raka vilket innebär att viltstängslet har förlorat en del av sin 

funktion. Drönaren ger snabb information om en sådan händelse vilket medför att 

åtgärder snabbare kan utföras. Detta går då att kontrollera med drönare enligt 

Trafikverkets krav ”Att stolpar står tillräckligt rakt så att funktionen hos hägnaden 

upprätthålls”. 
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Fotografi 3. Inspektion av viltstängsel på bandel 137. 

Drönaren visar att avståndet mellan nät och mark är tillräckligt litet för att försvåra 

passage för vilt och tamdjur som kan finnas i området. Detta går att kontrollera med 

drönare enligt Trafikverkets krav ”Att avståndet mellan nät och mark är tillräckligt litet 

för att försvåra passage för vilt och tamdjur som kan finnas i området”. 

 

 

Fotografi 4. Inspektion av viltstängsel på bandel 137. 

Här syns det att vegetation har börjat växa in i viltstängslet. Detta kan förhindra 

viltstängslets funktion. Detta går då att kontrollera med drönare enligt Trafikverkets 

krav ”Att hägnaden är fri från funktionshindrande vegetation”. 
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Fotografi 5. Inspektion av dike på bandel 136. 

 

Det finns träd som kan förhindra dikets funktion, blockera vattenflöde och blockera 

sikten på järnvägen om det är i kurvor. Detta går då att kontrollera med drönare enligt 

Trafikverkets krav ”Vilka hinder det finns, t.ex. blockeringsobjekt, buskar eller träd i 

diket” samt ”Väldigt stor växtlighet innehållande träd och buskar som inkräktar det fria 

rummet”. 

Besiktningsanmärkningar för ”Väldigt stor växtlighet innehållande träd och buskar som 

inkräktar det fria rummet”: 

• Prioritet V för besiktningsklass B3, B4 och B5. 

 

• Prioritet Ö för besiktningsklass B1 och B2. 
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Fotografi 6. Inspektion av vatten i dike på bandel 137. 

 

Vatten i dike ovanför järnvägen är viktigt att kunna kontrollera. Detta kan då lättare 

utföras m.h.a. drönare som antingen tar bilder eller filmer för vidare analys. Detta går 

att kontrollera med drönare enligt Trafikverkets krav ”Stillastående vatten i lutande 

terräng ovanför järnväg”. 

 

 

Fotografi 7. Översiktsbild av spårområdet på bandel 136. 

 

Överblick av järnvägen där drönaren kan inspektera vegetation i makadamen och 

genom det kunna dokumentera om besiktning krävs. I detta fall fritt från växtlighet i 

makadam, ingen besiktningsanmärkning. Se figur 5 för jämförelse mot Trafikverkets 

besiktningskrav. Här syns även att servicevägen har blivit översvämmad.  
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Fotografi 8. Översvämning serviceväg på bandel 136. 

 

I fotografi 7 syns en del av servicevägen som har blivit översvämmad, i fotografi 8 syns 

fortsättningen av vägen.  

 

 

Fotografi 9. Inspektion av spårområdet på bandel 136. 

Detta visar stor växtlighet över hela spårområdet vilket ger besiktningsanmärkning 

prioritet Å oavsett besiktningsklass. Se figur 6 för jämförelse mot Trafikverkets krav. 
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Fotografi 10. Inspektion av viltstängsel samt röjningsrester på bandel 137. 

 

Röjningsrester är lämnade samt att träd har fallit över viltstängsel vilket försämrar 

funktionen. Enligt Trafikverkets krav ska hela stammar med stamdiameter större än 1 

cm efter vegetationsröjning utförts, transporteras bort eller flisas snarast. Dock senast 

inom 14 dagar. Hägnaden ska även vara fri från funktionshindrande vegetation. 

 

 

Fotografi 11. Inspektion av varningsmärke på bandel 136. 

 

Drönaren har inspekterat att varningsmärken är uppsatta och har god funktion, detta går 

då att kontrollera med drönare enligt Trafikverkets krav: ”Att märket inte är skadat, har 

avflagnad eller avvikande färgnyans jämfört med nytt märke”, 
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”Att tillräcklig sikt mot vägmärken föreligger för vägtrafikant”, ”Uppsatta vägmärken 

får inte döljas av omgivande vegetation utan ska vara läs och synbara på rimligt avstånd 

i förhållande till märkets placering” och ”Kontrollera att avståndet mellan skylt och 

vegetation är tillräckligt så att det inte föreligger risk för igenväxt närmaste året (nästa 

besiktningstillfälle)”.  

 

4.3 Tillståndsbedömning med drönare 

4.3.1 Det som drönaren, som användes i fältstudien, även kan inspektera enligt 

avsnitt 2.4.1 ”Trafikverkets krav för säkerhetsbesiktning av fasta 

järnvägsanläggningar” är: 

 

• Att skyltar är läsbara, oskadade och fastsatta på ett betryggande sätt. 

 

• Släntens ungefärliga lutning. 

 

• Väldigt stor växtlighet innehållande träd och buskar som inkräktar det fria 

rummet. Se figur 7 som visar Trafikverkets krav samt fotografi 9 som visar att 

drönaren kan upptäcka stor växtlighet. 

 

• Lågt ansatta grenar och skott på stubbar, som ska avlägsnas. 

 

• Att vegetationsröjning har utförts minst 1,5 m runt bomdriv, kryssmärken, 

signaler, skyddsanordningar och portaler samt övriga teknikutrymmen.  

 

• Att vegetationsröjning har utförts för att säkerställa fri sikt vid plankorsningar. 

 

• Att det inte ligger röjningsrester vid: 

 

– Signal, tavla, skylt, bomdriv eller teknikhus. 

– Öppningsområdet för grind och dörr.  

 

• Att röjda stammar inte får lämnas ståendes kvar utan ska lämnas liggandes på 

marken, samt att röjningsrester inte får lämnas i högar utan ska spridas ut.  

 

4.3.2 Det som drönaren, som användes i fältstudien, inte kan inspektera enligt 

avsnitt 2.4.1 ”Trafikverkets krav för säkerhetsbesiktning av fasta 

järnvägsanläggningar” är: 

 

• Om grundläggningen vid hägnaden är stabil. 

 

• Jordningen och sektioneringen av hägnaden. 
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• Djupet på diket. 

 

• Lutningen i dikets längdriktning. 

 

• Hur genomsläppligheten är hos bankmaterialet. 

 

• Om överdiken har svackor som kan orsaka infiltration i slänter. 

 

• Exakt höjd på kvarvarande vegetation efter röjning. 

 

• Om skyddsjordningen sitter fast i grinden i båda ändarna.  

 

• Att eventuella plattformar, trappor och skyddsräcken är utan anmärkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

4.4 FMECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumnen längst till vänster, i figur 23, beskriver vilken besiktningsdel det är i 

respektive TDOK. Nästa kolumn beskriver de nuvarande detekteringsmetoderna för 

besiktningsdelarna. Dessa två kolumner är från Trafikverkets databas. De två 

kolumnerna till höger beskriver på vilket sätt drönare kan tillämpas och ger en 

beskrivning över hur inspektioner skulle kunna gå till. De har skapats för att kunna 

jämföra vad drönare kan göra. Detta är ett urklipp från Trafikverkets fullständiga 

FMECA (förutom de två högra kolumnerna som är skapade i efterhand), risktal och 

liknande faktorer hanteras därför inte i detta arbete. För fullständig FMECA för detta 

arbete se bilaga 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Urklipp av en FMECA från Trafikverket där tillämpningsområde för drönare redovisas. 
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4.5 SWOT-analys 

I detta avsnitt redogörs en SWOT-analys som har utförts för drönaren i detta arbete. 

Den visar de olika styrkor, svagheter, möjligheter och risker/hot som kan finnas när 

tillståndsbedömning av järnvägsterräng utförs. SWOT-analysen är baserad utifrån 

fältstudien i detta arbete. 

4.5.1 SWOT-analys på drönaren vid inspektion av järnvägsterräng 

 

Figur 24. Illustrativ bild av SWOT-analysens olika delar. 
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Tabell 4. SWOT-analys för drönaren vid tillståndsbedömning av järnvägsterräng. 

Styrkor 

• Bra kvalitet på filmer/foton 

• Flexibelt verktyg 

• Tidseffektivt verktyg 

• Tar bort personskaderisk 

• Brett synfält 

Svagheter 

• Begränsad batteritid 

• Klarar inte drift vid nederbörd 

• Begränsat temperaturintervall 

• Begränsad drift vid vind 

• Drönaren måste vara inom 

synhåll för piloten 

Möjligheter 

• Enkelt att inspektera 

• Tidsbesparing 

• Kostnadsbesparing 

• Samarbeta med andra 

verksamheter 

• Förbättra arbetsmiljön för 

personal 

 

Risker/Hot 

• Flyga in i kontaktledning 

• Flyga in i tåg 

• Flyga in i objekt 

• Väderförhållanden 

• Magnetfält som stör drönarens 

kompass 

 

Styrkor: De styrkor drönaren har vid inspektion av järnvägsterräng är att kameran som 

finns tar fotografier och filmer i hög upplösning, detta medför att det detaljerat går att 

se var ett fel kan vara. Drönaren är väldigt flexibel och är lätt att frakta samt är den 

tidseffektiv då det är lätt att starta och påbörja en flygning vilket också gör att 

inspektioner inte är så tidskrävande. Om inspektioner av järnvägsterrängen skulle 

utföras finns det alltid en risk att (om tågtrafik finns) inspektörerna kan bli skadade av 

förbipasserande tåg. Är det en drönare som inspekterar järnvägsterrängen tas 

personskaderisken helt bort, samt att tågtrafiken inte störs. Drönaren kan ge en 

överskådlig bild, då den skapar ett brett synfält över järnvägsterrängen och de bilder 

och filmer som tas kan senare analyseras närmare. 

Svagheter: Några svagheter drönaren har är batteritiden, för majoriteten av de 

kommersiella drönare är batteritiden ca 30 minuter vilket gör att sträckorna som ska 

inspekteras måste tas i etapper. Drönaren kan heller inte flyga vid nederbörd då 

propellrarna samt elektroniken i drönaren kan fallera. En del drönare, bland annat den 

som används i detta arbete, kan endast färdas i ett visst temperaturintervall. Det 

vanligaste är mellan 0ºC och 40ºC vilket är ett problem om inspektionerna ska utföras 

på vintern. Drönaren har en begränsad drift vid vind, det finns ett angivet intervall för 

hur mycket vindmotståndet kan vara för att drönaren ska kunna flyga, drönaren 

rekommenderas inte att köras i luften vid vindar högre än 10 m/s. En till stor svaghet 

med drönare är att de alltid måste vara inom synhåll för piloten, vilket innebär att 

inspektionsradien blir begränsad. 

 



 

56 

 

Möjligheter: Det finns en hel del möjligheter vid användning av drönare vid inspektion 

av järnvägsterräng. En möjlighet är att det blir lättare kan komma åt och filma 

svåråtkomliga terränger. Detta ger i sin tur en tidsbesparing då en person fysiskt inte 

behöver beträda järnvägsspåret och terrängen, vilket i sin tur kan ge en 

kostnadsbesparing då färre resurser behöver tas in, samt att inspektionerna inte blir lika 

tidskrävande. En stor möjlighet med drönare är att andra verksamheter kan samarbeta 

vid inspektioner, entreprenörer kan lättare få snabba arbetsorder med den information 

de behöver vilket leder till att de olika parterna kan spara både tid och pengar på detta. 

En till möjlighet är att personalens arbetsmiljö kan förbättras då de fysiskt inte behöver 

beträda inspektionsområdena. 

Hot: De finns en del risker och hot med att framföra en drönare i närheten av ett 

järnvägsspår. En är att det finns risk att piloten råkar styra in drönaren i en 

kontaktledning, vilket gör att drönaren förmodligen fallerar. Det andra är om drönaren 

är i närheten av tågtrafik vid spåret, drönaren kan då krascha med tåget och orsaka stopp 

i tågtrafiken. Beroende på vad som ska inspekteras med drönaren, finns det alltid en 

risk att den flyger in i objekt vilka kan vara träd, buskage, kontaktledningar eller 

liknande. Ett till hot är väderförhållanden, om en inspektion utförs finns alltid risken att 

väderförhållandena ändras, vilket skulle kunna innebära att en inspektion måste 

avbrytas p.g.a. stark vind eller nederbörd. Ännu ett hot är magnetfält vid järnvägsspår, 

kontaktledningarna är elektrifierade vilket skapar magnetfält runt de (Intervju, LTU). 

Dessa fält kan då störa drönarens kompass vilket kan göra att den inte kan stabilisera 

sig vilket i sin tur kan leda till att den kraschar. 
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5 Diskussion 

Avsnittet kommer att tolka och värdera de resultat som framtagits under studiens 

gång, samt ge en implementeringsplan för hur drönare kan användas i Trafikverkets 

verksamhet. 

5.1 Tolkning och värdering av resultaten 

Detta avsnitt kommer att tolka och värdera State-of-the-art, Best-practice, Fältstudie, 

FMECA och SWOT-analys, mest fokus läggs på fältstudien. 

5.1.1 State-of-the-art 

Utifrån SOTA kan man se en hel del olika vetenskapliga artiklar som beskriver 

tillämpningsområden för drönare. Som man kan se i avsnitt 4.1.1 har tester utförts i 

Indien (Singh et al.) där drönare har använts för att mäta spårvidden på järnväg. Enligt 

tabell 2 flög de på 375–382 m höjd, men enligt figur 11 och 12 kan man tydligt se att 

så inte var fallet. Vi anser att det är ett skrivfel i tabell 2 där ”Altitude (m)” förmodligen 

ska vara ”Altitude (cm)” eftersom det är enheten som används i resten av tabellen. I 

tabellen visas det även den spårvidd som är i verkligheten, och vad drönaren har 

uppmätt. Värdena är mellan 0,34 – 1,05 cm i avvikelse vilket inte är tillåtet enligt 

Trafikverkets krav (Trafikverket, 2015a). Enligt Trafikverkets krav ska mätosäkerheten 

vara +/- 1 mm (0,1 cm). Denna metod hade därför inte fungerat att använda i 

Trafikverkets verksamhet. Vi anser att detta arbete är en bra grund för fortsatta studier 

inom drönartillämpning för avvikelser i spårvidd. Det som borde undersökas inom 

Trafikverket är hur deras verksamhet skulle kunna fortsätta forska inom detta område. 

Vi anser att fixed-wing drönare skulle fungera bra om mer övergripande inspektioner 

skulle utföras, av exempelvis bangårdar eller andra öppna ytor då den tar bilder rakt 

ovanifrån. Den skulle dock inte fungera så bra om inspektioner av järnvägsterräng ska 

utföras, då det ovanifrån är svårt att se vilket skick ett viltstängsel är i. Vi anser därför 

att inspektion av järnvägsterräng bör göras med en helikopterdrönare (vilken är den typ 

av drönare som har använts under fältstudien i detta arbete), då den kan flyga i relativt 

trånga och svåråtkomliga områden vilket en fixed-wing drönare inte bör kunna göra. 

En fixed-wing drönare kan heller inte hovra, detta gör att helikopterdrönare är bättre 

lämpade för inspektioner av järnvägsterräng då bra kvalité av fotografier kan kräva att 

drönaren måste stanna upp på en specifik plats. 

Det projekt som utfördes i Queensland, Australien, använde sig av drönare för att 

inspektera fackverksbroar i stål, se figur 15. Genom att använda drönare sparades det 

en hel del tid och pengar, och en 3D-modell utav bron kunde tas fram, se figur 16. Även 

om drönare visade sig vara ett snabbt och kostnadseffektivt verktyg, ansåg Chan et al 

(2017) att drönare inte bör vara en lämplig ersättare för traditionella manuella 

inspektioner. Detta tycker vi är väldigt intressant då de inte ville ersätta de traditionella 

metoderna även om de var tids- och kostnadseffektiva. I artikeln framgår det att det var 

problem då 20 % av komponenterna i fackverksbroarna inte kunde inspekteras med 

drönare. Detta anser vi är ett bra argument för att använda drönare vid inspektioner av 

järnvägsterräng eftersom det då inte krävs samma noggrannhet som vid inspektioner av 
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broar, det bör ändå generera i ungefär samma tids- och kostnadseffektivitet som för 

projektet i Australien. Drönaren får med allt som behövs vid inspektioner av 

järnvägsterräng vilket kan synas i fältstudien, avsnitt 4.2. 

Som nämnt i avsnitt 4.1.1 har den nederländska infrastrukturförvaltaren ProRail använt 

sig av drönare för att kontrollera växelvärmen i sina spår, se figur 17. Vi anser att 

Trafikverket bör kunna använda sig av drönare för att utföra sådana inspektioner under 

vintertid, se avsnitt 5.2 där figur 26 visar ett förslag på en drönare som skulle kunna 

utföra sådana inspektioner. 

5.1.2 Best-practice 

Utifrån avsnitt 4.1.2 nämns det ett antal områden där drönare kan tillämpas. I England 

finns ett företag som heter Plowman Craven som har tillverkat en drönare kallad Vogel 

R3D, se figur 18. Denna typ av drönare anser vi är något som Trafikverket bör kunna 

inskaffa eller efterlikna, då den är utformad för att göra inspektioner av järnvägen och 

järnvägsinfrastrukturen. De möjligheter som finns med en Vogel R3D är att man från 

25 m höjd kan ta högupplösta bilder på spårområdet och sedan zooma in och få väldigt 

hög detaljnivå på exempelvis makadam, slipers och befästningar, se figur 20. Man kan 

även se i vilket tillstånd rälen är i och utifrån detta analysera vilka underhållsbehov som 

finns. Plowman Craven påstår att Vogel R3D klarar av att utföra omfattande 

inspektioner av järnvägsinfrastruktur med en noggrannhet på under 5 mm. Skulle en 

liknande drönare användas i Trafikverkets verksamhet finns det möjligheter att 

inspektera fler områden än järnvägsterräng inom järnvägsinfrastrukturen, exempelvis 

slipers och befästningar som kan ses i figur 20. Även om en drönare av denna typ kan 

ta fotografier av hög kvalitet kommer inspektionerna ändå inte bli fullständiga, då 

drönaren inte kan identifiera om exempelvis en befästning sitter fast. Om en drönare 

skulle ha någon form av hand som kan känna efter om en befästning sitter fast med 

hjälp av en inbyggd dynamometer eller liknande, bör det gå att utföra fullständiga 

inspektioner av befästningar och andra fysiska komponenter. 

5.1.3 Fältstudie 

Vid drönartestet utfördes tester för att se vilka möjligheter det finns för drönare vid 

tillståndsbedömning av järnvägterräng. Testet utfördes på två olika bandelar, det första 

testet utfördes på gamla Haparandabanan, bandel 136, i Morjärv, se figur 4, där 

inspektionerna mestadels berörde vegetation i spåret samt i diken. Bandel 136 är en 

inaktiv järnväg vilket gjorde att spåret kunde beträdas utan personskaderisk. Detta 

gjorde att ett antal tester kunde utföras. Det andra testet utfördes på Haparandabanan 

som är bandel 137, se figur 4, där viltstängsel inspekterades. Denna bandel är aktiv och 

har kontaktledningar så testet utfördes utanför stängsling. 

I fotografi 1 är kanttråden inte sträckt samt att infästningen inte är intakt vilket syns 

väldigt tydligt med bilderna som drönaren har tagit. Det som även syns i fotografi 1 är 

ett riskträd, vilket innebär att det är ett träd som skulle kunna falla ned över viltstängslet 

och spårområdet. Skulle detta träd falla ned kan det innebära att viltstängslet fallerar 

vilket gör att djur kan ta sig in på spårområdet, och då bli påkörda. Det kan även 
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innebära att trädet inkräktar på spårområdet vilket kan påverka tågtrafiken. I fotografi 

2 syns det att stolpar inte är raka, vilket skulle kunna innebära att hägnaden faller ihop, 

och i fotografi 3 kan man se att avstånd mellan nät och mark är tillräckligt litet för att 

försvåra passage för vilt och tamdjur. I fotografi 4 kan man se att vegetation har trängt 

in i hägnaden vilket kan göra att vegetationen växer uppåt och då tar med sig hela 

hägnaden. 

Vid dessa inspektioner av viltstängsel kunde drönaren se om de krav som Trafikverket 

har upprätthålls. Detta är bra exempel på vad drönaren är kapabel till att utföra, då det 

är väldigt viktigt att stängslen är hela och fastsatta på ett korrekt sätt är det bra att kunna 

få snabb information om det är trasigt på något ställe. Viltstängsel har stor betydelse 

för att förhindra att t.ex. renar eller älgar springer in på spårområdet och blir påkörda. 

Om större vilt blir påkörda kan det i sin tur leda till att risken att fåglar, exempelvis 

kungsörnar, sätter sig på kadavren och börjar äta på dem. Om exempelvis en kungsörn 

blir påkörd av tåget så kan kostnaderna bli väldigt höga (Intervju, TRV). Sträckorna 

med viltstängsel kan vara långa vilket gör att inspektioner försvåras. Med drönare kan 

dessa inspektioner utföras på områden som är svåråtkomliga till fots. 

Drönaren ger en realtidsbild via en telefon som är kopplad till kontrollen där piloten ser 

exakt vad drönaren filmar. Detta medför att information angående trasigt stängsel 

snabbt kan rapporteras till ett dokumentcenter. Här kan offerter snabbt skickas iväg till 

entreprenörer som utför dessa åtgärder.  

I fotografi 5 har träd växt upp i diket vilket kan förhindra dess funktion, det kan blockera 

vattenflödet och kan även blockera sikten på järnvägen om det är i kurvor. Detta är 

svårt att inspektera då det är avlägset från driftplatser och vanliga vägar. Drönare skulle 

därför kunna användas för att utföra flygningar över bandelar för att förenkla 

inspektioner och kunna ge snabb information om hur vegetationen ser ut. Fotografi 6 

visar att drönaren lätt kan urskilja vattenansamlingar som är ovanför järnvägen. Detta 

är väldigt bra eftersom man på ett enkelt sätt kan få en överblick av hur mycket vatten 

som finns och om risken för översvämning på spårområdet finns. Till fots kan det vara 

väldigt svårt att komma åt dessa områden eftersom marken kan vara våt, men för en 

drönare spelar denna faktor inte in. Som beskrivet i bilaga 9 finns mätvagnsfilmer som 

en metod för att göra inspektioner på järnvägsterräng. De är inte lika flexibla som 

drönare då den måste följa spåret och kan inte stanna på ett specifikt område. I dagsläget 

så är även kvaliteten på bilderna och filmerna som drönaren tar betydligt bättre än 

mätvagnsfilmer. Drönare kan användas som ett bra stöd för eventuella inspektioner som 

mätvagnsfilmer har svårt att utföra.  

I fotografi 7 kan man väldigt tydligt se att det inte är någon vegetation i makadamen. 

Bilderna bibehåller kvaliteten även om zoomning mot rälen görs. Man bör alltså kunna 

flyga bredvid spåret eller ovanför kontaktledningen, och ändå få fram bilder som kan 

användas för att kontrollera andelen vegetation i makadamen. Man bör alltså kunna 

utföra denna typ av besiktning med drönare. Det som även syns i fotografi 7 är att 

servicevägen till vänster är översvämmad vilket tydligare går att se i fotografi 8. Detta 

innebär att underhållspersonal eller liknande inte kommer fram till (i detta fall) bron 
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som syns i fotografi 8. Det är väldigt viktigt att personal kommer fram till bron, då den 

måste besiktigas, även om bandelen i sig är avstängd. Drönaren kan väldigt tydligt se 

detta, den bör även kunna användas för att göra inspektioner av bron. I detta arbete 

utfördes inte inspektioner av broar då risken var för hög, eftersom om drönaren hade 

fallerat så hade den fallit ned i vattnet. 

I fotografi 9 syns det att det finns stor växtlighet över hela spårområdet vilket inte är 

tillåtet enligt kraven från Trafikverket. Här inspekterades detta snabbt med drönaren 

vid en flygning där ett antal bilder togs med drönarkameran och analyserades efter att 

testet var utfört. Bilderna var väldigt tydliga och även som för figur 6 kan drönare 

användas för denna typ av besiktning. 

Som fotografi 10 visar, har ett träd fallit ned över viltstängslet samt att en hel del 

röjningsrester har lämnats kvar vid sidan av spåret. Drönare bör kunna användas för att 

utföra besiktningar längs spåret för att kolla röjningsrester och träd som har fallit ned 

mot viltstängslet som förhindrar dess funktion. Om viltstängslets funktion upphör, ökar 

risken att djur beträder spårområdet. Som tidigare nämnt kan detta ge höga kostnader 

om viltpåkörning inträffar då risken finns att kungsörnar sätter sig och äter på kadaver 

och i sin tur blir påkörda (Intervju, TRV). 

Vägmärken är något som är väldigt viktigt inom järnväg, är inte dessa synliga eller hela 

kan lokföraren ha svårt att få den information som han/hon behöver. Som fotografi 11 

visar kan man tydligt se vägmärket och vilket skick det är i. Vid zoomning kan man 

även tydligt se var färg har börjat flagna och liknande. I bilaga 9 kan en jämförelse 

mellan mätvagnsfilm och drönare ses. Man kan tydligt se att kvaliteten på bilden från 

drönaren är högre vilket gör att drönaren kan användas som ett stöd vid besiktningar av 

vägmärken.   

En stor nackdel med drönare är att de inte får flyga utom pilotens synhåll, vilket 

försämrar inspektionsradien. Det finns möjlighet att via Transportstyrelsens hemsida 

söka tillstånd att flyga drönare utom synhåll (Intervju, Transportstyrelsen). Om 

Trafikverket skulle få tillstånd att framföra drönare utom synhåll skulle 

tillståndsbedömningar kunna effektiviseras ytterligare. Då drönaren är ett flexibelt 

verktyg finns många möjligheter vid inspektioner av järnvägsterräng. Drönare kan på 

ett snabbt och effektivt sätt ta bra bilder och filmer vilket gör att den även är ett väldigt 

bra verktyg att göra okulära inspektioner med. Drönare har även den stora fördelen att 

kunna ta bilder och filmer i olika vinklar, vilket gör att det blir en mer övergripande 

inspektion. En bild tagen från exempelvis mätvagnståg på viltstängsel är endast tagen 

från fronten på tåget, medan drönare kan ta bilder runt hela stängslet. Detta medför att 

feldetektion av exempelvis viltstängsel är lättare att upptäcka. Se fotografi 3 och 4, 

denna vinkel skulle varken mätvagnståg eller personal till fots kunna ta. 

Det finns oanade möjligheter med drönare. Idag finns begränsningar inom 

drönartekniken som gör att exempelvis batteritiden för de flesta kommersiella drönare 

är väldigt låg, ca 25–30 minuter. Drönare är en relativt ny teknik som konstant är under 

utveckling, vilket gör att vi tror att fler funktioner kommer att finnas framöver som gör 

att inspektioner och liknande blir enklare att utföra. Ett exempel på en funktion som 
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skulle kunna utvecklas för att göra inspektioner enklare, är ett mer avancerat 

positioneringsprogram som skulle göra att drönare kan flyga automatiskt och utföra 

inspektioner. Även funktioner som gör att drönare känner igen hål i exempelvis 

viltstängsel skulle kunna komma. Om denna teknik skulle tas fram kan inspektionerna 

effektiveras ytterligare, då drönare känner av detta och direkt kan rapportera det.  

5.1.4 FMECA 

Utifrån FMECA, se figur 23, syns det att drönare har stor potential att tillämpas inom 

många områden i Trafikverkets verksamhet för eventuell stöttning av nuvarande 

detekteringsmetoder. Då ett antagande har gjorts, att drönaren som har använts i detta 

arbete har relativt lika funktioner som andra kommersiella drönare, visar FMECA:n hur 

drönare i allmänhet bör kunna tillämpas för inspektioner på järnväg, 

järnvägsinfrastruktur och järnvägsterräng. Detta är bara en teoretisk bild av hur drönare 

skulle kunna tillämpas, för att öka pålitligheten av denna teori bör tester utföras på de 

olika inspektionsområdena. 

5.1.5 SWOT-analys 

SWOT-analysen baseras utifrån fältstudien. Det finns förmodligen fler styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker/hot med användning av drönare. Den här analysen är 

bara utifrån inspektioner av järnvägsterräng som utförts med drönaren i detta arbete. 

En styrka med drönaren som gör att den i många fall bör vara bättre än manuella 

inspektioner är dess flexibilitet. Den är väldigt lätt att frakta och hantera samt enkel att 

installera. Detta ger möjligheten att få en kostnadsbesparing då inspektioner kräver 

mindre tid och resurser. När en inspektion utfördes i fältstudien, visade det sig att tiden 

som krävdes för att starta upp processen var väldigt kort. I vissa fall tog det ca 10 

minuter från att drönaren installerades till att inspektionen var klar, vilket vi anser vara 

väldigt snabbt. Detta gör att inspektionerna blir väldigt effektiva, då data snabbt kan 

samlas in. 

En nackdel som uppmärksammades under fältstudien var att drönarens batterinivå 

sjönk väldigt snabbt. Vi visste inför fältstudien att drönarens batteritid enligt 

tillverkaren var ca 23 min, men i verkligheten kändes det som att det gick mycket 

fortare. Till drönaren som användes följer det med två batterier, men i vårt fall var det 

ena batteriet defekt vilket gjorde att efter ca 25 min flygning så behövde batteriet laddas 

och ingen flygning kunde då göras under den tiden. Detta påverkade även kvaliteten på 

flygningen då piloten behövde flyga snabbare och under en mer stressad miljö vilket 

gjorde att kvaliteten försämrades något. Om extra batterier hade funnits hade mer lugna 

och kontrollerade flygningar kunnat utföras. Detta är något som kan tas i beaktning om 

tester i större skala ska utföras. Som tidigare nämnt är det en stor begränsning idag för 

de flesta kommersiella drönare, men då teknik utvecklas konstant bör detta problem 

minska med åren. Om drönares batteritid ökar, kan inspektioner ske under en längre tid 

och då öka inspektionsradien och datainsamlingen.  

Under ett möte med Emil Fresk vid LTU, nämndes det att en drönares kompass kan 

vara känslig för magnetfält. Det nämndes även att kontaktledningarna på järnvägen 
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skulle kunna påverka kompassen, då det kan bli ett magnetfält kring dem. Detta är en 

risk/hot som finns när inspektioner ska göras i närheten av elektrifierad järnväg och är 

något som bör undersökas vidare i. 

5.2 Plan för implementering av drönare 

Drönare skulle gå att använda inom många områden, men fokus i detta arbete har varit 

att göra tillståndsbedömning av järnvägsterräng. Detta eftersom den huvudsakliga 

fördelen med drönare är att de är väldigt enkla och flexibla att använda och att bilderna 

och filmerna som de tar är av väldigt bra kvalitet. Inspektion av järnvägsterräng och 

liknande som visas i resultatet är saker som i huvudsak inspekteras okulärt, d.v.s. det 

behövs ingen speciell mätutrustning för att göra dessa. Drönare är väldigt bra i dessa 

fall eftersom deras största fördel är att de kan ta bra okulära bilder och filmer på ett 

snabbt och smidigt sätt. Nedan följer ett förslag på hur drönare skulle kunna 

implementeras i Trafikverkets verksamhet för tillståndsbedömning av järnvägsterräng, 

se även figur 27 för en övergripande schematisk implementerings/projektplan. 

Ett antal drönare i den lägre prisklassen (10 000 – 20 000 SEK) köps in för användning 

under våren, sommaren och hösten, förslagsvis en DJI Phantom 4 Professional, se figur 

25. Den kan köras under dagar när temperaturen överstiger 0°C och när det inte är 

nederbörd. Till drönaren används smartphones eller läsplattor, rekommendationen är 

att använda läsplattor då det blir betydligt enklare att se hur drönaren flyger och 

inspekterar eftersom skärmen är betydligt större jämfört med smartphones. Fördelen 

med en Phantom 4 är att den har sensorer för objektsdetektion runt den. Detta är bra då 

järnväg oftast ligger i skogen och man vill förhindra att drönaren flyger in i exempelvis 

träd. 

 

Figur 25. DJI Phantom 4 Professional 

(https://cdn.shopify.com/s/files/1/1050/9944/products/Phantom_4_Pro_Filters_1fb23

7ac-4f3c-4dce-938c-7c97faab432e_1024x1024.png?v=1520363459). 
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Den underhållspersonal som gör inspektioner och tillståndsbedömning i nutid får läsa 

på om regler för drönare samt göra drönarpilottestet som finns på Transportstyrelsens 

hemsida via https://www.transportstyrelsen.se/dronare. Efter det får den personal som 

idag gör tillståndsbedömningar av järnvägsterräng börja testa använda drönare och bli 

vana med hur de fungerar. När personalen har lärt sig hur drönare fungerar och blivit 

vana med hur de manövreras, kan inspektioner på järnvägsterrängen påbörjas.  

Ett exempel på hur det skulle kunna gå till i verkligheten är att två ansvariga från en 

enhet som ska göra tillståndsbedömning av viltstängsel på en viss plats, tar med sig 

drönaren och åker till platsen. På platsen sätts drönaren ihop enligt instruktionerna för 

den och den placeras sedan på en plan yta. En av personerna utses till pilot och den 

andra ansvarar för eventuell trafik som kan komma i området (bilar, fotgängare etc.).  

Drönaren lyfter och flyger utanför stängslingen och tar sedan filmer blandat med bilder 

på samma sätt som visas i avsnitt 4.2. Den får sedan flyga och ta filmer och bilder på 

allt viltstängsel som finns i området så länge piloten hela tiden ser drönaren. Detta görs 

för all stängsling i närheten så länge det finns batteri och plats i minneskortet. När 

drönaren har fått med all stängsling inom området tas den tillbaka, kopplas in i en bärbar 

dator och de båda personerna kan kolla igenom materialet och se om det finns någon 

del av stängslingen som är i behov av reparationer eller liknande. När personalen tittar 

igenom materialet kan de samtidigt kolla efter vegetation vid viltstängslet, diken, 

spårområdet om så syns, vattenansamlingar etc. Det finns alltså möjligheten att göra 

flera inspektioner under en flygning, och sedan på plats utvärdera materialet drönaren 

har tagit och på en gång rapportera in om det finns behov av ex. reparationer eller 

röjning av vegetation i det området.  

På vintern föreslås att en till två drönare som klarar av vinterklimatet köps in. Ett 

exempel på en sådan är en DJI Inspire 2, se figur 26, som ligger i prisklassen 50 000 – 

250 000 SEK. Med en sådan drönare kan otroligt bra bilder och filmer tas. 

Kameraupphängningen sitter även under drönaren, vilket gör att den kan rotera 360°. 

Det går alltså utan problem att få fram bra material under inspektioner. Det bör även gå 

att sätta dit en IR-kamera då modellen innan, Inspire 1, hade en IR-kamera kallad 

Zenmuse XT som passade direkt på drönaren. Om en sådan kamera skulle sättas dit 

skulle även möjligheten att inspektera exempelvis växelvärme finnas. På detta sätt 

skulle funktionen på växelvärmen i samtliga växlar på en driftplats snabbt och enkelt 

kunna inspekteras från manöverpunkten. Detta förbättrar betydligt både effektiviteten 

och arbetsmiljön för besiktningsmannen. 

https://www.transportstyrelsen.se/dronare
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Figur 26. DJI Inspire 2 (https://icdn5.digitaltrends.com/image/dji-inspire-2-mainfull1-

800x533-c.jpg?ver=1). 
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Figur 27. Plan för implementering av drönare i Gantt-

schema. 
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5.3 Relevans 

Det här arbetet kan vara relevant för alla entreprenörer som är inblandade i 

Trafikverkets verksamhet som berör tillståndsbedömning av järnväg. Arbetet skulle 

kunna bidra med en bra grund till entreprenörer som ska utföra underhållsarbeten åt 

Trafikverket med hjälp av drönare. Det skulle bidra till snabba okulära besiktningar av 

järnvägen och det blir tids- och kostnadseffektivt för de parter som är inblandade. Då 

drönare ger en realtidsbild av det den inspekterar kan inrapportering av fel i 

anläggningen ske snabbare än nuvarande metoder. 

Även för Trafikverket är arbetet relevant då det påvisar möjligheterna att använda 

drönare för leveransuppföljning av entreprenörernas arbete samt genomförandet av 

underhållsbesiktningar som sker i egen regi. Kompletterad FMECA påvisar också ett 

systematiskt sätt för att identifiera funktioner som är möjliga att inspektera med 

drönare, vilket utgör en bra grund för uppdatering av regelverket avseende underhåll, 

men även kravställning av drönare vid upphandling. Dock har den explorativa delen av 

arbetet varit viktig för att få information och kunskap om ett område som är nytt för 

Trafikverket. Således är detta arbete ett värdefullt bidrag till att höja medvetenheten 

och kunskapen inom Trafikverket. 

En till viktig aspekt är att om drönare skulle börja tillämpas istället för de nuvarande 

metoderna, ex. mätvagnståg, så skulle miljön inte påverkas negativt lika mycket. Detta 

eftersom en drönare drar betydligt mycket mindre energi än vad ett mätvagnståg gör. 

Även risken för viltolyckor kan minska, samt att tågtrafiken kan gå som vanligt då 

drönare inte kräver någon tid i spåret.  

5.4 Reflektion 

Det som hade kunnat göras annorlunda i detta arbete är att avgränsningarna hade kunnat 

bestämmas betydligt tidigare. På så vis skulle drönartestet kunnat utföras tidigare och 

fler test skulle kunna ha utförts. Om ett andra test hade utförts skulle resultatet blivit 

mer tydligt eftersom piloten då fått mer erfarenhet av manövreringen av drönaren. Det 

skulle i sin tur leda till bättre samt mer data från inspektionsområdena vilket hade gett 

noggrannare analyser. 

Drönartestet hade kunnat förberedas ytterligare genom att extra batterier hade kunnat 

köpas in, vilket skulle göra att inspektionerna hade pågått under en längre tid. En till 

faktor som hade kunnat göra arbetet mer djupgående är om alla metoder för nuvarande 

tillståndsbedömning hade undersökts och sedan jämförts med vad drönaren kunde göra. 

Detta hade gjort att man ännu tydligare hade kunnat se var drönare kan tillämpas för 

inspektioner eller komplettering av inspektioner. Det skulle i sin tur gett mer 

information om vad de nuvarande inspektionsmetoderna ”saknar” och då se om 

drönaren kan användas för att utföra en sådan åtgärd. Det skulle exempelvis kunna vara 

att se vatten som ligger ovanför järnvägen då drönaren lätt kan komma åt dessa 

områden. 

De metoder som har använts i detta arbete valdes eftersom de ansågs vara nog utförliga 

för att ett robust och säkert resultat skulle kunna framställas. Intervjuer med 
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Trafikverkets personal samt personer från andra verksamheter gjordes eftersom de 

besitter kunskap om de olika ämnena som har berörts. Detta för att ge oss insikt om de 

olika arbetsområdena som berörts i arbetet. Litteraturstudien gjordes för att få en 

överblick av hur drönare i tidigare studier har använts för inspektioner och övervakning 

av järnväg, järnvägsinfrastruktur och järnvägsterräng, samt hur drönare idag används 

vid inspektioner och övervakning av järnväg, järnvägsinfrastruktur och 

järnvägsterräng. Fältstudien utfördes för att kunna se vad drönaren är kapabel till att 

utföra utifrån de avgränsningar som gjorts samt för att illustrera vilka möjligheter som 

finns vid tillämpning av drönare. FMECA:n gjordes för att kunna se för vilka 

besiktningsdelar som drönare kan tillämpas vid och på vilket sätt. Detta för att ge 

Trafikverket en uppfattning om vilka möjligheter det finns vid användning av drönare 

inom deras verksamhet. SWOT-analysen gjordes för att framhäva drönarens styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker/hot som kan finnas när tillståndsbedömning av 

järnvägsterräng utförs. 

Detta arbete har gett oss djupgående kunskap om hur underhållsverksamheten fungerar 

på Trafikverket. Det har gett oss förberedelse för hur arbetslivet fungerar och vad som 

krävs för att utföra stora projekt inom en verksamhet. Vi har även lärt oss hur 

arbetsgången för projekt inom Trafikverket ser ut och vad som gäller vid möten och 

intervjuer med personal. Detta har gett oss insikt i hur man samlar information och hur 

man bearbetar den. Arbetet har även gett oss kunskaper om hur drönare fungerar och 

manövreras, samt vilka lagar och restriktioner som de begränsas av. 
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6 Slutsatser 

Detta avsnitt sammanfattar de slutsatser som arbetet kommit fram till. 

Syftet med det här arbetet har varit att kartlägga vilka möjligheter det finns för att 

tillämpa drönare vid inspektion av järnväg och järnvägsinfrastruktur, samt utgöra en 

grund för drönartillämpningar inom Trafikverkets verksamhet inom 

tillståndsbedömning av järnvägsterräng. Målet har varit att uträtta en plan för hur 

Trafikverkets verksamhet kan använda drönare för att stötta tillståndsbedömning av 

järnvägsterräng. Det som detta arbete har lett till är en kartläggning av de möjligheter 

som finns med drönare för inspektion av järnväg, järnvägsinfrastruktur och 

järnvägsterräng samt en grund för tillståndsbedömning av järnvägsterräng med drönare 

som hjälpmedel. Det har även gjorts en implementeringsplan för hur drönare kan 

tillämpas i Trafikverkets verksamhet för tillståndsbedömning av järnvägsterräng. 

 

• För att lagligt utföra drönarflygningar krävs det att alla lagar och regler följs, 

vilket beskrivs i kapitel 2.5.1 samt checklistan i bilaga 8. 

 

• Drönare kan enligt litteraturstudie användas för: mätning av spårvidd, 

inspektion av fackverksbroar, övervakning/inspektion av 

järnvägsinfrastruktur, inspektion av växelvärme med hjälp av infraröda 

sensorer, övergripande fotografier av olyckor och uppkoppling till internet för 

resenärer som reser med tåg. 

 

• Säkerheten ökar vid användning av drönare då personal inte fysiskt behöver 

beträda spåret. Det blir även kostnadseffektivt och tidseffektivt då färre 

resurser krävs och ger en hög noggrannhet av det data som samlas in. 

 

• Drönartekniken är i vissa fall inte helt utvecklad för att kunna utföra 

fullständiga inspektioner, exempelvis kan drönare i vissa fall inte få med allt 

som behövs vid olika inspektioner. 

 

• Drönare är kapabla till att göra tillståndsbedömning av järnvägsterräng i form 

av viltstängsel, diken, skyltar och vegetation runt hela spårområdet.  

 

• De bilder och filmer som tas fram är av hög kvalitet och att analyserna är 

enkla att göra. 

 

• Drönare bör kunna tillämpas inom Trafikverkets verksamhet för antingen 

fullständiga inspektioner eller som stöttning av nuvarande 

detekteringsmetoder. 

 

• FMECA visar att drönare har stor potential att tillämpas för eventuell 

stöttning av nuvarande detekteringsmetoder i Trafikverkets verksamhet. 
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• SWOT-analys visar att drönare är tids- och kostnadseffektiva, enkla att 

transportera och hantera, data snabbt kan samlas in samt att batteritiden 

begränsar inspektionerna och kvaliteten på insamlade data. 

 

Implementering av drönare skulle möjliggöra en effektivisering av tillståndsbedömning 

av järnvägsterräng. Det kan även effektivisera förvaltningen samt stötta traditionella 

övervakningsmetoder och stötta uppfyllandet av leveranskvaliteter och 

författningsefterlevnad. 
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7 Fortsatt arbete 

Detta avsnitt beskriver vilka fortsatta arbeten som kan utföras. 

De fortsatta arbeten som skulle kunna utföras är att jobba för att få tillstånd från 

transportstyrelsen att flyga drönare längs järnvägen utom synhåll. Detta skulle medföra 

att det finns möjlighet att flyga mellan driftplatser och på så vis komma åt områden som 

är svåråtkomliga till fots ex. p.g.a. att ingen bilväg går i närheten av järnvägen. I många 

fall är järnvägen långt inne i skogen utan närliggande bilvägar. Detta skulle också 

medföra att längre sträckor skulle kunna inspekteras samt att mer data då kan samlas in 

för vidare analys. 

Det finns områden som detta arbete inte har undersökt, exempel på dessa är inspektion 

av kontaktledningar och kontaktledningsstolpar, inspektion av befästningar i spåret 

samt inspektion av växelvärme. Om inspektioner av kontaktledningar ska utföras bör 

det undersökas vilket det minsta tillåtna avståndet till kontaktledningen som drönaren 

kan flyga på är, detta för att det ska bli så riskfritt som möjligt vid inspektioner då 

magnetfält från kontaktledningen kan störa drönarens kompass (Intervju, LTU). 

För att dessa områden ska kunna inspekteras med drönare krävs fortsatta 

undersökningar om vilka drönare som är kapabla till att utföra detta. Ett exempel på en 

drönare som bör kunna användas för att kontrollera just växelvärme är som tidigare 

nämnt i avsnitt 5.2 att använda en DJI Inspire 2 med en Zenmuse XT som är en infraröd 

kamera. Andra drönare med en högre kameraupplösning bör kunna användas för att ta 

bilder på längre avstånd med en bildkvalitet som har samma nivå som resultaten i detta 

arbete visar. 

Drönarpiloten kan innan flygningar pricka in ett antal punkter på en GPS-karta, 

waypoints, som drönaren kan följa och flyga automatiskt. Detta är något som inte är 

helt pålitligt vid flygning av trängre områden, exempelvis järnväg. Därför borde det 

undersökas vidare i att utforma ett ”autopilot-program” som kan appliceras på järnväg 

när inspektioner ska utföras med drönare. Om ett sådant program skulle skapas kan det 

innebära en effektivisering av inspektioner då drönaren kan täcka ett område oberoende 

av personal. 

En stor nackdel med drönare är deras begränsade batteritid. Flammini et.al. (2016) 

beskriver att genom att nyttja GSM-R/GPRS WAN anslutning bör drönaren kunna 

fjärrstyras och kunna inspektera en hel järnvägslinje (100-tals km) och dessutom laddas 

trådlöst via landningsplattformar. Detta är något som bör undersökas, om Trafikverket 

kan applicera sådana plattformar borde inspektionerna av järnväg och 

järnvägsinfrastruktur effektiviseras ytterligare då större områden inspekteras. 

Det finns även möjlighet till att använda drönare för inmätning av exempelvis 

bangårdar och bygganläggningar. Det finns företag som erbjuder tjänster där de gör 

inmätningar och skapar t.ex. ortofoton, terrängmodeller och kartor på angivet område 

med användning av drönare. Detta kan vara till hjälp om det är stora områden som ska 

inspekteras, det går kanske att göra jämförelser i geografiska områden hur marken 

förändras runt järnvägen exempelvis i höjdnivåer. 
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Det som även måste undersökas vidare i är hur drönarens positionering ska rapporteras, 

på något sätt måste det skapas en attributsättning mot anläggningsdelar, tid och mot 

position. Detta gör då att tillämpningen av drönare kan bli mer säker. Om denna 

attributsättning skapas kan drönare bli ett väldigt pålitligt verktyg vid inspektioner, det 

kan även resultera i snabbare inrapporteringar till ett dokumentcenter och sedan till en 

entreprenör. Samt borde det undersökas vidare i hur data som drönaren framtar ska 

kunna bli sökbar i en databas, att på något sätt hitta just den filmen som man letar efter. 
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Intervjufrågor 

Francesco Flammini, Linnéuniversitetet: 

Do you have any tips for us how we can get more information about this subject?  

Do you have some more publications that can be relevant and helpful for our project? 

In one of your reports you wrote about a similar drone, did you do any tests with this 

drone? And if you did, how did it go? 

Do you have any connections with other authors that have wrote about similar things 

that you have done? 

Do you have any tips on how we can do the field test with the drone? 

We are wondering if you know if it´s possible to programme the drones traveling path 

”like waypoints” on google maps or similar before you go out and do the actual test? 

Andreas Lydig, NCC: 

Vilka projekt med drönare gör ni idag? 

Vad är det för specifikationer på de drönare ni använder er av? 

Vad var det för drönare ni använde när ni gjorde samarbetet med Trafikverket? 

Lars Wikberg, Trafikverket: 

Vilka metoder används idag vid inspektion av viltstängsel och hur tror du att en 

drönare skulle kunna förbättra de metoder som används idag? 

Finns det något dokument som beskriver hur viltstängslen inspekteras vid järnväg? 

Erik Wildenstam, Luftfartsverket: 

Får Trafikverket framföra drönare på sin egen järnväg? 

Finns det några restriktioner på hur man ska framföra drönaren på järnväg? 

Vad betyder nedanstående markeringar? 

ES R76 14500 GND och ES R03 UNL GND 

Lennart Jonsson och Anders Nilsson Suikki, BIS-avdelningen, Trafikverket: 

Vad ser ni för möjligheter med drönare och BIS? 

Med mätvagnsfilm ser man exakt var man är, hur tror ni man kan göra med drönare? 

Finns objekt kvar i BIS från gamla Haparandabanan? 

Helén Ingerdotter, Transportstyrelsen 

Har Trafikverket någon specialregel för transport av drönare utom synhåll på sin egen 

järnväg? 
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George Nikolakopoulos och Emil Fresk, LTU 

What tests have you done using drones? 

Have you operated the drone using GPS?  

What future do you see in using drones? 

What do you think about using drones for railway inspections? 

Did you need any permission to fly the drones on the specific location? 

Har ni använt er av IR-kameror på drönare? 

Phillip Tretten, LTU 

Vad har ni för minneskort? 

Har ni drönarappen? 

Har ni fotogrammetrisk programvara? 

Vet ni om vi kan flyga med hjälp av en importerad fil med koordinater? 

Är drönaren märkt? 

Jöran Gärtner, Trafikverket 

Vad har Trafikverket gjort med drönare? 

Hur har drönare hjälpt verksamheten? 

Vem utförde drönartestet? 
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Andreas Lydig, Teknisk specialist, NCC 

Jöran Gärtner, Projektledare, TRV, IVn1 

Lars Wikberg, Utredare, TRV, UHvest 

Erik Wildenstam, Flygledare och incidentutredare, Luftfartsverket 

George Nikolakopoulos, Professor, LTU 

Emil Fresk, Doktorand, LTU 

Helén Ingerdotter, Sakkunnig flygtrafiktjänst, Transportstyrelsen 
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Detaljplanering för test med drönare på gamla Haparandabanan 

 

En första planering av drönartest i anläggningen gjordes den 2 maj 2018 mellan klockan 

10:00-12:00. Medverkande var Johannes Nilsson, Fredrik Wahlstedt, Peter Söderholm, 

Simon Rengmyr och Jonny Huuva. Inledningsvis diskuterades vad för typ av test som 

skulle göras och vad som skulle inspekteras, och efter en kortare diskussion blev 

beslutet att inspektionen ska omfatta viltstängsel, diken, vattendrag och vegetation i 

närhet till järnvägen samt en plankorsning.  

Inledningsvis diskuterades om tester på spåret skulle genomföras på Haparandabanan, 

bandel 137, men problemet var då att det är tågtrafik och kontaktledningar som utgör 

en risk för att drönaren flyger in i dessa. Ett förslag att göra tester på spåret på gamla 

Haparandabanan, bandel 136, i Morjärv lades fram, eftersom den är avstängd för 

tågtrafik och inte har några kontaktledningar. Inspektion av viltstängsel beslutades att 

utföras utanför stängsling på bandel 137. 

Test kommer att utföras på gamla Haparandabanan i Morjärv mellan vecka 20 och 22 

beroende på väder och möjligheter för Simon Rengmyr på Trafikverket. Testet kommer 

att utföras på gamla Haparandabanan eftersom den är avstängd och inte har några 

kontaktledningar. Simon Rengmyr som är Projektingenjör Underhåll för 

Underhållsdistrikt Nord Järnväg kommer att följa med och vara ansvarig för säkerheten. 

Testet är godkänt av Peter Söderholm, Jonny Huuva och Simon Rengmyr på 

Trafikverket. 

Drönaren kommer att inspektera det befintliga viltstängslet, diken, vegetation, 

kringliggande objekt, en plankorsning och en fackverksbro. De data som kommer att 

samlas in är fotografier och filmer av ovanstående. Drönaren kommer att manövreras 

manuellt. Det som är syftet med testerna är att jämföra bilderna och filmerna som 

drönaren tar med nuvarande inspektionsmetoder.  

Simon Rengmyr kommer att vara pilot för drönaren. Tester kommer att ske på 4±1 m 

höjd, 15±1 m höjd och 20±1 m höjd. Drönaren kommer att flyga framför, ovanför och 

snett ovanför viltstängslen, diken, vegetation, kringliggande objekt, plankorsningen 

och fackverksbron på de olika höjderna angivet ovan. Drönaren kommer även att följa 

spåret på 4±1 m, 20±1 m och 100±1 m höjd. Sträckan som kommer att omfattas av 

testerna är 1 km lång. 

Vad som ska inspekteras med drönaren: 

• Inspektion av viltstängsel: Finns det hål? Skador? Saknas viltstängsel? 

 

• Inspektion av diken: Finns det vattenansamlingar? Hur ser trummor ut? 

 

• Inspektion av vegetation: Hur högt är gräs och växter i närheten till spåret? 

Finns det växtlighet i spåret? Är det fri sikt vid plankorsning och kurvor?  
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• Inspektion av kringliggande objekt: Finns det objekt på spåret som inte ska 

vara där? Finns det risk för att träd ramlar ned på spåret? 

 

• Inspektion av fackverksbro: Finns det sprickor? Finns erosion? Finns 

korrosionsskydd? Inspektera balkar. 
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DJI Phantom 3 PRO Specifikationer 

 

DJI Phantom 3 PRO Specifikationer

FLYGPLAN

Startvikt 1280 g

Avstånd diagonalt (inkluderat propellrar) 350 mm

Maximal stigningshastighet 5 m/s

Maximal nedstigningshastighet 3 m/s

Svävningsnoggrannhet Vertikalt:

±0.1 m (med Synpositionering)

±0.5 m (med GPS Positionering)

Horisontellt:

±0.3 m (med Synpositioning) 

±1.5 m (med GPS Positionering)

Maximal hastighet 58 km/h (ATTI-läge)

Maximalt tillåten höjd (ovanför havsnivå) 6000 m

Maximal tid svävande Ca 23 minuter

Rekommenderad temperatur vid drift 0° - 40°C

Positioneringssystem (Satellit) GPS/GLONASS

KAMERAUPPHÄNGNING

Stabilisering 3-axlig. (Stigning, roll, gir)

Kontrollerbart intervall Stigning: -90° - +30°

Maximala kontrollerbara vinkelhastighet Stigning: 90°/s

Vinkelkontrollnogrannhet ±0.02°

BATTERIEGENSKAPER

Kapacitet 4480 mAh

Volt 15.2 V

Batterityp LiPo 4S

Energi 68 Wh

Nettovikt 365 g

Rekommenderad temperatur vid laddning 5° - 40°C

Maximal laddningseffekt 100 W

VISUELLT SYSTEM

Visuellt system Sensorer för detektering nedåt

Hastighetsintervall ≤8 m/s (2 m ovanför marken)

Höjdintervall 0.3 - 3 m

Driftsområde 0.5 - 3 m

Driftsmiljö Yta som har ett tydligt mönster och har tillräcklig belysning (lux> 15)

APP/REALTIDSVIDEO

Mobilapp DJI GO

Kvalité på realtidsvideo 720p 30fps

Operativsystem som krävs iOS 9.0 eller nyare

Android 4.1.2 eller nyare
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Grönmarkerade kolumner är de faktorer som i de flesta fall är de mest intressanta.

Rekommenderade enheter iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, 

iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 

2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + 

Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, and 

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Appen är optimerad för iPhone 5s, 

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s and iPhone 6s Plus.

Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung 

NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, 

Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, 

MI 3, MI PAD

Latens 220 ms

FJÄRRKONTROLL

Driftsfrekvens 2.400 - 2.483 GHz

Maximalt sändningsavstånd FCC-kompatibel: 5 km

CE-kompatibel: 3,5 km   

(Fri från störningar)

Rekommenderad temperatur vid drift 0° - 40°C

Batteri 6000 mAh LiPo 2S

Sändareffekt FCC: 20 dBm

CE: 16 dBm

MIC: 16 dBm

Ström/Spänning vid drift 1,2 A/7,4 V

Videoutgångsport USB

Mobila hållare Surfplattor och smartphones

KAMERA

Sensor 1/2.3” CMOS 

Pixlar som används: 12.4 M (totala pixlar: 12.76 M)

Lins Synfält 94° 20 mm (35 mm format ekvivalenter)

ISO-intervall 100 - 3200 (Video)

100 - 1600 (Foto)

Elektronisk slutartid 8 - 1/8000 s

Bildstorlek 4000 x 3000

Stillbildslägen Enbild

Flera bilder: 3/5/7 bilder per sekund

Automatisk exponeringsvariation

Tidsintervall 

Videoinspelningslägen UHD: 4096 x 2160 (24/25 fps), 3840 x 2160 (24/25/30 fps)

FHD: 1920 x 1080 (24/25/30/48/50/60 fps)

HD: 1280 x 720 (24/25/30/48/50/60 fps)

SD-kort som stöds Micro SD

Max kapacitet: 64GB

Klass 10 eller UHS-1 klass krävs

Maximal video bitrate 60 Mbps

Filsystem som stöds FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB)

Bildformat JPEG, DNG (RAW)

Videoformat MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Rekommenderad temperatur vid användning 0° - 40°C

LADDARE

Volt 17.4 V

Nominell effekt 100 W
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Bruttolista behov 

 

• Inspektion av diken och vattendrag i närhet till järnväg 

 

• Inspektion av ren och viltstängsel, vart det finns behov av reparationer  

 

• Inspektion av vegetation runt järnväg inför vegetationsröjning 

 

• Kanske mäta trådläget kontaktledning? Kolla dåliga porslin och annat på KTL, 

Jonny kanske har några idéer. Som jag har hört så gör kraftindustrin en del 

jobb mer drönare på högspänningsnätet. 

 

• Det har gjorts försök med drönare här för att inspektera broar, prata med Jonas 

Lindqvist.  

 

• Drönare går ju att programmera, hade varit bra till exempel på våren att kunna 

låta den köra en bandel och inspektera vart det är stora ansamlingar av 

smältvatten utefter linjen. 

 

• Inspektera spårvidden för att detektera avvikelser 

 

• Inspektera broar, 3D-modell i fotogrammetriskt program 

 

• Inspektera broar och tunnlars strukturer 

 

• Miljöinspektion, inspektera brand, explosioner, översvämningar längs spåret 

 

• Trygghetsövervakning (stöld, graffiti, flytt av ex. skylt) 

 

• Säkerhetsövervakning, detektion av föremål på spåret eller fellägen på spåret 

 

• Övervaka olycksscenarier 

 

• Inventering av föremål längs järnvägen 

 

• Inspektera värmen i växlar 
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Drönarpilottest utfört via Transportstyrelsen 
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Trafikverkets besiktningsklasser 

 

Besiktningsklass Tillämpas för 

B1 Hastighet: mindre än eller lika med 40 km/h. 

B2 Hastighet: högre än 40 km/h men mindre än eller lika med 80 

km/h. 

Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 miljoner 

bruttoton/spår och år. 

B3 Hastighet: högre än 40 km/h men mindre än eller lika med 80 

km/h. 

Trafikbelastning: högre än 8 miljoner bruttoton/spår och år. 

Hastighet: högre än 80 km/h men mindre än eller lika med 140 

km/h. 

Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 miljoner 

bruttoton/spår och år. 

B4 Hastighet: högre än 80 km/h men mindre än eller lika med 140 

km/h.  

Trafikbelastning: högre än 8 miljoner bruttoton/spår och år. 

Hastighet: högre än 140 km/h.  

Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 miljoner 

bruttoton/spår och år 

B5 Hastighet: högre än 140 km/h.  

Trafikbelastning: högre än 8 miljoner bruttoton/spår och år. 

Ej Besiktigas ej av Trafikverket. Registreras för andra 

infrastrukturförvaltare än Trafikverket samt för otrafikerade 

spår. 
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Checklista för att flyga med drönare 

För att flyga med drönare på ett regelmässigt och lagligt sätt finns det en del punkter 

som måste följas (Transportstyrelsen, 2018). 

 

1. Märk drönaren. Obemannade luftfartyg som väger under 7 kg skall vara 

märkta med operatörens namn och telefonnummer. 

 

2. Drönaren skall vara i gott skick och ha belysning om flygning sker i 

mörker. Operatören måste se till att underhåll på drönaren sker enligt 

tillverkarens anvisningar samt att drönarens status skall ses över innan varje 

flygning. Vid flygning i mörker skall drönaren vara belyst på ett sådant sätt att 

dess position och färdriktning tydligt kan uppfattas. 

 

3. Utse en pilot och förbered varje flygning. För varje flygning skall en pilot 

utses till befälhavare. Den personen är ansvarig för drönarens framförande och 

säkerhet under hela flygningen. Innan flygningen skall piloten kolla upp 

restriktionszoner eller särskilda villkor från AIP, AIP Supplement, NOTAM, 

länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen. 

 

4. Flyg inom synhåll och max 120 meter från marken. Flygning skall ske så 

att drönaren hela tiden är inom synhåll för piloten (visuella hjälpmedel som 

exempelvis en kikare får inte användas) och inom räckvidden som drönaren 

har. Vid flygning i okontrollerat luftrum är den maximala höjden 120 m över 

marken eller vattnet. 

 

5. Avstånd till människor, djur och egendom skall hållas. Innan varje 

flygning skall piloten upprätta ett flyg- och säkerhetsområde inom det 

planerade flygområdet. I området skall avståndet till människor, djur och 

egendom tas i åtanke. Det skall under hela flygningen finnas ett avstånd 

mellan drönaren och människor, djur och egendom som inte hör till 

flygningen för att säkerställa att ingen eller inget kan komma till skada. 

 

6. Flyg inte över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat och militära 

områden. Flygning får inte heller störa en pågående räddningsinsats. För att 

få flyga inom restriktionsområden gäller särskilda villkor och i de flesta fall 

behövs ett särskilt tillstånd. Restriktionsområdena går att hitta på 

Luftfartsverkets drönarkarta som finns på deras hemsida. För att flyga i 

naturområden skall det kontrolleras via naturvårdsverkets hemsida var det 

behövs särskilda tillstånd för att flyga eller landa med drönare. 
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7. Var beredd att väja för all annan luftfart. Piloten skall under hela 

flygningen övervaka det omgivande luftområdet för att ha möjlighet att väja 

för alla annan lufttrafik. Det skall alltid finnas möjlighet att köra drönaren 

manuellt om situationen kräver det. 

 

8. Flyg minst 1 km från helikopterflygplatser. Flygning närmare än 1 

kilometer från helikopterflygplatser måste ske i samråd med flygplatsen i 

fråga. 

 

9. Ta inte kränkande foton och sprid inte flygfoton utan tillstånd. Regler 

angående kameraövervakning med drönare går att hitta på 

www.datainspektionen.se. Vad som gäller angående spridning av flygfoton 

går att läsa på www.lantmateriet.se. 

 

10. Se till att drönarens radioutrustning är CE-märkt och att tillåtna 

frekvenser används. Tillåtna frekvenser är 2,4 GHz och 5,8 GHz. För att 

andra frekvenser ska få användas krävs ett tillstånd från Post- och telestyrelsen 

enligt lagen om elektronisk kommunikation. Drönarens radioutrustning ska 

vara CE-märkt, vilket innebar att den uppfyller de EU-direktiv som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Jämförelse mellan mätvagnsfilm och drönare  

 

En av de metoder som idag används för att inspektera järnvägens omgivning är det som 

kallas mätvagnsfilm. Mätvagnsfilmerna blir till genom att ett tåg med en kamera längst 

fram kör en bandel eller delar av en bandel och filmar den. Filmerna skickas sedan till 

Trafikverkets interna databas. Fördelen med mätvagnsfilmer är att långa sträckor kan 

köras och att väldigt mycket information kan hämtas in, exempelvis vilket håll en skylt 

eller tavla står åt. I mätvagnsfilmer kan även kontaktledningar inspekteras. Den stora 

nackdelen med mätvagnsfilmer idag är att kvaliteten på filmerna är väldigt låg, det är 

väldigt svårt att se detaljer för saker som är en bit bort. Vissa skyltar kan vara väldigt 

svåra att läsa och saker som viltstängsel, diken och vattendrag är väldigt svåra att 

inspektera p.g.a. kamerans relativt låga bildkvalitet. En annan nackdel med 

mätvagnsfilmer är att vidden på filmerna är begränsad då kameran är fäst längst fram 

på tåget och inte kan rotera. Med drönare så fås ett bredare perspektiv på filmerna. 

Drönare skulle kunna användas istället för mätvagnsfilmer för vissa inspektioner. För 

att inspektera diken, vattendrag, viltstängsel och vegetationen runt järnvägen skulle en 

drönare vara mer flexibel och även få betydligt bättre kvalitet på bilder och filmer än 

vad mätvagnsfilmer idag får. Med drönare skulle även möjligheten att filma närmare 

dessa finnas då den inte är bunden till järnvägsspåret. Den stora nackdelen med drönare 

idag är att flygtiden är kort. De flesta drönare har en flygtid som är ungefär 30 minuter, 

Sammanfattning 

 

Fördelar med drönare jämfört med 

mätvagnsfilmer: 

• Flexiblare  

• Snabbare 

• Högre bildkvalitet 

• Kan filma i realtid 

• Stör inte tågtrafiken 

• Brett synfält 

 

Nackdelar: 

• Inte lika lång räckvidd 

• Klarar inte av alla 

väderförhållanden  

• Inte utförlig positionering 

 

Fördelar med mätvagnsfilmer jämfört 

med drönare: 

• Längre räckvidd 

• Kan filma i alla väder 

• Kan inspektera kontaktledningar 

• Utförlig positionering 

 

 

Nackdelar: 

• Kan ta tid att hitta mätvagnsfilmer 

• Dålig bildkvalitet 

• Går inte att inspektera ex. 

viltstängsel 

• Kan inte filma i realtid 

• Smalt synfält 

• Stör tågtrafiken 
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vilket innebär att de inte kan inspektera en hel bandel på en körning vilket 

mätvagnstågen kan göra. Drönare kan heller inte flyga om det exempelvis snöar eller 

regnar.  

Drönare skulle kunna användas för att inspektera förutbestämda delar av en bandel och 

då få bra bilder och filmer av diken, vattendrag etc. av den delen. När mätvagnstågen 

åker på spåret kan andra tåg inte störa det. Men om en drönare används så kan 

tågtrafiken gå som vanligt vilket är en stor fördel med drönare. 

En nackdel med mätvagnsfilmer är att inte alla bandelar uppdateras frekvent. Eftersom 

mätvagnsfilmer används som basis för inventering av vissa objekt i BIS kan det idag 

innebära att det blir fel information om gamla filmer används vid inventering. Det kan 

även ta tid att leta fram rätt mätvagnsfilm. Drönare ger en realtidsbild och kan på så vis 

användas för att få fram hur en del av en bandel ser ut vid just den tidpunkten. De kan 

göra en körning på en del av en bandel och på en gång skicka vidare informationen till 

ansvarig BIS-personal som då kan registrera in aktuella data. Om det är problem med 

mycket viltpåkörningar vid en viss del av bandelen kan drönaren göra en flygning där, 

ta fram var det är brister i viltstängslet och sedan kan informationen på en gång skickas 

till ansvarig personal. Ytterligare en nackdel är att mätvagnarna ofta får köra under de 

mörka tiderna på dygnet på grund av kapacitetsbrist på spåren. Detta påverkar även 

kvaliteten på filmerna då det är svårt att se något på grund av dåliga ljusförhållanden. 

En till fördel med drönare jämfört med mätvagnsfilmer är att en drönare kan filma i 

realtid vilket innebär att det går att kolla vad den filmar vid just den tidpunkten. Filmen 

visas på en skärm på en dator eller smartphone samtidigt som drönaren flyger och 

filmar. 
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Foto taget med mätvagnståg över spårområdet på bandel 136. 

 

 

Foto taget med drönaren över spårområdet på bandel 136. 
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Foto taget med mätvagnståg på varningsmärke på bandel 136. 

 

 

Foto taget med drönaren på varningsmärke på bandel 136. 
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Som fotografierna visar är kvaliteten från drönaren betydligt bättre än från 

mätvagnsfilmen. Det är en större bredd på bilderna från drönaren, vilket ger ett bredare 

perspektiv på omgivningen. Nackdelen med drönarbilderna jämfört med 

mätvagnsbilderna är att drönarens position inte exakt kan urskiljas. I mätvagnsfilmerna 

finns alltid ett kilometer- och metertal som talar om var mätvagnen befinner sig, men 

så är inte fallet för drönaren. 

Sammanfattningsvis bör drönaren vara ett bättre verktyg att använda sig av om 

inspektioner och kontroller av exempelvis skyltar och omgivande vegetation ska göras, 

då kvaliteten på bilderna och filmerna bli betydligt bättre. För att få exakt positionering 

för ett föremål skulle mätvagnsfilm kunna användas som hjälp, då den visar exakt var 

objektet är. På så vis kan de bägge metoderna komplettera varandra. 

Om en kamera med högre film och bildkvalitet skulle användas på mätvagnsfilmerna 

så skulle det bli betydligt mindre skillnad mellan drönare och mätvagnsfilmerna. Man 

skulle då med hjälp av mätvagnsfilmerna kunna urskilja objekt på längre avstånd och 

förmodligen kunna kontrollera exempelvis viltstängsel som idag är väldigt svårt att 

kontrollera med mätvagnsfilm. Om en kamera som kan filma och ta bilder i 180° vinkel 

och dessutom med hög kvalitet på dem skulle det innebära en stor förbättring jämfört 

med idag. Det skulle även bli relativt likt det material som drönaren är kapabel att ta 

fram. 

Även om mätvagnsfilmerna skulle få en uppgraderad kamera så bör drönare vara ett 

bättre alternativ för tillståndsbedömning av kortare sträckor. Detta p.g.a. drönarens 

flexibilitet och enkelhet att använda. Om det däremot är hela bandelar som ska 

inspekteras så är mätvagnsfilm att föredra. Om dessutom en bättre kamera installeras 

kan effektiviseringen av inspektioner och inventeringar med hjälp av mätvagnståg öka 

betydligt. En rekommendation till Trafikverket är därför att byta ut de befintliga 

kamerorna på mätvagnsfilmerna till några som har högre kvalitet, även om drönare 

också kommer att börja tillämpas. 
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Tidsplan över arbetet 
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Fullständig FMECA 
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