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Executive Summary 
EPILOT IS AN INITIATIVE BY TRAFIKVERKET (the Swedish Transport Administration) and a large number of other 
stakeholders in railway. The intention of the initiative has been to create a platform for industry collaboration in 
order to rationalise operation and maintenance for the entire railway system. This platform has been based on a 
concept for information logistics and data analysis for diagnostics and prognostics related to the operation and 
maintenance process. The concept is called eMaintenance and has been developed by the Luleå Railway Research 
Center (JVTC) at Luleå University of Technology (LTU).  
Our mission is to provide a collaborative innovation platform enabling operational excellence for the railway 
ecosystem through eMaintenance and Industrial AI. 
Our vision is to enable a robust, resilient, reliable, and digitalised railway system in Sweden that is attractive, safe 
and efficient.  
Our goal is to incorporate relevant research and development findings into the railway system, thereby contributing 
to greater reliability, punctuality, and sustainability in railway, and also greater cost-efficiency in operation and 
maintenance. 
Within the ePilot’s framework, 38 sub projects have been conducted.  This report is a compilation of the project 
reports.  
 
The ePilot was ongoing from 1 November 2013 to 31 December 2019. 
 
ePilot has also published a project report:  
The roadmap for digitalised operation and maintenance of railway: ePilot - A railway collaboration platform 
978-91-7790-550-9 (print) 
978-91-7790-551-6 (pdf)
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1 Övergripande sammanfattning 
Nulägesanalysens beskriver utgångsläget i både hårda och mjuka parametrar för att dokumentera 

förutsättningarna då projektet startade. Nuläget har sammanfattats i ett faktablad för bandel 119 

som i sin nuvarande version innehåller en hel del luckor. Tanken är att detta faktablad ska vara ett 

levande dokument som kontinuerligt förbättras och som minst uppdateras årligen genom att mäta 

effekten av de förbättringsåtgärder som genomförs i delprojekten, jämfört mot utgångsläget.  

Faktabladet inkluderar en teknisk beskrivning av järnvägssystemet på bandel 119, trafikering, 

tågförseningar, driftstörningsstatistik och indikatorer för användning vid uppföljning av de åtgärder 

som genomförs i ePilot119 olika delprojekt samt också ett antal förslag på nya och gamla indikatorer 

för sambandet mellan åtgärd-effekt.  

Nulägesanalysen bekräftar att järnvägen är ett komplext system både tekniskt och organisatoriskt. 

Systemet kräver stor teknisk systemkompentens som idag är uppdelad på flera olika ”oberoende” 

affärsdrivande och icke affärsdrivande parter såsom tillsynsmyndighet, infrastrukturförvaltare, 

operatörer, leverantörer, underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer och 

forskningsenheter. Parterna reglerar samarbetet via avtal och kontrakt som ofta saknar målstyrning, 

incitament och samverkansönskemål. 

Det finns ett stort antal parter som är involverade i järnvägsdriften på bandel 119. De flesta finns 

representerade, men det finns önskemål om att komplettera deltagandet med representanter från 

tågtrafikledningen och fordonsleverantörer. Parterna deltar för att de vill medverka till ett bättre 

fungerande järnvägssystem genom att tillsammans utveckla underhållet och dela med sig av kunskap 

och data för att tillsammans bygga upp e-verktyg som stöttar arbetssätt för informationsutbyte. Det 

behövs också bättre målstyrning och planering, så att mer tid kan användas till underhåll. Parterna 

efterlyser någon med övergripande ansvar för målstyrning och planering. 

Vinningen ur projektet är framförallt att spara pengar genom att gå mot ett tillståndsbaserat 

underhåll, samt minska avhjälpande underhåll och därmed minska störningarna och öka 

kompetensen.  

Oavsett parternas intentioner att genomföra förbättringar i pilotprojektet, så finns det ett antal 

hinder som måste beaktas, bl.a. regelverk och kortsiktiga kontrakt som saknar incitament.  

Implementeringsmodeller av typen ePilot öppnar upp möjligheten för att minska gapet mellan 

parterna och det gap som finns mellan forskningsresultat och dess tillämpning, genom att föra in ett 

helhetstänk, ett erfarenhets- och datautbyte som ska reducera kostnader, driftstörningar och 

tågförseningar. 
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Tillkännagivande 
Nulägesanalysen har till stora delar genomförts av två elever, Therese Tönnhed och Ingemar 

Hedenström, vid Lernias tvååriga utbildning av järnvägsprojektörer. Eleverna handleddes av Ulla 

Juntti, processledare i ePilot119 tillika VD i Performance in Cold AB. Intervjuer och faktainsamling har 

genomförts som ett moment i deras LIA-praktik (lärande i arbete) och analys och sammanställning 

har skett som del i deras examensarbete. Intervjuer och faktainsamling omfattar hela 

järnvägssystemet, emedan examensarbetet pga. tidsbrist har fått begränsas till att beskriva nuläget 

för infrastrukturen. Examenarbetet har sedan omarbetats till denna rapport samt kompletteras med 

nulägesbeskrivning för hela järnvägstransportsystemet på bandel 119. Arbetet har också 

kompletterats med ett faktablad för bandel 119 (se bilaga 3).   

Vi vill framföra vårt tack till Trafikverket för finansiellt stöd som möjliggjort genomförandet av detta 

arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 

kunskap i detta arbete: 

 Anders Nilsson-Suikki, Trafikverket 

 Lars Wikberg, Trafikverket 

 Christer Stenström, LTU 

 Matthias Asplund, LTU 

 Arne Nissen, Trafikverket 

Vi tackar även alla andra som vi pratat med och intervjua både hos Trafikverket och alla andra 

aktörer som ställt upp på intervjuer, samtal, feedback och framtagning av data ur deras system. Stort 

tack även till David Larsson, Jan Långström och Hans Loskog för att vi fick använda deras bilder i 

arbetet.  
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Akronym- och begreppsförklaringar 
BAP  BanArbetsPlan, planering av underhållsaktiviteter som stör trafiken. 

Innehåller planerade underhållsarbeten enligt rullande 6 månaders plan. 

Fastställs efter förhandling med operatörerna. Oftast planeras det in under 

så kallade ”vita tider”, det vill säga då det inte går tåg. 

BESSY   Besiktnings System, Trafikverkets system för besiktningar. 

BUP  BanUpplåtelsePlan, planering av underhållsaktiviteter som stör trafiken. 

Rullande 8 veckors plan. Innehåller bl.a. tilläggsarbeten som snöröjning och 

inplanerade avhjälpande underhållsinsatser. Oftast planeras det in under så 

kallade ”vita tider”, det vill säga då det inte går tåg. 

BVF    Banverket Föreskrifter 

Ballast  Makadam eller grus som ligger under och omkring sliprarna för att fördela 

tryckkrafterna från tåget till banunderbyggnaden och samtidigt hålla 

sliprarna på plats. 

Banan  Hela spåranläggningen, inklusive banunderbyggnad, kontaktlednings-

anläggningar och signalanläggningar. Banan delas in i linje och driftplats. 

Bangård   En driftplats som ger möjlighet för möte och växling. 

Banunderbyggnad  Bearbetade delar av terrängen (bankar, jord- och bergskärningar samt 

bergtunnlar) och konstbyggnader t.ex. broar. 

Banöverbyggnad  Består av spår (räl, sliprar, befästning samt makadam 30- 40 cm under slipers 

undre kant). 

Befästning   Förankring av järnvägsräls mot slipers. 

Besiktningsplan  Ett system för planering och uppföljning av besiktningar i Bessy. 

BIS    Ban Informations System, Trafikverkets system för baninformation. 

Boggi    Rörligt ramverk gentemot vagnen, för att klara av t.ex. kurvor bättre. 

Buffert    En stötdämpare som lindrar stötar mellan lok och vagn eller mellan vagnar. 

DB    Deutsche Bahn, Tysklands statliga järnväg. 

Disptider   Där det finns tid att utföra arbete på banan. 

Driftledning  Att planera trafik och arbeten på anläggningen och leda den avtalade 

trafiken på ett säkert och effektivt sätt så att effekterna vid störningar 

begränsas. 

Driftplats   Kallades tidigare station, kan vara ett spår likaväl som en hel bangård. 

Ford   Fordonsdatabas 
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Förfallsperiod   Tid på våren då tjälen går ur jorden och det ger mycket rörelser i marken. 

GAP-Analys   Jämförelse mellan nuvärde och börvärde. 

Infartssignal   Vid infarten till en driftplats. 

Input    Indata eller information, idéer. 

Interaktion   Samverkan, samspel, ömsesidig påverkan. 

Isolskarv   Skarv i ena rälen med elektrisk isolering för spårledningen. 

JF   Järnvägsföretag. 

JTF    Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. 

JVTC   Järnvägstekniskt Centrum, Luleå tekniska universitet. 

K-tal    Mäter spårets komforttal, dvs. hur komfortabel resan är för passageraren. 

Kompabilitet  System som följer samma standard och kan integreras med varandra, att 

delar passar ihop. 

Kontaktorer  Strömbrytare som manövreras med inbyggd elektromagnet. Används t.ex. i 

automatiserade anläggningar och vid fjärrmanövrering. 

LIA Lärande i arbete. 

LCC  Life Cycle Cost, det är ett mått på ett systems eller utrusnings samlade 

ekonomiska konsekvenser under dess livslängd.  

Livscykel   Ett mått på hållbarheten från produktion till förfall. 

Löpyta    Där hjulet möter rälen. 

MBRT   Miljoner brutto ton. 

0felia    Trafikverkets system för rapportering av fel i anläggningen. 

Optram   Optimized Track Management. 

Q-tal   Kvalitetsmål för att mäta kvaliteten på banan. 

RAMS   Reliability (Funktionssäkerhet), Availability (Driftsäkerhet), Maintainability 

   (Underhållsmässighet) och Safety (säkerhet). 

RFID    Radio Frequency Identification, Identitetsmärkning av lok och vagnar. 

RVM    Real-time Vehicle Monitoring, fjärrövervakning. 

Revisionstider   Tider för planerat underhåll. 

Samtidig infart   Möjliggör att två tåg samtidigt kan köra in på en driftplats. 

Signalsäkerhetssystem  Visar att det finns ett fordon på spåret 
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SJ    Statens Järnvägar. 

Spårledning  Elektrisk krets med låg spänning som används i signalsäkerhetssystemet för 

att kontrollera att ett spåravsnitt är fritt från fordon. 

Spårläge  Spårets/rälernas läge i anläggningen gentemot hur de ska vara i teorin mäts i 

K-och Q-tal. 

Stax    Största tillåtna axeltryck. 

Sth   Största tillåtna hastighet. 

Suboptimering   Att se till sina egna intressen, istället för att se helheten. 

Stoppa växlar  Spårriktaren lyfter och håller spåret i rätt höjd och sidoläge medan 

stoppverktygen packar fast spåret. 

Trendning   Att följa en utvecklingsriktning. 

TURSAM  Tillämpat UndeRhåll i SAMverkan. 

Tågplan  Den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, som innehåller 

tidtabell för persontåg och godståg, samt tidsplan för banarbete. 

ÄTA    Ändring, tillägg och avgående arbete. 
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2 Inledning 
Denna nulägesanalys ingår som ett delprojekt i Trafikverkets satsning på ePilot119 som har 

målsättningen att implementera resultat av forskning och utveckling, öka förutsättningarna för att 

utbyta underhållsdata mellan alla parter inom järnvägsdriften och att hitta möjliga arbetsrutiner för 

detta.  

 

2.1 Bakgrund 
Projektet ePilot119 är har som mål att förbättra, effektivisera och utveckla arbetet med 

järnvägsunderhåll för alla inblandade parter så att punktligheten ökar, störningarna minimeras, 

tillgängligheten blir bättre och kvaliteten ökas inom järnvägstrafiken.  

Förväntningarna är att detta uppnås genom att ett direkt och snabbt beslutsstöd för 

underhållsåtgärder utformas. Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan involverade 

järnvägsföretag, entreprenörer, verkstäder, leverantörer, organisationer samt Järnvägtekniskt 

centrum, JVTC, vid Luleå tekniska universitet. Beställare är Trafikverket som initierat och är 

huvudfinansiär för projektet.  

Projektet arbetar med så kallat e-Underhåll, elektroniskt underhåll, därav namnet ePilot. e-Underhåll 

innebär att underhållsdata från t.ex. övervakningssystem för orunda hjul, hämtas in, filtreras och 

analysera samt kombinerar med annan relevant järnvägsdata från egna eller någon av de övriga 

parternas system. Data som analyserats levereras sedan till de parter som har behov av dessa data 

för att ta rätt underhållsbeslut så att slutprodukten effektiva, kvalitativa, kostnadsoptimerade och 

säkra transporter kan levereras. I detta projekt får varje deltagare bidra med egna mätdata. Genom 

att använda information från hela järnvägssektorn erhålls ett så brett och objektivt underlag som 

möjligt. Alla resultat blir sedan tillgängliga för deltagarna och man kan i samverkan optimera åtgärder 

i järnvägssystemet utifrån helheten. 

Som det ser ut nu är både bana och fordon i Sverige till stora delar ålderstigna och samtidigt sker en 

ökning av resor och transporter på järnväg. Detta innebär att det finns ett stort behov av upprustning 

och effektivare underhållsåtgärder för att skapa en så stabil och säker järnväg som möjligt.  

JVTC har sedan 2005 bedrivit forskning inom eMaintenance (e-Underhåll, elektroniskt underhåll) för 

att identifiera vilka olika typer av tillståndsdata som samlas av vem och för vad, samt vilken 

ytterligare information eller data som finns i andras informationssystem som behövs för att fatta rätt 

underhållsbeslut respektive hur dessa data/resultat skall levereras. Det kan t.ex. vara att Trafikverket 

kontinuerligt skickar över information om vagnarnas gångegenskaper till trafikoperatören samt som 

anger att nu är det dags för underhåll av t.ex. hjulunderhåll.  

ePilot119 är det första projektet i Trafikverkets och järnvägsbranschens gemensamma satsning och 

på att införa e-Underhåll och genomförs på bandel 119 mellan Boden och Luleå. Projektet kommer 

att pågå under tre år och på sikt ska resultaten implementeras i hela det svenska järnvägssystemet. 
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Genom att genomföra en nulägesanalys i ett tidigt skede ges möjligheter att mäta de framtida 

åtgärdernas effekter på ökad driftsäkerhet i de delprojekt som kommer att genomföras. 

2.2 Mål 
Nulägesanalysens syfte är att beskriva utgångsläget i både hårda och mjuka parametrar, dvs. vad 

förutsättningarna var då ePilot119 startade.  

Målet är att utgångsläget beskrivs så tydligt att det kan användas i övriga delprojekt för att mäta 

förbättringar av drift och underhåll på bandel 119 samt även leverera en enkät med nyckeltal med 

vilken det blir möjligt att mäta förändringarna i förhållande till utgångsläget.  
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3 Metod 
Nedan beskrivs det olika aktiviteter som genomförts.  

1. Informationsinhämtning via Internet och intervjuer enligt frågeformulär och riktade frågor, 

bl.a. identifiera viktiga parter och intervjua dessa med avseende på vad de anser är viktigt att 

förbättra. 

2. Kartläggning av relevanta pågående forskningsområden. 

3. Datainsamling 

a. Hårda parametrar:  

i. Datainsamling tekniska system fordon – bana samt deras status, med 

avseende på underhållskondition, ålder etc. 

ii. Datainsamling trafikeringssituation, antal tåg, typer, antal axlar, tonnage, 

hastighet.  

iii. Tågledningssystem 

iv. Identifiering av underhållsstrategi och underhållssystem hos de olika 

parterna samt som lagras i dessa.  

v. Kartläggning av övervakningssystem, respektive vilken data som samlas in. 

vi. Kartläggning av problemområden, tågförseningar uppdelat på problemägare, 

driftstörande objekt (performance killers) och kostnadsdrivare. 

b. Mjuka parametrar 

i. Identifiera parternas förväntningar på hur nuläget förändras genom 

eMaintenance/ePilot, ökad samverkan och utbyte av 

underhållsdata/beslutsstöd. 

ii. Organisationsproblematiken 

4. Analys och diskussion. 

5. Sammanställning av enkät för uppföljning av nyckeltal (Faktablad). 

6. Utskick av enkät samt sammanställning av resultat. 

3.1 Avgränsning 
Arbetet är geografiskt avgränsat till järnvägssystemet på bandel 119, dvs. från utfartssignal i Boden 

till infartssignal Luleå. Även angränsande spår ägda av annan part än Trafikverket är exkluderade. Ny- 

och reinvesteringsåtgärder ingår ej heller i denna studie. 
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4 Resultat 
För att få ut mesta möjliga i nulägesanalysen har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts 

såsom intervjuer, datainsamling från olika system och källor, som analyserats och tolkats.  

4.1 Parter  
Fram till 1988 var Statens Järnvägar (SJ) ett affärsdrivande statligt verk med ensamrätt på tågtrafik, 

banförvaltning, järnvägsutbildning och till viss del även tillverkning av järnvägskomponenter. 

Uppdelningen av järnvägen påbörjade 1/7 1988 då SJ delades in i SJ och Banverket. SJ tog till en 

början ansvaret för såväl tågtrafikledning och tågtrafik, emedan Banverket tog om hand 

infrastrukturen. Då avregleringen av tågtrafiken påbörjades flyttades tågtrafikledningen över till 

Banverket i syfte att hålla funktionen konkurrensneutral. År 2001 delades SJ in i SJ, Green Cargo, 

Jernhusen, Euromaint med flera. Parallellt med detta etablerades fler trafikföretag på marknaden där 

MTAB (Malmtrafik AB) var bland de första nya trafikföretagen. Idag finns ca 30 olika trafikföretag på 

den svenska marknaden som konkurrerar med de ursprunglig statliga bolagen om trafiken på banan.  

 

I början hyrde eller leasade de nya tågföretagen fordonsparken och fokus låg på drift av tågtrafik, 

medan underhållet av tåg och vagnar upphandlades av olika underhållsföretag såsom t.ex. Euromaint 

och Swemaint.  

 

Banverket delades 1998 in i en beställar-/utförarorganisation, varefter all producerande verksamhet 

(projektering och produktion) successivt konkurrensutsattes. Nya underhållsentreprenörer såsom 

Strukton, Balfour Beatty och VR Track samt järnvägskonsulter etablerade sig på den svenska 

järnvägsmarknaden. Banverket Produktion och Banverket Projektering blev 2009 respektive 2010 de 

fristående statliga bolagen Infranord och Vectura, och 2013 köptes Vectura upp av SWECO.  

 

Den del som fanns kvar inom Banverket (dvs. beställarorganisationen) slogs den 1 april 2010 samman 

med Vägverket samt delar av Luftfartsverket och Sjöfartsverket och bildade Trafikverket. 

 

För att säkra trafiksäkerheten på järnvägen bildades 1988 en speciell tillsynsmyndighet; 

Järnvägsinspektionen som gav tillstånd och godkände spåranläggningar och fordon enligt 

järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) inom järnväg och tunnelbana. De utförde också utredningar av 

allvarliga tillbud och olyckor enligt lagen om utredning av olyckor. Ett antal direktiv från EU-

kommissionen, i syfte att liberalisera järnvägsmarknaden ledde till en ny järnvägslag och att 

Järnvägsinspektionen upphörde 2004. Dess uppgifter övertogs av Järnvägsstyrelsen. 

Järnvägsstyrelsen verksamhet gick 2009 över till Transportstyrelsen [Wikipedia, 

Järnvägsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Transportstyrelsen].  

 

Således har järnvägssystemet gått från en organisation där allt i princip låg under en hatt till komplex 

organisation med många olika aktörer, dvs. tillsynsmyndighet, infrastrukturförvaltare, operatörer, 
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leverantörer, underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer, forskning och utveckling, 

samt infrastrukturförvaltare, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Parter på bandel 119. I figuren saknas tillsynsmyndigheten [Tönnhed, T.].  

 

Alla parter har olika uppgifter, men samtliga är intresserade av att uppnå ett järnvägssystem som 

fungerar i alla lägen. I det här projektet är syftet att förbättra drift och underhåll för hela 

järnvägssystemet, så att driftstörningar, tågförseningar minskar utan för den skull riskera kvalitet och 

säkerhet eller fördyra verksamheten.  

På bandel 119 finns följande aktörer representerade (för mer information, se bilaga 1 Parter på 

bandel 119) 

 Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 

 Operatörer: SJ, Green Cargo, LKAB Malmtrafik, Norrtåg, Rail Cargo, X-tåg med flera. 

 Underhållsentreprenör: Infranord AB 

 Underhållsverkstäder: Duroc AB, Euromaint, SweMaint, Bombardier 

 Leverantörer: Vossloh 

 Konsulter: SWECO, ÅF, Tyréns, WSP, Interfleet, Damill med flera. 

 Forskning och utveckling: Järnvägstekniskt Centrum (JVTC), Luleå tekniska universitet 
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Parterna har olika affärsmål, men många av de ledord som används för att beskriva målen är 
gemensamma, se tabell 1. Ordet ”Hållbar” förekommer 5 gånger, följt av ”Miljö” 4 gånger, 
”Samhällsutveckling” (3) och ”Helhet” (2). 
  
 Tabell 1. Parternas ledord för den egna verksamheten 

Infrastrukturförvaltare 

 Lyhördhet 

 Nyskapande helhetssyn 

 Samhällsutveckling 

 Smart infrastrukturutveckling  
 

Trafikoperatörer 

 Vara världens främsta logistikföretag 

 Skapa hållbar samhällsutveckling 

 Effektivare och hållbar järnväglogistik 

 Effektivt och miljövänligt  

Underhållsentreprenörer 

 Punktlighet 

 Säkerhet 

 Innovation 

 Kompetens 

 Lyhördhet 

Underhållsverkstäder 

 Tillhandahålla god snabb service 

 Öka fordonens tillgänglighet 

 Ta helhetsansvar 

 Minska miljöpåverkan 

 Hållbarhet 

Leverantörer Infra 

 Leverera spårkomponenter som 
optimerar trafiken 

Leverantör fordon 

 Leverera tåg  

 Miljö 

 Hållbar framtid 

Fordonsägare 

 Optimera fordonskostnaderna 

 Nya innovationer 

 Stil 

 Säkerhet 

 Service 

Konsulter 

 Nya lösningar 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Hållbar samhällsutveckling 

 Hög effektivitet och kapacitet 
 

 

4.2 Relevant svensk forskningsområden 
Trafikverket finansierar tre strategiska centrumbildningar för forskning. Dessa är Charmec vid 

Chalmers tekniska högskola, Järnvägsgruppen vid Kungliga tekniska högskolan och Järnvägstekniskt 

Centrum vid Luleå tekniska universitet. Utöver dessa centrumbildningar bedrivs även 

järnvägsforskning vid andra universitet i Sverige såsom Lund, Linköping, VTI, Uppsala m.fl. 

CHARMEC är ett Kompetenscentrum i järnvägsmekanik som inrättats på Chalmers tekniska högskola 

1995. Centrum arbetar för långsiktig uppbyggnad av kunskap som är relevant för industrins behov. 

Valet och orientering av de enskilda forskningsprojekten avgörs utifrån övergripande bedömningar 

av: 

 Teknik 

 Ekonomi 

 Säkerhet 

 Miljö 
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Det övergripande målet för centrat är att uppnå ökad kvalitet inom järnvägstransporter 

lägre produktion, underhåll, drift och miljökostnader. Samspelet mellan olika järnvägsmekaniska 

komponenter är särskilt beaktas, dvs. interaktion fordon/bana. 

Specifika mål är livscykeloptimering av komponenter och system för spårstruktur och löpverk. 

Forskningen ska leda till t.ex. långsammare nedbrytning av ballast, ökad livslängd på sliprar och 

mellanlägg, förbättrad spårriktningsstabilitet, minskad räls- och hjulförslitning, lägre nivåer av 

vibrationer och buller i tåg och spår och deras omgivning, förbättrade system för övervakning och 

drift av lager, bromsar och hjul m.m. [Google sökning Charmec]. 

KTH Järnvägsgruppen är ett forskningscentrum med mer än 20 års av erfarenhet av 

järnvägsforskning. Järnvägsgruppen avdelningar är Spårfordon, Trafik och logistik, Lättkonstruktion, 

Byggvetenskap, Elektrisk Energiomvandling, Ljud- och vibrationsforskning, System och 

komponentdesign och Väg- och banteknik som var och en representerar ett eller flera 

ämnesområden som tillsammans i princip omfattar alla kompetenser inom järnvägsområdet [Google 

sökning Järnvägsgruppen KTH, Nyhetsbrev 1/2014 KTH, Järnvägsgruppen]. 

Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet bildades 1997 och har fokus på att utveckla 

nya verktyg, metoder och modeller som underlättar och stödjer införandet av nya innovativa 

lösningar på järnvägsproblem för att säkra ökad drifts- och funktionssäkerhet, bättre och utökad 

kapacitet, tillräcklig säkerhet och hållbarhet. Områdena är: 

 Tillförlitlighet inkluderar RAMS, LCC, riskanalys, data mining, optimeringsmetoder/modeller 

för underhåll, konstruktion för funktion och underhållsmässighet. 

 Informationslogistik; e-Maintenance lösningar, integrerade databaser, visualisering, 

innehållshantering, informationsflöde, demonstratorer. 

 Slitage och felreduktion; tillståndsövervakning, slitage och friktionskontroll, 

underhållsgränser, modelleringsmetoder för spårgeometri, komponentförädling, 

spårslipningsoptimering, demonstratorer för test av räls. 

 Underhållsledning och mänskliga faktorn; Människan, teknologin och organisation, mänskliga 

faktorer/ergonomi, underhållsorganisationer, underhållsindikatorer, modeller för att 

implementera ny kunskap, optimering av underhållets arbetsflöde, underhållsprocesser och 

rutinanalyser [JVTC Årsberättelse 2013]. 

4.3 Intervjusvar 
Ett intervjuformulär sammanställdes baserat på det intervjuformulär som använts i TURSAM 

(Tillämpat underhåll i samverkan). TURSAM var en tvärorganisatorisk arbetsgrupp inom JVTC för 

effektivisering av järnvägsunderhållet på Malmbanan [www.jvtc.ltu.se – Projektrum 125 TURSAM] 

med liknande verksamhet som ePilot119. Frågeformuläret kontrollerades sedan av järnvägskunnig 

personal. Frågorna delades in i grupperna; ”Kvalitativa”, ”Problem” och ”Underhåll”. De kvalitativa 

frågorna är t.ex. varför man deltar, nyttan, förväntningar. ”Problem” innehåller frågor om vilka 

problemområden som finns och vad de kan bero på, m.fl. och i gruppen ”Underhåll” återfanns frågor 

om underhållsmål, strategier m.fl. Samtliga frågor med svar och resultat finns sammanställda i bilaga 
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2. Resultatet från gruppen ”Kvalitativa” presenteras i detta kapitel, medan resultatet från gruppen 

”Problem” presenteras i kapitel 4.4.7 och resultatet från ”Underhåll” i kapitel 4.4.4 och 4.4.5. 

Totalt intervjuades 15 personer, fördelat enligt: 

 infrastrukturförvaltare på Trafikverket, 5 personer 

 trafikoperatörer på SJ, Green Cargo och LKAB, 6 personer 

 fordonsunderhållare på Euromaint och Duroc, 2 personer 

 leverantör på Vossloh, 1 person 

 forskare vid Luleå tekniska universitet, 1 person 

Svaren på de kvalitativa frågorna visar att förväntningarna är höga på ePilot119, att man är beredd 

på att delta aktivt samt att målbilden för projektet är i linje med vad man vill uppnå. Målen bör dock 

vara mätbara och att resultaten måste spridas till bl.a. politiker. 

Parterna förväntar sig ökat informations- och datautbyte, förbättringar av driftsäkerhet genom att 

bl.a. minska det avhjälpande underhållet, minska kostnader, ändra och förbättra underhållstrategi. I 

tabell 2 finns en sammanställning av de olika parternas önskemål om datautbyte.  

Tabell 2. Önskemål om data/informationsutbyte. Kolumn-part är ”kravställare” på rad-part. 

 (A) Leverantör Bana (B) Underhålls-

entreprenör 

(C) Infrastruktur-

förvaltare 

(D) 

Trafikoperatör 

(TO) 

(E) Verkstad 

fordon 

(F) Leverantör 

fordon 

A       

B Tillstånd på anläggningen 

När hur gör entrep. 

underhållsinsatser 

Tillstånd på skada istället 

för km-tal 

 Vilka åtgärder som 

är gjorda på 

anläggningarna 

   

C Tillstånd på anläggningen 

Trafikadata (belastning) 

Förändringar i 

anläggningarna 

Mätdata 

 Bättre 

framförhållning på 

BAP 

Statisik 

Bättre info om 

banans skick 

Trafikadata 

(belastning) 

 

D 

 

 Antal tågTågvikt 

Hjulprofil 

Förändringar i 

trafiken 

Hur TO arbetar med 

hjulskadelarm 

   

E    Bättre 

återkoppling från 

verkstäder 

  

F       
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I vissa fall är det otydligt om vem som är den förväntade leverantören av data, t.ex. tillstånd på 

anläggningen – är det infrastrukturförvaltaren eller underhållsentreprenören som ska levererar 

denna? 

Förväntningarna är att målen i ePilot119 ska infrias genom att utveckla underhållet (e-verktyg, gå 

mot underhållsgränser, trenda nedbrytning), genom ökat samarbete, kunskapsutbyte och 

kompetenshöjning. Det behövs också bättre målstyrning och planering så att mer tid kan användas 

till underhåll. Genom ePilot119 ska det vara möjligt att ställa krav mellan parterna och det ska också 

ges möjlighet till att vara med och utveckla och använda data från övervakningssystem. 

Det kan eventuellt finnas ett antal hinder för att genomföra förbättringsarbetet såsom: 

 kortsiktiga kontrakt som saknar incitament för förbättringsarbete och utrymme för 

investeringar i nya innovationer,  

 leverantörer av bankomponenter och fordon som inte har fått feedback om hur deras 

produkter används ”hela resan av dess livscykel”, fortsätter att levererar produkter som ej 

har optimal driftsäkerhet.  

 uppdelningen i de organisatoriska enheterna Investering respektive Underhåll medför 

bristande design för underhållsmässighet, ”Den som bygger har inte alltid intresse i hur det 

ska underhållas genom att den endast levererar”. 

 att det är svårt att hålla ihop kedjan mellan de olika aktörerna.  

Ibland uppstår också situationen ”att ingen vill finansiera förbättringen” t.ex. avisningsanläggningar 

för fordon. För trafikoperatörer försvåras också förbättringsarbetet, resp. måluppfyllelse då de inte 

äger alla vagnar som körs i deras tåg, vilket kan medföra problem med bl.a, RFID-taggning.  

Att kunna redovisa kostnaderna för underhållet på fordon och bana är ett önskemål från flera av 

parterna  inom ePilot119. Detta har varit svårt att greppa pga. av den konkurrenssituation som finns 

mellan trafikoperatörerna samt att banunderhållet är avtalat till fast pris per stråk. Endast enstaka 

kostnadsexempel har erhållits såsom kostnad för urspårning och spårriktning. Andra 

forskningsprojekt såsom INNOTRACK, AUTOMAIN och SUSTRAIL rapporterar att det 

kostnadsdrivande underhållet för banan är spårriktning, spårslipning och växelunderhåll. Besiktning 

kostar också relativt mycket, och är det banunderhåll som kräver mest tid i spåret. Kostnadsdrivare 

hos fordonsunderhållet är hjul- och bromsunderhåll. 

4.4 Datainsamling 
Kapitlet börjar med att beskriva nuvarande teknisk standard på bana och för fordon, sedan beskrivs 

trafikeringssituationen, tåg- och bandriftledningssystem, underhållsstrategi och underhållssystem, 

övervakningssystem samt problemområden.  

Fakta och data om infrastrukturen är mer lätt tillgänglig då Trafikverket är en offentlig myndighet, 

medan fakta och data om fordon är svårare att samla in då trafiken är konkurrensutsatt, vilket 

medfört en del faktaluckor. 
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4.4.1 Teknisk standard bana 

Bandel 119 mellan Boden och Luleå är 33,3 km lång och sträcker sig från km 1146+665 till 1179+500 

(kilometerräkning från Stockholm, 1km behöver inte vara 1 000 m på grund av ombyggnader som 

medfört linjerätningar vilket innebär att sträckan blivit kortare). Bandelen börjar vid Bodens 

infartsignal och slutar vid Luleå infartsignal, dvs. Inkluderar inte driftplatserna (bangårdarna) i Boden 

och Luleå. 

Banan är enkelspårig och har en banöverbyggnad bestående av helsvetsade UIC60 kg räler, 

betongsliprar med pandrolbefästningar och makadam klass 1 som lades in i spår 1994. Största tillåtna 

hastighet är 140 km/h och största tillåtna axellast är 30 ton. En mer komplett beskrivning finns i 

bilaga 3, Faktablad. 

Bandelen har 78 % rakspår och små höjdförändringar (mindre är 10 promille). Det finns 6 driftplatser 

på bandelen där tåg kan mötas, se tabell 3. Fyra av driftplatserna har samtidig infart. Samtidig infart 

utformas så att 750 m långa tåg skall kunna mötas på driftplatsen. Tågen rullar sakta in på 

mötesstationen utan att stanna före infartssignalen. Detta gör att kapaciteten på bandelen ökar. I 

tabell 3 beskrivs spårlängderna och de växlar som ansluter mot huvudspår (13 st av totalt 28) samt 

inläggningsår för rälen och växlarna.  

Livslängden för UIC 60 Räl, betongslipers, pandrolbefästningar, kontaktledningsstolpar inklusive 

utliggare samt makadam klass 1 är cirka 50 år eller 500 MGT [INNOTRACK], spårväxlar bedöms ha en 

livslängd på cirka 45 år och växeldriv cirka 25 år [Trafikverket, 1]. För kontakttråden anges en 

dimensionerad livslängd på ca 40 år [SIKA, 1999]. 

 
Tabell 3. Sammanställning av antalet spårväxlar i huvudspår per driftplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Driftplats Spm Spår 
Samtidig 

infart 
Inl. 
År Växel Nr/Typ 

Inl. 
År 

Sävastklinten 
761 2 

Ja 
1994 1/ EVR-UIC60-760- 1:15 2012 

760 1 2012 6/ EVR-UIC60-760- 1:15 2012 

Sävast 

676 1 

 

1994 1/ EV-UIC60-300- 1:9 1994 

498 2 1994 7/ EV-UIC60-760- 1:15 1994 

498 3 1994 
  

Norra Sunderbyn 
654 1 

Ja 
1994 1/ EV-UIC60-760- 1:15 1996 

757 2 1994 6/ EV-UIC60-760- 1:15 1996 

Sunderby Sjukhus 
745 2 

Ja 
1994 1/ EV-UIC60-760- 1:15 1999 

745 1 1999 2/ EV-UIC60-760- 1:15 1999 

Gammelstad 

608 1 
Ja 

 
1/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 

538 2 1993 13/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 

594 3 

 

2003 2a/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 

Notviken 
773 4 1993 11/ EVR-UIC60-760- 1:15 2010 

773 5 2010 13/ EVR-UIC60-760- 1:15 2010 
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Med denna livslängdsbedömning infaller nästa planerade byte fr.o.m. mitten av 2030. 

4.4.2 Trafiksituation 

Trafikmängden på banan har samlats in från olika system och källor. Resultatet har sedan 

kontrollerats av expertis på Trafikverket samt stickprovskontrollerats med hjälp av data från JVTC:s 

forskningsstation. 

Det har varit svårt att få fram en detaljerad redovisning eftersom en sådan kan påverka 

trafikföretagens konkurrenssituation negativt. Uppgifter från LUPP korrigerade mot BANSTAT visar 

att det årliga tonnaget varierar mellan 18 till 22 MBRT och antal tåg per dag är 38 till 43 stycken, se 

figur 2. Enligt data från JVTC Forskningsstation i Sävast trafikerades banan under mars-april 2014 

med i ett genomsnitt per dag på 45 316 ton, 40 tåg och 3044 axlar, fördelat på 33 % passagerartåg, 

54 % godståg och 13 % tjänstetåg. I genomsnitt går det 1,7 tåg per timme.  

Under 2013 trafikerades bandelen av 31 olika järnvägsföretag/sällskap, varav Green Cargo andel av 

tåg var 30 %, SJ AB 29 %, MTAB 20 %, Botniatåg 10 % och Cargonet 6 %. I tabell 4 redovisas 

övergripande de tågslag som trafikerar banan. Värdena för tonnage och antal tåg är uppskattade. 

Trafiken utgörs av en mix av långsamtgående malmtrafik som kör i 50-60 km/h och passagerartrafik 

som kan köra 140 km/h. Dominerande vagntyper på banan är Smmnps och Faano. Smmnps-vagnarna 

fraktar heta stålämnen från Luleå till Borlänge. Tåget körs av Green Cargo men ägs av AEE som är ett 

tyskt bolag som hyr ut dem åt SSAB. Fanoo-vagnarna ägs av LKAB och fraktar malm från Gällivare till 

Luleå. 

 

  

Figur 2. Trafikutveckling på bandel 119. Data om antal tåg per dag saknas för år 2013. 
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Tabell 4. Trafiktyper och mängd på bandel 119. 

Trafik 
Antal tåg 
per dag MBRT/år Stax Sth Kommentar 

Malmtåg 6 10,6 30 60 750 m långa 68 vagnar 8 520 ton, 
lok Iore, vagnar Fanoo,  

Stålpendeln 6 5 25 100 34-35 vagnar Smmnps, max3 400 
ton, lok F 140 AC (RC) 

Cargonet ? 
 

22,5 90 
 Green Cargo ?  22,5 90 Konventionella godståg, max 30 
vagnar per tågsätt. Maxvikt 1500 
ton, varierade vikt, olika 
vagnsägare 
 

Botniatåg AB 6 
  

140 
X2 Cordia, X52 Regina och Y32 
Itino 

SJ AB 6 
  

135 Konventionella passagerartåg 

Tjänstetåg  5 
   

  

 
Mixen av långsamtgående malmtåg och snabbgående Passagerartåg samt det relativt höga antalet 

tåg per dag medför att det råder kapacitetsbrist på banan.  

Beräkningarna av kapacitetsutnyttjande på linje är på relativt grov nivå och den nationella analysen 

för alla banor är att betraktas som en konsistent makromodell. För mer detaljerade studier utförs 

tidtabellsanalyser eller trafiksimuleringar som kräver en mikromodell (mer detaljerad modell av 

avgränsade banor). De IT-verktyg som används för detta är Trainplan (system för tågplanering) och 

Railsys (system för trafiksimuleringar).  

Alla banor delas i linjedelar. För varje linjedel beräknas kapacitetsutnyttjandet för dygnet som helhet 

och för tvåtimmarsperiod med mest intensiv trafik (max 2 timme). Beräkning återspeglar hur stor 

andel av tiden (dygnet och respektive max 2 timme period) som linjedelar är belagda med tåg, och 

uppges i procent. Redovisning sker i intervaller, motsvarande:  

 81-100 % - mycket högt kapacitetsutnyttjande  

 61-80 % - medelhögt kapacitetsutnyttjande  

 <60 % - lågt kapacitetsutnyttjande  

Enligt [Trafikverkets rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2013, 

underlag för årsredovisning 2013 ] är kapacitetsuttaget på sträckan Boden – Luleå 81-100 %, se figur 

3. 

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81-100 procent anger att känsligheten för störningar är hög, 

medelhastigheten låg och att det råder stora problem att finna tid för banunderhåll.  
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Figur 3. Kapacitetsbegränsningar [Trafikverkets rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande och 
kapacitetsbegränsningar 2013, underlag för årsredovisning 2013] 
 

4.4.3 Tåg- och bandriftledningssystem 

Fram till 2014 var bandrift- och tågtrafikledningen uppdelade i 8 områden, varav en i Boden som 

omfattade området Vännäs till Riksgränsen. Från och med 2014 reduceras dessa till 4 och kommer 

att placeras i Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Bandriftledare hanterar kraftförsörjningen till banorna (eldrift) samt felrapportering i 0felia och 

tågtrafikledningen styr och leder trafikuttaget på banan. 

Val av tåg- och bandriftledningssystem har inte varit standardiserat vilket lett till att olika system 

använts på de olika tågledningscentralerna. De system som använts i Boden är Argus som är ett 

trafikledningssystem för inläsning (loggning) av data och manövrering av objekt ute i fält. 

Trafikledningssystemet har en loggfunktion och en tillhörande uppspelningsanordning. Med hjälp av 

denna kan man återskapa händelser för kunna göra uppföljningar och utreda olyckor. De data som 

gäller elkraften t.ex. hur brytare och frånskiljare står skickas direkt vidare till eldriftsystemet Spider. 

Eldriftsystemet loggar information från större elkraftsanläggningar [TURSAM, Gustafsson. 2005]. 

STEG (Styrning av tågtrafik via elektronisk graf) är ett nytt system som testats på tågledningen i 

Boden. STEG utvecklades genom ett samarbete mellan Banverket och Uppsala universitet. Sedan 

januari år 2010 har STEG använts i skarp drift vid trafikcentralerna i Boden och Norrköping. 

Hypotesen är att Trafikverket med hjälp av STEG kan få en kvalitetssäkrad och samlad bild av verklig 

beläggningsgrad i anläggning, vilket i sin tur kan bidra till en mer kvalitetssäkrad 

kapacitetstilldelningsprocess avseende optimering mellan trafik och underhåll.  

4.4.4 Underhåll  

Eftersom läran om underhåll är en relativ ung vetenskap och den standard som dominerar inom 

järnvägsbranschen är EN 13 306 och EN 50126 är det viktigt att enas om en samsyn och en 

gemensam nomenklatur för drift och underhåll som skall tillämpas i ePilot119 av alla parter.  
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Underhåll är Enligt SS: EN 13306:2010 en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens 

åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla en i, eller återställa den till ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion. En krävd funktion är vad som anses nödvändigt för att 

utföra krävd prestation. Underhållet delas in i avhjälpande- och förebyggandeunderhåll, se figur 4. 

 

Figur 4. Underhållsnomenklatur [EN 13306:2010]. 

 

Avhjälpande underhåll utförs efter att ett funktionsfel upptäckts. Avhjälpande underhåll delas i sin 

tur upp i akut eller uppskjutet underhåll. Akut underhåll utförs direkt och kan inte planeras medan 

uppskjutet underhåll utförs vid ett senare passande tillfälle, eventuellt kan en tillfällig lösning göras 

för den planerade åtgärden. 

Förebyggande underhåll utförs innan fel uppstår och delas in i tillståndsbaserat och förutbestämt 

underhåll. Tillståndsbaserat underhåll definieras som underhåll innefattande dels av besiktning av 

enhets tillstånd avseende dess funktion och tekniska egenskaper samt eventuellt där av föranledda 

åtgärder. Förutbestämt underhåll baseras på beräkningar, uppskattningar och tidigare erfarenheter 

och dessa genomförs enligt bestämda intervaller, till exempel tid- eller km-baserat, det kan gälla 

utbyte av komponenter, smörjning, justeringar med mera.  

För att minimera underhållskostnaderna bör minst 80 % eller mer vara förebyggande underhåll och 

resterande 20 % avhjälpande underhåll [Wireman, 2004]. 

Forskning har visat att avhjälpande underhåll (dvs. underhåll som utförs efter att ett fel konstateras) 

är 3-10 gånger så dyrt som förebyggande underhåll samtidigt som avhjälpande underhåll förorsakar 

driftstörningar, driftavbrott, tågförseningar och minskar järnvägen renommé [Hägerby och 

Johansson, 2002, Wireman, 2004, Espling och Kumar, 2004 ]. 
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Fel strategi och utförande av det förutbestämda underhållet (tids-, tonnage-, eller kilometerbaserat) 

kan medföra en fördyring med upp till 40 % jfr tillståndsbaserat underhåll och till och med orsaka 

driftstörningar om man t.ex. vanemässigt kör detta underhåll utan att följa upp utfallet [Nowland, 

1978, Espling 2004].  

4.4.4.1 Underhåll av infrastruktur 

Trafikverkets drift- och underhållsverksamhet är anslagsfinansierad vilket innebär att Trafikverket 

tilldelas ett årligt anslag för att bedriva drift och underhåll.  

För att planera tider för arbeten i spår krävs lång framförhållning och frekvent kommunikation med 

berörda parter. Trafikverkets underhållssektion och investeringssektionen samt entreprenörers 

planerade arbeten sammanställs i en banarbetsplan (BAP) som förhandlas med trafikutövarna och 

avtalas i trafikeringsavtal. Banarbetsplanen bryts sedan ner i 8 veckors rullande banutnyttjandeplan 

(BUP), där de sista fyra veckorna är ”spikade”. Banutnyttjandeplaneringen utgör underlag för 

Tågtrafikledningens och Bandriftledningens operativa styrning, detaljplanering och uppföljning av 

banutnyttjandet. Endast arbeten som är medtagna i BUP får utföras med undantag för akut 

felavhjälpning, åtgärdande av akuta besiktningsanmärkningar och snöröjning/lövhalka. 

Trafikverket delar upp underhållet i följande kategorier: 

 Snötjänster 

 Avhjälpande underhåll (felavhjälpning och besiktningsanmärkningar som måste åtgärdas 

akut eller inom 2 veckor)  

 Besiktning av anläggningarnas tillstånd som utförs av besiktningspersonal och mätfordon 

 Tillståndsbaserat underhåll som baserade på beslutsstöd från genomförda 

besiktningar/inspektioner och data från övervakningssystem.  

 Regelstyrt förutbestämt underhåll på bl.a. isolerskarvar, lås- och kontrollanläggningar på 

spårväxlar, byte signallampor och provning av säkerhetsreläer. 

Drift och underhåll upphandlas av underhållsentreprenörer, ofta i fleråriga sk. funktionsavtal till fast 

pris. Uppföljningsindikatorer är bl.a. spårlägeskvalitén.  

Enligt Nissen [2007] var andelen felavhjälpande underhåll 2006 mellan Boden och Luleå, 28 % och 

enligt INNOTRACK (internt analysunderlag) fördelades kostnaderna på underhållet exklusive 

snöröjning på spårunderhåll 21 %, banunderbyggnad (bank, trummor/dränering) 18%, besiktning 12 

%, spårriktning 6 %, slipers 5 %, skarv och positioneringssystem (isolerskarvar) 5 % och 33 % övriga 

anläggningar med lägre kostnad per anläggningstyp än 5 %. 

4.4.4.2 Underhåll av fordon 

Det förebyggande fordonsunderhåll baseras på körda fordonskilometrar, visuell inspektion utförd av 

underhållspersonal och varnings-/säkerhetslarm från Trafikverkets övervakningssystem.  
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Strategin för det förebyggande underhåll är övervägande förutbestämt underhåll som baseras på 

olika revisionsintervall. Intervallen ligger oftast på mellan tre till sex år, medan 

komponentunderhållet ofta är kilometerbaserat, se tabell 5. Vid en revision sker förebyggande 

underhåll där underhållsleverantören återställer funktionaliteten på vagnen. Innan revisionen startar 

genomförs dessutom en så kallad inbesiktning för att upptäcka eventuella fel som inte ingår i den 

planerade revision, men som är kritiska att åtgärda för att vagnen ska vara tillförlitlig och säker. 

Tabell 5. Underhållsintervall för olika vagnkomponenter uppgift från LKAB 2010 (Palo, 2014). 

Komponent Underhåll Körda kilometrar 

Vagn Inspektion 80 000 

Draginrättning Kontroll 250 000 

Ramverk Kontroll 500 000 

Bromssystem Kontroll 750 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Kontroll 30 000 

Draginrättninb Revision 750 000 

Lagerbox Revision 800 000 

Boggi Revision 1 000 000 

Bromssystem Revision 1 000 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Revison 200 000 

 

För tågunderhåll är hjulunderhållet det som tar de största kostnaderna. Hjulunderhållets andel kan 

uppgå till 50 % av de totala underhållet (Lagnebäck, 2007). Enligt Århéns (2002) beräknades 

hjullivslängden för vara 5 år. 

De vanligaste observerade nedbrytningseffekterna på godsvagnar som medfört hjulbyten [Espling et 

al, 2007]:  

 hög fläns 68%,  

 lagerrevision 24 %,  

 tunn fläns 5%,  

 tunn hjulring 2 % 

 dubbelfläns 1%,  
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4.4.4.3 Underhåll enligt intervjusvar 

Målbilden för underhållet är oklar för infrastrukturförvaltaren emedan underhållsentreprenören vill 

ha ett välfungerande järnvägssystem. Trafikföretagen och underhållsverkstäderna har mer tydliga 

mål. Målen kontrolleras mer operativt än taktiskt och strategiskt och några av målen går inte alltid 

att mäta. Intervjuerna resulterade också i ett antal förslag på nya mätetal för underhåll, se bilaga 2, 

tabell 2. 

Parternas förväntningar på ePilot119 är att det inom projektet skall utvecklas metoder, innovationer, 

beslutsstöd som underlättar införandet av tillståndsbaserat underhåll för öka effektiviteten och 

åtgärda fel och brister och förhindra att fel uppstår.  

Tiden för underhåll i spår är mycket begränsad emedan det är lättare att planera in tid för 

fordonsunderhåll.  

Vissa ban- och fordonskomponenter är ålderstigna och borde bytas istället för att underhållas och 

det kan vara svårt att få tag i reservdelar.  

4.4.5 Underhållssystem  

Trafikverket saknar ett övergripande underhållssystem. Trafikföretagen och verkstäder använder sig 

av egenutvecklade eller anpassade standardsystem för underhållsplanering. 

Underhållsystemen används för grunddata om anläggnings-/fordonsstruktur, besiktning, registrering 

av förebyggande underhåll, felstatistik, förseningar, felkoder, underhållsplaner, skador, avhjälpande 

och förebyggande underhåll, åtgärder från verkstäder, simuleringsfunktion, följa komponenterna 

under dess livslängd, fasta anläggningar, analyserar vilka anläggningsindivider som har mest problem 

och analyserar även tids- och säsongsrelaterade problem.  

Underhållshistorik från banunderhåll sparas i BIS (spårriktning, slipning och ballastkomplettering) 

resterande ska finnas i RUFUS, entreprenören sparar i kontrollplaner och dagböcker. Trafikföretag 

och verkstäder sparar i kontrollplaner, dagböcker och arbetskort där man ser materialåtgång, 

arbetstimmar och vilka resurser som använts under kontraktets giltighet. Underhållshistoriken 

används till kommande entreprenader, söka felutfall, mäta kvalitativt för förändring, 

materialprognoser, verifiera och till analyser samt trenda. Det används även för olycksstatistik, det är 

ett lagkrav att sådant sparas, materialprognoser, tekniska förbättringar för system som genererar 

många fel. 

4.4.5.1 Infrastruktur 

Trafikverket planerar och utför (via entreprenörer) underhållet med hjälp av ett flertal olika system 

för förvaltningsdata och analys som inte alltid kommunicerar med varandra. Här redovisas några av 

de mest använda systemen. 

BIS Ban Informations System  

BIS datasystemet som finns för lagring och upphämtning av information om banrelaterade 

anläggningar och händelser. Systemet beskriver infrastrukturen i form av knutpunkter och länkar, 

indelat i bandelar och områden. Position/läge anges i km+m och ej i koordinater. Utgångspunkten är 



 Dokumentnr 

eP119-001-2014-034 
Projekttitel 
Nulägesanalys ePilot119 

Författare 

U. Juntti, Performance in Cold AB, T. 
Tönnhed, I. Hedenström Lernia 

Datum 

2014-08-19 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Peter Söderholm, TRV 
Godk. Datum 

2014-09-03 

Sida 
26 (121) 

 
Sverigekartan, exempelvis kan information om befintlig anläggning hämtas, t.ex. vilken typ av 

makadam, räl, sliper med mera som finns på en viss bandel. BIS servar flera av de andra delsystemen 

med information bl.a. annat Ofelia och Bessy, se figur 5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. BIS Systemsamband [Trafikverket] 
 
 
0felia (0 fel i anläggningar) 

0felia används för rapportering och uppföljning av fel på anläggningarna. Samtliga fel (exklusive de 
som upptäcks av en besiktningsman) rapporteras till bandriftledningen. Bandriftledningen registrerar 
en felrapport och anger symptomen på felet. Därefter och kontaktats underhållsentreprenören som 
kallar ut en reparatör. Reparatören åtgärdar felet och rapporterar den verkliga felorsaken tillbaka till 
0felia.  
 
0felia möjliggör uppföljning av inställelsetid (dvs hur lång tid det tar från det att entreprenören fått 
vetskap om felet till dess reparatör finns på plats), medeltid att reparera fel, medeltid mellan fel, 
felfrekvens per anläggning, felorsaker m.m. 
 
Antal möjliga inmatningsfält är 71 stycken som vid enkel sökning i systemet, levereras som stora 

Excelark med 71 kolumner och en rad per felrapport.  

Vissa av fälten är obligatoriska att fyllas i såsom anmält, vidareanmält och avslutat datum, läge i form 
av stråk, bandel, trafikplats, symptomen på anläggningstyp samt verkligt fel och åtgärd på 
anläggningen. 
 
För att se hur väl registrerade rapporter fylls i 0felia visas datakvaliteten i figur 6.  
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Figur 6. 0felias inmatningsfält samt %-inmatning [Stenström, S. LTU]. 
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OPTRAM (OPtimized TRAck Management) 

De periodiska mätningarna av spårets och kontaktledningens kondition utförs löpande och omfattar 
bland annat sparläge, rälsprofil, räfflor och vågor, kontaktledningens läge, ballastprofil och 
videofilmning av spår och omgivning. Mätningarna genomförs med mätvagnarna IMV100 och 
IMV200. Mätvagnarna tar bl.a. fram två mått för spårläget; K-tal och Q-tal. Dessa två mått mäter 
komforten för resenärerna och spårlägeskvaliteten, men används också i underhållskontrakt som ett 
målvärde på underhållskvaliteten. Bonus/vite kan utgå om entreprenören uppnår målvärde 
respektive underskrider tolererbar undre gräns, se figur 7. 
 
 

 
Figur 7. Målvärden/Undre gräns på Q-tal på malmbanan (OPTRAM). 

 

Målvärde (grön linje i figur 7): Nivån bygger på ett förutbestämt underhåll ur ett LCC-perspektiv. 

Banans livslängd optimeras och nedbrytningstakten kontrolleras genom cyklisk spårriktning. Antalet 

akuta felavhjälpningar och C-fel reduceras, framför allt på vårkanten innan nästa planerade 

spårriktning. 

Undre gräns (röd linje i figur 7): Gränsen för ett vidmakthållande av banan med avseende på 

livslängden. Utfall vid röd linje bedöms antalet felavhjälpningar störa den planerbara 

underhållsspårriktningen. Underskrids linjen bedöms nedbrytningstakten vara hög och banans 

livslängd uppnås ej.” 

OPTRAM kan även göra analyser för trendning och prognoser och används för att få fram ett optimalt 
underhåll i spår- och kontaktledning. 
 
Uppgifterna från mätvagnarna hanteras i OPTRAM och kan analyseras tillsammans med uppgifterna 
som finns i BIS (position, anläggningstyp, plan- och profilgeometri).  
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BESSY (BESiktnings SYstemet) 

BESSY är det system som används att samla in uppgifter om anläggningarnas tillstånd för det 

tillståndbaserade underhållet. 

Besiktning av banan utförs av underhållsentreprenören styrs av regelverket BVF 807.2 enligt 

besiktningsplan och besiktningsklass på banan. Besiktningsklassen styrs av tonnage på banan och 

hastighet. Besiktningsanmärkningarna klassificeras enligt:  

Avhjälpande underhåll 

A (akut)  Anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller 

tågstörning. För dessa anmärkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart 

(inklusive eventuell avstängning av spår) och besked om detta ofördröjligen lämnas till 

ansvarig enhet. Då driftledningen kontaktas sker också rapportering enligt BVF 808.20. 

V (vecka) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum. 

Tillståndsbaserat underhåll 

M (månad) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom tre månader från 

besiktningsdatum, alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp 

anmärkningen på nödvändigt sätt. 

B (besiktning) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas innan nästa besiktningstillfälle 

alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp anmärkningen på nödvändigt 

sätt. 

Ö (övrig) Övriga anmärkningar, åtgärdas i mån av tid.  

Vid genomförande av besiktningen använder besiktningsmannen en handdator som efter slutförd 

besiktning förs över i pc-miljö. Besiktningsmannen registrerar funna anmärkningar och totalt kan 31 

fält matas in, se figur 8 som också visar datakvaliteten på besiktningsanmärkningar i systemet. 

I inmatningsfältet ska typ av anmärkning matas in på så sätt att det ska gå att föreslå en åtgärd. År 

2013 förekom 13 anmärkningar på räls. I anmärkningsfältet fanns noteringarna, defekt (3 st), enligt 

notering (6 st), slirsår (2 st), sido- och höjdslitage (1 st) och squat/227 (1 st). Med anmärkningarna 

defekt och enligt notering går det inte att göra en riktig bedömning av anläggningens kondition. 
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Figur 8. BESSY inmatningsfält och datakvalitet [Stenström, S. LTU]. 

RUFUS 

RUFUS ska användas av underhållsentreprenörerna för att avrapportera fel som är åtgärder som har 

sin grund i besiktningar eller planerat underhåll. Genom mobiltelefonanvändning kan 

arbetsledningen lägga in nya åtgärder som visas direkt för teknikern i fält och samma saker kan göras 

via handdator- och pc-användning, där kan även Trafikverket gå in och följa åtgärdsläget och göra 

uppföljningar. Vid mobilanvändning är det viktigt att synkronisera ofta för att få en uppdaterad bild 

av läget. 

LUPP 

LUPP (tidigare DUVAN) är uppföljningssystem som sammanställer trafik- och anläggningsinfo från 

andra källsystem (t.ex. 0felia) i ett datalager. Detta möjliggör uppföljning av anläggningen och dess 

trafik utifrån ett helhetsperspektiv, framför allt för att få fram statistik om störningar och 

punktlighet. 

BASUN 

BASUN är ett IT system för hantering av trafikinformation som bl.a. används av bandriftledningen för 

att rapportera händelser. Systemet är länkat till 0felia [Trafikverket, 3]. 

0 50 100

Teknikgren
Text

Extern referens
Föreslaget åtgärdsdatum

Notering
Åtgärdsförslag

Beställningsnummer
Ändrat
Status

Max
Min

Värde/Enhet
Anmärkning

Position
Besiktningspunkt

Anläggningstyp
Lägesinfo

Anläggningsbenämning
Km+m till

Km+m från
Sp

une
Tpl/str

Besiktningstyp
Besiktningsdatum

Åtgärdsdatum
Prio

Löpnr
Bandel

År
Id

Andel data i fält [%]



 Dokumentnr 

eP119-001-2014-034 
Projekttitel 
Nulägesanalys ePilot119 

Författare 

U. Juntti, Performance in Cold AB, T. 
Tönnhed, I. Hedenström Lernia 

Datum 

2014-08-19 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Peter Söderholm, TRV 
Godk. Datum 

2014-09-03 

Sida 
31 (121) 

 
OPERA 

OPERA används för att se vilken tågsammansättning ett tåg har. Systemet används av både 

järnvägsföretag och Trafikverket. 

Järnvägsföretagen är skyldiga att rapportera tågsammansättningarna innan tågets avgång. Det sker 

antingen manuellt i OPERA eller via en överföring från järnvägsföretagets produktionssystem. 

Trafikverkets driftledningscentraler använder OPERA i trafikledningssyfte för att veta hur långa och 

tunga tågen är och vilket gods det har i de fall farligt gods finns i någon vagn. Kontaktuppgifter till 

respektive järnvägsföretag/annan operatör finns tillgängliga i OPERA. OPERA förser ett antal system 

med information om tågsammansättningar bland annat faktureringssystemet för att ge underlag till 

banavgiftsberäkning [Trafikverket, 4].  

DPC III 

DPC III är ett nationellt detektorpresentations- och datalagringssystem som tar emot meddelanden 

från detektorer samt bearbetar och presenterar detektorinformation. Inom Trafikverket finns DPC III 

på samtliga trafikcentraler. DPC III används framför allt för att larma avvikelser (exempelvis förhöjd 

lagertemperatur, förhöjd hjultemperatur på grund av tjuvbroms och felaktigt upplyft från 

strömavtagare) och skador (exempelvis hjulskada och trasig kolslitskena) på tåg samt felaktiga 

detektorfunktioner (funktionslarm). 

4.4.5.2 Underhållssystem Trafikoperatörer 

Underhållssystem för tågfordon är Maximo, Movex, Ford och SAP-EAM. Maximo används av bl.a. 

LKAB, men även inom delar av Trafikverket används detta system, dock huvudsakligen på vägsidan.  

Green Cargo har ett egenutvecklat system som heter BRAVO som håller reda på vagnar respektive 

var de befinner sig och vart de är på väg respektive hur mycket de är lastade. 

Movex är ett affärssystem som bl.a. används av LKAB. 

Maximo har sex moduler [Google, Underhållssytemet Maximo]: 

 Anläggningsregister – håller ordning på tillgångar och följer upp deras användning under hela 

livscykeln. 

 Arbete – Hantera både planerade och oplanerade arbetsuppgifter, från inledande begäran 

om arbete via färdigställande och registrering av kostnader och förändringar. 

 Service management – Definiera tjänsteerbjudanden, upprätta servicenivåavtal (SLA), ger 

mer proaktiv övervakning av levererad servicenivå. 

 Avtalshantering – Ett stöd för köp, leasing, hyra, garantier, arbetskostnader, programvara, 

och användardefinierade kontrakt. 

 Förrådshantering – Ger full kontroll över förråden. Täcker in saldon, inventering, uttag, 

returer och förrådsvärden. 

 Inköpshantering – Stödjer alla faser av hela företagets inköp. Hela kedjan med både 

direktköp och automatisk påfyllning av förråd mot beställningspunkter. 
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SJ använder systemet Ford (Fordonsdatabas) som är ett egenutvecklat system för förvaltning och 

underhåll av fordon som håller ordning på vilka fordon som är i behov av vilken underhållsåtgärd och 

vilka skador tågen tidigare har haft. Ford är ett textbaserat stordatorsystem från 1970-talet som 

byggdes upp innan bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Eftersom systemet länge var det 

enda som användes finns i princip historik om alla tåg i Sverige fram till bolagiseringen lagrad där. 

Äldre data har arkiverats på lagringsmedia som till exempel magnetband.  

Systemet är på väg att bytas ut mot SAP-EAM (Systems. Applications and Product- Enterprise Asset 

Management) som är en standard SAP-Plattform, som beräknas vara i drift i slutet av 2014. [Björling, 

2014]. 

4.4.6 Övervakningssystem hos olika parter 

För att kunna göra mätningar på fordonen och dess kondition behövs övervakningssystem. På bandel 

119. finns tre detektorer för övervakning av fordon, en forskningsstation och ett antal 

urspårningsindikatorer.  

Samtliga detektorer är placerade vid Sunderbyns sjukhus medan forskningsstationen är belägen i 

Sävast. 

Varmgångs-/tjuvbromsdetektorn  

Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn är av typen FUS2 och mäter temperatur på lagerboxar och 

bromsok, se figur 9. Är temperaturen för hög i lagerboxen går ett larm och tåget måste stoppas och 

avsynas. Vid högnivålarm måste tåget stoppas på nästa driftplats (Norra Sunderbyn eller 

Gammelstad) och larmad vagn kopplas bort från tåget. Vid lågnivålarm ska tåget stannas på nästa 

lämpliga driftplats för besiktning av lokföraren som avgör om vagnen skall kopplas bort eller gå 

vidare. 

 

 
Figur 9. Varmgångs- och tjuvbromsdetektor [Larsson, D, Järnvägsfoton.se]. 
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Hjulskadedetektorn  

Hjulskadedetektorn är av märket Schenck MULTIRAIL WheelScan, se figur 10. Denna detektor mäter 

hjulkraften mot rälen och upptäcker bland annat skador som orunda hjul/hjulplattor som t.ex. kan ha 

förorsakats av fastfrusna bromsar. I figur 11 visar krossår dvs. skrovel, upphöjning/avlagringar, 

materialbortfall, figur 12. 

Vid larm skickas felmeddelande till och driftledningen. Larmen är uppdelade i tre nivåer, varning, låg 

och hög. 

Varningslarm (vid 200 kN) =  Ingen direkt åtgärd utan endast avsyning vid slutdestinationen. 

Indikerar ett mätvärde som väsentligt överstiger det normala 

driftvärdet. Vagnen måste dock snarast tas in för underhåll.  

Lågnivålarm =  Stopp på nästa lämpliga driftplats för okulär besiktning eller åtgärd. 

Indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd. 

Högnivålarm (≥350 kN) =  STOPP, Akutrisk för skada eller urspårning, tåget kan eventuellt få 

tillstånd att fortsätta till nästa driftplats. Den högsta larmnivån som 

indikerar att det föreligger akut risk för skada eller urspårning. 

Hjulskadedetektorn har även en vågfunktion, den är mycket känslig och kan väga vagnar, snedlaster 

och identifiera fjäderbrott [Trafikverket, 5]. 

 

 

 
 
Figur 10 Hjulskadedetektor [Loskog, H., Trafikverket] 
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Figur 11. Hjulplatta [Långström, J. Postvagnen]      Figur 12. Krossår [Långström, J. Postvagnen] 
    
 
Hjulprofildetektorn  

Hjulprofildetektorn mäter och registrerar profilen på hjulen och läser med hjälp av laser in värden på 

flänsen och löpytan se figur 13. Systemet kan normalt lyckas mäta 90 % av hjulen i passerande tåg, 

men vid t.ex. dåligt väder faller detta värde av förklarliga skäl då kameror och lasrar arbetar i 

utomhusmiljö. Systemet larmar själv om det inte lyckas mäta minst 70 % av hjulet som passerat 

[Asplund, M. 2014]. Detta gör inte så mycket då de flesta fordon på sträckan går i slutna omlopp och 

passerar mätplatsen dagligen. 

Hjulprofilmätaren är ett bra komplement till Hjulskadedetektorn. Systemet har en larmfunktion som 

e-postar felmeddelanden till operatören, JVTC och Damill AB. Operatören bestämmer själv om och 

vilka åtgärder ska göras, dvs. att planera in vagnar/lok för översyn/reparation innan det har hunnit bli 

så stora fel så att de stör trafiken på banan eller skadar anläggningen, framförallt minimera riskerna 

för urspårning. 

Hjulprofilmätaren kommer från ett företag som heter Beena Vision som finns i USA och det är även 

de som sköter kalibreringen av apparaten varje år. Damill AB sköter underhållet i övrigt. 
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Flange Height = Flänshöjd 

Flange Thickness = Flänsbredd 

Tread Wear = Urgröpning av löpytan 

Rim Thickness = Hjulets tjocklek 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 13. Hjulprofilmätarens olika mätpunkter [Tönnhed, T]. 

 

JVTC:s Forskningsstation  

JVTC:s forskningsstation i Sävast för spårkraftmätningar har varit i drift sedan 2006. Stationen 

ägs av JVTC (Järnvägsteknisk Centrum i Luleå) och underhålls och utvecklas av Damill AB. Den har 

sedan start loggat krafter från förbipasserande tåg samt även kopplat data till LKAB:s vagnnummer 

(via RFID). Sedan november 2012 loggas även vagnar från SJ, Green Cargo och SSAB. 

Stationen visar på möjligheter att använda förädlad informationen från mätstationerna som 

beslutsstöd för underhåll av lok och vagnar. Mätstation i Sävast mäter krafter från alla axlar i alla tåg 

som passerar (se figur 14): 

- Lateralkrafter, höga sidokrafter pga. sliten hjulprofil eller kärvande boggi 

- Angle of Attack (AoA), dålig styrning pga. av sliten hjulprofil eller kärvande boggi 

- Vertikalkrafter (avvikande höga axellaster) 

- Slag och vibrationer pga. orunda hjul eller krossår. 

Mätstationen har en egen publik web-sida http://savast.dyndns.org, se figur 15. Efter tågpassage 

skickas data automatiskt till JVTC/eMaintenance och lagras i databas. 

Blå färg (se figur 15) är laterala krafter, svart färg är vertikala krafter. Fyrkant anger tågets hastighet. 

Om linjefärgen i fyrkanten är grön färdas tåget i riktning mot Luleå, om den är röd så färdas tåget i 

riktning mot Boden. Varje dag summeras också upp hur mycket tonnage, passager m.m. som 

uppmätts. 
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Figur 14. Spårkraftmätningar i Sävast [Damill AB] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Mätstationens hemsida [Damill AB]. 

Topplistorna innehåller information om: 

- de 20 sämsta axlarna hos hela den fordonsflotta som passerar Sävast. Statistiken gäller 7 

senaste dygnen. De sämsta axlarna hamnar överst i listan. De uttagna axlarna stannar i listan 

till de passerat 7 dygn då systemet inte är kopplat till någon återrapportering av 

underhållsinsatser. 

- Blå text anger nyinkommet idag. 

- Kolumnen Oc (=Occurrence) säger hur många gånger den aktuella axeln finns med i 

topplistan dvs. antal observationer den har under de senaste 7 dygnen. 

- När Oc >1 har indikeringen högre säkerhet dvs. rimligen inte orsakad av bromsning eller 

traktion som kan störa ibland. 



 Dokumentnr 

eP119-001-2014-034 
Projekttitel 
Nulägesanalys ePilot119 

Författare 

U. Juntti, Performance in Cold AB, T. 
Tönnhed, I. Hedenström Lernia 

Datum 

2014-08-19 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Peter Söderholm, TRV 
Godk. Datum 

2014-09-03 

Sida 
37 (121) 

 
- Sidan ”Bad steering” har tabeller både för lateralkraft (= sidkraft) och attackvinkel. 

Urspårningsindikatorer  

Urspårningsindikatorer är ett larmsystem som finns i spåret ca 1 000 m innan varje driftplats som 

larmar om någon vagn har spårat ur och det genererar stopp i infartssignalen för att undvika skador i 

spåret inne på driftplatsen8. 

4.4.7 Fordonsidentifikation 

För att kunna härleda vilka fordon och hjul som passera ett övervakningssystem är 

identifikationsmärkningen med Radio Frequence Identification (RFID) av fordon och vagnar samt 

avläsare för dessa mycket viktiga. RFID avläsare finns vid Sävast forsknings-station och vid 

Sunderbyns sjukhus.  

LKAB var mycket tidigt ute med RFID-teknik. Redan 1995/96 driftsattes det s.k. ATI systemet 

(Automatisk Tåg Information). Systemet håller reda på antal km som varje fordon (lok och vagnar) 

tillryggalagt totalt sedan ATI systemet infördes, samt hur många kilometer varje fordonsindivid 

tillryggalagt efter senaste revision respektive senaste översyn. 

Detta möjliggörs genom att man utnyttjar databärare (RFID-transpondrar) monterade på varje 

fordon (en på varje sida) och genom att man har läs enheter utplacerade i anslutning till banan. Det 

finns 16 stycken avläsningsstationer i LKABs ATI-system längs Malmbanan, se figur 16. Därtill 

tillkommer sedan de två avläsningssystem som integrerats i mätsystemet enligt ovan. 

 

Figur 16. Avläsnings stationer på Malmbanan, OBS Sävast och Sunderbyn saknas. 
 

4.4.8 Problemområden 

Driftstörningsorsaker hos både järnvägsföretag och på infrastrukturen har sammanställts för att 

kunna påvisa var de flesta problemen finns. 

Problemområden har delats in i problemområdena tågförseningar, driftstörningar på infrastrukturen 

driftstörningar på fordon, administrativa och organisatoriska.  
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4.4.8.1 Tågförseningar 

Tågförseningar har studerats och sammanställts i diagram med hjälp LUPP.  

På järnvägen är det viktigt att vara i tid dels för att tågplanen ska hållas och för att passagerare samt 

gods ska komma fram i utlovad tid. Förseningar beror på brister och fel orsakade av bland annat 

infrastruktur, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, olyckor, tillbud och yttre faktorer. 

Förseningsorsakerna kan bero på flera aspekter till exempel att järnvägsföretagen är försenade på 

grund av infrastruktur, vagnsfel, försenad lastning och lossning med mera, detta i sin tur kan ge 

merförseningar på grund av förlorat tågläge.  

Den totala förseningstiden för perioden januari 2010 till januari 2014 redovisas i figur 17. Av figuren 

kan man utläsa att tågförseningarna är värst under perioden december t.o.m. februari. I mars avtar 

förseningarna, men ökar igen i april – maj då tjällossning orsakar sättningar och rörelser i spåret. 

Under perioden maj till november kan underhålls- och investeringsarbeten ibland förorsaka 

tågförseningar. De årsvisa totalförseningarna var 1968 timmar 2010, 1338 timmar 2011, 1134 timmar 

2012 och 1217 timmar 2013. De stora tågförseningarna januari 2010 var föranledda av en mycket 

snörik och kall vinter. 

 

Figur 17. Totala antalet tågförseningstimmar för perioden januari 2010 till januari 2014 [Lupp].  

 

Figur 18 visar att det är järnvägsföretagen som står för det största antalet förseningstimmar, i 

genomsnitt 42 % under perioden, följt av följdorsaker 30 %, ej rapporterat 11 %, infrastruktur 10 %, 

olyckor och tillbud 5 % och driftledning 3 %. År 2001 var den 16 %. Under 2014 har kodstrukturen 

setts över och kodning kommer att ske så att primärförsening finns med, även om det blir ett sent 
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möte. Det gör att fler förseningstimmar kommer att belasta infrastrukturen och fördelningen 

beräknas fördelas lika mellan infrastruktur och trafikoperatör. (Trafikverket, 1). 

 
Figur 18. Förseningstimmar fördelat per problemägare [Lupp]. 

 

De högsta tågförseningstimmarna för infrastrukturen under perioden har förorsakats av 9 

kontaktledningsfel/strömavtagare med en total försenings tid på upp till 400 timmer där 

medelreparationstiden vid ett fel var ca 3,5 timmar och medelförseningstiden 8 timmar, se figur 19. 

Kontaktlednings/strömavtagarsystemet förorsakar ofta mycket stora tågsförseningar när de inträffar. 

Störningarna förekommer inte så ofta men den långa reparationstiden förorsakar stora störningar för 

tågtrafiken, speciellt med beaktan av att Luleå är startstationen för många av tågen, vilket ger stor 

påföljd för ytterligare förseningar under resans gång. Dessutom kan felet under stark vinterkyla även 

medföra fara för passagerare i persontåg då strömlösa tåg snabbt blir utkylda. 

Övriga infrastrukturanläggningar som förorsakar stor tågförseningar är ”omformastation” vid 

Sävastklinten, ”spår” bl.a. till följd av detektorlarm och efterföljande avsyning av banan (se även figur 

22 och 23) följt av spårväxlar som förorsakar många fel men med relativt korta förseningstider.  

Merförseningarna i tre av de växlar som förorsakat mest fel, växel 1 i Sävast (24 fel), växel 2A (62 fel)i 

Gammelstad och växel 11 (25 fel) i Notviken presenteras i figur 20. Resultatet indikerar att växel 1 

och 11 är störningskänsliga för snö och is. 
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Figur 19. Tågförseningar fördelat per anläggning [Stenström, S, LTU]. 

Figur20. Merförsening beroende på fel i spårväxlar år 2010-2013. 
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De största förseningsorsakerna hos järnvägsföretagen (JF)är att tågen avgår sent från depå, se figur 

21, följt av ingen uppgift från järnvägsföretagen, terminal och plattformshanering, dragfordon och 

vagnar. 

Figur 21. Förseningstid per orsak för järnvägsföretagen år 2010-2013. JF=Järnvägsföretag [Lupp]. 

 

Största problemområdena för lok och vagnar är hjulskador, maskinfel i lok och bromsfel, se figur 22. 

Den höga stapeln på hjulskada 2010 orsakades av den hårda vintern med minusgrader från 

december till mars. Det rådde brist på hjul eftersom extremt vinterklimat inte var lokalt betingat till 

Sverige utan drabbade hela mellersta och norra Europa. 
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Figur 22. Förseningstid per fel på fordon och vagn år 2010-2013 [Lupp]. 

 

Förseningsminutrar för hjulskador är ofta kopplade till larm från hjulskadedetektorn. I figur 23 

framgår högnivålarmen främst inträffar under perioden december till mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Låg-och högnivålarm från hjulskadedetektor [Lupp]. 
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Varningslarm inträffar de flesta larmen under samma period, se figur 24. 

Figur 23. Varningslarm [Lupp]. 

4.4.8.2 Driftstörningar på infrastrukturen 

Driftstörningar på infrastrukturen rapporteras in i 0felia som fel och i BESSY som akut- och 

veckoanmärkningar.  

Felorsakerna inrapporteras till driftledningen som sedan registrerar felorsakerna i 0felia. De mest 

frekventa felorsakerna på bandel 119 avseende infrastrukturen är spårväxlar och spår, se figur 24 och 

tabell 6. 

 

Figur 24. Antal fel per orsak beroende på infrastruktur år 2009-2013[0felia]. 
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I fel på spår inkluderande avsyning efter larm från detektorer. En bieffekt av att bandelen har 

varmgångs/tjuvbroms- och hjulskadedetektorer är att bandelen också får ta kostnaden för avsyning 

och åtgärd.  

Under perioden 2001 till 2013 har antalet fel i genomsnitt varit 315 st/år. För mer detaljerad 

information om fel och felorsaker på de mest feldrabbade anläggningarna se faktablad för bandel 

119 i bilaga 3. 

 

Tabell 6 Antal fel på anläggningar som har en felfrekvens större än 5 % av totalt antal fel/år. 

Anläggningstyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spårväxel 23 47 94 60 130 78 

Spår 60 69 156 39 46 27 

Plankorsning 33 35 48 28 42 28 

Omformarstation 39 29 29 35 23 41 

Signalställverk 20 21 33 7 14 10 

Övriga 107 16 134 97 106 85 

Totalt 282 217 494 266 361 269 

 

Besiktningsanmärkningar på infrastrukturen har sammanställts för att bland annat ta fram statistik 

om hur lång tid det tar att åtgärda dessa, men även hur många anmärkningar som inkommit under 

åren 2008-2013, se figur 25. Trenden visar att besiktningsanmärkningarna ökar, vilket ligger i linje 

med att anläggningarna blir äldre. Antalet akut-anmärkningar ligger dock på en relativt stabil och låg 

nivå. 

 

 

Figur 25. Besiktningsanmärkningar baserat per år och typ [Bessy]. 
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De anläggningar som förorsakar flest anmärkningar är kontaktledning, spårväxel och plankorsningar, 

se figur 26. 

Figur 26. Besiktningsanmärkningar baserat per år och anläggningsdel (xxx= Tavla, Baks=Balis) [Bessy] 

 

Trenden för åtgärdande av månadsanmärkningar är nedåtgående, se figur 27, vilket också kan ge en 

förklaring till att besiktningsanmärkningarna ökar. 

 

 

Figur 27. Antal åtgärdade och antalet ej beställt arbete utifrån anmärkningarna. 
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I figur 28 visas tiden från besiktningstillfället till dess att anmärkningen åtgärdats och arbetsordern är 

avslutad. Här är trenden sjunkande. 

 

Figur 28. Antal dagar från besiktningen är registrerad i Bessy tills att slutrapportering är gjord [Bessy] 

 

För att se vilken delsträcka som är mest känslig för driftstörningar har antalet fel på delsträcka 

adderats med antalet besiktningsanmärkningar av typen A (Akut) och V (vecka), se figur 29. Flest 

driftstörningar inträffar på driftplatserna Gammelstad (Gst, stor anläggningsmassa), Notviken (Nvn, 

relativ ny station för passagerarutbyte och Sunderbyns sjukhus (Sus) samt på linjen Boden (Bdn)-

Sävast (Svt) (med omformarstationen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Avhjälpande underhåll på delsträckor och driftplatser.  
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4.4.8.3 Driftstörningar på fordon 

Någon djupare analys av driftstörningar har ej kunnat genomföras pga. brist på indata. 

4.4.8.4 Administrativa och organisatoriska problemområden 

Orsaker till problemen är enligt intervjusvaren, dålig planering, bristande kunskap, omkullkastningar i 

underhållsplaneringen, bristande underhållshistorik, ingen fullständig överblick, ingen helhetsbild, 

bristande lokalkännedom från tågledningen och bristande interaktion mellan detektorer och tåg.  

Flera av parterna anser att Trafikverket behöver ta en mer aktiv roll och beskriva behoven bättre, 

göra bättre planering gällande banarbetstider och agera mer proaktivt som tågledare, ha bättre 

kalibrering av system samt vara mer lyhörd till parter som vill få möjlighet att tycka till och komma 

med förbättringsförslag.  

Ett annat problem är att driftledningen prioriterar tåg framför felavhjälpning och ofta avhjälps 

symptomen emedan grundorsaken till felet kvarstår, t.ex. att spårläget rättas till när det istället hade 

varit mer behjälpligt att förbättra dräneringen och vattenavrinningen.  

Flera parter, kontraktering av underhåll m.m. har lett till att det finns ett otal kontrakt och avtal 

emellan parterna som är så utformade att det är svårt att föra in vissa förbättringar. I vissa fall kan 

detta lösas med till exempel ÄTA-arbeten. Kontraktsutformningen borde i framtiden förändras 

såtillvida att alla aktörer har incitament att arbeta mot de transportpolitiska målen.  
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5 Diskussioner 
Genom att beskriva nuläget, ringas även förbättringsområdena in för t.ex. minskning av 

driftstörningar och tågförseningar, förbättringar av datakvalitet och informationsutbyte samt öka 

renommé för tågbranschen som helhet.  

5.1 Parter 
Drift och underhåll av järnvägssystemet involverar många parter, bl.a. trafikeras banan av 30-tal olika 

operatörer, bestående av trafikföretag, sällskap och entreprenörer. De störta och viktigaste 

aktörerna (parterna) har höga förväntningar och är angelägna att delta i ePilot119. Ett önskemål från 

intervjuerna är att personal från trafikledningen bör ingå i referensgruppen. Leverantörer av 

anläggningar och fordon är också i minoritet och bör bjudas in till projektet. Transportstyrelsen finns 

inte heller representerad och bör kanske förbli utanför, då de eventuellt kan påverka kreativiteten 

genom att hänvisa till alla regler och lagar som måste uppfyllas.  

Parterna har olika affärsmål. De ledord de använder när de beskriver sina affärsmål är ”hållbarhet, 

hållbar samhällsutveckling”, ”miljö”, ”nyskapande, innovativ”, ”lyhördhet” och ”helhet” vilket ligger i 

linje med de mål som finns uppsatta i ePilot119. 

5.2 Relevanta forskningsområden 
Trafikverkets satsning på strategiska forskningscentrum har byggt upp neutrala spelplaner för 

forskningssamarbete där avtal upprättats för att reglera parternas rättigheter, skyldigheter och 

ansvar. Detta gör det möjligt för JVTC att skicka ”stafettpinnen” vidare för nästa ePilot start i t.ex., 

Stockholmsområdet. Det öppnar upp och möjliggör också för andra forskningsenheter att delta i 

ePilot119, t.ex. kan CHARMEC bidra med kunnande och kompetens inom området interaktion fordon 

och bana, medan Järnvägsgruppen vid KTH kan bidra med kunskap om fordonens gångdynamik.  

Inom området interaktion hjul/räl, gångegenskaper på fordon och drift och underhållsteknik har 

oerhört mycket forskning bedrivits som resulterat i många intressanta predikteringsmodeller som 

beskriver bl.a. nedbrytningsförlopp för räl och hjul. Dessvärre är trenden att dessa inte kommit till 

praktisk nytta. En hypotes är att forskningens syfte varit att leverera modeller som beskriver 

förloppet snarare än modeller/metoder som kan användas för beslutsstöd vid förvaltning.  

En översiktlig kartläggning som genomfördes av JVTC [Espling et, 2007] av forskning och dess 

resultat, visade på ett gap mellan forskning och tillämpning sett ur ett europeiskt och 

amerikanskt/australiensiskt tillvägagångssätt, se figur 30.  

En grov generalisering är att: 

 det standardiserings- och myndighetsarbete som bedrivs i Europa är starkt 

säkerhetsrelaterat, vilket gör att frågor rörande kostnadseffektivitet får sekundär betydelse.  
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 forskning inom järnvägsområdet sker företrädesvis på detaljnivå, såtillvida att man tittar på 

avgränsade företeelser av typen interaktion hjul/räl, orunda hjul, val av rälsmaterial, effekter 

av rälsslipning etc och ej till helheten.  

 den forskning som bedrivs i Nordamerika (TTCI) och i Australien (Monash) tenderar att 

arbeta mer praktiskt och med beaktande av underhåll och underhållsekonomi.  

 

Figur 30: Forskningens gap i förhållande till underhållsingenjören, samt ingenjörens beslutsunderlag 

 
Slutsatsen är att implementeringsmodellen av typen ePilot öppnar upp möjligheterna att minska 
gapet genom att föra in helhetsbild, erfarenhets- och datautbyte med kostnads- och 
driftstörningsreducering som resultat 

5.3 Intervjuer 
Intervjuerna har levererat in värdefull information och berikat och nyanserat beskrivningen av hur 

järnvägssystemet på bandelen 119 fungerar i dag. Både de som intervjuades via frågeformuläret och 

de som direktintervjuades i specifika frågeställningar har varit mycket tillmötesgående och sett det 

som angeläget att besvara frågorna. Intervjusvaren har presenterats i kapitel 4, men sammanfattas 

också i kapitel 6. 

5.4 Datainsamling 
Inledningsvis kan konstateras att det har varit svårt att samla in data/information. Trafikverket har 

inget samlat system utan flera, medan trafikutövarna oftast har ett övergripande underhållssystem, 

men då de är konkurrensutsatta, vill de ogärna dela med sig av sina svagheter och brister varför 

mycket lite data och information om tåg och vagnar kan redovisas. Av samma orsak är det svårt att få 

uppgifter om kostnader för underhållet. Detta gäller även för Trafikverket som upphandlar drift- och 

underhållsentreprenader, oftast till fast pris med s.k. funktionsåtagande. Att utveckla och införa 

nyckeltal för kostnadsdrivande underhåll t.ex. för hjulunderhåll, spår- och växelriktning, spårslipning 

och kontaktledningsrevision baserat på verkligt utfall av genomfört underhåll multiplicerat med 

schablonkostnader per enhet kan vara ett enkelt sätt att mäta kostnadsförändringar i ePilot119. 
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Informations- och dataavsaknad har medfört att det finns ett antal ”luckor” i datafångsten som 

delprojektet ”Nulägesbeskrivning inte lyckats fånga in. Förhoppningar om att avsaknad av 

data/information kommer att inhämtas av andra delprojekt som initieras av ePilot119.  

För att underlätta denna insamling, att uppdatera förändringarna, mäta effekterna av utförda 

åtgärder och samtidigt levererar argument och underlag för förbättringsarbete/förslag, har ett 

”Faktablad för bandel 119” sammanställts (redovisande även luckorna) se bilaga 3.  

5.4.1 Datakvalitet  

Vid informationshämtning har ett antal kvalitetsbrister identifierats. 

Data från övervakningssystemen, dvs. detektorer är inte alltid tillförlitlig, t.ex. går det inte att lita på 

att kalibreringen är rätt, vilket krävs för att man ska kunna använda vågfunktionen på 

hjulskadedetektorn, för att följa upp mängden tonnage på en bandel. Denna information är viktig för 

att bedöma hur banan används och utifrån detta göra en bra planering av underhållsinsatserna. 

”Tyvärr används inte denna funktion (vågfunktionen), då den måste kalibreras kontinuerligt och det 

finns en kapacitetsbrist på uppvägda fordon samt bristande kunskap om vägningen hos lokförarna, 

vilket gör det till en kostnadsfråga” [Trafikverket, 6]. Med hjälp av en enkel pay-off-kalkyl kan 

förmodligen kostnaderna för kalibrering och utbildning av personalen räkna hem vinsterna av att rätt 

underhåll utförs.  

En annan brist är att detektorerna ibland tappar passager när inte alla vagnar i ett tåg har RFID-

taggar, vilket försämrar datakvaliteten i statistiken. Att RFID-taggar saknas beror ofta på att 

trafikoperatören även fraktar andra trafikföretags vagnar, t.ex. transittrafik från utlandet där RFID-

taggning på vagnarna saknas p.g.a. att det inte är ett krav hos de utländska järnvägsföretagen.  

Funktionalitet på hjulskadedetektorn med avseende på mätning (längden på skadan) är ej heller 

tillräcklig och medför att det inte finns någon möjligheten att kunna analysera vilken typ av skada det 

är på hjulet. 

Anläggningsinformation har hämtats från BIS och sammanställts, men om den är hundraprocentigt 

rätt är svårt att avgöra eftersom det kan variera i sökresultat beroende på hur man ställer frågan i 

systemet. Exempelvis finns olika uppgifter om bandelens längd trots att utsökning har definierats 

som bandel 119. För att vara säker på ett rätt resultat erhållits är det av yttersta vikt att ha kunskap 

om det som eftersöks för att kunna bedöma riktigheten i uppgifterna. I BIS lagras underhållshistorik 

för spårriktning, slipning och ballastkomplettering, men saknar i övrig information om t.ex. senast 

genomförd spårväxelrevision. Därmed förloras värdefull information om vilket underhåll som utförts 

på en anläggning under hela dess livslängd, som behövs i underhållsplaneringen samt som input för 

komponentutveckling hos leverantörerna. Denna brist i BIS ska avhjälpas genom det nya systemet 

Rufus som ska lagra underhållshistorik. Tyvärr har Rufus inte börjat användas fullt ut pga. bristande 

kunskaper hos underhållsentreprenören och brister i systemet.  

0felia är ett bra system, men som inte heller används fullt ut. Inmatningsfälten är inte korrekt ifyllda, 

vilket gör att t.ex. fel i spårväxlar kanske kopplas till signaltekniska fel istället för att registreras som 
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elektriska fel, som i sin tur kan leda till att det blir fel orsak som fastställs i systemet. Samma sak 

gäller i Bessy, där anmärkning registreras i fel kategori, vilket gör det svårt för Trafikverket att fatta 

rätt åtgärdsbeslut. Även lägesbeskrivningen kan vara torftigt ifylld, t.ex. anges läge som ”från km till 

km”. Om positionsangivelserna är korrekt så förkortas åtgärdstiden genom att personal slipper att 

leta av en bansektion för att hitta anmärkningen.  

Vid uppföljning och analys av Trafikverket olika system används Lupp, men för att få rätt resultat, 

behövs expertis som kan ställa rätt frågor och sedan använd analysmetoder för att sovra bort s.k. 

brusinformation. Ett exempel på denna problematik är när Lupp används för utsökning av trafikutfall 

där helt absurda siffror om antalet tåg på bandelen kan erhållas på grund av fel sökkriterier används 

och som felaktigt sedan uppfattas av informationssökaren (som ev. saknar lokalkännedom) som rätt 

resultat.  

5.5 Underhåll och underhållssystem 
Underhållsmålen är att ha ett välfungerande järnvägssystem och för att nå detta arbetar Trafikverket 

för att tidsramarna ska hållas och kontrollerar att dessa inte överskrids. Operatörerna arbetar för ett 

förebyggande underhåll och att tågen är hela och rena, för att få en högre tillgänglighet och ökad 

nyttjandegrad. Underhållsverkstäderna mäter bland annat tillgängligheten. För att själva minska 

problemen arbetar alla aktörer mot ett bättre tillståndsbaserat underhåll.  

Trafikverket införde tillståndsbaserat underhåll under mitten av 1990-talet och baserar 

underhållsinsatserna på tillståndskontroll via system som Bessy, Optram m.fl. Genomförandet av det 

tillståndsbaserade underhållet kompliceras av att det är utkontrakterat, vilket en analys av 

genomförandet av besiktningsanmärkningar illustrerar. Analysen visar att anmärkningarna ökar i 

antal och att månads- och årsanmärkningar toppar statistiken pga. dessa inte blir beställda/beslutade 

av Trafikverket, vilket är oroväckande eftersom det snabbt kan gå över till en akut skada om det inte 

åtgärdas i tid.  

Det finns bra med underhållstider inplanerade enligt Trafikverket och operatörerna, medan 

underhållsentreprenören anser att det inte finns tillräckligt med tider för förebyggande underhåll.  

Enligt Trafikverket är banunderhållet kostsamt eftersom det ofta är koncentrerade till 

sommarperioden, vilket påverkar operatörerna som förlorar mycket tid för trafik. Operatörerna 

anser att det finns mycket att tjäna på att få underhållstiderna mer utspridda över året.  

5.6 Problemområden 
Det absolut största problemet på bandel 119 är kapacitetsbristen, men även den hårda belastningen 

på spåret orsakar problem och underhållsinsatser. Det höga kapacitetsuttaget medför att det är svårt 

att få tider i spår för att åtgärda felen. En kapacitetnedsättande åtgärd är de hastighetsnedsättningar 

som vissa underhållsarbeten kräver och som operatörerna anser ligga kvar trots att arbete inte 

pågår.  

Att få en riktig bild av orsakerna till tågförseningarna är svårt, beroende på att tågen som kommer in 

på bandelen kanske redan är försenade sedan tidigare. De flesta förseningarna infaller under 
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perioden november till mars, vilket visar att varken fordon eller bana är tillräckligt vinteranpassade. 

Den största orsaken till försening beror på järnvägsföretagen och beror på sent från depå och 

plattformshanteringar som toppar förseningsorsakerna. Sent från depå beror till viss del på att Luleå 

är en start- och slutstation för tågtrafiken. Sent tåg till Luleå innebär att försenade vagnar som går i 

omlopp till Luleå tappar värdefull terminaltid, vilket medför att dessa inte hinner göras färdiga innan 

det är dags att vända för transport i sydlig riktning. Hjulskador på vagnar och maskinfel på fordon 

dominerar förseningsstatistiken för järnvägsföretag, men om det är samma typ av skador som 

uppstår eller om det skiljer sig mellan fordonstyper har ej blivit analyserat pga. brist på data. 

Övervakningssystem (detektorer) övervakar och samlar in värdefull information, men förorsakar 

också förseningar och driftstörning vid larm pga. att dessa är kräver tid för avsyning av banan. Det 

blir också en överrepresentation av antalet fel på spår på bandelen eftersom avsyningen rapporteras 

som ett fel i 0felia. Avsyningen kostar också underhållkapacitet, på så sätt att tid för att avsyna 

(avhjälpande underhåll) måste tas från tid för planerat förebyggande underhåll.  

De största driftstörningarna och tågförseningarna på banan förorsakas av anläggningstyperna spår, 

spårväxlar, plankorsningar och kontaktledning samt omformarstationen i Sävastklinten. 

En av spårväxlarna, växel 2A i Gammelstad, med i genomsnitt 10 fel/år och en merförseningstid på 

19,1 timmar/år, är med på den nationella tio i topp listan med högst felfrekvens på Trafikverket 

[Trafikverket 7]. Det gör att denna växel har hög prioritet för åtgärder. Orsakerna till dessa 62 fel var 

snö och is (28 fel), växelvärme (16), kontrollanordning (7), tunganordning (6), omläggningsanordning 

(4) och snöskydd (1) dvs. övervägande vinterrelaterade. Grundorsaken kan vara bristande bärighet 

och dränering då det under snösmältningsperioden förekommer mycket vatten kring växeln, som 

fryser till när temperaturen sjunker. När man åtgärdar trummor brukar det oftast bli att det görs 

närmast bankroppen, innanför järnvägsområdet, utan att ta hänsyn till utloppsdiken på 

grannfastigheter som är ett måste för att lösa problemet på hela bandelen [Infranord].  

Fel orsakar stora kostnader hos Trafikverket och operatörerna bl.a. som viten till kunder. Urspårnings 

är också väldigt dyra. Ett exempel är urspårningen av ett godståg i Grötingen som kostade ca 15 Mkr 

[Andersson och Svanberg, 2011]. Ett annat exempel är att längre driftstopp på Malmbanan med 

inställda tåg som följd kostar LKAB 8 Mkr per inställt malmtåg. Följdkostnader orsakade av störningar 

är bland annat förlängd restid, båtar som står och kostar i hamnarna, förlorade tåglägen som i sin tur 

ger merförseningar. Om banunderhållet fick mer sammanhängande underhållstider för 

entreprenören så skulle detta ge LKAB 20 % mer effektiv arbetstid.  

5.7 Administration och organisationsproblematik 
Eftersom organisationen inom järnvägssystemet är så komplext i dagsläget är det svårt att få en 

överblick över helheten eller se hela kedjan, som utrycktes av en av de intervjuade. Ett exempel som 

visar att på denna svårighet är Botniatågs trafikutövning på bandelen; 

Alstom har tillverkat och sålt fordonen till AB Transitio (ABT) som i sin tur hyr ut fordonen till Norrtåg 

som utser Botniatåg som operatör, se figur 31. Fordonen underhålls av Mantena AB i Umeå. 
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Ägardelningen är: 

 ABT ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.  

 Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länstrafikbolag och Landstingen i de 

fyra nordligaste länen 

 Botniatåg ägs av Arriva Sweden AB och SJ AB 

 Arriva Sweden AB ägs av den tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn (DB). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Tåg- och ägarförhållanden för Botniatågs trafik [Juntti, U]. 

 

Parterna är idag indelade i banägare (Trafikverket), trafikföretag, underhållsleverantörer och ban- 

och fordonsleverantörer och deras samverkan regleras via avtal, kontrakt och regelverk, se figur 32.  

Sedan sektorsansvaret försvann, i och med Trafikverkets tillkomst, finns ingen som bär det 

övergripande ansvaret, vilket ökar risken för suboptimering, dvs. att någon av parterna ser till sin 

egen vinst utan att beakta konsekvenserna för hela systemet. Det är därför viktigt att det finns 

klausuler i kontrakt och avtal som bevakar att kriterier för målen för att järnvägssystemet som helhet 

ska uppnås. I dagsläget speglas dessa ytterst av de transportpolitiska målen, som enligt Trafikanalys 

(fd SIKA) är mycket svåra att mäta och följa upp. Ett annat utvecklingsområde består därför i att 

utveckla gemensamma mätbara mål för järnvägstrafik. 

Avsaknad av incitament i kontrakten och avtalen sätter hinder för innovationer, implementering, 

samverkan och utbyte av information. Resultat från INNOTRACK visar att det kan ta upp till 10 år 

innan en ny produkt kan lanseras på järnvägsmarknaden.  
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Figur 32. Komplext järnvägssystem [Juntti, U] 

 

De olika trafikföretagen som trafikerar bandel 119 har olika underhållsverkstäder. I vissa fall (SJ AB) 

har flera olika verkstäder kontrakterats pga. att en del av vagnarna som går i tågen har andra ägare 

som kontrakterat egna underhållsverkstäder. Huruvida det finns avtal/kontrakt mellan de olika 

trafikföretagen respektive mellan trafikföretag och fordonsägare som ställer krav eller borgar för att 

de vagnar som skall transporteras har goda gångegenskaper och är väl underhållna, går inte att 

redovisa pga. konkurrenssituationen. 

Ytterligare en faktor som sällan omnämns är att trafikföretagens kunder själv lastar de vagnar som 

skall transporteras, vilket kan medföra att vagnen överlastas eller snedlasts. Överlast och snedlast 

ger stora påkänningar både på fordon och bana och förhöjd risk för urspårning. 
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5.8 Utvecklingsområden 
Det finns stora möjligheter att öka driftsäkerhet, minska kostnader och tågförseningar, bl.a. genom  

datautbyte och utveckling av system och gemensamma databaser för analys och leverans av rätt 

beslutstöd till rätt mottagare i rätt tid. För detta krävs att järnvägens parter ser sig själv som en 

pusselbit i järnvägssystemet. Resultatet från analysen av ledorden i parternas affärsmål kan tolkas 

som att en sådan medvetenhet redan finns, men bör utvecklas genom ökad samverkan som den som 

t.ex. ePilot119 erbjuder.  

Projektmålen för ePilot 119 anses enligt intervjuerna vara bra, men finns det sätt att mäta dem? I 

faktabladet för bandel 119 finns förslag på nya sätt att mäta och en del s.k. åtgärd-effekt indikatorer 

har förslagits, bl.a. den som redovisa i tabell 7. Förbättringar i underhåll kan också med mätas t.ex. 

medeltid mellan fel (MTBF, mean time between failure), se förslag i bilaga 3, Faktablad för bandel 

119. 

Tabell 7. Mätetal för åtgärd – effekt  

   2011 2012 2013 

Indikator Mål-

värde 

Åtgärd Utfört 

(m) 

Effekt Utfört 

(m) 

Effekt Utfört 

(m) 

Effekt 

Spårläges-

kvalitet  

Q =90 Spårriktning (m) 5 419 Q=80 7 625 Q=75 13 908 Q=82 

Spårläges-

kvalitet  

Q =90 Spårriktning (växlar)       

Kontakt-

lednings-

kvalitet 

0 FEL Kontaktledningsunderhåll       

 

Relevanta mått för tågtrafik kan vara hjullivslängd i mätt i tågkilometer eller år. Ett mer 

direktmätande sätt att bedöma hjulslitage är att mäta och sammanställa hjulprofildata från ett online 

mätsystem (som i Sunderbyn). Därtill finns möjlighet att via hjulskadedetektor bedöma punktskador 

på hjulen och att via kraftmätande system (som i Sävast) bedöma fordonens lastfördelning och 

styrförmåga. Detta är parametrar som väldigt värdefulla för att förebygga fordonsorsakad 

urspårning. Fordonens löpverk avslöjar sig via det så kallade L/V värdet (lateralkrafter delat med 

vertikal hjullas, även benämnt Y/Q) som bl.a. tillämpas av trafikföretag i Nordamerika. ”L/V absolute 

value" är dimensionslös och "absolute value" innebär att hänsyn inte tas till om lateralkraften är 

riktad inåt eller utåt vilket indikeras med minustecknet framför talet. Som exempel visas här mätdata 

från mätstationen i Sävast där L/V beräknats för lastade och tomma malmvagnar (Fanoo), lastade 

och tomma stålpendelsvagnar (SMMnps) samt för SJs passagerarvagnar, se figur 33 och 34. Mätdatat 

redovisar drygt 80 axlar/vagntyp från maj månad 2013. 
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Figur 33. L/V Innerräl maj månad. Vänster räl är lika med innerräl. 
 
 
 
 

 
Figur 33. L/V Ytterräl maj månad. 

 
Hur bedömer man värdets allvarlighet? Enklast är att se hur nära det ligger övriga vagnars värde. En 

riktigt dålig vagn har stort språng till övriga. Mätningarna av laterkrafterna är väderberoende. Vid 
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omslag från torr till fuktig väderlek så smörjs spåret av fukten och lateralkrafter kan då minska till 

hälften. Därför bör denna teknik användas så att jämförelsen görs främst mellan axlar i samma tåg 

eller mellan tåg som passerat med samma förutsättningar. 

Andra mätetal som kan tilläggas är färre olyckor, arbetsskador m.fl. se tabell 2 i bilaga 2. För att få 

kontinuitet måste dessa mål följas upp kontinuerligt under projektets gång.  

Andra utvecklingsområden som identifierats är: 

 Inrättande av ett gemensamt forum för alla aktörer inom järnvägssystemet som komplement 

till den branschvisa uppdelningen som råder idag.  

 Bättre kommunikation mellan parterna. Detta skulle avsevärt kunna förbättra situationen 

genom att Trafikverket får mer insyn över vilka åtgärder som är gjorda, men även att 

underhållsentreprenörer, underhållsverkstäder och operatörer får mer insyn över till 

exempel banarbetsplaneringen och trafikdata, det vill säga hur många tåg, belastningar m.m.  

 Kalibreringen av detektorerna t.ex. vågfunktionen.  

 Detektorerna och Sävast mätstation behöver visualiseras och anpassas så att de levererar 

enklare och tydligare information som snabbt ger underlag för rätt underhållsbeslut.  

 För att vidareutveckla och förbättra komponenterna i järnvägssystemet behöver leverantörer 

få komma in och arbeta närmare både Trafikverket, underhållsentreprenören, 

trafikoperatörer och verkstäder för fordonsunderhåll föreslås att teknikspecialister inom 

respektive område finns med i sådana samarbeten och inte bara höga chefer.  

 Underhållsmässigheten kan lättast påverkas i ett tidigt skede under konstruktion eller 

projektering. 

Utveckling av mål och mätetal kan bli ett av ePilot119 delprojekt i syfte att förbättra 

kapitalbevarande (minskning av livscykelkostnaden), upprätthålla standarden, säkerhet, minska 

risker och olyckor etc. 
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6 Sammanfattning 
Nulägesanalysens beskriver utgångsläget i hårda och mjuka parametrar dvs. vad var 

förutsättningarna då projektet startade. Nuläget har sammanfattats i ett faktablad för bandel 119 

som i sin nuvarande version innehåller en hel del luckor. Tanken är att detta faktablad ska vara ett 

levande dokument som kontinuerligt förbättras och minst uppdateras årligen genom att mäta 

effekten av de förbättringsåtgärder som genomförs i delprojekten, jämfört mot utgångsläget.  

Faktabladet inkluderar teknisk beskrivning av järnvägssystemet på bandel 119, trafikering, 

tågförseningar, driftstörningsstatistik och indikatorer för användning vid uppföljning av de åtgärder 

som genomförs i ePilot119 olika delprojekt samt också ett antal förslag på nya och gamla indikatorer 

avseende åtgärd-effekt.  

Bandelen är enkelspårig och 33,3 km, tillåter 30 tons axellast och max 140 km/h. Tonnaget varierar 

mellan 18 till 22 MBRT och antal tåg per dag är 38 till 43 stycken som fördelas på 33 % passagerartåg, 

54 % godståg och 13 % tjänstetåg. I genomsnitt trafikeras bandelen med 1,7 tåg/timme. 

Mixen av långsamt gående malmtåg och snabbgående passagerartåg samt det relativt höga antalet 

tåg per dag medför att det råder kapacitetsbrist på banan, vilket också upplevs som det största 

problemet. Kapacitetsuttaget är 81-100 % som är ett mycket högt kapacitetsutnyttjande och som 

också anger att känsligheten för störningar är hög, medelhastigheten låg och att det råder stora 

problem att finna tid för banunderhåll. Det är järnvägsföretagen (operatörerna) som står för det 

största antalet förseningstimmar. Orsaken är sena vagnar från depån, hjul och maskinskador. Sent 

från depå beror till viss del på att Luleå är en start- och slutstation för tågtrafiken. Ett sent tåg till 

Luleå innebär att försenade vagnar som går i omlopp till Luleå tappar värdefull terminaltid, vilket 

medför att dessa inte hinner göras färdiga innan det är dags att vända för transport i sydlig riktning. 

För järnvägsföretagen kompliceras bilden ytterligare av komplicerade organisations- och 

ägarförhållande samt av att många vagnar som går i tågen ägs av andra järnvägsföretag, 

För banan förorsakas förseningarna av fel på kontaktledning, omformastation vid Sävastklinten, spår 

bl.a. till följd av detektorlarm och efterföljande avsyning av banan följt av spårväxlar. Flest 

driftstörningar inträffar på driftplatserna Gammelstad, Notviken Sunderbyns sjukhus samt på linjen 

Boden-Sävast. 

Kostnadsdrivare hos fordonsunderhållet är hjul- och bromsunderhåll. Det kostnadsdrivande 

underhållet för banan är spårriktning, spårslipning och växelunderhåll. Besiktning kostar också 

relativt mycket, och är det banunderhåll som kräver mest tid i spåret.  

Nulägesanalysen bekräftar att järnvägssystemet är komplext, både tekniskt och organisatoriskt. 

Systemet kräver stor teknisk systemkompentens som idag är uppdelad på flera olika ”oberoende” 

affärsdrivande och icke affärsdrivande parter såsom tillsynsmyndighet, infrastrukturförvaltare, 

operatörer, leverantörer, underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer och 
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forskningsenheter. Parterna reglerar samarbetet via avtal och kontrakt som ofta saknar målstyrning, 

incitament och samverkansönskemål. 

Det finns ett stort antal parter som är involverade i järnvägsdriften på bandelen. De flesta finns 

representerade, men det finns önskemål om att komplettera deltagandet med representanter från 

tågtrafikledningen och fordonsleverantörer. Parterna deltar för att de vill medverka till ett bättre 

fungerande järnvägssystem genom att tillsammans utveckla underhållet och dela med sig av kunskap 

och data för att tillsammans bygga upp ett arbetssätt med stöttande e-verktyg för 

informationsutbyte. Det behövs också bättre målstyrning och planering så att mer tid kan användas 

till underhåll. Parterna efterlyser någon med ett övergripande ansvar för målstyrning och planering. 

I ePilot119 används utökad samverkan som öppnar upp för uppbyggnad av nätverk, snabbar upp 

kommunikation och information, samtidigt som viss kompetenshöjning förväntas genom att en 

bättre dialog erhålls där det går att diskutera och uppnå kravnivåer för underhåll mellan parterna. 

Förväntningarna är att implementeringar ska ske från tidigare gjord forskning och resultatet ska 

kunna användas av underhållspersonalen.  

Vinningen ur projektet är framförallt att spara pengar genom gå mot ett tillståndsbaserat underhåll, 

samt minska avhjälpande underhåll och därmed minska störningarna och även öka kompetensen.  

Oavsett parterna intentioner att genomföra förbättringar i pilotprojektet, så finns ett antal hinder 
som måste beaktas, respektive om möjligt ”kringgås” eller lösas med hjälp av ett innovativt 
angreppsätt, dessa är:  

 regelverk 

 kortsiktiga kontrakt som saknar incitament.  

 brist på feedback och underhållshistorik. 

 bristande för underhållsmässighet, ”Den som bygger har inte alltid intresse i hur det ska 

underhållas genom att den endast levererar”. 

 att det är svårt att hålla ihop kedjan mellan de olika aktörerna.  

 otydligt vem som äger data, till vem och vart data ska leverera. 

 bristande kravställaning om behövd data/info. 

  ”att ingen vill finansiera förbättringen”. 

 för trafikoperatörer försvåras också förbättringsarbetet, resp. måluppfyllelse då de inte äger 

alla vagnar som körs i deras tåg, vilket kan medföra problem med bl.a, RFID-taggning. 

 att kostnaderna för underhållet på fordon och bana inte kan redovisa pga. 

konkurrenssituation som finns mellan trafikoperatörerna samt att banunderhållet är avtalat 

till fast pris per stråk.  

Implementeringsmodeller av typen ePilot öppnar upp möjligheten för att minska gapet mellan 

parterna och det gap som finns mellan forskningsresultat och dess tillämpning, genom att föra in ett 

helhetstänk, ett erfarenhets- och datautbyte som ska reducera kostnader, driftstörningar och 

tågförseningar. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Att ePilot119 kommer att använda sig av nulägesanalysens resultat och faktablad med minst årlig 

uppdatering samt fortsätta arbetet med att fylla i ”luckor” och föreslå nya mätetal. 
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Bilaga 1. Parter 
Järnvägssystemets parter delas in i följande grupper: 

 Ägare (infrastruktur); staten 

 Tillsynsmyndighet 

 Infrastrukturförvaltare 

 Tåg- och driftledning 

 Trafikoperatörer 

 Underhållsentreprenörer infrastruktur 

 Underhållsverkstäder (rullande materiel) 

 Leverantörer 

 Konsulter 

 

Tillståndsmyndigheten Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är en myndighet som arbetar för säkra och miljövänliga transporter 

på vägar, på sjön, i luften och på järnväg. 

På Transportstyrelsen arbetar 1 650 personer på 15 olika platser i Sverige. Transportstyrelsen 

finns på 15 orter i landet och har idag cirka 1 650 medarbetare. Den största delen av verksamheten 

finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.  

Regeringen har gett Transportstyrelsen ett uppdrag att redovisa hur tillsynen av de avgifter som 

syftar till att minska störningar i järnvägssystemet kan bli mer effektiv och vid behov skärpas. 

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade 

transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. De tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur 

de efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. 

Verksamhetsidé 

”Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt 

för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi 

förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och 

effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden”. 

[http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/] 

Infrastrukturförvaltare 

Trafikverket 

Trafikverket (TRV) bildade 1 april 2010 och är underställd regeringen och ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. TRV ansvarar också 

för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.  
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TRV verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom 

bland annat upphandling av trafik. TRV har även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till 

svensk sjöfart. 

Trafikverket har ca 6700 anställda med en omsättning på ca 47 Mdkr/år (2012) varav ca 26 Mdr 

används till investeringar och ca 15 Mdr används till drift och underhåll. 

Vision 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Verksamhetsidé 

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i 

samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. 

Trafikverkets värderingar är:  

 Lyhördhet  

 Nyskapande 

 Helhetssyn 

 

Trafikoperatörer 

LKAB Malmtrafik 

Är ett dotterbolag till statligt ägda LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) som drivs i eget regi. LKAB 

sköter allt själva från transporter, vagnsunderhåll till lastning och lossning. Ambitionen är att vara 

världens främsta logistikföretag, såväl under som ovan jord. LKAB Malmtrafik har investerat och varit 

med i utvecklingen av IORE-loken som är världens starkaste. De kör transporter mellan Luleå hamn 

och Narviks hamn från de egna gruvorna i bl.a. Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Omsättningen 

för LKAB Malmtrafik AB ca 76 mkr/år (2012) och antal anställda 161  

[http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Logistik/ [2014-04-07] ]. 

LKAB står för ca 35 procent av frakten på svensk järnväg och är därmed Sveriges största fraktbolag. 

Malmbanan har under 2000-talet uppgraderats för att klara tyngre laster än andra europeiska 

järnvägar. 

För att möta en stadigt ökande produktion av järnmalmsprodukter, har LKAB under 2000-talet 

investerat över 4,5 miljarder kronor i spårförbättringar, nya malmvagnar och lok, samt en ny 

automatiserad utlastningshamn, SILA, i Narvik. Det har inneburit att transportkapaciteten på 

Malmbanan har ökat med 60 procent, och utlastningskapaciteten i Narvik har ökat från 16 miljoner 

till 19 miljoner ton årligen. 

Under 2011 beslutade LKAB om ytterligare en miljardinvestering i nya lok och vagnar, i syfte att år 

2015 nå en transportkapacitet på Malmbanan på 40 miljoner ton per år. 
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LKAB skapar en hållbar samhällsutveckling i dialog med lokalsamhället. Målet är långsiktig gruvdrift 

och attraktiva samhällen med god levnadsmiljö där också annan företagsamhet utvecklas. 

[http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Logistik/] 

 

Green Cargo AB 

Levererar logistiklösningar och transporter till svenska företag. Affärsidé: Effektiv och hållbar 

järnvägslogistik för det svenska näringslivet. Green Cargo äger ca 450 lok och 5900 vagnar. Ca 2300 

anställda och en omsättning på ca 4,6 mdkr/år (2012). 

[http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/ [2014-04-07],  

http://www.allabolag.se/5561196436/Green_Cargo_AB [2014-04-07]]. 

 

SJ AB 

SJ AB är en operatör som säljer persontrafik i Sverige, Norge och Danmark. SJ ABs affärsidé är att 

leverera effektiva och miljövänliga resor. SJ AV har ca 4 300 anställda och har en omsättning på 8,6 

Mdkr/år.[http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=120&l=sv, 2014-04-07,  

http://www.allabolag.se/5561961599/SJ_AB [2014-04-07]. 

 

Norrtåg och Botniatåg AB 

Norrtåg är en beställare och upphandlare av tågtrafiken i Norrland. De tillhandahåller tåg till den 

operatör som är utsedd att köra trafiken. Norrtåg hyr tågen av AB Transitio.  

Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Landstingen i de fyra 

nordligaste länen, biljettintäkter och staten finansierar trafiken. Ca 3 anställda och omsättning på ca 

2 mkr/år (2012). 

[http://www.allabolag.se/5567583496/Norrtag_AB [2014-04-07]].  

Operatören Botniatåg AB är upphandlad fram till 2016-08-18 som utförare av trafiken och är den part 

som driver trafiken, har kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden. 

Botniatåg AB ägs gemensamt av Arriva Sweden och SJ AB. Underhållet av fordonen görs i första hand 

av Mantena AB i Umeå på uppdrag av Botniatåg. 

Det är många parter engagerade i Norrtågstrafiken. Trafikverket eller part som denne utser har 

ansvar för underhåll av och investering i järnvägsnätet. AB Transitio ägs av de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna i landet och är specialist på fordonsupphandling och förvaltning. 

Fordonen är i sin tur tillverkade antingen av Alstom transport (X62 Coradia) eller Bombardier (X52 

Regina, Y31 Itino). Alstom har ansvar för garantibesiktningen och finns på plats i Umeå. 

Intresseföreningen Norrtågs syfte är att driva tågfrågorna både avseende gods- och persontrafik i 

Norrland ur ett politiskt perspektiv och är organisatoriskt skilt från Norrtåg AB. Botniatåg har ca 
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121 anställda och en omsättning på ca 1 mkr/år (2012) [http://www.norrtag.se/om-norrtag/] 

 

Underhållsentreprenörer infrastruktur 

Infranord AB 

Underhållsentreprenör med lång erfarenhet och kompetens. De har en stor maskinpark och arbetar 

kontinuerligt med att effektivisera processerna. Jobbar med både spår, bana och järnvägsunderhåll. 

Ca 2682 tillsvidareanställda med en omsättning på ca 4,5 mdkr (2012) [http://www.infranord.se/Om-

foretaget/Affarside/ [2014-04-07], http://www.allabolag.se/5567933089/Infranord_AB]  

Infranord underhåller alla typer av spåranläggningar samt planerar och genomför alla former av ny- 

till och ombyggnadsprojekt relaterade till järnväg. Infranord förfogar över en omfattande maskinpark 

och har egen tillverkning av järnvägstekniska produkter och komponenter. 

 Infranords kunder är främst företag som äger spår i Sverige, Danmark och Norge. 95 procent av 

uppdragen finns i Sverige. Efterfrågan på tjänsterna drivs av kundernas kunder, dvs. resenärer och 

godstransportörer. För dem är punktlighet och säkerhet högt prioriterat och därför står dessa 

områden högst upp på agendan även för Infranord.  

Våra kunder ska känna att vi förstår vad som är viktigt för dem och att vi vill utvecklas tillsammans 

med dem. Infranords ledord för verksamheten är innovation, kompetens och effektivitet. 

[http://www.infranord.se/om-foretaget/foretagspresentation]. 

 
Underhållsverkstäder tåg 
 
Duroc Rail 
 
Duroc Rail AB levererar underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer. Företaget 

är beläget på Svartöns Industriområde i Luleå och tillgodoser norra regionen av den svenska 

marknaden för järnvägshjulunderhåll med bland annat AAE, SweMaint AB och LKAB Malmtrafik i 

Kiruna AB som största kunder. [http://www.duroc.com/rail/om-oss.aspx] 

Durocs ambition är att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar på marknaden och tillhandahålla 

god och snabb service med lagerhållning av komponenter och reservdelar. Sätet finns i Luleå3 och de 

har 38 anställda med en omsättning på ca 76 mkr (2012).  

LKAB-Malmtrafik är en av de största kunderna [http://www.duroc.com/rail [2014-04-07] 

http://www.allabolag.se/5565628442/Duroc_Rail_AB [2014-04-07]] 

 

Euromaint Rail AB 

Euromaint har ett heltäckande utbud av underhålls- och ombyggnadstjänster, omfattar bland annat 

kvalificerat tekniskt underhåll, reservdelsförsörjning, ombyggnader och komponentservice 
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Kompetensen omfattar alla typer av spårburna fordon för person- och godstrafik samt 

infrastrukturarbeten. Verkstäderna finns från Luleå i norr till Malmö i söder samt Lettland. 2007 

köptes Euromaint av Ratos, ett av Europas största börsnoterade private equity-bolag. Tidigare var 

företaget en del i statens järnvägar. Ca 1423 anställda och en omsättning på ca 1,9 mdkr (2012). 

[http://www.euromaint.se/sv/Euromaint-Rail/Om-EuroMaint-Rail/ [2014-04-07], 

http://www.allabolag.se/5560322918/EuroMaint_Rail_AB [2014-04-07].  

Euromaint tar helhetsansvar för tågunderhåll och fordonstillgänglighet genom tillgänglighetsavtal. 

Målet är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik så att 

kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Underhållserbjudandet omfattar allt från 

trafiknära underhåll till fältservice, revisioner och utveckling av underhållskoncept. 

Samtliga verkstäder är miljö- och kvalitetscertifierade och har en egen version av lean production – 

Rail Production System. RPS är ett industriellt förhållningssätt till tjänsteproduktion som bidrar till 

utvecklingen av våra verkstäder, arbetsprocesser och medarbetare, 

 [http://www.euromaint.se/sv/Euromaint-Rail/Om-EuroMaint-Rail/]. 

 

Swemaint AB 

Swemaint reparerar och underhåller godsvagnar över hela Sverige. Företaget har funnits i branschen 

sedan 1905. Målsättningen är att godsvagnarna ska rulla dygnet runt, året om och därför erbjuder de 

även mobila servicevagnar. Swemaint har ca 245 anställda och en omsättning på 372 mkr/år (2013) 

[http://www.swemaint.se/sv-se/om-oss/ [2014-04-07]]. 

SweMaints huvudsakliga mål är att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och 

mer konkurrenskraftigt alternativ. För att uppnå detta har Swemaint strategiskt placerade 

verkstäder runt om i Sverige, bl.a. i Luleå. 

 

Leverantörer infrastruktur 

Här redovisas endast de leverantörer som aktivt deltar i ePilot119. 
 
Vossloh Nordic Switch System AB (Vossloh AG) 
 
De är ett av världens ledande företag inom spårväxlar och spårteknik. Vossloh har heltäckande 

kompetens och resurser inom allt som rör modern spårteknik, från prefabricerat till skräddarsydda 

lösningar7. Produktionsavdelningen har ca 147 anställda och en omsättning på ca 640 mkr 

[http://www.allabolag.se/5564644010/Vossloh_Nordic_Switch_Systems_AB [2014-04-07]]. 

Med de högre miljömässiga kraven som ställs på transporter i framtiden uppfyller järnvägen flertalet. 

Dessutom är järnvägen sedan länge driftsäker och kostnadseffektiv. Järnvägsutbyggnaden kommer 

de närmsta decennierna att öka kraftigt. Samtidigt kommer kraven på minskade driftstopp att öka. 
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Vossloh Nordic har lång erfarenhet av de nordiska järnvägarna och har ett heltäckande sortiment vad 

det gäller järnvägstrafik. Exempel på detta är moderbolag Vossloh Cogifer S.A., som med hjälp av 

VNSS slog världsrekord med en toppfart på 574,8 km/h i april 2007. Oavsett vilka krav som ställs på 

Vossloh vad det gäller snabbhet eller tyngd så har vi spårväxeln och spårkomponenterna som 

optimerar trafiken för er.[http://www.vosslohnordic.com/web/page.aspx?refid] 

 

Leverantörer fordon 

Alstom Transport AB 

Alstom Transport AB är tillverkare inom järnvägssektorn med allt från vagnpark och underhåll till 

signalsystem och infrastruktur. Sköter garantibesiktningen åt Norrtåg. Ca 215 anställda Omsättning 

ca 213 mkr/ år (2013)[ http://www.allabolag.se/5560589094/ALSTOM_Transport_AB [2014-04-07]]. 

 

Alstom i Sverige har cirka 1 000 anställda som arbetar inom Alstoms tre globala sektorer Power, Grid 

och Transport. De flesta arbetar vid något av de fyra största kontoren som ligger i Stockholm, 

Norrköping, Västerås och Växjö. Det finns ett flertal lokalkontor och servicedepåer för att säkerställa 

snabb och lättillgänglig underhållsservice till kunderna i hela landet. 

Miljön står i fokus för Alstom. Lika viktig är omtanke om människan och strävan att leverera lösningar 

som tar hänsyn till den kommande generationens behov och krav. Det är så framtiden formas. 

[http://www.alstom.com/sweden/se/about-us/] 

 

Bombardier Transportation Sweden AB 

Bombardier Transportation Sweden AB är ett företag som tillverkar lok, vagnar, boggier m.m. 

Levererar bl.a. signalsystem och underhåll på lok och vagnar. 1891 kom det första elloket till Sverige 

och det konstruerades av Bombardier. Regina och X2000 är också några av deras konstruktioner. Ca 

1944 anställda och omsättning ca 7 mdkr/år (2012).[ 

http://se.bombardier.com/se/about_bombardier_in_sweden.html [2014-04-07], 

http://www.allabolag.se/5561019356/Bombardier_Transportation_Sweden_AB [2014-04-07].  

  

Bombardier Transportation har en breda kompetens, med 2 500 medarbetare i Sverige och levererar 

järnvägslösningar för fordon, från leverans av fordon, driv- och styrsystem till signalsystem och 

fullständig underhållsservice.  

En av Bombardiers fem huvudprioriteringar i strategin "Our Way Forward" för att förbättra 

Bombardiers sociala ansvar. Detta innefattar att minska produkternas och verksamheternas 

miljöpåverkan, att främja fortsatt fokus på personalens hälsa och säkerhet i våra dagliga beslut och 

handlingar samt att aktivt bidra till utvecklingen av de samhällen där vi verkar. 
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Bombardier har också undertecknat FN:s ”Global Compact”, världens största initiativ för socialt 

ansvar och hållbarhet. Som undertecknare befäster vi Global Compacts tio allmänt vedertagna 

principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöpåverkan och anti-korruption.  

[http://se.bombardier.com/se/about_bombardier_in_sweden.html] 

 

Fordonsägare 

AB Transito 

Transito ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i landet och anskaffar finansierar och 

förvaltar tåg åt trafikhuvudmännen. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt 

säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. 

Detta för att kvalitet ska vara bra och kostnaderna lägre. De har köpt in tåg ifrån Alstom AB. Ca 9 

anställda och omsättning 3,8 mkr/år (2012) [http://www.transitio.se/om-transitio/ [2014-04-07]  

Muntlig källa: Björn Asplund, Alstom AB, http://www.allabolag.se/5560331984/AB_Transitio [2014-

04-07]]. 
 

Arriva AB 

Arriva AB Är den Svenska delen av tyska Deutsche-Bahn, som är Europas största koncern för 

persontrafik. Ca 3 400 anställda och en omsättning på 1,4 mdkr/år (2012) 

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Arriva [2014-04-07] 

Arriva etablerade sig på den svenska marknaden 1999 och ingick tidigare i Arriva Skandinavien a/s 

med ledning i Köpenhamn. I februari 2011 blev Arriva ett självständigt svenskt bolag.  

Arriva äger 680 bussar, 109 tåg och 89 spårvagnar. 

I januari 2013 växte Arriva ytterligare, då tillkom ca 1000 nya medarbetare, 224 bussar och 35 tåg. 

Ledord; nya innovativa lösningar, stil, säkerhet och service. [http://www.arriva.se/sv/content/arriva-

sverige]. 

Konsulter 

Sweco 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med 

högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering 

till design, konstruktion, projektering och projektledning. Sweco samverkar för att bidra till 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

[http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/] 
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Tyréns 

Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar lösningar inom stadsbyggnad och 

infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. 

Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med drygt 1 300 medarbetare med kontor 

runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark 

och Tari i Estland. Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling.  

Affärsidé 

Tyréns erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. 

Vision 

Tyréns ska uppfattas som ett ledande och innovativt konsultföretag inom samhällsbyggnad. 

[http://www.tyrens.se/sv/Om-Tyrens/] 

 

Damill AB 

Erbjuder tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områden mätteknik och diagnostik. Besiktar 

klämkraft hos rälsbefästningar, tillhandahåller mätstation för vägning och fordonskondition av 

driftsatta malmvagnar. De har även ett dataprogram med nedbrytningsmodell för 

spåröverbyggnader. Företagets säte finns i Luleå och har för närvarande sju anställda och en 

omsättning på ca 8,5 mkr (2013) [http://www.damill.com/verksamhet [2014-04-07], 

http://www.allabolag.se/5565715702/Damill_AB [2014-04-07]]. 

 

Train Alliance Sweden AB 

Bolaget tillhandahåller operatörer med moderna och effektiva byggnadsfaciliteter för järnvägsnära 

verksamheter inom infrastruktur och logistik, hög effektivitet och kapacitet som ger stora 

kostnadsbesparingar. Omsättningen ligger på ca 50 mkr (2012) Ingen uppgift om antalet anställda. 

[http://www.interfleet.se/CorporateWebsite/AboutUs/AboutUs.aspx [2014-04-07] 

http://www.allabolag.se/5567855241/TRAIN_ALLIANCE_SWEDEN_AB [2014-04-07]].  

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med 

moderna och effektiva byggnadsfaciliteter för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och 

logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla 

byggnadsfaciliteter med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora 

kostnadsbesparingar. [http://www.trainalliance.se/om-train-alliance/affaerside.aspx] 

 

Interfleet Technology AB 

Tillhandahåller järnvägstekniska konsulttjänster globalt. Tjänsterna omfattar allt från nyanskaffning 

och design, underlag för tillverkning och beställning, test och mätning, leveransbesiktning, översyn 

http://www.akt-uk.com/
http://www.hacafrø.dk/
http://www.tari.ee/sv/
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och underhåll till skrotning och återanskaffning. Interfleet erbjuder även teknisk support för alla 

typer av rullande materiel genom fordonets hela livscykel. Ca 144 anställda i Sverige. Omsättning på 

ca 137 mkr (2012). [http://www.trainalliance.se/om-train-alliance/affaerside.aspx [2014-04-

07]]. 

Interfleets värderingar: 

 hälsa och säkerhet för medarbetarna, för andra som arbetar under deras ansvar och för dem 

de jobbar åt  

 välbefinnande för medarbetarna 

 om samhället och dess hållbara utveckling 

 miljömedvetenhet  

 kvaliteten  

 

Combitech 
 
Teknisk konsult företag som har som affärsidé att skapa kundnytta via hög kompetens och 

kontinuitet. Erbjuder innovativa lösningar med en kombination av teknik, miljö och säkerhet. Ca 1400 

anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning på 1,4 mdkr (2012][ 

http://www.combitech.se/Om-Combitech/Foretagsfakta/ ] 
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Bilaga 2. Intervjufrågor, svar och sammanställning 
 

Kvalitativa frågor 

1. Varför är ni med i ePilot119? 

Infrastrukturförvaltare:  

Att vara ett stöd för järnvägsoperatörerna i utvecklingen av förebyggande underhåll med hjälp av 

data från hjulskadedetektorerna. Spara pengar, öka driftsäkerheten, minska personal- och 

materialkostnaderna samt att få medverka i ett projekt som har egen ekonomi för att hitta rätt 

åtgärder för banan. 

Operatörer: 

Det finns potential till förbättringar, utveckla och göra underhållet smartare och framförallt öka det 

tillståndsbaserade underhållet. Effektivisera transporterna. Övervakningssystemen finns inte på 

något annat ställe, bättre utrustning för hjulunderhåll och ekonomiska fördelar. 

Underhållsentreprenörer  

Infrastruktur: 

På grund av att vi är underhållsentreprenörer på bandel 119. 

Verkstäder och leverantörer: 

Dela med sig av sin specialkompetens och även få mer kompetens om hur järnvägssystemet 

fungerar, marknadsföring av sitt företag. För att vi fick förfrågan om att vara med. 

Övriga: 

Av eget intresse, vill öka impact rörande spårbunden transportinfrastruktur samt att få medverka i 

ett projekt som har egen ekonomi för att hitta rätt åtgärder för banan. 

Resultat; Informations- och datautbyte, förbättringar av driftsäkerhet, minska kostnader, ändra och 

förbättra underhållstrategi.  

 

2. Vad är era förväntningar på projektet? 

Infrastrukturförvaltare:  

Att använda den data som redan finns för att utveckla underhållet och implementera dessa styrt för 

fält och inte för vidareutveckling av nya projekt, samt utveckla e-verktyg för förebyggande underhåll 

av järnvägsfordon och minska kostnaderna. 

Operatörer: 

Hjälpa Trafikverket att förbättra underhållet på infrastrukturen samt införa underhållsgränser istället 

för säkerhetsgränser för att optimera underhållet. Att kunna visa att metoderna är dugliga och att 
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man kan göra en duglig och stabil trendning. Vill gärna ligga i fronten av utvecklingen och att få ut 

något konkret användbart. Att vi lyckas med prioriteringarna av delprojekten och få största effekt. 

Att verkstäderna får in information om konditionen på vagnarna och hjulen för att bättre kunna 

effektivisera underhållet. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Utveckla ett bättre samarbete med leverantörer och Trafikverket, ökat informationsutbyte. 

Förhoppningen är att projektet ska leda till bättre underhåll och att man inte låter anläggningen 

förfalla. 

Verkstäder och leverantörer: 

Att få dela med sig av tänket, runt materialhantering och behov, vikten av underhåll och produktval. 

Övriga: 

Vi hoppas att några av de idéer som vi har kan komma att prövas 

 

Resultat; Utveckla underhållet (e-verktyg, underhållsgränser, trendning, dugliga metoder), minska 

kostnader, öka samarbete, bättre och riktigt informationsutbyte, dela med sig av kunskap. 

 

3. Tror ni att ni kommer att ha nytta av att delta i projektet? Vad består i så fall nyttan av? 

Infrastrukturförvaltare:  

Bättre långsiktig planering för tider i spår och mera tid till underhåll, minska det avhjälpande 

underhållet samt hitta nya sätt att styra det bättre och kunna ha med detta i kommande 

upphandlingar mot entreprenörer. Även att våga testa gamla underhållstekniker som fungerat. 

Trafikverket kan reducera trafikstörningar och skador på infrastrukturen bättre om 

järnvägsoperatörerna lär sig att underhålla sina fordon på ett effektivare sätt än idag. 

Operatörer: 

Träffsäkrare underhåll, mer planenligt och tillståndsbaserat underhåll ger definitivt ekonomisk nytta. 

Kommer att få mycket erfarenhet av övervakningssystemen samt att vi kommer att vara med och 

utveckla dessa. Tillståndsbaserat underhåll istället för periodiskt och bättre underhåll på fordonen. 

Ökad tillförlitlighet och mer kvalitativ järnvägsdrift. Trafikverket borde få bättre koll på anläggningen. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Analys av individer med högst felfrekvens, orsaker till fel och mer kunskap om de rullande materielen 

samt hur operatörerna sköter sitt underhåll och få mer koll på hur mycket och hur tungt som körs. 

Verkstäder och leverantörer: 

Ökad kompetens och kunna bidra till bättre tillgänglighet i spåret. 

Övriga: 

Leverera resultat som redan finns istället för att låta det ligga orört. De förslag som vi har lämnat 
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tidigare har inte kunnat hanteras av t ex Trafikverket pga av dess nya policy avseende FoU. Även LoU 

har visat sig hindra denna typ av utveckling. Ett projekt som detta öppnar för prov och försök 

Resultat; Bättre planering, mer tid till underhåll, minska avhjälpande underhåll, bättre målstyrning, 

ställa krav mellan parterna, utveckla och använda data från övervakningssystem, ändra 

underhållsstrategin mot tillståndsbaserat, öka tillförlitligheten, mer kunskap hur järnvägssystemet 

olika delar fungerar ihop, ökad kompetens. 

 

4.  Prioriterar ni deltagandet i ePilot119? 

Infrastrukturförvaltare: 

Både ja och nej svar 

Operatörer: 

Ja 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja 

Verkstäder och leverantörer: 

Både ja och nej svar 

Övriga: 

Både ja och nej svar 

Resultat: Övervägande Ja svar, men svårt att dra några slutsatser av ovan, när man inte ser vilka som 

sagt ja/nej , kan t.ex. vara en verkstad som tillfrågats men som inte finns på bandel 119. 

  

5. På vilket sätt deltar ni i projektet, om inte varför? 

Infrastrukturförvaltare:  

Finansiera projektet och se till att budgeten räcker till underhåll, är med och beslutar om vilka 

projekt som ska genomföras. Förvaltar hjulskadedetektorn i Sunderbyn. 

Operatörer: 

Bidrar med resurstid, skicka upp t.ex. x2000 till förfogande, är med i styrgrupp och referensgrupp, 

finansierar övervakningssystem, kommer med projektförslag, hjälper till att identifiera sambanden av 

de uppmätta spårkrafterna och hur de påverkas av axellast och hastighet. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Är med på möten, kommer komma med projektidéer. 

Verkstäder och leverantörer: 
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Vara med och starta upp delprojekt gällande bl.a. Underhåll och tillståndsdata. Passivt deltagande 

från en av de tillfrågade. 

Övriga: 

Ta fram statistik från O0elia. Vi har precis anslutit (2014) och ämnar inom kort lämna ett antal förslag 

till projekt som vi tror kommer att vara mkt intressanta 

Resultat: Intresse att delta finns: Man deltar både med pengar och resurstid och idéer 

 

6. Är ni beredd att aktivt delta i projektet? (egen insats) 

Infrastrukturförvaltare:  

Ja, om det finns budget och om det går att prioritera bland övriga aktiviteter. 

Operatörer: 

Ja, delta på möten och komma med inputs 

Underhållsentreprenörer  

Infrastruktur: 

Hjälper gärna till med monteringar, tillsyn och avläsningar 

Verkstäder och leverantörer: 

Ja och nej svar 

Övriga: 

Beror på bl.a. på finansiering. Ja i princip, och beroende på olika omständigheter och omfattning. 

Resultat : Ja, samtliga parter är beredda att delta aktivt 

 

7. Tycker ni att ePilot119 har rätt bemanning? Saknas någon representant? 

Infrastrukturförvaltare:  

---- 

Operatörer: 

Fler underentreprenörer 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

För mycket konsulter, Fler från LKAB Malmtrafik, saknas politiker som kan påverka 

Verkstäder och leverantörer: 

Åldersspridning? Någon med stort inflytande från Trafikverket som kan möjliggöra förändringar trots 

pågående kontrakt. 

Övriga: 

SL kunde också ha varit med, då de har samma typ av problem vintertid som andra aktörer. Vidare 
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hade det varit intressant med brukare (typ SJ, Norrtåg, Green Cargo) och leverantörer (typ 

Trafikverket) från andra länder med vinter (ex vis Schweiz, Tyskland, Polen). Kanske kunde detta även 

bidra till möjligheten att utöka budgeten? 

Resultat: Fler underentreprenörer och politiker, färre konsulter, personer med mandat som kan 

ändra i pågående kontrakt, fler representanter från trafikutövare och leverantörer. 

 

8. Vilken är den viktigaste uppgift ePilot119 uppfyller? 

Resultat: 

1) Skapa underlag för bättre tillståndsbaserat underhåll 

2) Samverkan i utvecklingsfrågor 

3) Samverkan i underhållsfrågor 

4) Erfarenhetsutbyte 

5) Informationsutbyte 

6) Kompetenshöjning 

 

9. Tycker ni att det är viktigt att ePilot119 arbetar med underhållsförbättringar i ökad 

samverkan? Varför? 

Infrastrukturförvaltare:  

Ja, Större intresse för att driva på utvecklingen då alla vinner på detta, samt att det finns ett behov av 

bättre underhåll och speciellt förebyggande. 

Operatörer: 

Ja, bättre samverkan mellan Trafikverket och underhållsentreprenören för att minska glappet. 

Förbättringar av underhållet på banan. Underhållsnivån är låg och där finns det mycket att göra. En 

bra plattform för samverkan och uppdelning av ansvar för att få ett bättre järnvägssystem och kunna 

visa att det ger effekt. Ekonomiska fördelar. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, ökad samverkan, alla är med, önskar en bättre dialog med Trafikverket 

Verkstäder och leverantörer: 

Ja, men finns risk för suboptimeringar på grund av kortsiktig avkastning samt att Trafikverket kan 

sitta fast i sina avtal. Samarbete är bra och det går åt rätt håll. 

Övriga: 

Ja, Underhåll säkrar leveranstider, sen är det önskvärt med större andel förebyggande underhåll. Nu 

är det för mkt avhjälpande. 

Resultat: Ja, samverkan, dialog, vinn-vinn, undvika suboptimering, driva på utvecklingen, bra 

plattform. 
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10. Hur tror ni ePilot119 kommer att hjälpa till att utveckla underhållet? 

Infrastrukturförvaltare:  

Bättre planering, minskade personalkostnader, bevara värdet på anläggningen, samordna införande 

av innovativa lösningar, att gå från teori till praktik och implementera fullt ut. 

Operatörer: 

Större frihet för underhållare och entreprenörer samt rätt information till dem ger bättre 

tillgänglighet för tåg i trafik, bättre tillförlitlighet till systemen, tillstånd kopplat till underhållssystem, 

att man kommer fram till vem som ska analysera och ta emot mätdata. Eftersom livslängden på hjul 

varierar med flera 100 % är det viktigt att kunna identifiera vilka hjul som har brister innan stoppande 

fel och risk för olycka uppkommer, detta kommer att ske med hjälp av hjulskadedetektorn. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Att kunna göra rätt insats i rätt tid där man ser förbättringsmöjligheter och lättare att implementera 

trots kostnad 

Verkstäder och leverantörer: 

Stor samhällsnytta och lägre LCC, på grund av att det är ett så pass stort projekt med många aktörer 

kan implementeringen bli enklare att genomföra. 

Övriga: 

Kunskaper och implementeringar i praktiken samt samarbete för ökad förståelse mellan aktörerna. 

Förståelsen för förebyggande underhåll kan eventuellt komma att öka bland våra ekonomer. 

Kvartalsekonomin som nu råder kanske kan omvärderas 

Resultat: Bättre planering, optimera insatser, minimera kostnader,samordna implementering – och 

dessutom snabbt, rätt information ger rätt tillgänglighet, rätt insatser i rätt tid, lägre LCC, ökad 

förståelse mellan aktörer. 

 

11. Vilka andra hinder t.ex. kontrakt/avtal gör att det inte går att föra in förbättringar? 

Infrastrukturförvaltare:  

Funktionsavtal, det kan ta lång tid att implementera pga. pågående kontrakt. Befintligt kontrakts 

utformning kan medföra äta-arbete.  

Operatörer: 

Svårt att hålla ihop kedjan mellan operatör, vagnsägare, underhållsentreprenör och Trafikverket, 

underhållsgränser kan ge nya avtal. Idag är det mer politik än nytta. Operatörerna äger inte alla 

vagnar själva vilket kan medföra problem med bl.a. RFID-taggning på alla vagnar. Måste konkret 

kunna se nyttan innan man kan föra in förbättringar. Svårt att få in nya förbättringar då regelverket 
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är alldeles för uppstyrt. Incitament saknas från t.ex. underhållsentreprenör. Ekonomi. 

Lokleverantörer saknar ansvar i vissa kontrakt då de inte är med på hela resan av dess livscykel. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Svårt att föra in förbättringar med det kontrakt och regelverk som finns, man gör sådant man tycker 

är fel men måste göra det pga. kontraktens utformning eller för att regelverket styr på det sättet. 

Skulle vara bra om en tredje part kommer in och trycker på problemet. Ingen vill finansiera 

förbättringar, 5-års kontrakt ger ingen möjlighet att ta kostnaderna. 

Verkstäder och leverantörer: 

Underhållskontrakt, gällande föreskrifter, JTF, många förhållanden mellan olika aktörer gör att alla 

inte ser lönsamhet i förbättringar. DB vill ta över regelverken i Europa fastän de svenska regelverken 

skiljer sig från dessa men även att EU skapar handelshinder. 

Övriga: 

Olika typer av samarbetsavtal kan innehålla delar av exklusivitet, men störst är nog risken för jäv, 

speciellt bland intäktsfinansierade produktleverantörer. Ngn form av oberoende deklaration/bevis 

vore önskvärt. Frågan om IPR är ju helt avgörande här. 

Resultat: Befintliga kontrakt kan utgöra hinder incitament saknas, regelverk krånglar till det, svårt att 

hålla ihop kedjan mellan de olika aktörerna. Operatörerna äger inte alla vagnar själva vilket kan 

medföra problem med bl.a., RFID-taggning på alla vagnar. Svårt att få in förbättringar då regelverket 

är alldeles för uppstyrt. Lokleverantörer saknar ansvar i vissa kontrakt då de inte är med på hela 

resan av dess livscykel. Ingen vill finansiera förbättringar (avisningsanläggningar). Korta 

kontraktstider försvårar att göra investeringar, många förhållanden mellan olika aktörer gör att alla 

inte ser lönsamhet i förbättringar, risk för jäv, IPR 

 

12. Vad tycker ni om projektmålen? 

* Färre och kortare störningar 

* Förbättrad tillgänglighet 

* Effektivare underhåll 

* Förbättrad kvalitet 

Ett annat viktigt mål är att utbilda kunskapshöja och sprida resultaten i verksamheten i Sverige och ut 

i världen 

Infrastrukturförvaltare:  

Bra, finns det sätt att mäta målen? Hushållande av skattemedel. Borde tilläggas * kapitalbevarande 

Operatörer: 

Bra, går det att mäta målen? Ingen konfliktsituation borde tilläggas * Behålla standarden på banan 

*Färre olyckor 
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Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Bra, men att man inte ska glömma bort att sprida resultaten till politiker 

Verkstäder och leverantörer: 

Bra, men det skulle behöva tilläggas ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö, då kunde man söka EU-

bidrag. Även att sänka kostnader och öka vinsterna borde finnas med bland målen. 

Övriga: 

”Främja möjligheten till svensk export” borde ingå i målbilden. Detta borde inte kollidera med målen 

att öka tillgängligheten men jag kan förstå att det kan vara svårt att förklara för Bryssel …. 

Resulat; Bra, mål men ev. med följande kompletteringar – kapitalbevarande, hushållande med 

skattemedel, behålla banstandarden, färre olyckor, ökad trafiksäkerhet, förbättrad miljö, sänka 

kostandena. Målen bör dock vara mätbara och att resultaten skall spridas till politiker 

 

13. Hur tycker ni att målen ska följas upp på övergripande nivå respektive på projektnivå? 

Infrastrukturförvaltare:  

Mätbarhet t.ex. vid kameraanvändning om störningstiden minskas, att man ska se resultaten i 

praktiken och periodisk redovisning för styrgruppen. 

Operatörer: 

Nuläget är viktigt för att få en mätbarhet i projekten, vad är det man vill nå? Och vad ska man mäta? 

Störningsnivå, tillgänglighet,. 

Underhållare Infrastruktur: 

Det går att mäta störningar, tider för underhåll idag-kommer det att ge fler tider i spår? Spårläge och 

spårriktning går att mäta. På punkten effektivare underhåll kan man mäta ekonomiskt. 

Verkstäder och leverantörer: 

Bestämma sig för ett nuläge och mäta utifrån detta, kostnader, teknisk nivå på spår, tillgänglighet 

och driftstörningar. 

Övriga: Ange delmål och mäta resultat i delprojekten utifrån nuläget. Projektnivå. 

 

Resultat: Samtliga tycker det är viktigt att mäta resultatet av hur man uppnår målen. Det går att 

mäta störningar, tider för underhåll idag-kommer det att ge fler tider i spår? Spårläge och 

spårriktning går att mäta. På punkten effektivare underhåll kan man mäta ekonomiskt. 

 

14. Har ni konkreta förslag som gör ePilot119 projektet bättre? Vilka? 
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Infrastrukturförvaltare:  

Inget svar 

Operatörer: 

Forum för alla inom järnvägssystemet, översättningsbarhet mellan olika system och detektorer, 

förbättrad datakvalitet och minskad mätosäkerhet. Höja nivån på underhållseffektiviteten. Ta fram 

ett tydligt underlag för prioriteringar om vad som orsakar störningar. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Att få vara med och välja var de nya utrusningarna ska placeras, t.ex. kameror i växlar, svarta lådan 

på malmtåg med högsta axel last m.m. Konkreta åtgärder i anläggningen för att åtgärda eller bygga 

bort fel istället för att hitta ”nya” fel. Effektivisera växelunderhållet tillsammans med tekniker, 

besiktningsman och växelleverantör. 

Verkstäder och leverantörer: 

Nej 

Övriga: 

Att använda kvantitativa mått och intervjuer/enkäter för uppföljning. Vi vill ha mkt tydlig 

projektuppföljning där målbilden hela tiden är i fokus. Det måste gå att bromsa projekt som inte 

följer plan Samma villkor måste gälla för alla intäktsfinansierade verksamheter. Mindre aktörer som 

saknar möjligheter till egen finansiering ska inte kunna ha fördel av detta. Dessa kan istället söka 

samarbete med andra intäktsfinansierade aktörer för att nå i mål.  

 

Resultat: ePilot kan förbättras genom att göras till ett forum för alla inom järnvägssystemet, . Ta 

fram ett tydligt underlag för prioriteringar om vad som orsakar störningar. Att få göra konkreta 

åtgärder i anläggningarna för att bygga bort fel. Att använda kvantitativa mått och intervjuer/enkäter 

för uppföljning. Tydlig projektuppföljning, tydlig målbild 

 

15. Vilka ser ni som parter? 

Infrastrukturförvaltare:  

Järnvägsoperatörer, entreprenörer, leverantörer av järnvägsmateriel, verkstäder, LTU 

Operatörer: 

Trafikverket, Jvtc, Underhållare, Leverantörer, vagnsägare, operatörer, de delaktiga i ePilot119 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Alla som är med, bl.a. Trafikverket, Jvtc, operatörer och leverantörer 

Verkstäder och leverantörer: 

Trafikverket, Infranord, Sweco, Swemaint, operatörer, LKAB, privata bolag 
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Övriga: 

Nyttjare och leverantörer. 

Resultat: Rätt parter ingår 

 

16. Vilket utbyte av information sker mellan parterna idag? 

Infrastrukturförvaltare:  

Mätdataleverans från DPC III. 

Operatörer: 

Skadeinformation, detektorgruppen, operatör får infon från Trafikverket, fordonsägarna och de som 

underhåller lok/vagn/hjul och vice versa. Trafikverket får information ifrån verkstäderna om 

återkommande fel.  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Lägger in uppgifter om besiktningar och åtgärder i Bessy och 0felia, men får knappt någonting 

tillbaka. 

Verkstäder och leverantörer: 

Prognoser för material behov, fullständigt utbyte men ej gällande priser. 

Övriga: 

Intäktsverksamheter med produktinnehåll konkurrerar och utbyter bara info om det gynnar egen 

lönsamhet. Oberoende näringslivsaktörer kan utbyta info om det inte skadar egen verksamhet, dvs. i 

långa loppet ett lönsamhetsmål även där. Endast anslagsfinansierade verksamheter kan fritt utbyta 

info utan att behöva fundera så mycket på ev. lönsamhet. Här ligger utmaningen i projektet! 

 

Resultat: TRV levererar detektordata till trafikoperatörer, skadeinformation, TRV får info från 

verkstäder om återkommande fel, data levereras in i TRVs system, men man får knappt någon info 

tillbaka, prognos för materielbehov,  

 

17. Vilken information skulle ni behöva/önska från andra parter? 

Infrastrukturförvaltare:  

Från entreprenörer vilka åtgärder som är gjorda på anläggningen och från järnvägsoperatörer hur de 

jobbar med hjulskadelarm 

Operatörer: 

Bättre framförhållning av BAP, Statistik, Bättre återkoppling från verkstäderna, bättre info om banans 

skick och interaktionen mellan spår och räl. Analyser och förädlad information. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 
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Antal tåg, hur många tåg som är tänkt att gå och hur många som verkligen gick, tågvikt, hjulprofiler, 

vilka förändringar i trafik och anläggning, mätdata 

Verkstäder och leverantörer: 

Tillståndsdata från anläggningen, information hur/när entreprenören gör underhållsinsatser, 

trafikdata (belastningar), tillstånd på skada istället för km-tal, en signal i operatörens system skulle 

kunna generera beslut för underhåll. 

Övriga: 

Vad fungerar i dag och Vad fungerar inte, Vad kan förbättras? 

Tabell 1: Resultat: information som önskas, kolumner önskar av rader 

 (A)Leverantör infra (B)Underhållse-

ntrepernör 

(C)TRV (D)Trafikoperatör (E)Verkstad 

fordon 

(F)Leverantör 

fordon 

A       

B Tillstånd på 

anläggningen 

När hur gör E 

underhållsinsatser 

Tillstånd på skada 

istället för km-tal 

 Vilka åtgärder som 

är gjorda på 

anläggningarna 

   

C Tillstånd på 

anläggningen 

Trafikadata (belastning) 

Förändringar i 

anläggningarna 

Mätdata 

 Bättre 

framförhållning på 

BAP 

Statisik 

Bättre info om 

banans skick 

Trafikadata 

(belastning) 

 

D 

 

 Antal tågTågvikt 

Hjulprofil 

Förändringar i 

trafiken 

Hur TO arbetar med 

hjulskadelarm 

   

E    Bättre 

återkoppling från 

Verkstäder 

  

F       

 

18. Skulle det gå att lösa? Hur? 

Infrastrukturförvaltare:  

Ja, det finns ett system (Rufus) som är viktigt för underhållet, men tyvärr används det inte optimalt 

pga. okunskap och tidsbrist 
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Operatörer: 

Att Trafikverket tar på sig en aktivare roll gällande underhållsfrågor, gemensamt underhållsforum för 

de olika aktörerna. Bättre kontakt mellan underhållsverkstäder och operatörer och även mellan 

underhållsverkstäderna. Trafikverket använder budget som regulator istället för att göra en realistisk 

BAP. Bättre beslutsstöd (budget klar) innan projekt dras igång. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, med bättre kommunikation, bättre leverans av mätdata eller tillgång till systemen. 

Bättre dialog mellan underhåll och investering på Trafikverket. (ex. Lakaträsk, en växel blev riven 1 

vecka efter att underhållsåtgärder utförts på den, ingen information fanns angående detta) 

Verkstäder och leverantörer: 

Tillgång till bl.a. Trafikverkets system BIS och Bessy samt andra nya system. Att nyttja fordonen som 

detektorer. 

Övriga: 

Låt nya förslag som på papperet redan existerar få testas om de hävdar bättre funktion än tidigare. 

MEN villkora i olika etapper där framgång mätes. 

Resultat bättre informationsutbyte kan lösas genom: RUFUS, att TRV tar en mer aktiv roll gällande 

underhållsfrågor, gemensamma underhållsforum, bättre kontakt och kommunikation mellan 

parterna, gemensam planering för realistisk BAP, bättre beslutsstöd, bättre utbyte av mätdata enkel 

tillgång till system, underhållskonsekvensbeskrivningar i investeringsfasen, information till alla parter 

om framtida investeringar i tid, att nyttja fordon som detektorer, enklare att föra in och testa nya 

innovationer-följa upp test på rätt sätt. 

 

Problem 

19. Vilka problem har ni på bandel 119? 

Infrastrukturförvaltare:  

Trångt (kapacitetsbrist), hård belastning på spåret vilket ger högt slitage och mycket spårriktning som 

konsekvens. Järnvägsoperatörerna har svårt att komma igång med att arbeta förebyggande med 

varningslarmen. 

Operatörer: 

Det är trångt på bandelen, hastighetsnedsättningar ligger kvar även när arbete inte pågår, 

detektorerna är svajiga, hjul och krosskador 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Tillgång till spår, prioriteringar från Driftledningen. (de prioriterar tåg framför felavhjälpning) 

Vattensjukt, t.ex. trummor blir vattenfyllda och åtgärdas bara inom järnvägsområdet, någon måste ta 
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ansvar så att avrinningen är god även i anslutande fastigheter för att inte förstöra 

banunderbyggnaden 

Verkstäder och leverantörer: 

Har inga problem på bandelen 

Övriga: 

Datakvaliteten 

Resultat: Kapacitetsbrist, hård belastning på spåret, högt slitage, mycket kostandskrävande 

spårriktning, svårt att implementera varningslarm, hastighetsnedsättningar som ligger kvar för länge, 

svajiga detektorer, krosskador på hjul (men att är problem på 119 för att de upptäcks här), för lite 

tillgång till spår för underhåll, driftledningen prioriterar tåg framför felavhjälpning, vattensjukt, dålig 

dränering, datakvaliteten. 

 

20. Vem äger problemen? Går de att åtgärda? Vad kostar det? 

Infrastrukturförvaltare:  

Trafikverket, järnvägsoperatörer, transportköpare och vagnsägare.  

För att kunna öka kapaciteten är det önskvärt med dubbelspår vilket kostar ca 60 000 sek/meter 

Trafikverket behöver beskriva behoven bättre, göra bättre planering gällande banarbetstider. 

Operatörernas arbete med förebyggande underhåll går att åtgärda enkelt och kostar nästan 

ingenting. 

Operatörer: 

Trafikverket, samhället. Det går att åtgärda med proaktiv tågledning och bättre kalibrering av 

systemen. (drift/data) 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Trafikverket, de behöver ta en aktivare roll och ha mer förståelse för underhållet, det behöver inte bli 

dyrare. Vi behöver få tycka och komma med förbättringsförslag. 

Verkstäder och leverantörer: 

Har inga problem på bandelen 

Övriga: 

---- 

Resultat (problemägare, åtgärder,kostnader: Samtliga parter, dubbelspår bör öka kapaciteten, men 

det kostar 60 000 kr/m. Trafikverket behöver ta en aktivare roll och beskriva behoven bättre, göra 

bättre planering gällande banarbetstider, proaktiv tågledning, bättre kalibrering av system, möjlighet 

att tycka till och komma med förbättringsförslag.  
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21. Vad beror problemen på? 

Infrastrukturförvaltare: 

Mycket trafik, dålig planering för vad som ska göras, för lite kunskap och bristfällig historik, kontrakt 

och uppföljning. Ingen fullständig överblick på helheten. Järnvägsföretagen (vagnsägarna) vill ha så 

långa körsträckor som möjligt vilket medför fler stoppande fel på banan, speciellt vintertid. 

Operatörer: 

Lokalkännedom från tågledningen och interaktionen mellan detektorer och tåg 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Förändringar i långsiktig plan omkullkastar underhållsplaneringen, oförståelse och passivitet. 

Verkstäder och leverantörer: 

---- 

Övriga: 

Konkurrens och datakvalitet 

Resultat: Problemorsaker. Kapacitetsbrist, dålig planering, bristande kunskap, bristande 

underhållshistorik, ingen fullständig överblick, ingen helhetsbild, bristande lokalkännedom från 

tågledningen, bristande interaktion mellan detektorer och tåg. Förändringar i långsiktig plan 

omkullkastar underhållsplaneringen, oförståelse och passivitet. 

 

22. Vad kostar felen er? Felavhjälpning? (avhjälpande underhåll, driftstörningar, ev. 

tågförseningar) 

Infrastrukturförvaltare: 

Kostnader för urspårning ca 15 Mkr, se exempel Grötingen (bil.3). Kostnader för rälsbrott pga. 

hjulskada ca, se exempel Gnesta (bil.4) 

Operatörer: 

Förlängd restid vilket ger ersättningskostnader till resenärer. Varje inställt malmtåg kostar ca 8 Mkr. 

Vid en urspårning av ett godståg tappade MTAB ca 60 tåg, de jobbar på en ikappkörningsplan, men 

det är kostsamt (utredning pågår) detta beräknas kosta ca 300-400 Mkr  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ingenting, vi får betalt 

(Ett rälsbrott på 10 meter kostar ca 15 000 kr i material och arbete under sommartid) 

Verkstäder och leverantörer: 

---- 
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Övriga: 

---- 

Resultat: Urspårning kostar 15 MKr, f,örlängd restid vilket ger ersättningskostnader till resenärer. 

Varje inställt malmtåg kostar ca 8 Mkr. Vid en urspårning av ett godståg tappade MTAB ca 60 tåg, de 

jobbar på en ikappkörningsplan, men det är kostsamt (Utredning pågår)detta beräknas kosta ca 300-

400 Mkr , Ett rälsbrott på 10 meter kostar ca 15 000 kr i material och arbete under sommartid. Man 

har koll på enstaka händelser, men inte helheten. 

 

23. Kapacitetsförluster/produktionsförluster pga. problemen? 

Infrastrukturförvaltare: 

Omprioriteringar i tågläge beroende på förseningar som överlag kommer från andra bandelar.  

Hastighetsnedsättningar pga. anläggningens kondition men även pga. pågående arbeten 

Operatörer: 

Förlängd restid, viten till kunder. Svårt att koppla fordonsfel till bandel. Stillastående båtar i 

hamnarna kostar massor av pengar för att inte tala om att vid stopp skulle man kunna kall ställa 

masugnen i Luleå, vilket inte får inträffa. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ca 80 % förloras av väntetider och man får inte ut många h/man när det finns så lite tider för att 

driva rationellt sammanhängande underhåll. 

Verkstäder och leverantörer: 

Leverans osäkerheten på järnvägen gör att lastbilar används flitigt. 

Övriga: 

---- 

Resultat: Omprioriteringar i tågläge, hastighetsnedsättningar pga. anläggningens kondition, men 

även pga. pågående arbeten, förlängd restid, viten till kunder. Svårt att koppla fordonsfel till bandel. 

Stillastående båtar i hamnarna kostar massor av pengar för att inte tala om att vid stopp skulle man 

kunna kallställa masugnen i Luleå, vilket inte får inträffa. Ca 80 % förloras av väntetider och man får 

inte ut många h/man när det finns så lite tider för att driva rationellt sammanhängande underhåll. 

Leveransosäkerheten på järnvägen gör att lastbilar används flitigt. 

 

Underhåll 

24. Vad gör ni för att öka kapaciteten och minska störningarna? 

Infrastrukturförvaltare:  

Försöker åtgärda fel och brister och förhindra att fel uppstår samt samarbetar med 

järnvägsoperatörerna för förebyggande arbete. 
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Operatörer: 

Genom automatisk avsyning i Luleå Malmhamn sparas det tid ca 30 minuter/malmtåg. Öka 

effektiviteten i underhållet och delta i olika projekt. Tar ut tåg och vagnar för avsyning på 

varningslarm, deltar i detektorgruppen tillsammans med Trafikverket m.fl. Anpassar sig till tidtabell 

och malmtåg, ökat på gångtiden för att följa tidtabell bättre vilket medfört stora ekonomiska vinster 

och minskat förseningarna. Optimerar förebyggande underhåll och besiktar banan tillsammans med 

Trafikverket för projektet 32,5 tons axellast. Optimerar lastvikter och förkortar revisionstider.  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Nyttjar de tider som finns och försöker vara väl förberedda när de har tid i spår. Försöker få mer 

underhållstider för att kunna minska det avhjälpande underhållet. 

Verkstäder och leverantörer: 

Arbetar indirekt via olika relaterade projekt och förbättrar kapaciteten i verkstäderna 

Övriga: 

---- 

Resultat Öka kapacitet och minska störningar: åtgärda fel och brister och förhindra att fel uppstår 

samt samarbetar med järnvägsoperatörerna för förebyggande arbete, automatisk avsyning i Luleå 

Malmhamn, Öka effektiviteten i underhållet, delta i detektorgruppen, optimera förebyggande 

underhållet, optimera lastvikter, förkorta revisionstider, vara väl förberedd när tid finns i spår för 

underhåll, få mer underhållstider så att man kan minska det avhjälpande underhållet, förbättra 

kapaciteten i verkstäder. 

 

25. Hur mycket underhållstider finns det? 

a) Bana? 

b) Tåg/vagnar? 

Infrastrukturförvaltare: 

a) Enligt daglig graf  

Operatörer: 

a) Det finns tider, men man utnyttjar inte detta optimalt utan tränger ihop jobben under 

sommaren istället för att göra en jämnare fördelning över året. Om man betalat en större 

peng för att korta underhållstiderna skulle det ge kortare störningar i trafiken. 

b) 7 dagar/vecka och 15h/dygn, komfortrelaterad service vid stopp i Luleå på 5-7h. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

a) Enligt daglig graf  

b) Ett exempel är att på ställen där det i snitt går 1 tåg var 6:e minut kan man anordna 

sammanhängande tider för underhåll, det borde även fungera här. 



 Dokumentnr 

eP119-001-2014-034 
Projekttitel 
Nulägesanalys ePilot119 

Författare 

U. Juntti, Performance in Cold AB, T. 
Tönnhed, I. Hedenström Lernia 

Datum 

2014-08-19 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Peter Söderholm, TRV 
Godk. Datum 

2014-09-03 

Sida 
89 (121) 

 
Verkstäder och leverantörer: 

b) Tillräckligt 

Övriga: 

---- 

Resultat: Underhållstid för bana – enligt daglig graf, men de bör fördelat jämnare under året, 

tåg/fordon – tider finns, 7 dagar/vecka och 15h/dygn, komfortrelaterad service vid stopp i Luleå på 5-

7h. 

 

26. Vem utför underhållet? 

a) Bana? 

b) Tåg/vagnar/hjul 

Infrastrukturförvaltare: 

a)Infranord 

Operatörer: 

b) Bombardier, Euromaint, Duroc, LKAB, 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

a) Vi 

Verkstäder och leverantörer: 

b) Duroc, Euromaint 

Övriga: 

---- 

Resultat: Bana Infranord, Operatör Bombardier, Euromaint, Duroc, LKAB. 

 

27. Hur är underhållsmässigheten på anläggningen/fordonen? (hur lätt är det att underhålla) 

Infrastrukturförvaltare: 

Lätt att underhålla men det kostar pengar 

Operatörer: 

De äldre fordonen är lätta att underhålla men svårare att få tag på reservdelar, 

kompabilitetsproblem, annars är det lätt att underhålla både lok och vagnar. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Svårt med underhållstider men lätt att underhålla, vissa anläggningsindivider är alldeles för gamla 

och behöver bytas ut istället för att underhållas. 

Verkstäder och leverantörer: 
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Bättre på äldre fordon, den som bygger har inte alltid intresse i hur det ska underhållas genom att 

den endast levererar. 

Övriga: 

---- 

Resultat: Infra lätt att underhålla men svårt med tider, vissa anläggningar är dock så gamla att de 

borde bytas istället för att underhållas. Bana äldre fordonen är lätta att underhålla men svårare att få 

tag på reservdelar, kompabilitetsproblem, annars är det lätt att underhålla både lok och vagnar. Den 

som bygger har inte alltid intresse i hur det ska underhållas genom att den endast levererar. 

 

28. Hur kan den förbättras? 

Infrastrukturförvaltare: 

Ta tillvara på erfarenheter i underhållet så nästa projektering av anläggningen har bättre 

underhållsmässighet. 

Operatörer: 

Verkstäderna tar in hjul dygnet runt alla dagar i veckan.  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Kontinuerligt byta ut anläggningsindivider och mer tid i spår. 

Verkstäder och leverantörer: 

Genom ombyggnationer och förenklad felsökning och bättre dokumentation. 

Övriga: 

Genom en feleffektanalys undersöka underhållsmässigheten. 

Resultat: Underhållsmässigheten kan förbättras genom att ta tillvara på erfarenheter i underhållet så 

nästa projektering av anläggningen har bättre underhållsmässighet, kontinuerligt byta ut 

anläggningsindivider och mer tid i spår, Genom ombyggnationer och förenklad felsökning och bättre 

dokumentation. 

 

29. Skulle det gå att utveckla Modularisering? Hur? 

Infrastrukturförvaltare: 

att byta/reparera hela skåp istället för att reparera enskilda komponenter på plats 

Operatörer: 

Används redan, framförallt på hjulsidan men även buffert. Ja, på nya fordon men svårt att utveckla 

på gamla fordon. Kontaktorer på loksidan skulle gå att förbättras. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 



 Dokumentnr 

eP119-001-2014-034 
Projekttitel 
Nulägesanalys ePilot119 

Författare 

U. Juntti, Performance in Cold AB, T. 
Tönnhed, I. Hedenström Lernia 

Datum 

2014-08-19 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Peter Söderholm, TRV 
Godk. Datum 

2014-09-03 

Sida 
91 (121) 

 
T.ex. byta korsningsspets innan den går sönder för att kunna använda den under en längre tid. Man 

reviderar de utbytta korsningsspetsarna på sidan om, helst i Luleå. 

Verkstäder och leverantörer: 

Byta ut hela växlar, på hjul används Modularisering redan, om det är lönsamt ur ett ekonomiskt 

perspektiv 

Övriga: 

Tex. två svetslag vid byte av korsningsspets i växel för att förkorta avbrottet i trafiken. 

Resultat: Ja standardisering och modularisering behövs, men är samtidigt ett utvecklingsområde 

 

30. Vilken underhållsstrategi använder ni? Och hur är dessa fördelade? 

 

a) Förebyggande med förutbestämda intervaller (antal tåg/km/ton/tid) 

b) Tillståndsbaserat 

c) Avhjälpande 

Infrastrukturförvaltare: 

Dominerande fördelning a och c 

Tillståndsbaserat genom besiktning 

Operatörer: 

Alla arbetar mot a i dagsläget, men vill gå mer mot b. C går inte att undvika ibland men det är något 

man vill undvika. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Arbetar på kontrakt. Är styrda av kontrakt och föreskrifter och saknar mandat för att t.ex. byta delar. 

Verkstäder och leverantörer: 

Frågan kan besvaras med a+b/c. 

I kronor mätt 50/50 och i antal 75/25 

Övriga: 

---- 

Resultat: Infrastruktur dominerar förutbestämt och avhjälpande underhåll, i viss mån, x 

tillståndsbaserat genom besiktning, här jobbar mot kontrakt som inte ger mandat för att t.ex. byta 

delar. Tåg/fordon dominerar förutbestämt underhåll, men strävar mot att gå till tillståndsbaserat, 

avhjälpande underhåll går inte att undvika, men strävar att minska detta. Enligt verkstäder i kronor 

mätt 50/50 och i antal 75/25. 
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31. Vad har ni för underhållsmål? Hur följer ni upp dem? 

Infrastrukturförvaltare: 

Kontrollera att det inte blir för mycket och att tidsramarna hålls vid åtgärder för akut och veckofel. 

Oförstörandeprovning av svetsskarvar. Att stålpendeln halverar sina hjulskadelarm från 2012. 

Att Q-talen från strix-mätningarna ligger på rätt nivå. 

Operatörer: 

Tillgänglighet, nyttjandegrad och 5 största fel, kostnadsmål. Hela, rena och trafiksäkra tåg. 

Reducering av stoppande fel och följa upp dessa. Att få ut nog med vagnar från underhåll i tid. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Vill ha ett välfungerande järnvägssystem  

Verkstäder och leverantörer: 

Tillgänglighet, antalet skador som inte är åtgärdade och antal stoppande fel på linjen. 

 Övriga: 

---- 

Resultat: Målbilden är oklar för infrastruktur förvaltaren men utföraren vill ha ett välfungerande 

järnvägssystem, man kontrollerar och följer upp mer operativ än taktisk och strategisk, målen går 

inte alltid att mäta inte blir för mycket och att tidsramarna hålls vid åtgärder för akut och veckofel, 

OFP, hjulskadelarm, Q-tal, Trafikoperatörens mål är tillgänglighet, hela, rena och trafiksäkra tåg och 

kostnadsmål, man följer upp nyttjandegrad och 5 största fel, kostnadsmål, reducering av stoppande 

fel och följa upp dessa.  

 

32. Vilka underhållssystem använder ni idag? 

Infrastrukturförvaltare: 

Inget direkt underhållssystem finns, men man använder sig av Dpc III, Bis, Bessy, Rufus 

Operatörer: 

Ford, Maximo, Movex, Sap-eam (nytt system som ersätter Ford hos en operatör from dec-14) 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Trafikverkets system Bessy och 0felia, Rufus 

Verkstäder och leverantörer: 

Ford, affärssystem Movex 

Övriga: 

---- 
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Resultat: TRV saknar övergripande underhållssystem, underhållsentreprenören måste förlita sig på 

TRV:s system. Trafikföretagen och verkstäder har Ford, Maximo, Movex, Sap-eam (nytt system som 

ersätter Ford hos en operatör from dec-14). 

 

 

 

33. Hur används dessa? 

Infrastrukturförvaltare: 

Bis- grunddata, Bessy- Besiktning, Rufus- Registrering av förebyggande underhåll, Ofelia- Felstatistik 

Operatörer: 

Ford- Alla data läggs in, förseningar, felkoder, underhållsplaner, skador, avhjälpande och före-

byggande underhåll, åtgärder från verkstäder, simuleringsfunktion m.m. Maximo- används till allt, 

framför allt rullande materiel. Movex- används till fasta anläggningsdelar (klarar inte uppföljningen 

av t.ex. boggibyte) 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Analyserar vilka anläggningsindivider som har mest problem och analyserar även tids- och 

säsongsrelaterade problem. Rufus används inte i stor utsträckning pga. otillräcklig utbildning i 

systemet och svårt att göra ändringar där. 

Verkstäder och leverantörer: 

Ford- möjlighet att följa komponenterna under dess livslängd, åtgärder m.m. 

Övriga: 

---- 

Resultat: Underhållsystemen används till grunddata, besiktning, registrering av förebyggande 

underhåll, felstatistik, förseningar, felkoder, underhållsplaner, skador, avhjälpande och förebyggande 

underhåll, åtgärder från verkstäder, simuleringsfunktion, följa komponenterna under dess livslängd, 

fasta anläggningar, analyserar vilka anläggningsindivider som har mest problem och analyserar även 

tids- och säsongsrelaterade problem. Rufus används inte i stor utsträckning pga. otillräcklig 

utbildning i systemet och svårt att göra ändringar där. 

 

34. Har ni underhållshistorik för de åtgärder ni gjort på anläggningen/fordonen under dess 

tekniska livslängd? 

Infrastrukturförvaltare: 

I Rufus ska det finnas, men systemet används inte som det är tänkt. 
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Operatörer: 

Ja, Vad som är gjort, när det är gjort och hur det är åtgärdat, kvaliteten kan variera på uppgifterna. 

Analys av historik på motorer och hjul, hjullager.  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, kontrollplaner och dagböcker 

Verkstäder och leverantörer: 

Ja, arbetskort sparas där man ser materialåtgång, arbetstimmar och vilka resurser som använts under 

kontraktets giltighet. 

Övriga: 

---- 

Resultat: Infra; Underhållshistorik ska finnas i RUFUS, entreprenören sparar i kontrollplaner och 

dagböcker. Trafikföretag och verkstäder sparar i kontrollplaner, dagböcker och arbetskort där man 

ser materialåtgång, arbetstimmar och vilka resurser som använts under kontraktets giltighet. 

 

35. Hur skulle detta kunna förbättras/vidareutvecklas? 

Infrastrukturförvaltare: 

Ökad användning av Rufus för att veta vilka åtgärder som utförs i anläggningen. 

Detsamma gäller anmärkningar i Bessy och Ofelia 

Operatörer: 

Ford byts ut för bättre analys av tillståndsdata, tillståndsdata på gång i Maximo. Styra förutbestämt 

till tillståndsbaserat underhåll.  

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Få en bättre dialog med Trafikverket  

Verkstäder och leverantörer: 

Noggrannare beskrivning med standardiserade felkoder och åtgärdstid samt enhetligt skadesystem. 

Övriga: 

---- 

Resulat: Underhållshistoriken kan förbättras om användningen av RUFUS, OFELIA och BESSY ökar 

samt att dialogen beställare/utförare förbättras. Utveckling/uppgradering av nuvarande 

underhållssystem för att bättre analys av tillståndsdata, tillståndsdata. Noggrannare beskrivning med 

standardiserade felkoder och åtgärdstid samt enhetligt skadesystem. 

 

36. Sparas underhållshistoriken? Hur nyttjar ni den? 
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Infrastrukturförvaltare: 

Ja den sparas 

Operatörer: 

Ja, Ford sparar allt, söker felutfall, kvalitativt för förändring, verifiera och till analyser, trendning. Det 

används även för olycksstatistik, det är ett lagkrav att sådant sparas. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, används till analyser för kommande entreprenader 

Verkstäder och leverantörer: 

Ja, används till materialprognoser, tekniska förbättringar för system som genererar många fel. Kunna 

komma in i kundernas system för att göra bättre åtgärder. 

Övriga: 

---- 

Resultat: Infra: Underhållshistorik sparas och används kommande entreprenader. Fordon: sparas och 

används för att söka felutfall, kvalitativt för förändring, verifiera och till analyser, trendning. Det 

används även för olycksstatistik, det är ett lagkrav att sådant sparas, materialprognoser, tekniska 

förbättringar för system som genererar många fel. 

 

37. Har avsyningar efter slaghjul stor påverkan? På vilket sätt? 

Infrastrukturförvaltare: 

Tar mycket kapacitet och resurser. 

Operatörer: 

Ja, det försenar trafiken, hastighetsnedsättningar. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, det blir bättre och bättre men ofta tappas produktion dagen efter, mycket tid för att sitta och 

vänta eftersom tåg prioriteras före avsyningen. För en optimal avsyning som sker utanför ordinarie 

arbetstid (utan väntetider) är kostnaden ca 15 000 kr + tappad produktion och intäkt dagen efter. 

Verkstäder och leverantörer: 

Nej 

Övriga: 

---- 

Resultat: Avsyning av slaghjul tar mycket kapacitet och resurser och försenar trafiken, och 

entreprenören tappar produktion dagen efter, tåg prioriteras före avsyning. För en optimal avsyning 

som sker utanför ordinarie arbetstid (utan väntetider) är kostnaden ca 15 000 kr + tappad produktion 

och intäkt dagen efter. 
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38. Medför orunda hjul stora problem? 

Infrastrukturförvaltare: 

Ja, de ger ibland varningslarm från hjulskadedetektorerna och måste tas omhand 

Operatörer: 

Det sliter otroligt på motorerna, men är inget stort problem, svårigheter att upptäcka. Det uppstår 

oftast på lok pga. höga krafter. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Ja, men har för lite information för bedömning. 

Verkstäder och leverantörer: 

Nej, men krossår kan visas som orunda hjul i detektorn 

Övriga: 

---- 

Resultat: Orunda hjul medför larm men har för lite information för bedömning t.ex. kan krossår visas 

som orunda hjul i detektorn. Orunda hjul sliter otroligt på motorerna men är inget stort problem, 

svårigheter att upptäcka. Det uppstår oftast på lok pga. höga krafter. 

 

39. Om ni har rullande materiel (tåg/vagnar) hur påverkar störningar i logistiken 

kostnadsmässigt? (uppställda tåg/vagnar) 

Infrastrukturförvaltare: 

---- 

Operatörer: 

Leveransproblem, personalkostnader, extrahantering av material, viten till kunder, verkstadsinsats på 

plats kostar ca 10 000 kr mer. Omflyttning av resenärer, bärgning ger stora kostnader. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Har endast arbetsfordon 

Verkstäder och leverantörer: 

---- 

Övriga:  

---- 

Resultat: Orunda hjul förorsakar leveransproblem, personalkostnader, extrahantering av material, 

viten till kunder, verkstadsinsats på plats kostar ca 10 000 kr mer. Omflyttning av resenärer, bärgning 

ger stora kostnader. 
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40. Har ni övervakningssystem? Uppföljningsstatistik? Felstatistik? Besiktningssystem? 

Infrastrukturförvaltare: 

Ja, bl.a. övervakningssystem hjulprofil och slaghjulsdetektor 

Operatörer: 

Ja, Sävast och Sunderby sjukhus, fryslarm på passagerartåg, Ford, Maximo, Ombord system RVM 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Trafikverkets Ofelia och Bessy 

Verkstäder och leverantörer: 

RVM finns på lok 

Övriga: 

Övervakningssystem har vi utvecklat på uppdrag av kund. 

Resultat: Se rapporten kapitel 4.4.5. 

 

41. Hur används de? 

Infrastrukturförvaltare: 

Identifiera skador på rullande materiel 

Operatörer: 

Underhållsverkstäder följer upp återkommande fel, det skickas e-post, sms och man kan följa vissa 

mätningar via hemsidor. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Analyser 

Verkstäder och leverantörer: 

Hämtar statusinformation och felindikeringsdata i realtid och är positionerings angivet. 

Övriga: 

Olika typer av beslutsstödsystem. 

Resultat: Data från övervakningssystem används för identifiera skador på rullande materiel, följa upp 

återkommande fel, analyser, hämta statusinformation och felindikeringsdata i realtid och är 

positionerings angivet. 

42. Hur skulle de kunna förbättras och vidareutvecklas? 
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Infrastrukturförvaltare: 

Trendning för att fånga upp skador tidigare och slippa reparera på plats, sätta andra gränsvärden för 

underhållsåtgärder. Lättare att kunna boka upp tider för reparationer. 

Operatörer: 

Att data analyseras och kvalitets kontrolleras för att sedan direkt bli en arbetsorder. Man måste bli 

bättre på att fylla i rätt information på rätt plats i systemet. 

Bättre standardisering på inrapporteringsprogrammen för att lättare kunna se vilka åtgärder som ska 

vidtas. Bättre analys tillsammans med Trafikverket för att få bort återkommande- och följdfel. 

Verkstäder och leverantörer: 

Utveckla RVM så systemet kan användas för positionering och uppföljning av förseningar 

Övriga: 

Fler och bättre funktioner, bl.a. sensorer 

Resultat: Övervakningssystemen kan användas till trendning för att fånga upp skador tidigare och 

slippa reparera på plats, sätta andra gränsvärden för underhållsåtgärder, lättare att kunna boka upp 

tider för reparationer, analyseras och kvalitets kontrolleras för att sedan direkt bli en arbetsorder. 

Förbättring och standardisering av inmatningskvalitet krävs. Fler och bättre funktioner, bl.a. sensorer 

 

43. Vilka förbättringar av systemet/systemen kan förkorta feltiderna? 

Infrastrukturförvaltare: 

Inget svar 

Operatörer: 

Rapportera in i realtid 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Att dubbletter av inrapporterade fel försvinner och att Trafikverket analyserar 

besiktningsanmärkningarna snabbare och skickar ut arbetsorder. 

Verkstäder och leverantörer: 

Inget svar 

Övriga: 

Kartläggning av databaser och indikatorer och konsekvent följa dessa. Mer och bättre datainsamling. 

Resultat: Förbättringar i övervakningssystem är rapportera in i realtid, att dubbletter av 

inrapporterade fel försvinner och att Trafikverket analyserar besiktningsanmärkningarna snabbare 

och skickar ut arbetsorder, kartläggning av databaser och indikatorer och konsekvent följa dessa. 

Mer och bättre datainsamling. 

44. Gällande besiktning, hur utförs den? Hur ofta? Av vem? 
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Infrastrukturförvaltare: 

Följer besiktningsplan och besiktningsklass på bandelen, Infranord utför besiktningen. 

Operatörer: 

Okulär besiktning före varje avgång, övrig besiktning görs av underhållsverkstäderna enligt 

underhållsplanen. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Enligt besiktningsplan enligt BVF 807.2 

Verkstäder och leverantörer: 

Inget svar 

Övriga: 

Inget svar 

Resultat: Besiktning utförs enligt besiktningsplan efter banklass av entreprenör, för fordon utförs 

Okulär besiktning före varje avgång, övrig besiktning görs av underhållsverkstäderna enligt 

underhållsplanen. 

 

45. Samlar ni in tillståndsdata? Vad gör ni med den informationen iså fall? 

Infrastrukturförvaltare: 

Ja 

Operatörer: 

Ja, finns verkstadsrapporter t.ex. hjuldiameter, komforten i kupén görs löpande, teknik på 

komponent, hur och varför. Informationen används bl.a. till trendning och utsökningar på 

skadetyper. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Besiktningsanmärkningar, underhållsbesiktning, mätvagn och ultraljudståg.  

Verkstäder och leverantörer: 

Inget svar 

Övriga: 

Ja, men inte för spårbunden verksamhet. 

Resultat: Tillståndsdata samlas in och används till verkstadsrapporter t.ex. hjuldiameter, komforten i 

kupén, teknik på komponent, hur och varför. till trendning och utsökningar på skadetyper. 

Besiktningsanmärkningar, underhållsbesiktning, mätvagn och ultraljudståg 

46. Vilka mätbara värden kan användas i ePilot119 som nyckeltal för att mäta förbättringar och 

föra statistik? 
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Tabell 2: Resultat: mätvärden som föreslås av part rad och som önskas av part i kolum.  
 (A)Leve-

rantör 

infra 

(B) Entreprenör 

underhåll 

(C)TRV (D)Trafikoperatör (E)Verk

stad 

fordon 

(F)Leverantör fordon 

A       

B   Fel i anläggning 

Kontaktledningsmätning 

under förfallstid 

Störningstider och 

förseningspåverkan t.ex. 

antal fel i växlar och 

tidsåtgång för åtgärder 

och om/hur mycket de 

stör trafiken 

   

C  Laster 

Besiktningsanmärknin

gar per kategori 

Felavhjälpning 

Strix-mätningar 

Tågstörningar 

 

 

Värstingslista på bandel 

för infra 

Förseningar pga. 

avsyningar av hjulskador 

Händelser på bandelar 

som ger förseningar 

 

Förseningsstatistik kopplat 

till hjulskador 

Antal hastighets-

nesättningar 

Q-tal och K-värden 

Mäta om larm följs upp 

genom åtgärd eller om de 

kvarstår  

Tid för underhåll 

förebyggande/avhjälpande 

Avvikande hjulprofil 

Minskning av stoppande 

fel 

Hjulkvalitet 

Dålig gång 

Profilmått för trendning 

 

 

Antal 

felrapporter/tidsenhet på 

spårväxlar 

Antal åtgärder/tidsenhet 

på spårväxlar 

Underhållstimmar/år på 

spårväxlar, signalsystem 

och kraftförsörjning 

Förseningsminuter/tidsen

het på sträckan 

Förseningsminuter/tidsen

het på sträckan 

Besiktningsanmärkningar 

Förseningstimmar 

Driftkostnad för att hålla 

igång bandelen, 

entreprenör/material 

E  Laster 

Axellast LKAB 

Malmtrafik och 

Stålpendeln 

Tonnage/bandel 

Följa upp hjulskador för 

trendning 

Värstingslista på bandel 

för tåg 

Tid för underhåll 

förebyggande/avhjälpande 

Baselin

e som 

kan 

följas 

upp 

 

F       

e

P

i

l

o

t 

  Ekonomisk vinning på 

projektet 

Mätbara värden ska 

brytas ned till den 

anläggningsdel där 

åtgärder utfös i 

delprojekt 
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47. Övrigt 

Infrastrukturförvaltare 

Vad kostar ett högnivålarm? 

Hjullivsläng? Kronor? 

Kostnad per fel 

Kostnad för utryckning (felavhjälpning) 

Operatörer: 

Införa olika larmgränser på olika fordon 

Manual för var och hur man monterar RFID-taggar 

Vissa operatörer kör bara tågen och kanske kontrakten gör att de inte har intresse av förbättringar på 

bana eller fordon. 

Längre mätsträckor för slaghjulsdetektorn för att kunna identifiera feltyp på hjul t.ex. hjulplatta, 

orundhet eller krossår. 

Bättre kontroll av Trafikverket att underhållet på banan utförs på rätt sätt. 

Underhållsentreprenörer Infrastruktur: 

Mer fokus på underhållsbehov 

Alla besiktningsanmärkningar är viktiga (A, V,M)  

Stämmer hållbarheten för besiktningsintervallen idag trots ökad belastning på spåret? (ex. en 

korsningsspets med M-anmärkning var trasig efter 1 vecka) 

Korsningar akutbyts under vintertid och ligger med osvetsade skarvjärn som måste kontrolleras varje 

vecka tills rätt rälstemperatur uppnås innan svetsning kan påbörjas. 

Arbetsmiljö – Risker att jobba på korta disptider 

Trafiksäkerheten- Ska den få stå över pga. att tåg ska prioriteras före en avsyning? 

Skulle det gå att prioritera vissa områden vid snöröjning för att minska störningstiden? 

Titta på banunderbyggnaden mer, de är dimensionerade för 12-14 ton men trafikeras idag upp till 30 

ton. 

Hur påverkar tyngre tåg banunderbyggnaden? (32,5 ton) 

Stoppa växlar oftare för minskat slitage på dessa. 

Tydliggöra definitioner på vad som är förebyggande, förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. 

Verkstäder och leverantörer: 
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Utveckla/definiera de målgrupper som behöver information som kan leda till underhållsbeslut 

Definiera denna information och hur den ska förädlas 

Skapa teknik för att samla denna information (t.ex. RVM-funktion koppat till accelerationsgivare) 

Definiera hur denna information ska visualiseras för målgrupperna. 
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Bilaga 3. Faktablad 

Faktablad för bandel 119  

 

 

 

Detta faktablad har upprättats för att sammanställa resultatet från delprojktet ”Nulägesbeskrivning” 

som beskriver hur drift och underhåll av järnvägssytemt såg ut före start av ePilot119. Målet är att 

faktabladet ska vara ett levande dokument i vilket resultatet av de förbättringsprojekt som 

genomförs i ePilot119 skall kunna mätas och redovisas samtidigt som mätbarheten ska ökas. 

Faktabladet innehåller trafikuveckling, kapacitetsuttag, beskrivning av teknika system, aktuellt läge 

fär informationsutbyte, tillgängliga underhållsleverantörer, aktuell och historisk problembild, 

befintliga mätetal samt ett antal förslag på nya mätetal, t.ex.för mätning.av åtgärd – effekt  

 

Versionshistorik 
V1 20140815 Utkast 1 Skickat till expertis för ett preliminärt utlåtande 

V2    

V3    

V4    

V5    
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1. Trafikutveckling 

Trafikutveckling för bandelen framgår av Figur 1. Källa Lupp och Banstat. 

 

Figur 1. Trafikutveckling på bandel 119. 

 

 

Tabell 1. Trafikens fördelning för resandetåg (RST), godståg (GST), tjänstetåg (TJT) , samt totala 

trafiken uttryckt i antal tåg per dag. Trafikens fördelning saknas för 2013, varför resultat för 2012 

använts. 

  RST GT TJT   

Bdn_Svt 1,29 16,81 0,19 18,30 

Gst_Nvn 1,29 16,77 0,20 18,26 

Nvn_Le 1,29 16,86 0,43 18,59 

Sby_Sus 1,29 16,82 0,19 18,31 

Svt_Sby 1,29 16,81 0,19 18,30 

Sus_Gst 1,29 16,82 0,19 18,31 

 

Under 2013 trafikerades bandelen av 31 olika järnvägsföretag/sällskap, varav Green Cargo andel av 

tåg var 30 %, SJ AB 29 %, MTAB 20 %, Botnia tåg 10 % och Cargonet 6 %. 
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2. Kapacitetsuttag 

Nuvarande kapacitetsuttag är 1,7 Tåg per timme.  

kapacitetsuttaget på sträckan Boden – Luleå ligger mellan 81-100 %, se figur 2 och gäller både för två 

timmar under dygnet för max uttag av kapacitet respektive för max kapacitetsuttag under 24 timmar. 

 

Figur 2. Kapacitetsbegränsingar hösten 2013.  
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3. Tekniska system 

3.1 Tekniskt system infrastruktur 

Bandelen startar vid utfartssignalen i Boden vid km 1146+665 slutar vid infartsignalen till Luleå vid 

km 1179+500, dvs. inkluderar inte driftplatserna Boden och Luleå, se tabell 2. Max tillåten hastighet 

är 140 km/h och max tillåten axellast är 30 ton. 

 

Tabell 2. Bandel 119, övergripande standard. 

Längd Typ av spår Typ av spår Inår ATC Trafikstyrning Stax Sth 

33,3 km Enkelspår 

UIC60, betongslipers, 
pandrolbefästning, 
makadam klass 11 1994 Ja FJB 30 140 

 

Livslängden för UIC 60 Räl, betongslipers, pandrolbefästningar, kontaktledningsstolpar inklusive 

utliggare samt makadam klass 1 är cirka 50 år, spårväxlar bedöms ha en livslängd på cirka 45 år och 

växeldriv cirka 25 år. För kontakttråden anges en dimensionerad livslängd på ca 40 år. 

Bandelen är dimensionerad att klara av 500-600 miljoner bruttoton (MBRT) under sin livslängd. 

OBS! att livslängden för räler i kurvor med radie < 600 m är ca 10 år (erfarenhetsvärde från 

Malmbanan). 

Banan har en relativt snäll plan- och profilgeometri, där78 % av sträckan är rakspår och där 

lutningar/stigningar understiger 10 promille, se tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Plangeometri       Tabell 4. Profilgeometri        

Andel m % 

Rakspår 25 975 78 

Övergångskurva 3 820 11 

R<500 180 0.5 

500 ≤R≤750 196 0.5 

751 ≤R≤ 1000 1559 5 

R>1000 1592 5 
 

Lutning 
max 
promille 

% 

Boden - 
Gammelstad 

6   

Gammelstad -
Luleå 

9   
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På bandelen finns 6 driftplatser, fyra av dessa har samtidig infart och på två av dessa sker 

resandeutbyte, se tabell 5. Tabellen inkluderar de viktigaste växlarna för möte.  

Tabell 5. Driftplatser. 

 

3.1.2 Kontaktledningssystem  

Typ och inläggningsår – för komplettering. 

 

3.1.3 Signalsystem 

Typ och inläggningsår – för komplettering. 

 

3.1.4 Telesystem 

Typ och inläggningsår – för komplettering. 

 

 

 

 

Driftplats Spm Spår 
Inl 
år 

Plan 
byte 

Resande 
utbyt Växel Nr/Typ Inl. År 

Plan  
byte 

Sävastklinten 
Samtidig infart 

761 2 1994 2044 

 

1/ EVR-UIC60-760- 1:15 2012 2057 

760 1 2012 2062 6/ EVR-UIC60-760- 1:15 2012 2057 

Sävast 
 

676 1 1994 2044 

 

1/ EV-UIC60-300- 1:9 1994 2039 

498 2 1994 2044 7/ EV-UIC60-760- 1:15 1994 2039 

498 3 1994 2044 
  

 

Norra Sunderbyn 
Samtidig infart 

654 1 1994 2044 

 

1/ EV-UIC60-760- 1:15 1996 2041 

757 2 1994 2044 6/ EV-UIC60-760- 1:15 1996 2041 

Sunderby Sjukhus 
Samtidig infart 

745 2 1994 2044 

Ja 

1/ EV-UIC60-760- 1:15 1999 2044 

745 1 1999 2049 2/ EV-UIC60-760- 1:15 1999 2044 

Gammelstad 
Samtidig infart 

 

608 1 0  

 

1/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 2032 

538 2 1993 2043 13/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 2032 

594 3 2003 2053 2a/ EV-UIC60-300- 1:9 1987 2032 

Notviken 773 4 1993 2043 

JA 

11/ EVR-UIC60-760- 1:15 2010 2055 

Notviken 773 5 2010 2060 13/ EVR-UIC60-760- 1:15 2010 2055 
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3.2 Tekniska system tåg 

I tabell 6 görs en övergripande sammanställning av de dominerande tågtyper som trafikerar sträckan. 

Kolumnen MBRT/år har uppskattats baserat på det tonnage som angivits i kolumnen kommentarer. 

Tabell 6. Dominerande tågtyper på sträckan. 

Trafik Antal tåg MBRT/år Stax Sth Kommentar 

Malmtåg 6 10,6 30 60 750 m långa 68 vagnar 8 520 ton, 
lok Iore, vagnar Fanoo,  

Stålpendeln 6 5 25 100 34-35 vagnar Smmnps, max3 400 
ton, lok F 140 AC (RC) 

Cargonet ? 
 

22,5 90 
 Green Cargo ?  22,5 90 Konventionella godståg, max 30 
vagnar per tågsätt. Maxvikt 1500 
ton, varierade vikt, olik 
vagnsägare 
 

      

Botniatåg AB 6 
  

140 
X2 Cordia, X52 Regina och Y32 
Itino 

SJ AB 6 
  

135 Konventionella passagerertåg 

Tjänstetåg  5 
   

  

 

3.3 Övervakningssystem 

I tabell 7 finns en övergripnade sammanställning av övervakningssystem på sträckan. 

Tabell 7. Överakningssystem 

System Läge med RFID-

avläsare 

Mäter Larm Stopp 

Hjulprofil Sunderbyns sjukhus Hjulprofil – flänshöjd, flänsbredd, 

urgröpning av löpytan, hjulets tjocklek 

  

Varm-och 

tjuvbroms 

Sunderbyns sjukhus Tempertur på lagerbox och bromsok 80 °C 100°C 

Hjulskade Sunderbyns sjukhus Hjulkrafter mot räl 200 kN 350 kN 

Spårkraft-

mätning 

Sävast Lateral och vertikalkrafter, angel of attack, 

vibrationer, orundahjul, medellast, 

hastighet, luft temperaur, luftfuktighet 
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Via DPCIII kan statistik från hjulskadedetktorn pesenteras. Figur 3 har lågnivålarm och högnivålarm 

sammanställts för perioden 2012-2013, och i figur 4 visar varningslarmen för samma peri.od 

 

Figur 3. Lågnivålarm och Högnivålarm för perioden 2012-2013. 

 

Figur 3. Lågnivålarm och Högnivålarm för perioden 2012-2013. 
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3.4 Tåg- och eldriftledningssystem 

I tabell 8 finns system för tågledning – för komplettering. 

Tabell 8. Tågledningssystem. 

System för Leverear  Boden TLC 2013/2014 Gävle TLC 

Tågledning  Argus  

Eldriftledning  Spider  

Daglig graf  STEG  

 

4. Informationsutbyte 

Med hjälp av e-verktyg i ePilot119 ska en plattform byggas upp som medger informationsutbyte. 

Inför start av ePilot119 fanns specifika önskemål, se tabell 9.  

Tabell 9. Kolumnpart är ”kravställare” på radpart. 

 (A)Leverantör Bana (B)Underhålls-

entreprenör 

(C)Infrastruktur-

förvaltare 

(D)Trafikoperatör 

(TO) 

(E)Verkstad 

fordon 

(F)Leverantör 

Fordon 

A       

B Tillstånd på 

anläggningen 

När hur gör entrep. 

underhållsinsatser 

Tillstånd på skada 

istället för km-tal 

 Vilka åtgärder som 

är gjorda på 

anläggningarna 

   

C Tillstånd på 

anläggningen 

Trafikadata (belastning) 

Förändringar i 

anläggningarna 

Mätdata 

 Bättre 

framförhållning på 

BAP 

Statisik 

Bättre info om 

banans skick 

Trafikadata 

(belastning) 

 

D 

 

 Antal tågTågvikt 

Hjulprofil 

Förändringar i 

trafiken 

Hur TO arbetar med 

hjulskadelarm 

   

E    Bättre 

återkoppling från 

verkstäder 

  

F       
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5. Underhållsverkstäder/entrepreneörer och leverantörer 

En sammanställning av vilka verkstäder/entreprenörer som finns samt kontaktpersoner underlättar 

kommunikation och informationsutbyte, se tabell 10-12. 

Tabell 10. Underhållsverkstäder. 

Verkstad Plats Faciliteter Kontaktinformation 

Euromaint  Avisningsstation  

Duroc Notviken Hjulsvarv  

Swemaint    

Bombardier Notviken   

SSAB    

LKAB    

Mantena Umeå   

 

 

Tabell 11. Underhållsentreprenörer. 

Entreprenör Plats Faciliteter Kontaktinformation 

Infranord Boden-Luleå Underhåll Bana 

Trafikbevakning 

… 

 

    

 

Tabell 12. Leverantörer 

Leverantör Produkt Faciliteter Kontaktinformation 

Vossloh Spårväxel   
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 6. Problembild 

Problembilden har sammanställts I tågförseningar, driftstörningar och underhållsuppföljning. 

6.1 Tågförseningar 

De totala antalet tågförseningarna fördelat per månad (se figur 5) och totalt per år (tabell 13), visar 

att förseningsarna dominerarer vintertid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Totalt antal föreseningstid per månad för perioden 2010 till januari 2014. 

Tabell 13. Tågförseningar 2010-2013 

 
   Tågförsen. 2010 2011 2012 2013 

Totalt 1968 1338 1134 1217 

Jan 360 155 160 164 

Feb 488 209 252 150 

Mar 221 91 82 151 

Apr 124 66 69 80 

Maj 105 118 78 85 

Jun 162 136 71 116 

Jul 56 74 86 72 

Aug 98 94 46 64 

Sep 94 87 61 63 

Okt 84 120 46 110 

Nov 112 110 34 76 

Dec 64 78 149 86 
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Förseningstimmar fördelat per "problemägare" 
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Förseningarnas fördelning per problemägare visar att järnvägsföretagen tas den största andelen, se 

figur 6. I Figur 7 visa vilka dessa förseningsorsaker är och i figur 8 har orsaken fordon och vagn 

presenterats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Förseningstimmar per problemägare. 
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Figur 7. Förseningsorsaker för järnvägsföretag. 

 

 

Figur 8. Förseningsorsaker på fordon och vagnar. 
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Förseningar förorsakade av infrastrukturen finns presenterade i figur 9 och i tabell 14. 

 

 

Figur 9. Anläggningstyper som förorsakar mest tågförseningstimmar. 

 

Tabell 14. Tågförseningstimmar per anläggningstyp. 

Tågförseningar orsak Infra 2010 2011 2012 2013 

Totalt 175 49 96 80 

Hjulskada 46 7 22 3 

Kontaktledning 46 6 0 0 

Plankorsning 0 2 0 0 

Positioneringssystem 1 1 1 25 

Signalställverk 10 0 3 0 

Spår 7 12 2 4 

Spårväxel 10 11 53 15 

Uppkörd växel 25 0 0 0 

Urspårning, kollision 2 0 8 17 
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6.2 Driftstörningar 

Driftstörningstyper för fordon och vagnar – för komplettering 

 

Driftstörningar på infrastrukturanläggningar för perioden 2008-2013 finns sammanställda i figur 10 

och tabell 15-18. Felorsakerna inrapporteras till driftledningen som sedan registrerar felorsakerna i 

Ofelia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Felorsaker infrastruktur, perioden 2009-2013. 

 

Tabell 15. Antal fel på anläggningar som har en felfrekvens större än 5 % av totalt antal fel/år. 

Anläggningstyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spårväxel 23 47 94 60 130 78 

Spår 60 69 156 39 46 27 

Plankorsning 33 35 48 28 42 28 

Omformarstation 39 29 29 35 23 41 

Signalställverk 20 21 33 7 14 10 

Övriga 107 16 134 97 106 85 

Totalt 282 217 494 266 361 269 
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Tabell 14. Orsaker till fel på de mest felfrekventa spårväxlarna på sträckan. 

Växel Vxl 
nr 

Ant 
fel 

Snö 
och 
is 

Växel-
väme 

Kon-
troll-
anordn. 

Tung-
anord. 

Omlägg-
nings-
anord. 

Kors-
ning 

Snö-
skydd 

Lossad 
detalj 

Ingen 
känd 
orsak 

Främm-
ande 
föremål 

Mtrl-
ut-
mattn. 

Fel 
inställ-
ning 

Sliper Antal 
fel/år 

Gammelstad  2A 62 28 16 7 6 5 
        

10,3 

Norra Sunderbyn 1 28 12 5 3 
 

3 1 2 1 1 
    

4,7 

Notviken 11 25 13 2 1 2 4 
   

1 1 1 
  

4,2 

Sävast  1 24 4 7 3 1 5 1 
 

1 1 
  

1 
 

4,0 

Notviken 7A 23 12 8 1 
 

2 
        

3,8 

Norra Sunderbyn 6 20 5 2 2 1 6   1   2       1 3,3 

  
182 74 40 17 10 25 2 3 2 5 1 1 1 1 

 

  
  ### 22% 9% 5% 14% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 

  

Tabell 17.  

Antal fel 2008-
2013 

Sävastklinten Sävast 
Norra 
Sunderbyn 

Sunderbyns 
sjukhus 

Gammelstad Notviken 

Växel 1 5 24 28 13 23 5 

Växel 2     2 11     

Växel 3   7         

Växel 6 18   20   1   

Växel 7   13         

Växel 8         1 4 

Växel 11           25 

Växle 13         8 13 

Växel 14         1   

Växel 16         4 1 

Växel 19         3   

Växel 2A           1 

Växel 2B         7   

Växel 3A         7   

Växel 3B         5   

Växel 5B         1   

Växel 7A           23 

Växel 7B           8 

Växel 9A           2 

Växel 12 B         2   

Växel 14A         22   

Växel 14B         8   

Växel 17A         2   

Växel 18A         4   

Växel ? 5 2 1 5 21   
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Tabell 18. Plankorsningar med många fel. 

Plankorsningar 

med många 

fel 

Gammelstadsvägen Svartbyvägen Nordanträsk Södra 

Sunderbyn 

Sjögatan 

2008-2013 40 20 19 18 17 

Genomsnitt/år 6,7 3,3 3,2 3 2,8 

Utfall  

2014 

     

 

6.3 Underhållsuppföljning 

Underhållsuppföljning för fordon och vagnar – för komplettering 

Beiktningsanmärkningar 

I tabell 19 och 20 sammantsälls antalet besiktningsanmärkningar på banan respektive per 

anläggningsdel, för perioden 2008 -2013. 

Tabell 19. Antalet besiktningsanmärkningar per åtgärdstyp för perioden 2008-2013. 

Anm. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akut 36 28 37 23 49 44   

Vecka 87 83 101 151 162 169   

Månad 484 543 460 725 567 635   

År 447 373 472 687 709 741   

Övr 26 14 36 29 10 4   

Besiktn. 80 16 18 16 15 44   

Summa 1160 1057 1124 1631 1512 1637 0 

 

Tabell 20. Antal besiktningsamärkningar för de anläggningar som får flest antal anmärkningar, 

Anm/anl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spårväxel 309 281 335 318 308 314   

Kontaktlledning 229 310 399 550 625 593   

Plankorsning 120 115 137 118 130 171   

Signal 104 19 13 20 14 24   

Tavla 167 77 49 83 55 55   

Övriga 231 255 191 542 380 480   

Summa 929 802 933 1089 1132 1157 0 
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7. Mätetal för åtgärd – effekt  

I detta kapitel finns förslag på ett antal mätetal för uppföljning av effekter av åtgärder för bana och 

fordon. För fortsatt diskussion och utveckling. 

7.1 Mätetal fordon 

I figur 10 finns en sammanställning av de spårkrafter som uppmättes i Sävast mätstation 2007. Ett 

mått på underhållskonditionen kan vara spridningslängden från medelvärdet. 

Figur 10. Spårkraftmätningar från Sävast mätstation 2007. Punkter anger medel för tågslaget, linjer 

anger spridningsmått +/- 1s. 

 

I tabell 21 presenteras ett mer traditionellt mått, hjullivslängd. 

Tabell 21 

LCC År  km 

Hjullivslängd 5  600 000 
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Tabell 22 presenterar ett förslag för målbild med avseende på spårkrafter för olika fordonstyper. 

 

Tabell 22. Förslag på målbild 

Fordonsslag Veritkal axelast 

nuläge – börläge 

– max spridning 

(ton) 

Laterakrafter 

nuläge-börläge – 

max spridning 

(kN) 

Attackvinkel 

nuläge-börläge 

Hjulspårindex 

nuläge-börläge 

Ståltåg 25 – 25 – x% 30-   

Persontåg regina 15 -15 –x% 18   

Persontåg konvent 15 – 15 - % 18   

Godståg konv 22,5 – 22,5 - 17   

Malmtåg Uno 30 – 30 – 8 % 25   

Malmtåg FANOO 30 – 30 – 8 % 32   

 

7.1 Mätetal bana 

Tabell 23, 24 och 25 lämnas några förslat på mätetal och mål, för uppföljning av åtgäder på banan. 

 

Tabell 23. Effekt av underållåtgärd – mot uppnådd målbild 

   2011 2012 2013 

Indikator Mål-

värde 

Åtgärd Utfört 

(m) 

Effekt Utfört 

(m, st) 

Effekt Utfört 

(m) 

Effekt 

Spårläges-

kvalité  

Q =90 Spårriktning (m) 5 419 Q=80 7 625 Q=75 13 908 Q=82 

Spårläges-

kvalité  

Q =90 Spårriktning (växlar) 3  14  13  

Kontaktledning-

kvalitet 

0 FEL Kontaktledningsunderhåll       
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Tabell 24. Indikator underhållskostnader. 

  2011 2012 2013 

Indikator Schablonkostnad Utfört 

(m, st) 

Kostn 

(Mkr) 

Utfört 

(m, st) 

Kostn 

(Mkr) 

Utfört 

(m, st) 

Kostn 

(Mkr) 

Spårriktning  60 kr/m 5 419 0,32 7 625 0.46 13 908 0,83 

Spårväxelriktning  45tkr/st 3 0,15 14 0,7 13 0,65 

Spårslipning        

 

 

Tabell 25. Underhållsindikatorer baserade på data från Bessy och Ofelia, 6 år x 365 dagar = 2190 

dagar 

Asset 10 in top MTBF (antal/2190 

dagar), Medeltid 

mellan fel 

MTTR Medeltid 

att reparera fel 

Beräknas Ofelia 

samt BESSY A+V 

MTTM Medeltid 

att underhålla 

Beräknas Bessy 

(M, Å, Ö) 

Andel falska 

alarm (antal/2190 

dagar) 

Fel 0,95   0,55 

A-anmärkning 0,10   0 

V-anmärkning 0,34   0 

Spårväxlar     

Spår     

Kontakledning  3,5   

Plankorsning     
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1 Övergripande sammanfattning  

Projektet Trendanalys av hjulprofilförslitning syftade till att hantera ett problem som SJ har idag då 
tåg/vagnar som går i gränsöverskridande trafik till Norge och måste kontrolleras med avseende på 
gränsvärden för säkerhet för vissa hjulprofilmått.   

Hjulprofilkontroller sker idag manuellt. Målet i detta projekt har varit att utvärdera om denna mätning 
kan ske automatiskt med hjälp av en hjulprofilmätare och via IT-stöd för efterföljande hantering av 
mätdatainsamling av hjulprofilmått som möjliggöra en trendanalys för av förslitningshastigheten.   

Resultat från de prov som genomförts inom projektet har baserats på historiskt insamlade av 
hjulprofildata, historiskt insamlade fordonsindividspårbarhets data (fordonsindivid/ hjulaxel), samt 
historisk fordonsprestanda (Km) och underhållsstatus på fordon.  

De avgränsade utvärderingar som kunnat genomföras med anledning av ovan, kan påvisa att 
trendanalys är fullt möjlig att genomföra. Den s.k. ”Rapport 1” innehåller den grundfunktionalitet som 
erfordras för att söka fram och göra en trendanalys av valfri hjulprofilparameter.   

Omfattande problem identifierades under projektet i form av bristfällig eller okänd kvalité på indata, 
så som hjulprofilmätdata (systemet ej kalibrerat) samt spårbarhetsdata (korrelationsproblem), vilket 
medfört att resultaten inte kunnat bedömas som validerade och därmed ej kunnat nyttjas reellt, för 
analys och beslutsstöd.  

Projektet visar på möjligheter och nyttan med att färdigställa och vidareutveckla applikationen för 
analys- och beslutsstödsrapporter. Därtill att det finns utrymme för olika aktörer, då resultatet i detta 
projekt visar på att predikterbarhet finns och att detta är en informations del som efterfrågas och 
behövs för att kunna gå över från händelsebaserat och/eller tidsbaserat till förebyggande underhåll.  

Nästa steg blir att testa och utvärdera underhållsgränser för olika parametrar och utifrån analyser av 
mätresultatet. Detta som ett verktyg för att möjliggöra övergång mot tillståndsbaserat istället för 
tidsstyrt underhåll. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot119 och Trafikverket för deras finansiella stöd som möjliggjort 

genomförandet av detta arbete. 
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2 Inledning 
Denna projektrapport avser redovisa resultaten av ePilot119 delprojekt Trendanalys 

hjulprofilförslitning. 

2.1 Bakgrund 
Sett ur ett historiskt perspektiv har järnväg och järnvägstrafiken utvecklats i ett nationellt perspektiv 
och med nationella säkerhetskrav. Detta har bl.a. lett till att Norge och Sverige har olika hjulprofiler 
med olika säkerhetsgränsvärden. För att få trafikera norska järnvägar måste hjulprofilen på de svenska 
vagnarna kontrolleras.  Detta sker idag manuellt. För SJ AB medför detta en extra hantering och 
kostnad.  De säkerhetsgränsvärden som kontrolleras är (se även figur 1):  

 Flänstjocklek (e-mått), (Sd i figur 1) 

 Summa Flänstjocklek (Σe-mått) och  

 Qr-mått (qR). (avnötning av styrande yta) 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Säkerhetsmått, qR, e-mått och ∑e-mått. 

Med trendanalys av förändringen (förslitningen) av de olika hjulprofilmåtten är förhoppningen att 
frekvensen för dessa manuella kontroller (s.k. Norge kontroller) kan minskas. Trendanalysen ska ge 
svar på om operatören, underhållaren och infrastrukturinnehavaren kan få bättre kontroll på: 

 Slitage på hjul. En dålig profil på hjul ger sämre gångegenskaper och ökat slitage på hjul.  

 Optimering av omsvarvningsintervall. Kan vi optimera profilen genom att ha bättre kontroll 
på omsvarvning så får vi längre livslängd på fordonens hjul. 

 Minskat slitage på räl genom bättre underhållsstatus på hjulen 

 Möjligen kunna identifiera ”slitsträckor” dvs. bandelar som har högre slitage på hjul. 

 Identifiera om olika banstandard kan påverka slitaget på hjulen. Vi vet var vi har kört och kan 
med en noggrann profilmätning se om dessa bandelar ger mer eller mindre slitage. 
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2.2 Projektets mål och syfte 

Målet har varit att utvärdera om data från automatisk hjulprofilmätning går att använda till automatisk 
trendanalys av hjulens förslitningshastighet via molnbaserat IT-stöd samt att testa och utvärdera 
underhållsgränser för olika parametrar för att utifrån analyser och resultat gå mot tillståndsbaserat 
underhåll istället för tidstyrt. 

Syftet har varit att på sikt kunna använda automatisk hjulprofiltrendning för att automatisera 
gränskontrollen av SJ:s fordon men också att ändra strategin från tidsstyrt/kilometerbaserat till 
tillståndsbaserat underhåll för att få längre intervaller mellan hjulunderhåll vilket kommer att spara 
kostnader, minskar merförseningar, förbättrar säkerheten men även medföra att 
underhållsintervallen kortas ned för bibehållen säkerhet. 
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3 Metod 
Arbetet har delats upp i två faser, där den första fasen benämns Rapport 1 och utvärderar om 

hjulprofildata (insamlad från hjulprofilscannern i Sunderbyn och nedladdad i eMaintenance LAB) kan 

användas för att automatisk kontroll av tågfordon.  

I den andra fasen som benämns Rapport 2, används data från Rapport 1 för att testa och utvärdera om 

det går att följa upp fordonsendivernas underhållskondition så att dessa kan plockas in för underhåll 

då de når det värde som är satt som underhållsgräns, dvs. att ändra underhållsstrategin till 

tillståndsbaserat från tidsstyrt eller kilometerbaserat underhåll. 

Använd metodik har varit: 

 Bygga en App för lagring, analys och visualisering (Rapport 1) av ”flange height”, ”flange 

thickness”, ”flange slope”. 

 Insamling av historisk hjulprofildata för SJs tåg för nattrafik på övre Norrland, från 

eMaintenance LAB.  

 Spåra hjulprofildata tillbaka till rätt fordonsindivid, axel och sida 

 Bygg en modul i Appen (Rapport 2) för automatisk uppdatering av databasen och utvidga 

analysen av insamlad data med avseende på kontroll om hjulkonditionen närmare sig uppsatt 

underhållsgräns. Modulen ska också integrera data från tågoperatörens underhållssystem för 

att kunna mäta effekter av utfört underhåll. 

 Insamling av underhållshistorik från SJs underhållssystem Ford med avseende på att få 

information om antalet körda fordonskilometrar samt identifiera typer/koder av 

fordonsunderhåll som ger förbättrad hjulkondition. 

 Beskriva framtida utveckling av systemintegration 

 Rapportskrivning + Användarmanual 

 Slutdokumentation 

Arbetet baserat på:   

 nyttjande av eMaintenance LAB 

 användandet av internationella standarder som exempelvis EN 50126 (RAMS) och EN 13306 

(Underhåll), 

kända tekniker, teknologier och resultat från forskningsprojekt. 

 en organisationsneutralitet för samverkan, 

 en organisationsneutral webplattform (www.epilot.se) som informations- och 

utbildningskanal. 

 

 

http://www.epilot.se/
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4 Resultat 
Resultatet av delprojektet Trendanalys av hjulprofilförslitning sammanfattas översiktligt nedan: 

 Analys av samband profildata (Wheel Profiles) Rapport 1, se även bilaga 1. 

 Analys Underhållsgränser Rapport 2, se även bilaga 2. 

Analyserna är baserade på mätdata från eMaintenance LAB för perioden februari 2013 fram till 

september 2013.  

Korresponderande data för fordonsprestation, såsom t ex kilometer per fordonsindivid/hjulaxel samt 

underhållshistorik har levererats av SJ AB. 

För att koppla hjulprofilmätningarna med rätt fordonsindivid har en algoritm utvecklad i eMaintenance 

LAB använts. Algoritmen använder fordonsidentifikation från forskningsstationen i Sävast. Detta pga. 

att TRV:s RFID avläsare vid hjulprofilmätaren i Sunderbyn inte är uppkopplad för externa användare.  

I projekt Trendanalys har sedan en ”nyckel” definierats som identifierar och kopplar ihop:  

 RFID och ATI, för att registrera fordonsindivid/hjulaxel/sida 

 Fordonsprestanda (antal körda fordonskilometrar) 

 Underhållstatus per fordonsindivid, vid de mättillfällen som de historiska 

hjulprofilmätningarna härstamma ifrån. 

 

4.1 Analys Samband Profildata (Rapport 1) 

Antalet fordonsprestanda har lagrats i molntjänstens databas. Dessa data har levererats till projektet i 
en excel-fil. Detta eftersom i dagsläget en direkt integration med SJ underhållssystem inte har varit 
möjligt. Vidare är det viktigt att poängtera att avsaknaden av en direktintegration ej påverkar 
projektets resultat och måluppfyllelse. 

Arbetet har delas upp i att ta fram två ”menyer”. Den första menyn ska göra det möjligt att välja ut 
den fordonsindivid/axel/hjuls som man vill analyser. Den andra menyn ska presentera en trendanalys 
för den eftersökta fordonsindividen.  

En hjälpfil skapas i ”Appen” ur befintlig excelfil med individdata.  Den som använder ”Appen” för analys 
och visualisering kan selektera fram till enskilt hjul för visualisering och/eller analys.  

I figur 2 visas hur urval av hjulindivid sker för visualisering av korresponderande trendkurvor och 
tabeller. Urval av individ sker enligt nedan: 

1. Individ 732325_50748273001 har valts för analys (Individ som närmar sig underhållsgräns 
(används sedan i kapitel 4.2, för att ta fram en trendkurva).  Individval kan göras via ”drop down 
meny” eller via direkt inmatning. 

2. Axelposition 2 har valts respektive vänster hjul (L=Left) 

3. Aktuellt tidsintervall har valts i kalendern ovan 



 Dokumentnr 

eP119-003-2015-079 
Projekttitel 
Projektrapport - Trendanalys av hjulprofilförslitning 

Författare 

Pär Söderström, SJ AB och Håkan Karlsson, 
eMaintenance 365 

Datum 

2015-06-08 
Spridning 

ePilot119 

Godkänt av 

Pär Söderström, SJ AB 
Godk. Datum 

2015-06-15 

Sida 
9 (20) 

 

 

4. Därefter aktiveras trendkurvor och tabell via tangenten Graph 

 

Figur 2: ”Rapport 1” i mjukvaran ”Trendanalys” 

Resultatet av trendanalysen med data för parametrarna Flange height, Flange slope och Flange 
thickness i presenteras i figur 3. Där y-axeln anges i mm, x-axeln är tid. 

 

Figur 3: Rapport 2, Y-axeln är i mm, och X-axeln är driftkilometer. 
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4.2 Analys Underhållsgränser ”Threshold Limits” (Rapport 2) 

Arbetet har lika som för Rapport 1, delats upp i att ta fram två ”menyer”. Den första menyn (se figur 

4) ska göra det möjligt att välja ut den fordonsindivid/axel/hjuls som man vill analyser. Den andra 

menyn ska presentera ska ange antalet hjul med överskriden underhållsgräns (se figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Rapport 2 

Figur 4 visar ett exempel på hur man via selektering av parameter, underhållsgränser och tidsintervall 
får fram de hjulindivider som är aktuella för tillståndsbaserat underhåll utifrån vald parameter, och 
underhållsgräns. Inmatningen specificeras nedan: 

1. Parametern Flange Height har valts. 

2. Gränsen 25 mm har valts och väljer därför att titta på individer där Flange Height ligger i intervallet 
25mm- 27 mm 

3. Aktuellt tidsintervall har valts i kalendern ovan 

4. Därefter aktiveras stapeldiagram och tabell via tangenten Graph 

Resultatet som aktiveras presenteras i figur 5.  
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Figur 5: Rapport 2 

Figur 5 visar resultatet av vår sökning av individer som närmar sig den valda gränsen för Flange height. 
I tabellen och grafen ovan ser vi att 3 (varav två passerade i februari och en i april) individer som 
passerat mätstation och skulle kunna (om valt värde är en definierad underhållsgräns) vara aktuella 
för att planeras in för förebyggande underhåll. 

Vi kan nu vilket visas i Rapport 1 kapitel visualisera trendkurvor över tiden för dessa parametrar. 

 

4.3 Överföring prestandadata 
När det gäller prestandadata, vilket i den implementation som beskrivs i detta dokument är 
kilometerdata (trafikerade kilometer) så hade SJ i detta projekt ingen möjlighet att överföra dessa data 
i XML-filer via FTP. Via många diskussioner inom projektet, där SJ givetvis stod för kunnandet inom 
järnvägsteknik och projektmedlemmarna från eMaintenance365 för systemkunnandet så enades 
projektet om nedanstående upplägg; 

1) SJ levererar från sitt underhållssystem, en fil som hanterar underhåll av hjulparsindivider, 
innehållandes data så som: Hjulparsindivid s/n, axelposition, fordonsindivid, underhållsåtgärder 
och km-tal samt datum för när; hjulpar svarvats monterats, demonterats. Därtill EVN (European 
Vehicle Number) nummer för fordonsindividerna.  

2) Antalet kilometer som en vagn trafikerar per dygn beräknas utifrån de kilometer vagnen trafikerat 
mellan senaste och näst senaste underhållstillfälle. 

3) På X-axeln i trendkurvorna för hjulprofilparametrar beskrivna i kapitel  
visas förutom kilometerdata vid ett mättillfälle även datum för denna mätning. 
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5 Diskussioner 
Resultatet av delprojektet Trendanalys av hjulprofilförslitning sammanfattas översiktligt nedan: 

 När det gäller det framtagna systemet/prototypen uppfyller detta helt den framtagna 

systemspecifikationen. 

 Det historiska indata som används för att exekvera, testa och validera det framtagna systemet 

har på inte uppfyllt de kvalitetskrav man måste ställa på just indata. Vid test och validering av 

ett eventuellt framtida skarpt system så måste kvaliteten säkerställas främst genom att 

mätgivare är korrekt kalibrerade. Dessutom måste avläsningen av RFID identitet 

säkerställas. Det är inte acceptabelt att identifiering av individer misslyckas. 

5.1 Analys samband profildata (Wheel Profiles) 

Som en första ansats, att visualisera respektive hjulprofilmåtts förändringstrend är applikationen enkel 

och funktionell.  

En begräsning vid en praktisk tillämpning, är att man för närvarande bara ser 1 st. hjuls profilvärden åt 

gången, för att göra ett underhållsbeslut måste fordonindividens samtliga hjuls hjulprofilmått 

sammanvägas. Detta är att se som utvecklingspotential. 

När det gäller Flange height så visar tabell och kurvor i figur 5, att denna parameter närmat sig vald 
underhållsgräns den 8/2, men detta beror snarast på icke kalibrerade mätgivare, smuts på givare etc. 
än på förslitning, eftersom värdet går upp till normal nivå i närtid.   

En iakttagelse man också kan gör av tabell och kurvor i figur 5 är att våra parametrar ligger relativt 
konstanta under vald tidsperiod på fem månader. Detta betyder att om man jobbar med tidsbaserat 
underhåll är risken att man tar in hjulindivider för underhåll (kontroll) för ofta vilket medför ökade 
underhållskostnader. Att via de grafiska interfacen Rapport 1 och Rapport2 istället utföra 
tillståndsbaserat underhåll via definierade underhållsgränser borde således vara mer 
kostnadseffektivt. 

 

5.2 Analys Underhållsgränser (Threshold Limits) 
När Fas 2 (Rapport 1) är klar skall t ex ingen manuell ”handpåläggning” krävas för att uppdatera 
databasen eller avkoda data för fordonsprestanda vad gäller RFID identitet och övrig data.  
 
Molntjänsten och övrig systemintegration måste säkerställa att integration för överföring av data till 
och från ett flertal olika system kan säkerställas med godtagbar prestanda, dock ej realtidsprestanda.  
 
Två system mot vilka kvalitativ och prestandamässig godtagbar integration är ett måste är 
underhållssystemen inledningsvis FORD, därefter SAP EAM och Maximo. Analys av underhållsgränser 
för olika profilparametrar är en mycket vital del av Fas 2. 
 
Om man via Rapport 1 hittar någon individ som för någon parameter närmar sig en underhållsgräns så 
är Wheel Profiles ett verktyg för att analysera individer som har någon parameter som närmar sig en 
definierad underhållsgräns 
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Genom att ge värden på underhållsgränser kan användare av ”Appen” få en första selektering av ett 
mindre antal individer vilka är intressanta för analys. 
 

Som en första ansats, att hitta visualisera ”outliners” och hitta de hjulindivider där hjulprofilmått 

närma sig en definierad gräns, är applikationen enkel och funktionell. 

För rapport 2 gäller samma begräsning som för rapport 1, nämligen att man för närvarande bara ser 

ett hjuls profilvärden åt gången.  

5.3 Diskussion avseende resultat: Överföring prestandadata  

Då all indata som projektet arbetat med, bestått i historisk data från ett utvalt tidsfönster (februari-

september 2013), från hjulprofildetektorn, parat med prestanda & underhållsdata från 2011-2014, har 

detta till viss del begränsat antalet ”parade” mätningar, så som begränsat statistiskt underlag. 

5.4 Diskussion avseende resultat: Datakvalitet 

Det historiska indata som används för att exekvera, testa och validera det framtagna systemet har på 

inte uppfyllt de kvalitetskrav man måste ställa på just indata. Vid test och validering av ett eventuellt 

framtida skarpt system så måste kvaliteten säkerställas främst genom att mätgivare är korrekt 

kalibrerade. Dessutom måste avläsningen av RFID identitet 

säkerställas. Det är inte acceptabelt att identifiering av individer misslyckas. 

När det gäller levererad kvalitet så uppfyller delprojekt 003 förväntad kvalitet med ett undantag, vilket 
är levererad indata från mätstationer.  

Datakvaliteten vad gäller indata kan dock inte påverkas eller hanteras inom ramen för delprojekt 003, 
Trendanalys, eftersom allt pekar på att detta beror på felaktigt kalibrerade givare i mätstationen i 
Sunderbyn.  
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6 Sammanfattning 

Projektet Trendanalys av hjulprofilförslitning syftade till i en första Fas 1, att hantera ett problem som 
SJ har idag då tåg/vagnar trafikerar järnväg där gränspassage sker mellan Norge och Sverige. Norge 
och Sverige har olika gränsvärden för vissa hjulprofilmått (m.a.p. säkerhetsgränsvärdena för; 
Flänstjocklek (e-mått), Summa flänstjocklek (Σe-mått) och qR-mått) och för att få trafikera Norska 
järnvägar måste nämnda hjulprofiler mätas. 

Hjulprofilkontroller sker idag manuellt. Målet i Fas 1 av detta projekt har varit att utvärdera om denna 
mätning kan ske automatiskt med hjälp av hjulprofilmätaren i Sunderbyn och via IT-stöd för 
efterföljande hantering av mätdatainsamling av hjulprofilmått, för att möjliggöra en trendanalys för 
vilken förslitningshastighet för hjulprofilerna som föreligger.  

Resultat från de prov som genomförts inom projektet har baserats på historiskt insamlade av 
hjulprofildata, historiskt insamlade fordonsindividspårbarhets data (fordonsindivid/ hjulaxel), samt 
historisk fordonsprestanda (Km) samt underhållsstatus.  

De avgränsade utvärderingar som kunnat genomföras med anledning av ovan, kan påvisa att 
trendanalys är fullt möjlig att genomföra. Den s.k. ”Rapport 1” innehåller den grundfunktionalitet som 
erfordras för att söka fram och göra en trendanalys av valfri hjulprofilparameter   

Omfattande problem identifierades under projektet i form av bristfällig eller okänd kvalité på indata, 
så som hjulprofilmätdata (systemet ej kalibrerat) samt spårbarhetsdata (korrelationsproblem), vilket 
medfört att resultaten inte kunnat bedömas som validerade och därmed ej kunnat nyttjas reellt, för 
analys och beslutsstöd.  

Två typer av rapporter har tagits fram under projektet; 

Rapporterna 1 – Analys samband profil.  

Rapporterna 2 – Analys profilgränser. 

Användargränssnittet i dessa två prototyprapporter har vissa brister, men applikationen returnerar 
svar på ställda frågor och sammanhang, förutsatt att data för aktuell period och/eller fordonsindivid 
finns med.  

Projektet visar på möjligheter och nyttan med att färdigställa och vidareutveckla applikationen för 
analys- och beslutsstödsrapporter. Därtill att det finns utrymme för olika aktörer då resultatet i detta 
projekt visar på att predikterbarhet finns och att detta är en informations del som efterfrågas och 
behövs för att kunna gå över från händelsebaserat och/eller tidsbaserat till förebyggande underhåll. 

Ett utkast till en Fas 2 i projektet har diskuterats. Denna syftar till att testa och utvärdera 
underhållsgränser för olika parametrar och utifrån analyser av mätresultatet. Detta som ett verktyg 
för att möjliggöra övergång mot tillståndsbaserat istället för Km-styrd kontroll och AU-underhåll. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 

I framtida faser, Fas3 m fl., blir systemintegration via en optimal molntjänst en absolut nödvändighet 
för att överföra information till och från många system på ett kvalitativt, säkert och förhållandevis 
enkelt sätt både nationellt och internationellt. System som komma att integreras är t ex System för 
säkerhet, System för beslutsstöd, Ekonomisystem, System för Riskanalys, Transportstyrelsens 
Nationella Fordonsregister (NFR) m fl. Att systemen ägs av många olika aktörer gör det hela ännu mer 
komplext. 

För att modifiera prototypen framtagen i delprojektet 003, Trendanalys av hjulprofilförslitning, till ett 
skarpt system föreslår delprojektet nedanstående: 

 Genomgång av ”layout” och visade parametrar i de grafiska interfacen, Rapport 1 och Rapport 
2. 

 Komplettera funktionalitet så att ett fordons alla hjulparametrar (alla hjul på en fordonsindivid) 
kan visas, så att det på så vis går att urskilja vilket hjul och hjuls profilparametrar det är som blir 
dimensionerande för när underhåll behöver planeras.  

 Implementering av automatisk överföring av prestandadata från underhållssystem via XML-filer 
överförda via FTP. 

 Optimering av prestanda i systemet framförallt gällande uppdateringstider i grafiska interface 

Vårt förslag från delprojektet, var/är att JVTC sätter upp ett delprojekt som analyserar och åtgärdar 
det problem som finns gällande indata. Detta innebär såväl kalibrering av givare som genomgång och 
validering av lagring av data via optimal databashantering.  

Ett försök gjordes att hantera det faktum att system kan förväxla höger och vänster pga. tågets 
rörelseriktning och om en vagn kommer med den definierade ”bakänden” före. Nedanstående 
algoritm användes: 

If (vehicle is moving towards Boden (direction=0)) and (vehicleorientation=“A”) 

No change in L/R 

Else if (vehicle is moving towards Boden (direction=0)) and (vehicleorientation=“B”) 

Interchange L/R  

Else if (vehicle is moving towards Luleå (direction=1)) and (vehicleorientation=“A”) 

Interchange L/R 

Else if (vehicle is moving towards Luleå (direction=1)) and (vehicleorientation=“B”) 

Interchange L/R. 
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Algoritmen som användes för att exekvera om all databaslagring korrigerade en del felaktigheter i 
databasen. En ytterligare analys av det ”ripple” som kvarstår då man t.ex. exekverar Rapport 1 och 
tittar på trendkurvorna pekar på att det är själva givarna i mätstationerna som är okalibrerade samt 
att en utredning måste ske av hur själva mätstationen definierar höger och vänster hjul. 
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Bilaga 1.  Användarhandbok Rapport 1 

Användningsfall:  Inloggning 

Processekvens: 

 Användaren loggar in och anger användarnamn och lösen. 

 Användaren får möjlighet att välja:  

1. Vilka individer som ska analyserar från en lista, med utgångspunkt från SJs excel-fil för 

fordonsindivider 

2. Vilka hjulparametrar (1-6) ska ingå i analysen 

Användningsfall:  Analysinställningar 
 
Förutsättningar:  

 Kräver inloggning 

Processekvens: 

 Användaren får möjlighet att välja  

1. Vilka individer som ska analyserar från en lista, med utgångspunkt från SJs excel-fil för 

fordonsindivider 

2. Vilka hjulparametrar (1-6) ska ingå i analysen 

Användningsfall: Rapport 1 – Analys av samband profildata 

Svarar på frågan: vilken hjulprofilförslitning har hjulpar på axelposition X på fordonstyp Y? 

Förutsättningar:  

 Kräver inloggning 

Processekvens vid analys: 

 Välj önskad individ genom att ange: 

1. Axelintervall (1-n) Hjulparsindivid (s/n) Hjul (höger/vänster) 

Visualisering av resultat: 

 Resultatet blir att en graf för analys visualiseras där: 

o På X-axel visas prestandadata i form av trafikerade km (eller dagar i stället) för 

hjulparsindividen sedan senaste underhållsåtgärd. 

o På y-axel visas kurvor för de tre parametrarna ”flange height”, ”flange thickness”, 

”flange slope”.  

o Med visning av uppgifter om viken axelposition samt i vilken fordonsindivid aktuell 

hjulparsindivid sitter/satt i. 

 Värdena för ovan specificerade parametrar presenteras under grafen i tabellform. 
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Bilaga 2.  Användarhandbok Rapport 2 

Användningsfall:  Rapport 2 – Analys av individer av underhållsgränser 

Förutsättningar: 

 Kräver inloggning 

Processekvens: 
1. Ange Parameter, ”flange height”, ”flange thickness” eller ”flange slope”.  

2. Ange den underhållsgräns som vill analyseras för aktuell parameter. 

Visualisering av resultat: 

 Graf med antalet hjulparsindivider som överskrider aktuell underhållsgräns visas. 

Tabell med parameter identifikation plus värden visas under grafen.  

Användningsfall:  Överföring av prestandadata 

Förutsättningar: 

 Kräver sftp infrastruktur. 

 Kräver inloggning, 

 Tillgång till s.k. prestandadata från SJ, innehållande km och information om senaste 
underhålls. 

Processekvens: 
1. SJ överför en XML-fil innehållande nedanbeskriven information till avsedd FTP-server. 

2. Överföringen sker minst en gång per dag. 

3. LTU importerar levererad fil till avsedd eMaintenance databas för vidare integration med 

data från mätstationer. 

Attribut/Typ Beskrivning 

Hjulparsindivid Hjulparsindividens identitetsnummer 

Axelposition Axelposition inom fordonsindividen 

Fordonsnummer Fordonets identitetsnummer 

Hjulparets total km Hjulparets totala kilometertal 

Service datum Datum när servicen är utförd 

Underhållsnamn Typ av service som är utförd 

Service kommentar Kommentar till den utförda servicen, typ av 
åtgärd 

Hjulparets mätarställning vid 
Service  

Vid vilken kilometerställning som servicen 
utfördes 
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1 Övergripande sammanfattning 
Delprojektet ”Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på spårkraftmätning” är ett 

delprojekt.  

Mål med projektet är att kartlägga och analysera hur demonstratorn för spårkraftmätning 

presenterats, hur presumtiva mottagare valts ut samt hur dessa använt demonstratorn. Ett 

sekundärt mål har varit att identifiera eventuella hinder för implementering. Delprojekt har 

utvärderat och kartlagt hur de olika parterna använt levererad data i sin underhållsorganisation.  

Trots att tillgängligheten och online statusen på demonstratorn är god och levererad information 

bedöms användbar så har användningen inte kommit igång.  

Detta beror på: 

 Valet av de presumtiva mottagarna som skulle utvärdera demonstratorn har inte alltid varit 

densamma som de som hade ansvar och kunde initiera avsyning och underhållsinsats. 

 Bristande implementering, en plan för hur demonstratorn skulle användas och utvärderas 

saknades. 

 Affärsmässiga uppgörelser med uppdelningen i vagnägare, vagnuthyrare, operatör och 

underhållsföretag gör det svårt att se var ansvarsgränserna går.  

 Olika affärsmodeller för underhållet.  

 Ansvarsförhållanden då operatörer kör andra ägares vagnar. 

 Operatörens körförhållanden med avseende på var fordonen rullat kopplat till konditionen 

på banan, väderlek och vem som kört dem.   

 Brist på tid pga. av slimmade organisationer 

 Nyttan med demonstratorn har inte sålts in t.ex. genom att visualisera kostnadsbesparing, 

förlängd hjullivslängd eller ökad kvalitet och tillförlitlighet. 

 För mycket data presenteras och kräver både kunskap och ett tränat öga för att hitta felen.  

 Gränser för larmnivåer saknas. 

 Avsaknad av analysverktyg som gör det möjligt att t.ex. trenda nedbrytningstakten.  

 Användaren måste själv aktivt besöka demonstratorn och söka rätt på informationen 

Att finna lösningar för att hitta metoder och arbetssätt är en av ePilot119 utmaningar. Genom 

identifierar hindren som kan försvåra genomförandet av ett delprojekt ökas förutsättningarna att 

beakta dessa vid implementering av resultat från forskning och utveckling. 

Sammanfattningsvis kan det vara så att demonstratorn har olika möjligheter att uppfylla 

förväntningarna beroende på om det är person-, gods eller malmtrafik. Det finns ett stort antal 

förslag på förbättringar som har olika möjlighet att genomföras. För detta krävs större samverkan 

mellan parterna och en större öppenhet för att finna lösningar som gynnar hela transportsystem 

men också att man får vetskap om de faktiska förutsättningarna och har förståelser för dessa. I 
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ePilot119 har en plattform för utökad samverkan etablerats vilket ger förutsättningar för att 

tillsammans skapa bästa förutsättningar för drift och underhåll av järnväg i världsklass. 
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2 Inledning 
Delprojektet ”Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på spårkraftmätning” är ett 

delprojekt i projektet ePilot119 vars syfte och mål är att implementera forsknings- och 

utvecklingsresultat inom området drift och underhåll av järnväg. Detta sker i utökad samverkan 

mellan järnvägens alla parter genom att utbyte av underhållsdata i syfte att utveckla beslutsstöd, så 

att tillgängligheten och robustheten för hela järnvägssystemet kan förbättras.  

Tidigare projekt med likartat mål och syfte inom LTU:s  centrumbildningar (Järnvägstekniskt Centrum 

(JVTC), Center of Maintenance and Industrial Services (CMIS) och eMaintenanceLAB), har t.ex. varit 

att presentera användbara resultat i en s.k. demonstrator. En demonstrator är ett pre-operativt 

lösningförslag till ett framtida beslutsstöd, där olika slags data hämtats in från flera parters 

underhållssystem och lagrats i en gemensam databas samt analyserats och förädlat så långt möjligt 

och därefter presenterats med rekommendation hur detta skall kunna användas.  

Eftersom denna typ av projekt ligger i linje med vad ePilot119 vill åstadkomma, är det viktigt att följa 

upp och analysera resultaten och inte bara identifiera det tekniska systemets för- och nackdelar, men 

också de eventuella ekonomiska, organisatoriska och juridiska hindren för att i utökad samverkan 

införa och implementera ny innovativa produkter, metoder och system. Detta för att ta lärdom och 

med detta i bagaget undvik dessa hinder i ePilot119 framtida delprojekt. 

I detta delprojekt utvärderas ”Demonstratorn Tillståndsbaserat underhåll baserat på 

Spårkraftmätningar”. 
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3 Mål och metod 
Mål med projektet är att kartlägga och analysera hur demonstratorn presenterats, hur presumtiva 

mottagare valts ut samt hur dessa använt demonstratorn. Ett sekundärt mål är att identifiera ev. 

förbättringsområden i form av t.ex. hur data presenteras och levereras, beslutsgångar men även 

eventuella hinder som förhindrar möjligheten av implementering och användning. 

3.1 Metod 
Metod för genomförandet: 

1. Kartläggning av demonstratorns bakgrund och innehåll,  

2. Sammanställning av ett antal intervjufrågor som ska ge svar på frågorna:  

 Hur är informationens tillgänglighet och hur har informationen använts? 

 vem, vilka äger frågan i respektive organisation att använda underlaget som 
beslutstöd dvs. vem är mottagaren, eller är det någon annan part som äger frågan, 
hur är detta i så fall reglerat? 

 Vilken är nyttan och hur kan denna uttryckas? 

 är beslutstödet tillräckligt presenterat så att underhållspersonal förstår och kan tolka 
data och inse nyttan, eller finns uppenbara tillägg informationen? 

 behövs andra sätt att leverera data, APPAR, MMS, SMS, email?  

 om ”muskler” inte finns i den egna organisationen, kan då en extern expert anlitas 
för att omvandla data till beslutstöd?  

 behövs en neutral plattform (t.ex. en gemensam databas)? 

3. Intervjuer 

4. Sammanställning och analys av intervjuresultat 

5. Rapportskrivning 
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4 Resultat 
Resultatet inleds med en presentation av Demonstratorn och dess bakgrund, följt av en kort 

beskrivning av hur de presumtiva mottagarna av informationen från demonstratorn valts ut.  Kapitlet 

avslutas med redovisning av intervjusvaren. 

4.1 Demonstratorn och dess bakgrund 
Järnvägen har alltid haft ett stort fokus på att upprätthålla säkerhet vilket medfört att det finns 

strikta säkerhetskrav för alla system och komponenter som ingår i järnvägssystemet. För fordon ställs 

bl.a. krav på hjulens löpyta och profil. Hjulens flänshöjd och flänsbredd skall hålla sig inom vissa 

toleranser så att de säkerställer att hjulet inte ”klättrar” ur spår. Hjulets löpyta ska vara fri från 

sprickbildning ”krossår” (Rolling Contact Fatigue), får inte var orunt t.ex. ha s.k. hjulplattor eller ha 

urgröpningar i farbanan s.k. dubbelfläns eller hollow wear, se figur 1. En annan viktig parameter att 

övervaka är hjulparens styrförmåga också benämnd Angle of Attack. 

Hjulens kondition övervakas bl.a. från, i spår, monterade detektorer av typen hjulprofil- och 

slaghjulsdetektorer. 

Hjulskadedetektorn mäter den vertikala hjulkraften för att upptäcka skador som orunda hjul eller 

hjulplattor som t.ex. kan ha förorsakats av fastfrusna bromsar. Förnärvarande finns 26 

hjulskadedetektorer installerade i det svenska järnvägsnätet, varav en på bandel 119 mellan Boden 

och Luleå. 

Hjulprofildetektorn mäter och registrerar profilen på hjulen och läser med hjälp av laser in värden på 

flänsen och löpytan, se figur 1. År 2014 fanns endast en sådan detektor installerad i det svenska 

järnvägsnätet dvs. på sträckan Boden till Luleå, invid hjulskadedetektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hjulprofilmätarens olika mätpunkter, figur ritad av Therese Tönnhed. 

 

På sträckan Boden – Luleå finns också Järnvägstekniskt Centrums (JVTC:s) forskningsstation som 

loggar spårkrafter från förbipasserande tåg. Forskningsstationen uppgift är att leverera data till JVTC 
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forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. för att identifiera orsakerna till vissa nedbrytningsförlopp på 

både fordon och bana, ta fram metoder för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll eller 

att ta fram nya beslutsstödsystem för kostnadseffektivt underhåll baserat underhållsgränser istället 

för säkerhetsgränser.  

Genom att diskutera underhållsgränser lyfts fokus till att omfattat både driftsäkerhet och 

kostnadseffektivitet för hela järnvägstransportsystemet. Med underhållsgränser avses en avvägning 

av underhållsinsatser kontra ekonomi i syfte att uppnå estimerad livslängd och leverera efterfrågad 

funktion till rätt pris.  

Forskningsstationen som är belägen strax söder om Sävast i en kurva med radien 484 m, har varit i 

drift sedan 2006. Stationen underhålls och utvecklas av Damill AB. Stationen har sedan start loggat 

spårkrafter från förbipasserande tåg och även kopplat data till vagnsnummer via RFID.   

Spårkrafterna från förbipasserande tåg mäts i tre punkter med trådtöjningsgivare som är 

fastsvetsade på rälslivet, se figur 2, och mätdata sparas i en databas.  Med hjälp av ATI (Automatisk 

tåg identifikation) kan alla fordon försedda med RFID-taggar identifieras. Förutom spårkrafter mäts 

också lufttemperatur och luftfuktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Trådtöjningsgivarnas placering, foto Dan Larsson. 

 

Station mäter följande (se även figur 3):  

 Lateralkrafter (sidokrafter). Dessa blir höga om hjulprofil är sliten eller om boggin kärvar 

 Styrförmåga Angle of Attack (AoA). Styrförmågan kan försämras av sliten hjulprofil eller 

kärvande boggi. 

 Vertikalkrafter (avvikande höga axellaster). Som t.ex. kan användas för att mäta faktisk 

axellast inklusive snedlast samt att denna inte överskrider av tillåten axellast.   

 Slag och vibrationer pga. orunda hjul eller krossår.  
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Medellast & stötkrafter

RFID

Spåra axlar i en enskild RFID-märkt vagn
 (andra vagnar omärkta)

Vibration

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 3. Spårkraftmätningar i Sävast. 

I tidigare utvärderingar av mätdatat inom JVTC har arbete genomförts för att klassificera de 

fordonstyper som trafikerat banan med avseende på vilka spårkrafter som de har genererat, men 

även försök att se om spårkrafterna kan kopplas tillbaka till vilken underhållskondition hjulen 

befinner sig i, dvs. om slitna hjul automatiskt genererar högre spårkrafter. 

De generade spårkrafterna har ”plottats” i olika diagram, se figur 4 och 5. Plottarna motsvarar data 

från ett otaligt antal tåg och flera hundra axelpassager för varje fordonstyp. Den horisontella axeln 

(x-axeln) visar vertikalkraften medan den vertikala (y-axeln) är enheten ”strain” vilken är en 

dimension som är proportionell mot de krafter som fordonen genererar ner i spåret.  Resultatet visar 

att varje axel/fordon bildar ett unikt mönster. Tåg med hög axellast (30 ton) tenderar att ha de 

högsta lateral- och vertikalkrafterna. De gamla malmvagnarna (A, som numera är utrangerade) 

genererade de högsta krafterna vilket förmodligen kan kopplas till att de var i slutet av sin tekniska 

Axelräkning och AoA

Lateralkrafter
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livslängd och i mönstret finns ett stort antal vagnar med extrema värden vilket gör att den plottade 

ytan blir större. De nya vagnarna (B) är i början av sin tekniska livslängd och därmed i bra kondition 

och har mycket få vagnar med extremvärden vilket minskar den plottade ytans storlek. 

Figur 3 och 4 visar tydligt att olika fordonstyper genererar olika slags spårkraftsmönster. I Figur 4 är 

de blå plottarna (A) de gamla malmvagnarna med s.k. 3-piece boggi som har sämre styrförmåga än 

t.ex. en Scheffel boggi. Hög friktion i centrumpannan kan vara en förklaring till detta, en annan 

hypotes är att hög ofjädrad massa i kombination med slitna hjul kan generera höga dynamiska 

tillskott. 

  

 

Figur 4. Laterala krafter som funktion av vertikala krafter för malmvagnar med upp till 30 tons 
axellast (A=gamla malmvagnar, B=vagnar från Sydafrika med Scheffel boggi och C=nya 
malmvagnar), stålpendeln med max 25 tons axellast (Steel slab train), passagerartåg och övriga 
godståg med axellaster upp till 22,5 ton (Light freight train).  
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Figur 5. Angle of Attack som funktion av vertikalkrafterna. Ett positivt värde betyder att vagnen 
är understyrd och ett positivt värde anger att vagnen är överstyrd.  

 

Intresset för dessa mätningar och dess resultat har varit stort och bl.a. använts i EU-projekten 

INNOTRACK och SUSTRAIL. 

4.1.1 Demonstrator för spårkraftmätningar 

I juli 2012 gav Trafikverket i uppdrag till JVTC att anordna en ”demonstrator” där tillståndsdata på 

fordon mäts i spår varefter data skickas till eMaintenanceLAB vid LTU för lagring och analys. Som 

primära datakällor föreslogs forskningsstationen i Sävast. Demonstratorn var färdig februari 2013.  

Demonstratorn skulle visa möjligheter att med ny information påbörja utvecklingsarbete med att ta 
fram ett beslutsunderlag för tågunderhåll, som  riktades till olika operatörer och 
järnvägstransportörer där SJ AB, Gren Cargo (GC), LKAB och SSAB valdes som exempel. 

I projektet skulle även en ny identifieringsmetod med RFID utökas till fler fordonstyper (förutom 
mamltåg) genom att SJ:s tåg för passagerar trafik på övre norrland och SSAB vagnar för transporter 
av stålämnen förseddes med RFID- märkning.  

Demonstratorn har en egen publik web-sida http:/savast.dyndns.org. Web-sidans adress fungerar 

både på dator (om företagets brandvägg tillåter detta) och i smart phones. 

På första sidan finns 3 valmöjligheter att läsa data:  

 Today, se avsnitt 4.1.1.1 

 Vehicle users, se avsnitt 4.1.1.2 

 Limit axle lists, se avsnitt 4.1.1.3 
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4.1.1.1 Public hemsida och dagsgrafen Today 

På första sidan visas dagsgrafen ”Today” som i realtid anger hur många tåg som passerat under 

dagen, vilka krafter de genererat samt ackumulerat tonnage. I grafen visas medelvärdet av tågets 

axellaster (vertikal kraft) som svarta punkter medan sidokrafterna visa som blå punkter, se figur 6. 

Vertikalkrafternas spridningsmått i ett tåg illustreras med en linje genom medelvärdespunkten som 
sträcker sig från minvärde till maxvärde för tåget. En stor spridning av axellaster under lok indikerar 
en sämre hjulkondition.  
 
Medelvärdet för lateralkraften per axel redovisas som medel av mätvärdena för vänster respektive 

höger räl där sedan den sida som har högsta medelvärde redovisas. Mätvärdena tas utan hänsyn till 

tecken (dvs kraftriktning). 

Tågets hastighet anges med en fyrkant. Om linjefärgen i fyrkanten är grön färdas tåget i riktning mot 
Luleå, om den är röd så färdas tåget i riktning mot Boden. Varje dag summeras också upp hur mycket 
tonnage, passager m.m. som uppmätts och i tabellen till höger i figur 6, framgår också max/min 
temperatur under dagen, max/min rälstemperatur samt max/min luftfuktighet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Mätstationens hemsida, tillika dagsgrafen Today.  

4.1.1.2 Vehicle users 

 
Genom att trycka på länken Vehicle users finns möjlighet att plocka fram topplistor för de senaste 7 
dygnen avseende spårkrafter från några av de trafikföretag som trafikerat banan. Topplistorna 
innehåller information om: 
 

1. Höga axellaster (High Axle Load Table)  



 Dokumentnr 

eP119-004-2015-068 
Projekttitel 
Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat 
på kraftmätning 

Författare 

Ulla Juntti, ePilot119 
Datum 

2015-03-31 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Dan Larsson, Damill AB 
Godk. Datum 

2015-04-29 

Sida 
14 (32) 

 
2. Skrovliga, såriga hjul (Rough Wheel Surface Table) 

3. Hjul med hjulplattor eller orunda hjul (Wheel Flats and Out-of-Roundness Wheel) 

4. Lok/vagnar med dålig styrförmåga (Bad Steering Table) 

Topplistorna innehåller information om: 

 De 20 sämsta axlarna hos hela den fordonsflotta som passerar Sävast. Statistiken gäller 7 

senaste dygnen. De sämsta axlarna hamnar överst i listan. De uttagna axlarna stannar i listan 

till de passerat 7 dygn. 

 Blå text anger nyinkommet idag. 

 Kolumnen Oc (=Occurrence) säger hur många gånger den aktuella axeln finns med i 

topplistan dvs. antal observationer den har under de senaste 7 dygnen. 

 När Oc >1 har indikeringen högre säkerhet dvs. rimligen inte orsakad av bromsning eller 

traktion som kan störa ibland. 

 Sidan ”Bad steering” har tabeller både för lateralkraft (=sidokraft) och attackvinkel. 

En del information, t.ex. tabellen med lateralkrafter (=sidokrafter), är väderberoende. Vid omslag 
från torr till fuktig väderlek så smörjs spåret av fukten och alla lateralkrafter kan då minska till 
hälften. Då ser det ut som att topplistan stannar. Så snart det gått 7 dygn eller vädret blir torrare så 
börjar tabellen åter att uppdateras. 
 
Även i fuktigt väder är det samma axlar som ger de största värdena fast då med lägre nivåer överlag. 
Det här är ett verktyg för tidig indikering av begynnande fel. Därför är det inte så stort problem om 
listan till synes ”stannar” några dygn. Riktigt akuta fel får givetvis ett direkt genomslag då värdena 
stiger högre än väderberoendets påverkan. 
 
Hur bedömer man värdets allvar? Enklast är att se hur nära det ligger övriga axlars värden i tabellen. 

En riktigt dålig axel har stort språng till övriga. 

Vagnen, loket och färdriktningen identifieras med hjälp av pararmetrarna: 
ID Vehicle Identification, unikt lok eller vagnsnummer 

TD Travel direction, där 1 anger att tåget färdas från Boden mot Luleå, 0 att det 

färdas till Boden 

FE Front end (A/B), d.v.s. om det fordonets A eller B-ände som går först 

AiT  Axle number in train, axelns placering i tåget räknat från lok och bakåt 

AiV Axle number in vehicle, axelns placering i vagnen 

De spårkrafter som presenteras är: 

Vld Vertical load, vertikal axellast i ton 

VFrc Veritical force, vertikal kraft i kN 

VFrcPk Vertical peak force, max uppmätt vertikal kraft i kN 
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VFrcDn Vertical dynamic force, dynamisk vertikal kraft i kN 

VFrcTrns Vertical transient force, vertikal transient kraft (signal med kort varighet) 

LFrc Lateral force, lateral kraft i kN (sidokraft) 

LFrcPk Lateral peak force, max uppmätt lateral kraft i kN 

LFrcDn Lateral dynamic force, dynamisk lateral kraft i kN 

LFrcTrns Lateral Transient force, lateral transient kraft (signal med kort varighet) 

AoA Angle of Attack, styrförmåga 

 

4.1.1.2.1 Tabell High Axle Load Table 

Tabellen höga axellaster ger möjlighet för trafikverket och operatören att hålla kontroll på att 
axellasterna på fordonen en inte överskrider tillåtet värde. 

Värdet vertikal last har beräknats som ett medelvärde för fordonet medel axellast och medel över tre 
punkter. Om slaghjul råkar finnas med vid tågpassagen så räknas detta extremvärde bort, dvs. det tas 
inte med i medelvärdesberäkningen.  

Tabellen sorterar lok och vagnar efter kolumnen  VLd = Vertical Load i enheten ton, tabellen visar 
också Vertikal kraft i kN (VFrc). Med hjälp av denna tabell går det att kontrollera om tågen gått med 
för hög axellast, se figur 7. 

 

 

 Figur 7. Tabell: High Axle Load Table 
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4.1.1.2.2 Rough Wheel Surface Table 

Tabellen presenterar lok-och vagnsindivider som har höga värden kopplade till “ful hjulyta”. Värdet 

baseras på vibrationsanalys, se figur 8. Tabellen sorterar efterkolumnen VFrcTrns, 

vertikalkrafttransienter i kN. 

 

 Figur 8. Tabell: Rough Wheel Surface 

4.1.1.2.3 Wheel Flats and out-out-of-Roundness Table 

Tabellen presenterar hjul som har de högsta värdena för indikation av orunda hjul eller hjulplattor, se 
figur 9. Värdet baserat på dynamiskt variation hos axellasten, dvs. hur mycket kraften varierar under 
tiden hjulen rullar över mätsträckan. Tabellen sorterar efter kolumnen VFrcDn  dvs. dynamisk vertikal 
kraft i kN.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9.Tabell: Wheel Flats and out-of-roundness  
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Observera att Id kolumnen för fordonets RFID-identifikation innehåller dubbla id-nummer på samma 
fordon, vilket beror på att fordonen råkar ha olika taggnummer på vänster och höger sida (felaktigt 
utfört montage som förväntas bli åtgärdat på sikt). 

4.1.1.3 Bad Steering Table 

Dålig styrförmåga medför höga lateralkrafter på det hjul som styr dåligt, se figur 10. Tabellerna 

sorterat efter kolumnen LFrc lateralkraft i kN och AoA styrvinkel i milli radianer. 

 

 

Figur 10. Tabell: Bad steering 

4.1.2 Limited axle list Table 

Limited axel lists är information till Trafikverket och innehåller en lista över varje tåg som passerat 

under den aktuella dagen samt vilka vertikal och lateralkrafter som dessa genererat i medeltal 

respektive min- och maxvärde, se figur 11. 
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Figur 11. Tabell: Limited axel list 

4.1.3 Demonstratorn Tidigare presentationsförslag. 

Flera försök att presentera dessa data har genomförts, bl.a. har data presenterats på JVTC:s websida för att 

göra det enklare och snabbare att förmedla resultaten till forskningskollegor.  

I figur 12, presenteras två olika varianter att visualisera trafikmängd. I den vänstra presenteras trafikmängd per 

fordonsslag på bandelen per månad i ett stapeldiagram där fordonsslagen grovt går att identifiera genom sitt 

dragfordon, dvs. om dragfordonet är ett IORE så är tåget ett malmtåg och om dragfordonet är ett RC-lok så kan 

tåget vara ett godståg eller passagerartåg för nattrafiken på övre Norrland. I den högra presenteras 

fördelningen mellan fordonstyperna i ett pajdiagram. 

 

 

  Figur 12. Trafikmängd per månad och trafikslag 

I figur 13 presenteras en graf för spårkrafter som genererats på ytter- respektive innerrälen. De höga krafterna i 

början av grafen genererats av dragfordonet. Det vänstra diagrammet visar vertikalkraft/axel och det högra 

visar lateralkraft/axel i tåget. Där finns en graf för vänster (inner) respektive höger (ytter)räl. 
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 Figur 13. Spårkrafter som genererats på ytter- och innerrälen. Högra diagrammet visar lateralkrafter med 

tecken.  

4.2 Urval av presumtiva mottagare 
JVTC forskningsstations målgrupp har främst varit forskare vid Luleå tekniska universitet. Stor del är 

s.k. tillämpad forskning som sker i nära samverkan med industrin. I ett flertal forskningsprojekt har 

fallstudier genomförts för att undersöka möjligheten att trenda hjulens förslitningsförlopp. Eftersom 

det till att börja med, endast var LKAB:s vagnar som var spårbara (försedda med RFID-taggar) föll det 

sig naturligt att LKAB Malmtrafik deltog i dessa fallstudier och på sätt etablerades en kontakt med 

LKAB Malmtrafiks underhållsavdelning.  Trafikverket initierade att fler operatörer skulle ges möjlighet 

att få data levererad för sina fordon, för att utvärdera om detta kunde ge stöd och input till 

tillståndsbaserat underhåll. Utgångspunkten vare att välja ett antal presumtiva parter bland de 

största operatörerna på sträckan Boden till Luleå. Dessa var under 2012: 

 LKAB Malmtrafik som trafikerar sträckan Boden Luleå med 750 m långa tåg med 68 vagnar 

och en totalvikt på 8 520 ton. Axellasten är max 30 ton och hastigheten för lastade vagnar är 

60 km/h om axellasten är 30 ton och 70 km om axellasten är 25 ton eller vid transport av 

tomma vagnar. Loken är tillverkade av Bombardier och har littera IORE. Det finns 3 typer av 

malmvagnar, Fammoorr (parkopplade Fanoo), Uno och Uadk. Uno- och Uadk vagnarna 

används som reserv vid extra ordinarie händelser. Malmtågen går i genomsnitt tre omlopp 

per dag. 

 Green Cargo som på uppdrag av SSAB kör stålämnen åt SSAB i tre omlopp per dag med 34-35 

vagnar av typen Smmnps. Tågen har en maxvikt 3 200 ton, loken har endera littera F 140 AC 

eller RC. Green Cargo kör också ett antal konventionella godståg med ca 30 vagnar per 

tågsätt och max axellast 22,5 ton. Maxvikt för dessa tåg är 1 500 ton. Största tillåtna 

hastighet är 100 km/h.  

 SJ AB kör den s.k. Nattrafiken på övre Norrland, 2 omlopp per dygn med RC-lok och 

passagerarvagnar av typen sitt-, ligg- och sovvagnar som huvudsakligen hyrs från Trafikverket 

men med tillskott av SJ ABs egna fordonsindivider. Trafikverkets (fordonsförvaltning, JF) 

regeringsuppdrag är att för denna trafik tillhandahålla fordon genom uthyrning, till det 

järnvägsföretag som vunnit upphandlingen av trafiken.  

 CargoNet är ett norskägt företag som kör containertrafik på tåg. CargoNet trafikerar sträckan 

Boden – Gammelstad, då slutstationen är Gammelstads container terminal. 

 Botniatåg kör den regional persontrafik, som upphandlats av Norrtåg. 

Av ovan nämnda operatörer valdes LKABs malmtrafik, Green Cargo stålämnestransporter och SJ 

nattrafik på övre Norrland till att få ta del av demonstratorn, men även SSAB i egenskap av 

vagnhållare som hyr vagnarna för stålämnestrafiken.  

Mottagare av informationen från demonstratorn utpekades såsom: 

 LKAB Malmtrafik underhållsavdelning i Kiruna 

 Green Cargo Fordons- och underhållsavdelning i Solna 
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 SJ Fordons- och underhållsavdelningen i Stockholm 

 SSAB, Extern Logistik Transportsystem i Borlänge 

4.3 Intervjuer 
Ett antal intervjufrågor sammanställdes före intervjuerna genomfördes tillsammans med en 

presentation av vad demonstratorn innehåller, se bilaga 1. Detta underlag skickades ut före 

intervjuerna med SJ, Green Cargo och LKAB. Det var svårare att etablera kontakt med SSAB och 

intervjun fick därför genomföras direkt per telefon. Det medförde också att SSAB inte fick samma 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Under våren 2014 konstaterades också att affärsverket 

Statens järnvägar (ASJ)1 (i demonstratorn benämnd SSRT 1) inte längre var ansvarig för uthyrning av 

lok och passagerarvagnar och att detta förts över till Trafikverket Förvaltning järnvägsfordon den 1 

januari 2013. Därför utökades intervjuerna även till dessa. 

Sedan 2010 har det också funnits en kommersialiserad forskningsstation (StratoForce) vid Haugfjell 

på Ofotenbanan. Mätstationen används mycket frekvent av Jernbanverket. För att få ta del av 

Jernbaneverkets erfarenheter och jämföra med stationen i Sävast intervjuades även Jernbaneverket.  

Intervjusvaren från LKAB, SJ, Green Cargo, SSAB och Trafikverket har delats in enligt följande: 

 Användande, tillgänglighet och upplevelse. 

 Erhållen nytta. 

 Förslag på förbättringar. 

 Organisation, ägarförhållanden och ansvar. 

 Affärsmodeller. 

 Underhållsintervall. 

 Framtida möjligheter att delta utvecklingsarbete av demonstratorn. 

Erfarenheterna från Ofotenbanan presenteras separat i kapitel 4.3.8. 

4.3.1 Användande, tillgänglighet, användande och upplevelse 

Användandet, dvs. att besöka demonstratorns websida och läsa den information som presenteras 

varierar mellan daglig besöka, enstaka besök till inga besök.  

LKAB är den mest frekventa besökaren. Green Cargo och SJ har gjort enstaka besök och försökt ta till 

sig informationen. Det har bedömts svårt att tolka data och omsätta det i underhållsaktiviteter, 

samtidigt som både Green Cargo och SJ har höga effektivitetskrav på sig som medfört att hårt 

”slimmade” organisationsenheter med mycket lite tid kvar för implementering av ny teknik. 

Trafikverket hade ingen kännedom om att demonstratorn existerade vilket förklarar resultatet inga 

besök, men Trafikverket meddelade att de gärna vill få information om fordon som genererat höga 

spårkrafter för att få bättre kontroll över fordonens underhållskondition. 

                                                           
1 I demonstratorn i Sävast, angiven som SSRT. SSRT är en fordonsinnehavarbeteckning och står inte för något annat. 
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Tillgängligheten bedömdes vara god och fungerar i alla lägen. LKAB som dessutom haft möjlighet att 

besöka den gamla websidan för forskningsstationen anser att uppgraderingen till demonstratorn är 

mycket bättre och ökar användarnyttan. 

Upplevelsen generellt är att man får en online status, men det krävs att användaren hela tiden går in 

och söker. ”Det är otroligt mycket information som presenteras” och man måste vara insatt för att 

förstå och tolka data för att omvandla till ev. underhållsaktivitet dvs. det ”kräver ett tränat öga för att 

hitta informationen”.   

4.3.2 Erhållen nytta 

LKAB har använt data sedan 2010/2011 för att ta ut en del fordon med höga vertikal- och 

lateralkrafter vilket har minskat antalet hjulskador på fordon. Denna uppföljning har och visat att axel 

nr 1 i IORE-loket tar mest stryk.  

Man ser också hur olika väderlekar påverkar t.ex. att torrt väder (låg luftfuktighet) ökar spårkrafter 

och hjulskador. 

Underhållsekonomin har förbättrats då ”dåliga hjul” kan åtgärdas i tid så att risken att ställa vagnen 

på linjen minskar vilket slår på tillgängligheten. Tas vagnen ut i rätt tid kan hjulets livslängd ökas då 

man inte behöver svarva lika mycket.  

4.3.3 Förslag på förbättringar  

Demonstratorn presenterar de 20 fordon som genererat de högsta värdena, men idag kan det vara 

svårt att göra en bedömning om värdet föranleder åtgärd eller ej. Det borde därför utvecklas någon 

form av larmgräns, dvs. en referens på vad som är bra eller dåligt gränsvärde. Ett annat 

förbättringsförslag är att utveckla ett analysverktyg där man t.ex. kan göra utsökningar per 

fordonsindivid/axel, historisk sökning (senaste 7 dagarna är inte tillräckligt) på fordon och axelnivå så 

att det enklare ska gå att trenda vagnarna.  

Fler önskemål finns, t.ex. att visualisera resultatet i någon form av grafer eller bilder som visar t.ex. 

vad individen genererat för krafter under ett specifikt tidsintervall, trenders grafiska utveckling eller 

en ”dålig individ” placering i tåg samt skadeorsak, se förslaget i figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Exempel på visualisering ”Dålig individs placering i tåget. 
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Övriga förbättringsförslag är att: 

 Tillgängligheten kan göras bättre genom att ”larm” skickas som sms, mms eller till Appar, så 

att larm går direkt till rätt mottagare utan att först passera tågdriftledningen. 

 Larm/gränsvärde borde läggas in i underhållssystem för att trigga en arbetsorder för 

tillståndsbaserat underhåll.  

 För att minska slitage kan flänssmörjning från lok triggas igång genom att demonstratorn 

larmar för höga lateralkrafter i kombination med låg luftfuktighet. 

 Starta ett projekt för att fastställa rekommendation efter larm som är baserat på en 

bedömning av fordonets hastighet, axellast och skada (mätbar skada). 

 Alla fordon förses med RFID så att de blir spårbara och går att de trendas vid passage av alla 

detektorer i det svenska järnvägsnätet. 

 Att en handbok tas fram som beskriver hur och var en RFID tagg skall placeras så att säker 

avläsning kan garanteras. 

4.3.4 Organisation, ägarförhållanden och ansvar 

LKAB Malmtrafik är ett dotterbolag till LKAB. LKAB Malmtrafik har trafikeringsrätten för LKABs 

malmtransporter och äger lok och vagnar medan moderbolaget äger lasten. LKAB Malmtrafik sköter 

underhållet i egen regi samt kontrollerar lastning och lossning av vagnarna. 

SJ AB hyr 90 % av lok och vagnar för nattågstrafiken på Övre Norrland från Trafikverket. Trafikverkets 

hyresavtal är tydligt uppbyggt avseende vilken part som bär underhållsansvaret. SJ AB ansvarar för 

allt underhåll (förebyggande och avhjälpande underhåll) på personvagnar och Rc lok, utom det tunga 

underhållet (revisioner och översyner) på Rc lok och Rc komponenter för vilket Trafikverket (JF) 

ansvarar för. SJ AB har ett underhållsavtal med Bombardier i Luleå för de fordon som hyrs från 

Trafikverket. SJs egna fordon underhålls av Euromaint. Det åligger underhållsleverantörerana att 

tillse tillgängligheten, bl.a. på  hjul och löpverk,  så att fordonen klarar att  genomföra sina omlopp 

störningsfritt.  I första hand genomförs förebyggande underhåll enligt varje fordonstyps 

underhållsplan. Därtill tillkommer det avhjälpande underhållet som de själv påträffar eller som 

kunden operativt registrerat. Allt trafiknära underhåll sköts av SJ AB som en del i det förebyggande 

underhållet. Trafikverket (JF) har ett ramavtal för underhåll av Rc lok och Rc komponenter med 

Midwaggon AB i Ånge. Trafikverkets målsättning är att fordonen skall rulla 10 – 15 år till.  

Green Cargo har ca 390 egna lok och 4 600 vagnar (www.greencargo.com/Se/Pressrum), men Green 

Cargos tåg innehåller i genomsnitt 50 % vagnar som ägs av andra operatörer/vagnsägare. På en 5-års 

period körde Green Cargo 77 000 vagnar ägda av andra, 24 000 av dessa varit endast in en gång i 

Sverige.  

Green Cargo har också trafikeringsrätten för transporter av ämnen mellan Luleå och Borlänge. Green 

Cargo kör och synar tågen (funktionskontroll) innan avgång. SSAB ansvarar för lasten och lastningen 

och hyr vagnar av AAE och Green Cargo. AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) är ett Schweiziskt 

vagnbolag som äger över 20 000 godsvagnar som körs runt hela Europa. Allt underhåll organiseras 

och regleras av AAE på uppdrag av SSAB. AAE köper underhåll av vagnarna från Euromaint och 

http://www.greencargo.com/Se/Pressrum
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underhållet av hjulen från Duroc. Hjulen är en kritisk tillgänglighetsfaktor och en kostnadsdrivare.  

Alla fakturor går igenom, och kontrolleras av AAE som sedan vidarefakturerar dessa till SSAB. SSAB är 

betalande part som har intresse i tillgänglighet och kostnad medan AAE hyr ut vagnarna med en 

tillgänglighetsklausul. För hyrda vagnar från Green Cargo tillämpas samma avtalsmodell som för AAE. 

I syfte att följa upp transportupplägget anordnas två möten per år. Ett vårmöte i Borlänge och ett 

höstmöte i Luleå. 

Trafikverket Förvaltning Järnvägsfordon tog den 1 januari 2013 över ägaransvaret för ASJ:s  

fordonspark som består av lok (RC), sitt-, ligg- och sovvagnar samt restaurangvagnar. Trafikverket har 

två roller. Enheten Samhälle (enheten Rikstrafik som är inkorporerat i TRV) gör upphandling av 

nattrafiken på Norrland medan enheten förvaltning som också är en resultatenhet förvaltar och 

ansvarar för fordonen. Trafikverket ansvarar även för modernisering och ändring t.ex. autodrop av 

strömavtagare på lok, nödbromsöverbryggning, ETCS samt RFID uppmärkningen. 

4.3.5 Affärsmodeller 

Flera affärsmodeller används för olika affärsuppgörelse för trafikupplägg, underhåll och 

reinvestering. Det finns trafikupplägg där trafikoperatörens ansvar endast utgörs av att köra tågen, 

emedan ansvaret för fordonen, hur de underhålls och lastas ligger på andra parter utan att 

operatören får feedback tillbaka.  

Vid inhyrning/leasing av fordon finns olika modeller, som inte kunnat studeras i detalj av affärsskäl, 

där underhållet ibland köps upp av fordonsuthyraren och ibland av den som hyr fordonet eller är 

operatör av fordonet. 

Alla (SJ, Green Cargo, SSAB, TRV) utom LKAB Malmtrafik upphandlar underhåll och/eller 

fordonsinhyrning/leasing. För detta finns det olika underhållsavtal:  

 Fastprisavtal för det tunga underhållet. 

 Baserat på ett kilometerpris som inkluderat allt underhåll. 

 En mix av olika ersättningsmodeller t.ex:  

o 50 % är kilometerbaserat hjulunderhåll och hjulbyte ingår som kan kombineras att 

underhållsleverantören själv planerar och byter ut hjul och planerar baserat på 

incitament. 

o 50 % är hjul med garanterat underhåll. 

Underhållarens prestanda (med bonus och vite kopplat till detta) mäts i vissa fall med parametrar 

som är kopplat till utfört förebyggande underhåll baserat på tidintervall och avhjälpande baserat på 

kvantitet och åtgärdstid. Detta medför att incitament för att föra in användandet av 

underhållsaktiviteter baserade på tillståndsinformation i pågående och avtalad underhållplaneringen 

saknas. 

4.3.6 Underhållsintervall och underhållskommentarer 

Fordon har ett förebyggande underhållsprogram och traditionellt har detta varit förutbestämt, dvs. 
tids-, tonnage eller kilometerbaserat, t.ex. säkerhetssynas (skador och hjulslitage) för TRV:s 
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personvagnar var 6 000 km och 8 500km beroende på littera, kontrollmätning av hjuls utförs även vid 
25 000 km. För TRV:s lok sker tillsyn, varav ingår skador och hjul med intervallet 9 583 km. 
Underhållsprogrammen skiljer sig mycket mellan olika trafikoperatörer, fordonsägare och 
fordonsslagen såsom lok, personvagnar och godsvagnar samt motorvagnar.  
 
Inspektionsintervallet för motorvagnar använda i persontrafik är 400 000 km. För godsvagnar är 
underhållet normalt tidstyrt och det finns internationella regler (UIC, RIV, GIC)som säger att revision 
skall genomföras vart 12:e år. 
 
Normalt är det operatören som gör avgångssyning, dvs. en okulär säkerhetsöversyn före start. 
Upptäcks en skavank på hjulen så utförs i vissa fall en miniprof mätning där hjulprofilen mäts av 
manuellt med en miniprof-utrustning. Hur funktionskontrollen skall genomföras regleras i 
föreskrifter och/eller fickhandböcker. Det finns också s.k. visuella likare som skall göra bedömningen 
mer objektiv men ibland saknas dock ”kompetens som kan hjul” alternativt att ”personalen är 
hemmablind”. 
 
Godsvagnsunderhållet stöder sig mycket på ”avgångssyningar” (funktionskontroll) där de flesta 
avhjälpande felen upptäcks. Behovet påverkas också starkt av hur fordonen lastas och var de går.  
Utländska vagnar med defekter ”kortas”, dvs. får med sig en underhållsanmärkning på ett kort som 
placeras i en speciell ficka på vagnen eller tas in på verkstad för åtgärd. 
 
Lokens axlar kontrolleras med ultraljud/magnaflux. Trafikverkets RC lok kollas var 150 000 km och 
ultraljudskontroll av hjulringar var 230 000 km. 
 
Omsvarvning av hjul baseras oftast på förutbestämda intervall, kan vara t.ex. var 200 000 km. För 
malmvagnar används tillståndsbaserat underhåll baserat på konditionen (slitage, skador) och här 
uppnås 250 000 km mellan omsvarvningarna. Tätare omsvarvningsintervall förekommer bl.a. om 
hjulet fått en skada. En vanlig orsak är orunda hjul och hjulplattor. Orundhet på hjulen är ytterst 
ovanligt på malmtågen. Om ett motorvagnståg får en hjulplatta så svarvas alla 4 hjulen. Historik 
saknas för hur orunda hjulen var före svarvning respektive vilken profil de fick efter svarvning, detta 
pga. att det inte ställs krav på svarvpersonalen att leverera dessa data. När en underhållsgräns nås 
för ett hjulpar görs en sammanvägd bedömning om hur och vad som samtidigt bör/måste ske med 
de övriga tre hjulparen för ett 4-axligt fordon som eventuellt innebär en förtidssvarvning. 

4.3.7 Framtida möjligheter att vara med i utveckling av demonstratorn 

Försöken är nu i en fas av utvärdering där fordonsflottan rangordnas dagligen (uppdatering efter 
varje passage). För att kunna sätta automatiska larmnivåer så krävs återföring av observationer på 
och allvarlighetsnivå hos de defekter som listas. Hos parterna finns intresse att medverka i en 
framtida utveckling av demonstratorn men det är en fråga om resurser och tid. Att t.ex. följa upp 
larm tar mycket tid i anspråk med avseende på syning, utvärdering och dokumentation. Större 
samverkan önskas med andra järnvägsföretag. 

4.3.8 StratoForce på Ofotenbanan 

Jernbaneverket (JBV) följer dagligen vad som händer och gör olika sorters statistik och trendanalys 

såsom t.ex. antal axlar och tonnage som passera samt håller koll på de laterala spårkrafterna. Man 

testar också att använda den som en slaghjulsdetektor. 
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Att sätta larmnivåer är vanskligt, speciellt för de laterala spårkrafterna då det larmade fordonet 

måste passera flera tillfällen samtidigt som ”larmnivån” kollas av mot luftfuktigheten. På 

Ofotenbanan uppträder de största laterala krafterna på innerräl, inåt i spår mot innerräl. JBV har 

konstaterat att luftfuktigheten påverkar de laterala krafterna och JBV vill därför komplettera 

stationen med någon sorts friktionsmätare. 

Stationen kommer inom kort att användas för att mäta effekterna av rälssmörjning i syfte att styra 

friktionsvärdet till en viss nivå med en s.k. ”Top of Rail” smörjning” som ska monteras 500 m före 

stationen.  

Insamlad data används i underhållsplaneringen för spårunderhåll. 

Jernbanvekets mätstation har 8 mätpunkter emedan stationen i Sävast endast har tre. Tack vare fler 

mätpunkter kan även longitudinella krafter mätas och dessutom får man med krafter från hela 

hjulets omkrets. 

Utbyte av data från stationen sker i dagsläget endast till LKAB. 
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5 Diskussioner 
All systemanvändning kan förbättras och detta delprojekt har utvärderat och kartlagt hur parterna 

(LKAB, Green Cargo, SJ och SSAB) använt levererad data i sin underhållsorganisation. Vilka är hindren 

och vilka eventuella förändringar (hårda som mjuka) som behövs för att levererad data skall bli mer 

användbar och komma hela järnvägssystemet till nytta?  

Trots att tillgängligheten och online statusen på demonstratorn är god och leverera användbar 

information som t.ex. kan vara komplement i vagnsavsyning (plocka bort vagnen vid ankomst istället 

för när lastad och klar för avgång) så har användningen inte kommit igång. Frågorna är flera; har man 

adresserat rätt mottagare och ansvarar denne för att hålla underhållskvalitén på fordonen, har 

denne förstått vad som presenteras, kan denne åtgärder detta eller är det någon annans bord, har 

man tid att läsa in och analysera informationen, vem tjänar pengar på att data används eller ej, krävs 

ett utpekat ansvar och ev. en certifiering av användaren och kräver att användaren hela tiden går in 

och söker samt har ett tränat öga för att hitta rätt information. Det är otroligt många frågor som kan 

ställas, alla går ej att besvara t.ex. beroende på konfidentiella affärsuppgörelser.  

Den färdiga demonstratorn presenterades först på eMaintenance konferens i december 2012 som 

ett föredrag, därefter på JVTC intressentmöte i februari 2013 med en mer ingående demonstration 

av demonstratorn samt en vid en separat dragning på SSAB i Luleå där vagnägaren AEE också deltog. 

På dessa konferenser och möten deltog de presumtiva mottagarna och önskemål framfördes att de 

olika parterna skulle pröva och utvärdera demonstratorn. Huruvida dessa deltagare var de rätta 

mottagarna för användande och omsätta informationen till underhållsaktiviteter undersöktes ej. Ej 

heller gjordes någon plan upp för hur utvärderingen skulle ske och rapporteras. Vid intervjutillfällena 

sa en av parterna att de mycket gärna var med i projektet men de var oklar med vem som skulle 

använda det. Vid introduktion av en demonstrator behövs således en ordentlig genomgång, 

”certifiering” för användning ev. kompletterad med en enklare användarmanual, en tidsatt 

utvärderingsperiod, en utvärderingsmodell och en rapportmall. För att undvika ”hemmablinda” och 

öka objektiviteten bör s.k. likare användas vid avsyning. 

Vem som är rätt mottagare av informationen för användning och åtgärd, kan ibland vara svår att 

identifiera. Både fordonsägare och järnvägsföretag bör ha tillgång på informationen, 

järnvägsföretagen för att direkt kunna vidta avhjälpande åtgärder och fordonsägarna föra att kunna 

säkerställa att rätt underhåll utförs och att underhållsplaneran är korrekta. För både gods – och 

persontrafik medför uppdelning mellan vagnägare, vagnuthyrare och operatör att det inte är helt 

klart var ansvarsgränserna går. Detta kompliceras ytterligare av att det finns olika affärsmodeller för 

underhållet. Godsoperatören får svårt att använda sig av informationen för att planera förebyggande 

underhåll, då fordonens kondition är beroende på om de går i slutna omlopp eller ej, var fordonen 

har rullat kopplat till konditionen på banan, väderlek och vem som kört dem.   

Att utvärdera resultat från en demonstrator är ett arbete som tar tid i anspråk. Tid är bristvara i en 

slimmad organisation. Därför bör nyttan med demonstratorn säljas in t.ex. genom att visualisera 
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kostnadsbesparing eller förlängd hjullivslängd, alternativt att man för varje ”dålig individ” som tas ut i 

tid och åtgärdas som förebyggande underhåll visualiserar vinsten t.ex. att man kan mer än halvera 

kostnaden jämfört med om den dåliga individen gått till larm och plockats ur spår och måste 

underhållas som avhjälpande underhåll. Avhjälpande underhåll (åtgärda efter fel inträffat) är 

nämligen minst tre gånger så dyrt som förebyggande underhåll (åtgärda före fel inträffar) (Wireman, 

2004; Espling, 2007). Rätt använd så sparas pengar, tid och kvalitet då det avhjälpande underhållet 

kan förvandlas till förebyggande. Alternativ kan besparingen användas för att utveckla metoder, 

innovationer för effektivisering av underhållet. Även den tekniska livslängden både för spår och 

fordon kan ökas så att kvarvarande användbar tid förlängs. Kvalitet och tillförlitligheten i system ökar 

också genom att ”ställda” vagnar som stjäl plats och tid i spåret kan minskas. Målet att minska det 

avhjälpande underhållet till förbyggande är ett av epilot119 mål, men också att ändra strategin från 

tid-, ton- och kilometerbaserat underhåll till tillståndsbaserat underhåll, dvs. att göra underhållet när 

en viss underhållsgräns uppnåtts. En förutsättning för att köra tillståndbaserat underhåll är att 

fordonsindividerna är spårbara. Detta kan åstadkommas genom att märka fordonen med RFID och 

fordonsidentifikation. I demonstratorns tabeller presenteras ibland dubbla ID-nummer, vilket beror 

på att RFID-taggarna ibland monterats felaktigt. Detta kan förbättras genom att ta fram en handbok 

för RFID-montage. 

Ett annat sätt att minska den tid som tas i anspråk för informationsmottagande är att presentera den 

enkelt och snabbt. Nuvarande demonstrator innehåller en stor mängd data sammanställda i 4 olika 

tabeller med flera kolumner och kräver både kunskap och ett tränat öga för att hitta felen. Även de 

tidigare försöken att visualisera data har varit mer en ingenjörsmässig presentation i grafer som kan 

vara svåra att tolka. Förslaget att fram olika nivågränser för t.ex. underhållslarm och varningslarm är 

fortfarande ett utvecklingsområde som kräver att olika samband av typen fordonstyp, axellast, 

hastighet, acceleration/retardation, generade spårkrafter och väderlek identifieras. Före dessa är 

fastställda rekommenderas det förfarande som tillämpas i demonstratorn. I nuläget krävs flera 

passager med förhöjda värden innan värdet kan fastställas för att utesluta att de förhöjda 

spårkrafterna inte förorsakats av bromsning eller traktion. 

Eventuellt kan demonstratorn kompletteras med en analysmodell som t.ex. kollar om de olika 

fordonstypernas värstingsindividerna finns med i alla tabellen, antal passage, dess hastighet och 

vertikala last, verifierat mot väderlek, och skickar ett meddelande med en symtombeskrivning samt 

en rekommendation på åtgärd. För att snabbt få del av informationen kan informationslogistiken 

förbättras t.ex. genom sms, mms eller att utveckla Appar. Ett alternativ är att demonstratorns 

mottagare av information, själv ges möjlighet att hämta in underhållhistorik på fordonsnivå. Det 

måste då upprättas avtal om vilken data som skall hämtas samt hur den skall levereras. 

Sammanfattningsvis kan det vara så att demonstratorn har olika möjligheter att uppfylla 

förväntningarna beroende på om det är person-, gods eller malmtrafik. Det finns ett stort antal 

förslag på förbättringar som har olika möjlighet att genomföras. För detta krävs större samverkan 

mellan parterna och en större öppenhet för att finna lösningar som gynnar hela transportsystem 

men också att man får vetskap om de faktiska förutsättningarna och har förståelse för dessa. I 
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ePilot119 har en plattform för utökad samverkan etablerats vilket ger förutsättningar för att 

tillsammans skapa bästa förutsättningar för drift och underhåll av järnväg i världsklass. Alltså att man 

får ett mer kontrollerat och styrt underhåll till lägre kostnad. 

I detta är utvecklande av lätt tydbara larmgränser ett viktigt inslag samt hur dessa förmedlas till 

utförande part, i vårt fall operatören som synar och växlar ur skadade vagnar. Även 

underhållsutförande part bör få informationen. Samtidigt måste då väl avvägda gränser ha 

identifierats. 
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6 Sammanfattning 
Delprojektet ”Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på spårkraftmätning” är ett 

delprojekt i projektet ePilot119 vars syfte och mål är att implementera forsknings- och 

utvecklingsresultat inom området drift och underhåll av järnväg. Detta sker i utökad samverkan 

mellan järnvägens alla parter genom att utbyte av underhållsdata och utveckling av beslutsstöd, så 

att tillgängligheten och robustheten för hela järnvägssystemet kan förbättras.  

Mål med projektet är att kartlägga och analysera hur demonstratorn för spårkraftmätning 

presenterats, hur presumtiva mottagare valts ut samt hur dessa använt demonstratorn. Ett 

sekundärt mål är att identifiera ev. förbättringsområden i form av t.ex. hur data presenteras och 

levereras, beslutsgångar men även eventuella hinder som förhindrar möjligheten av implementering 

och användning.  

Delprojekt har utvärderat och kartlagt hur olika parter (LKAB, Green Cargo, SJ, SSAB, Trafikverket och 

Jernbaneverket) använt levererad data i sin underhållsorganisation.  

Trots att tillgängligheten och online statusen på demonstratorn är god och levererad information är 

användbar så har användningen inte kommit igång.  

Detta beror på: 

 Valet av de presumtiva mottagarna som skulle utvärdera demonstratorn inte alltid var 

densamma som hade ansvar och kunde initiera avsyning och underhållsinsats. 

 Bristande implementering, en plan för hur demonstratorn skulle användas och utvärderas 

saknades. 

 Affärsmässiga uppgörelser med uppdelningen i vagnägare, vagnhyrare, operatör och 

underhållsföretag gör det svårt att se var ansvarsgränserna går.  

 Olika affärsmodeller för underhållet. 

 Ansvarsförhållanden då operatörer kör andra ägares vagnar. 

 Operatörens körförhållanden med avseende på var fordonen rullat kopplat till konditionen 

på banan, väderlek och vem som kört dem. 

 Brist på tid pga. av slimmade organisationer 

 Nyttan med demonstratorn har inte sålts in t.ex. genom att visualisera kostnadsbesparing, 

förlängd hjullivslängd eller ökad kvalitet och tillförlitlighet. 

 För mycket data presenteras och kräver både kunskap och ett tränat öga för att hitta felen.  

 Gränser för larmnivåer saknas. 

 Avsaknad av analysverktyg som gör det möjligt att t.ex. trenda nedbrytningstakten.  

 Användaren måste själv aktivt besöka demonstratorn och söka rätt på informationen 

Att finna lösningar för att hitta metoder och arbetssätt är en av ePilot119 utmaningar. Genom 

identifierar hindren som kan försvåra genomförandet av ett delprojekt ökas förutsättningar för att 

tillsammans skapa bästa förutsättningar för drift och underhåll av järnväg i världsklass. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Resultatet av delprojektet visar på flera förslag på fortsatt arbete, t.ex att: 

 analysera utbildningsbehov av underhållspersonal/planerare för förståelsen om fördelning 

mellan förebyggande (tids- och/eller kilometerbaserat) och avhjälpande underhåll kan 

förändras genom att föra in tillståndsbaserat underhåll baserat på tillståndsinformation i 

beslutsprocessen,  

 utveckla någon form av larmgränser,  

 visualisera informationen så att data blir lättare att tolka, 

 bygga upp en informationslogistik som levererar besked med diagnos, åtgärd och effekt och 

 visualisera nyttan. 
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BILAGA 1. INTERVJUFORMULÄR 

De frågeställningar vi söker få besvarade är: 

1. Hur bedömer ni att informationens tillgänglighet är (Sävast websida)? 
 

2. Har ni använt informationen från demonstratorn och i så fall hur? 
 

3. Se Ni uppenbarar tillägg i informationen som ni skulle vilja ha med och i så fall vad? 
 

4. Vilka är de största frågetecknen angående informationens användbarhet? 
 

5. Vilka är de största hindren för att göra en bra utvärdering? 
 

6. Har ni vetskap om liknande försök eller teknikanvändning utomlands? 
 

7. Vem är den mest lämpliga mottagaren av informationen i er organisation? 
 

8. Är det någon annan organisation/part som äger frågan och hur är detta reglerat? 
 

9. Hur ofta inspekteras lok och vagnar idag? 
 

10. Vilka tilläggsposter skulle kunna läggas där för att följa upp och verifiera resultaten från 
demonstratorn? 
 

11. Hur mäts/bedöms dålig gång och orunda hjul idag? 
 

12. Vilket värde bedöms informationen att ha om den fungerar dvs. inom komfort, säkerhet, 
punktlighet och ekonomi (tillgänglighet eller lägre UH-kostnad)? 
 

13. Om tekniken fungerar, hur skulle den kunna förändra/förbättra ert underhåll? 
 

14. Försöken är nu i en fas av utvärdering där fordonsflottan rangordnas dagligen (uppdatering 
efter varje passage). För att kunna sätta automatiska larmnivåer så krävs återföring av 
observationer på och allvarlighetsnivå hos de defekter som listas.  
 

a. Kan ni och vill ni arrangera och bekosta sådan aktivitet?  
b. Tycker ni att någon annan borde bekosta den? 
c.  I så fall vem?  
d. Varför? 
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1 Inledning 
Ett enhetligt verktyg för att följa upp förbättringen av banarbetsplaner finns i dagsläget inte på 

Trafikverket. En sådan uppföljning skulle bland annat kunna vara att kontinuerligt mäta 

nyttjandegraden av barnarbetsplanerna samt ange orsak till förändringar mellan planering och 

genomförande. I dagsläget görs lokala uppföljningar av banarbetsplaner på olika sätt i landet. Oftast 

genomförs arbetet manuellt och resultatet är inte tillgängligt för hela organisationen. Att 

systematisera uppföljningen av banarbetsplanerna och använda ett enda verktyg över hela landet 

skulle effektivisera och kvalitetssäkra förbättringsarbetet. Om nyttjandegraden av banarbetsplaner 

kunde mätas på ett enhetligt sätt skulle det kunna rapporteras till flera intressenter både inom och 

utanför Trafikverket. Med hjälp av ett sådant arbetssätt och stöttande verktyg skulle Trafikverket bland 

annat kunna jämföra den årligt återkommande planeringen av banarbetsplanerna med utfallet av 

dessa och på så sätt kvalitetssäkra framtida kapacitetstilldelningsprocesser.  

I denna rapport undersöks frågan om att använda trafikledarverktyget STEG (Styrning av Tågtrafik med 

Elektronisk Graf) för att mäta nyttjandegraden av banarbetsplanerna. Denna slutrapport är resultatet 

från delprojektet ”STEG för en kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning”. Delprojektet har pågått mellan 

februari till maj 2014 och ingick i ett tre-årigt ramprojekt som kallas för ePilot 119. Ramprojektet som 

leds av Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleås tekniska universitet i samarbete med Trafikverket, 

järnvägsföretag, underhållsentreprenörer, med flera, går ut på att i samverkan implementera e-

Underhåll i det svenska järnvägssystemet. Mer om e-Underhåll går att läsa på www.epilot.se. 

Syftet med detta delprojekt är det samma som för ramprojektet, vilket är att optimera trafik och 

underhåll i järnvägssystemet. Effekterna blir minimerade störningar och ökad säkerhet. För att uppnå 

effekterna är det bland annat viktigt att analysera hur tider för trafik och underhåll tilldelas samt följs 

upp och förbättras i kapacitetstilldelningsprocessen.  

 

 

 

http://www.epilot.se/
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2 Kapacitetstilldelningsprocessen 
Kapacitetstilldelningsprocessen är en årligt återkommande process där flera verksamhetsområden 

inom Trafikverket samarbetar, både med varandra, men också med externa aktörer. Ett sådant 

exempel är verksamhetsområdet Samhälle som tar emot ansökningar om tider i spår externt från både 

underhållsentreprenörer och järnvägsföretag, men också internt från verksamhetsområde Investering 

vad gäller planerade större banarbeten (PSB).  

Nedan följer de viktigaste milstolparna med tillhörande beskrivning inom den årligt återkommande 

processen. Planering av underhåll och trafik som är tänkt för år 2016 tas som exempel i denna 

slutrapport: 

1. Augusti-2014: Verksamhetsområde Investering ansöker om tider för planerade större 

arbeten som är tänkta att genomföras år 2016. Planerade större arbeten kan till exempel 

vara spårbyten. Ansökan om sådan typ av arbete sker så lång tid i förväg av den anledningen 

att järnvägsföretag ska veta var och när det är tänkt att genomföra större arbeten innan de 

ansöker om sin planerade trafik för samma sträcka och tid. Inga tider för trafik eller underhåll 

är fastställda i detta skede.  

 

2. Februari-2015: Underhållsentreprenörer ansöker om tider för underhåll som är tänkt att 

genomföras under år 2016. 

 

3. April-2015: Järnvägsföretag ansöker om tider för trafik som är tänkt att gå under år 2016.  

 

4. Mellan punkt 3 och 5 kommer landets banarbetsplanerare på verksamhetsområde Samhälle 

att jobba för fullt med att få parternas önskemål om tider att gå ihop. Deras främsta verktyg 

är dialoger med de interna och externa aktörerna. Prioritering av önskemål bestäms utifrån 

vad som genererar mest samhällsnytta.  

 

5. September-2015: Tiderna för trafik och underhåll i spår under år 2016 fastställs och börjar 

gälla från och med december år 2015. 

 

6. December-2015: Tider för underhåll i spår, det vill säga banarbetsplaner, samt trafik för år 

2016 börjar gälla. 

 

Det finns fler detaljer kring varje milstolpe, men ovanstående beskriver den årligt återkommande 

processen i grova drag. Efter telefonintervjuer med de parterna som berörs av 

kapacitetstilldelningsprocessen har samtliga uttryckt ett tydligt behov av att se utfallet av 

banarbetsplanerna. Parterna håller med om att det saknas en systematisk uppföljning av 

banarbetsplanerna.  
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2.1 Förbättringsområden 
En brist i kapacitetstilldelningsprocessen är som tidigare nämnts att det saknas en mätning av utfallet 

avseende de planerade banarbetena. Om ingen systematisk uppföljning av det som har planerats 

under kapacitetstilldelningsprocessen görs kan det medföra att Trafikverket inte har en exakt bild på 

hur mycket underhåll som anläggningen faktiskt har krävt. Genom en systematisk uppföljning skulle 

Trafikverket kunna jämföra planeringen med utfallet av banarbetsplanerna för att fördjupa sig i 

avvikelserna och dess orsaker. Utan att veta nyttjandegraden av banarbetsplanerna finns en risk att 

Trafikverket avsätter färre tider för underhåll i spår och fler tider för trafik i framtiden. En återkoppling 

på utfallet till externa aktörer skulle också möjliggöra för dem att planera ännu bättre inför kommande 

kapacitetstilldelningar.  

Exempel på fördelar med en systematisk uppföljning av banarbetsplaner kan delas upp enligt följande: 

Inom Trafikverkets organisation 

 Inom verksamhetsområde Investering menar projektledarna för planerade större arbeten att 

det är svårt med planering av större arbeten två år i förväg med hög precision. Med utfall 

från tidigare liknande större arbeten skulle projektledarna kunna ansöka om tider med högre 

precision i framtiden för sina jobb.   

 Utfallet av banarbetsplanerna utgör bättre underlag för banarbetsplanerarna på 

verksamhetsområde Samhälle när de ska besluta om hur mycket tider som ska gå till trafik 

och hur mycket tider som ska gå till underhåll. Underlaget visar alltså det faktiska behovet 

som en bana har haft på sistone istället för schablonvärden eller värden från tidigare 

planeringar.  

 Utfallet utgör bättre underlag vid Trafikverkets framtida upphandlingar av 

entreprenadtjänster.  

Utanför Trafikverkets organisation 

 Underhållsentreprenörer kan lägga mer korrekta anbud på nya jobb med tanke på att de ser 

utfallet av allt arbete som de har genomfört tidigare. 

 Järnvägsföretag får en god idé om hur stor kapacitet som finns kvar efter allt underhåll. Då 

kommer de att lita mer på den kapacitet som Trafikverket faktiskt har att erbjuda.  
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3 STEG - Styrning av Tågtrafik med Elektronisk Graf 
I detta delprojekt undersöks frågan om att använda trafikledarverktyget STEG för att mäta 

nyttjandegraden ur ett underhållsperspektiv. STEG står för styrning av tågtrafik med elektronisk graf. 

Det som en trafikledare inom järnvägen traditionellt och i stor utsträckning fortfarande gör på papper 

går i princip att göra på datorn via STEG. Alla omplaneringar av tågtrafiken sker direkt i STEG till 

exempel. 

Redan 1997 diskuterade dåvarande Banverket med Uppsala universitet om hur en framtida styrning 

av tågtrafiken skulle kunna se ut. Tio år senare resulterade samarbetet i STEG, som i dagsläget testas i 

skarp drift på Bodens trafikcentral.  

 

Figur 1: I skärmutklippet från STEG visas både pågående och planerad trafik samt underhåll. Y-axeln visar realtiden och X-
axeln visar driftplatserna. 

När en underhållsentreprenör ska utföra ett underhållsarbete måste de anmäla sina preliminära start- 

och sluttider till regionens trafikcentral. Trafikcentralen noterar därefter den faktiska start- och 

sluttiden, vilket blir den intressanta biten i detta delprojekt. Med tanke på att trafikledare i Boden 

använder STEG noteras dessa uppgifter direkt via datorn och inte på papper som i övriga Sverige. Detta 

öppnar möjligheten att exportera uppgifterna till Microsoft Excel för vidarebearbetning. Så här ser en 

del av STEG:s rådata ut: 
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Figur 2: Skärmutklipp från Microsoft Excel. I de exporterade uppgifterna från STEG:s databas visas information om bland 
annat tid, datum, plats och typ av anordning. En anordning är ett utfört underhållsarbete och samma anordning kan finnas 
på mer än en rad om den sträcker sig över fler driftplatser eller linjer. 

Närmare beskrivning av de mest väsentliga kolumnerna:  

1. ID-nummer: varje anordning blir tilldelad ett systeminternt ID-nummer. 

2. Verkliga start- och sluttider: de tiderna som underhållsentreprenören i verklighet inledde 

samt avslutade underhållet i spår. 

3. Typ: det finns olika typer av anordningar som till exempel hastighetsnedsättning, A-skydd, 

spärrfärd, etc. Notera att alla typer inte behöver vara kopplade till underhåll i spår. 

4. Ursprungliga start- och sluttider: de tiderna som var preliminära att utföra underhållet på, 

men som av någon orsak har justerats. Ett exempel kan vara ett försenat tåg som måste 

passera en viss sträcka där underhåll var tänkt att utföras på, därav uppskjutet 

underhållsarbete.  

Innan erhållen information av STEG tas upp är det viktigt att ha följande punkter i åtanken gällande 

rådata från STEG: 

 Alla anordningar som registreras i STEG är inte av den förplanerade karaktären, det vill säga 

banarbeten som har planerats redan vid kapacitetstilldelningsprocessen. Istället är det alltså 

både förplanerade banarbeten och direktplanerade banarbeten, det vill säga 

underhållsarbete som planerats i efterhand och är tänkta att utföras på ”vita tider” då trafik 

inte går. Akutavhjälpning räknas också inom kategorin ”direktplanerade banarbeten”.  

 

OBS, förbättring under delprojektets gång: tidigare gick det inte att skilja mellan för- och 

direktplanerat arbete, men under delprojektets gång har detta förändrats till att en 

trafikledare vid registrering av anordning måste ange om den är för- eller direktplanerad.  

 

 Det systeminterna ID-numret går inte att koppla ihop med objekt-ID som är allt förplanerat 

underhålls identifikationsnummer.  

 

OBS, förbättring under delprojektets gång: under projektets gång har även detta förändrats till 

att objekt-ID måste anges vid registrering av förplanerat underhåll. Då objekt-ID ska matas in 

i STEG blir det möjligt att jämföra utfallet med den ursprungliga planeringen.  

 

 Det finns inte uppgifter om anordningar sparade sedan STEG drog igång. Enbart fem dagar 

tillbaka sparades anordningarna i databasen för att senare raderas. Det försvårar arbetet att 

analysera en större mängd anordningar för en längre period.  
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OBS: förbättring under delprojektets gång: var femte dag överfördes de sparade 

anordningarna till en speciell mapp för att kunna utvärdera nyttan av att ha en större mängd 

information. Vid slutet av delprojektet ändrades rutinen till att spara alla uppgifter om 

anordningar framöver i analyssyfte. Det finns alltså uppgifter om anordningar sparade från 

och med mars 2014. 

Vilken information kan erhållas från STEG? 

Efter manuell bearbetning i Microsoft Excel går det att med hjälp av STEG-data få ut en hel del 

information om utfört underhållsarbete. Se exempel 1 till 3.   

 

Exempel 1 – den mest avvikande anordningstypen 

Med hjälp av STEG-data är det möjligt att få rapporter som visar hur väl planeringen av banarbetena 

har stämt överens med sitt utfall, avseende period och sträcka. Det är också möjligt att se vilken 

anordningstyp som har avvikit mest för den perioden och sträckan. I exempel 1 studeras ca 100 

driftplatser mellan perioden mars till maj år 2014. Tydligt i diagrammet visas att utfallet av 

underhållsarbete med anordningstypen E-skydd har varit den typen av underhållsarbete som sämst 

har stämt överens med vad först planerades. Skillnaden i antal timmar mellan planering och utfall kan 

utläsas på y-axeln i figur 3.  

 

 

Figur 3: En jämförelse mellan planering och utfall av banarbeten med avseende på anordningstyp. Skillnaden i timmar 
utläses på y-axeln. 

 

Exempel 2 – precision i banarbetsplanerna 

Genom STEG-data är det även möjligt att få information om enskilda anordningars precision. Det går 

alltså att få reda på om en anordning har startat och slutat i tid. På sikt skulle det även kunna gå att 

koppla ihop en försening av anordning till en orsakskod för att kunna ha en tydlig överblick på vad det 

är som hindrar underhållsentreprenörer att inleda eller slutföra sitt jobb under avsatt tid. Med hjälp 
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av STEG-data hade det varit möjligt att illustrera precisionen som i figur 4 där tre rader är markerade 

med grönt, rött och gult. Den gröna raden visar att planeringen har stämt överens med utfallet av 

banarbetsplanen även om anordningen var förskjuten med en halvtimme. Procentsatsen ger en 

indikering på hur väl planeringen har varit. Den gröna raden visar en procentsats på +10% vilket är bra 

ursprungligt planerad banarbetsplan. Den röda och den gula raden visar däremot på över- och 

underplanering. Egentligen bör anordningarna delas in i två kategorier för mer korrekta procentsatser. 

Den ena kategorin ska bestå av längre anordningar och den andra av kortare. Varför indelning i två 

kategorier är på grund av att kortare anordningar avviker väldigt kraftigt om de startar för tidigt eller 

slutar försent. Ett exempel på det är den gula raden. Den visar procentsatsen 71% vilket genast 

uppfattas som överplanering men i själva verket så var det bara 0,21h som inte utnyttjades. 

 

 

Figur 4: Exempel på hur precisionen i barnarbetsplanerna kan visualiseras med hjälp av STEG-data. Procentsatserna visar 
om barnarbetsplanerna är välplanerade, överplanerade eller underplanerade.  

Exempel 3 – precision i banarbetsplaner kopplat till geografi 

Med tanke på att det finns uppgifter om driftplatser i STEG:s databas blir det också möjligt att koppla 

ihop geografin med precision i banarbetsplanerna. Det skulle alltså bli enklare att titta på vilka 

driftplatser som har haft bäst precision avseende banarbetsplaner under en given period. För lättare 

visualisering skulle gröna, röda och gula ringar kunna användas för att indikera bra, under- samt 

överplanering. Se figur 5. 
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Figur 5: Exempel på hur banarbetsplanernas precision skulle kunna kopplas till geografin och visualiseras efter hur väl 
planeringen har stämt med verkligheten. 
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4 Resultat och slutsatser 
Följande slutsatser och resultat kan sammanfattas efter delprojektets slut: 

 Det är möjligt att med hjälp av STEG följa upp de banarbeten som har planerats och 

återkoppla utfallet till de som har varit med under kapacitetstilldelningsprocessen. På så sätt 

kan de som har varit med under planeringsskedet förbättra sitt arbete och på sikt 

kvalitetssäkra processen. Exempel 1-3 krävde en manuell bearbetning via Microsoft Excel, 

men det är fullt möjligt att använda Microsoft Access för att automatgenerera rapporter 

efter behov.  

 Istället för ett teoretisk värde på beläggningsgrad ur underhållsperspektiv så är det möjligt 

att erhålla verkliga värden och återkoppla inom Trafikverkets organisation, men också till 

underhållsentreprenörer och järnvägsföretag.  

 Då utfallet numera lagras för en längre period och en viss bandel stöttas forskning, utveckling 

och förbättring kring anläggningen och dess underhåll.  

 Projektet har redovisat ett antal exempel på möjlig presentation av resultat från analys av 

STEG-data. 

Följande förbättringar har genomförts i STEG och hanteringen av STEG-data under projektets gång för 

att stötta ovanstående: 

 Vid registrering av anordning måste det anges om den är för- eller direktplanerad.  

 Objekt-ID måste anges vid registrering av förplanerat underhåll i STEG, vilket gör det möjligt 

att jämföra utfallet med den ursprungliga planeringen.  

 Alla uppgifter om anordningar i STEG överförs och sparas på server vid eMaintenance LAB på 

Luleå tekniska universitet för analyssyfte från och med mars 2014.  
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5 Fortsatt arbete 
STEG kommer att ligga som grund till ”Nationellt Tågledningssystem”, NTL, där en uppföljningsfunktion 

är tänkt att finnas. Med ett nytt trafikledningssystem ska trafikledningen uppnå ett likartat arbetssätt 

över hela landet. Det är därför viktigt att fortsätta titta på STEG som möjlighet för att se var det brister 

och återrapportera för att den framtida uppföljningsfunktionen ska bli så bra som möjligt. 

Det vore intressant att kunna koppla utfallet med avseende på tid och plats till en händelse med en 

viss orsakskod som finns registrerad i Basun. 

Exempel: ett visst utfall ser ut som det gör på denna sträcka på grund av infrastrukturen (orsakskod på 

nivå 1, övergripande), mer exakt på grund av banarbete (orsakskod på nivå 2, mer exakt) och sen kan 

man vara mer specifik genom att ange orsakskoder på nivå 3, exempelvis personalbrist, etc. Noteras 

bör att orsakskod på nivå 3 avseende banarbete finns implementerat i Basun, men ej används 

operativt. Således bör även detta arbetssätt förändras och även inkludera nivå 3 för att stötta 

förbättringsarbetet av underhållsverksamheten ytterligare. 
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Bilaga 1 - Presentation om STEG för kvalitetssäkrad 
kapacitetstilldelningsprocess 



1 2015-02-03

• Namn: Mohammed Taha

• Jobbar på Trafikverket i Malmö

• Högskoleingenjör inom järnvägsteknik

• Intresse för teknik och socialt arbete

• Bollsporter på fritiden

• Hemlig talang

Välkomna



STEG för 
kvalitetssäkrad
kapacitets-
tilldelning

(En del av ePilot119)
www.epilot.se



3 2015-02-03

• Syfte och mål

• Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess

• STEG – Styrning av Tågtrafik med Elektronisk Graf

• Resultat

• Fortsatt arbete

• Frågor och diskussion

Agenda



4 2015-02-03

• Syfte: optimera trafik och underhåll 

• Varför just detta delprojekt?

Använda STEG som metod

Syfte och mål



5 2015-02-03

• 2014 augusti: VO Investering – PSB 2016

• 2015 februari: UE ansöker om underhåll 2016 

• 2015 april: JF ansöker om trafik 2016

• 2015 september: VO Samhälle – fastställd tågplan 2016

• 2015 december: Tågplan 2016 verkställs

• 2016: uppföljning av utfall sker inte systematiskt?

Kapacitetstilldelningsprocessen

Å
te

rk
op

pl
in

g



6 2015-02-03

Exempel på fördelar med uppföljning av utfall: 

Kapacitetstilldelningsprocessen

Internt

Projektledare 
PSB

BAP 
koordinator

Banarbets-
planerare

Framtida
upphandlingar

Externt

UE – korrekta 
anbud

JF – framtida 
tågplaner



7 2015-02-03

STEG, Styrning av Tågtrafik med Elektronisk 
Graf



8 2015-02-03

ID Starttid Sluttid Från Till Spår Typ Plan.starttid Plan.sluttid

110042
2014-03-14 

07:54:00.000
2014-03-20 

11:26:49.503
Rensjön Bergfors E Avspärrning 2014-03-14 07:56:00.000 2014-03-14 08:02:00.000

110054
2014-03-14 

08:25:00.000
2014-03-20 

11:26:36.663
Rensjön Rensjön 1,2 E-s 2014-03-14 08:26:00.000 2014-03-14 08:38:00.000

110054
2014-03-14 

08:25:00.000
2014-03-20 

11:26:36.663
Rensjön Bergfors E E-s

2014-03-14 
08:26:00.000

2014-03-14 
08:38:00.0000

110054
2014-03-14 

08:25:00.000
2014-03-20 

11:26:36.663
Bergfors Bergfors 1,2 E-s 2014-03-14 08:26:00.000 2014-03-14 08:38:00.000

110054
2014-03-14 

08:25:00.000
2014-03-20 

11:26:36.663
Bergfors Torneträsk E E-s 2014-03-14 08:26:00.000 2014-03-14 08:38:00.000

110054
2014-03-14 

08:25:00.000
2014-03-20 

11:26:36.663
Torneträsk Torneträsk 2,3 E-s 2014-03-14 08:26:00.000 2014-03-14 08:38:00.000

STEG, databas

- Är STEG-ID det samma som ObjektID?
- Är alla jobb förplanerade?



9 2015-02-03

Planerad
(minus)

verklig starttid 

Planerad
(minus)

verklig sluttid

Planerat 
arbete (h)

Verkligt arbete 
(h)

Skillnad planerat och 
verkligt pass (h)

%

0:04:03 0:14:21 0,42 0,24 0,17 41%

0:00:00 0:01:36 0,32 0,29 0,03 8%

-0:02:00 0:00:40 0,33 0,29 0,04 13%

-0:30:50 -0:29:00 0,32 0,29 0,03 10%
0:07:00 0:09:18 0,25 0,21 0,04 15%

0:00:49 -1:06:17 0,78 1,90 -1,12 -143%
-0:11:19 -0:12:49 0,38 0,41 -0,03 -7%

-0:00:27 0:12:17 0,30 0,09 0,21 71%
0:01:00 0:01:23 0,33 0,33 0,01 2%

STEG, erhållen information

Det är möjligt att sortera bort kortare jobb för ”mer rättvisa” procentsatser! 



10 2015-02-03

STEG, erhållen information

0

200
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1400
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Anordningstyp

Jämförelse mellan planering och utfall av banarbeten i förhållande till 
anordningstyp

Summa av Planerat arbetspass (h)

Summa av Verkligt arbetspass (h)

Förutsättningar

Period: mars-maj
Antal driftplatser: ca 100



11 2015-02-03

STEG, erhållen information

Exempel på möjlig 
uppföljning:

Bandel: 119
Period: maj-juni
Anordningstyp: A-skydd



12 2015-02-03

STEG

Verklig beläggningsgrad

Studera trender för underhållGrund för NTL

Uppföljning och återkoppling

Resultat



13 2015-02-03

• Koppla utfallet till en registrerad händelse i Basun

• Koppla objekt från BAP till objekt i STEG

Fortsatt arbete



14 2015-02-03

Frågor och diskussion



15 2015-02-03

”Ta STEG i rätt riktning, även om det finns hinder på vägen”

Tack för er uppmärksamhet 
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Bilaga 2 – Aktörer inom kapacitetstilldelningsprocess och användning av 
STEG 



2013-06-01 2015-12-31
jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 jan 14 feb 14 mar 14 apr 14 maj 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 dec 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 dec 15

Aktörer

Användning av 
STEG-data

Tidshorisonter

Utvecklings-
områden

/övrigt

Aug 2013: 
ansökan om 

Större 
banarbeten 
(PSB) för år 

2015

 Projektledaren på VO Investering  
är den som ansöker om PSB:n för 
år 2015 och hade behövt titta på 
utfallet från liknande uppdrag för 
att kunna planera med högre 
precision för framtida PSB:n

 Med hjälp av utfallet kan BAP-
koordinatorn på VO Investering 
lättare motivera de begärda Större 
banarbetsplanerna för 
banarbetsplaneraren på VO 
Samhälle

 Underhållsentreprenör
-er kan lägga mer 
korrekta anbud på nya 
jobb

 Bättre tillgänglighet 
avseende 
uppdateringar av 
banarbetsplaner för 
både 
underhållsentreprenör
-er och järnvägsföretag

 Järnvägsföretag får 
veta hur mycket 
kapacitet som faktiskt 
utnyttjas inför 
framtida tågplaner

 Får TRV valuta för 
pengarna?

 Bättre planering av 
kommande 
banarbetsplaner

 Bättre underlag inför 
upphandling av 
entreprenadtjänster

 
 Underlätta arbetet 

med löpande 
banarbetsplan

 Järnvägsföretag kan 
köra fler tåg om 
kapacitet ej utnyttjas

Feb-apr 2014: 
ansökan om 
tåglägen och 

övriga 
banarbeten för 

år 2015 

Jun 2014:
ett första 
utkast av 

Tågplan och 
banarbetsplan 

(BAP) ges ut 

Sep 2014:
Tågplan och 

banarbetsplan 
(BAP) för år 

2015 fastställs

Dec 2014:
Tågplanen för 
år 2015 börjar 

gälla

Trafikverket, 
VO Investering

Järnvägsföretag och 
underhållsentreprenörer

Trafikverket, 
VO Samhälle

Trafikverket, 
VO Samhälle

Jan-Dec 2015:
Banutnyttjande 
plan ges ut var 

8:e vecka 

Trafikverket, 
VO Samhälle

Jan-Dec 2015:
Förplanerat 
underhåll

Jan-Dec 2015:
Akutavhjälpning

Underhållsentreprenörer och 
Trafikverket, VO Trafikledning

 VO Trafikledning kan rapportera 
ej-utnyttjade/ändrade 
banarbetsplaner vidare till 
projektledaren för underhåll som i 
sin tur stämmer av dessa med 
underhållsentreprenören

 Underhållsentreprenörer får 
bättre koll på utfall gällande 
akutavhjälpning till nästa anbud

 Vid framtida direktplanerade 
banarbeten kan VO Trafikledning 
lättare bestämma hur mycket tid 
underhållsentreprenören får i 
spåret

VO Investering

 Svårt för projektledaren på VO  
Investering att planera PSB:n så 
lång tid i förväg (och ändå 
”pricka” rätt) 

 Med hjälp av utfallet kan BAP-
koordinatorn på VO Investering 
lättare motivera de begärda 
banarbetsplanerna vid samråd 
med banarbetsplaneraren på 
VO Samhälle

  Upphandlingar av 
entreprenadtjänster går mer 
mot totalentreprenader vilket 
gör det svårt för att säga till 
VAD som ska utnyttjas/göras. 
Totalentreprenören får 
exempelvis 10 veckor och är fri 
att göra vad som helst under 
tiden förutsatt att funktionen 
levereras i tid

 Varje projekt är inte det andra 
likt. Som projektledare måste 
man avsätta marginal i form av 
tid för oförväntade avbrott

 Projektledaren avbokar, efter 
samråd med 
totalentreprenören i 
planeringsskedet, de 
banarbetsplanerna som ej 
kommer att behövas

 UH behöver bli bättre på att 
avboka banarbetsplaner i tid vid 
genomförande skedet

 Utfallet av banarbetsplanerna 
följs inte upp på ett enhetligt 
sätt. På vissa håll följs det delvis 
upp men är ej tillgängligt för 
övriga

            Underhållsentreprenörer

 Arbetsledare från samma 
underhållsentreprenör 
rapporterar in osynkroniserade 
banarbetsplaner

         VO Underhåll och Samhälle

 En BAP-koordinator saknas på 
VO Underhåll vilket gör det 
svårare för 
banarbetsplaneraren på VO 
Samhälle att synkronisera de 
önskade banarbetsplanerna 
från underhållsentreprenörerna

VO Trafikledning

 Trafikledning får varken 
beskrivning av det tänkta 
banarbetet eller 
kontaktuppgifter till 
underhållsentreprenören som 
ska utföra detta

 Trafikledning rapporterar ej-
utnyttjade/ändrade 
banarbetsplaner vidare till 
projektledaren för underhåll 
som i sin tur stämmer av dessa 
med underhållsentreprenören. 
Projektledaren för underhåll 
rapporterar inte orsakerna 
tillbaka till Trafikledningen. 
Fjärrtågklarerare blir mindre 
motiverade och kan uppleva 
uppgiften som mindre viktig då

 Underhållsentreprenörer hör 
oftast inte av sig vid inställda 
banarbetsplaner
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Bilaga 3 – Identifierade brister inom kapacitetstilldelningsprocessen 



2013-06-01 2014-12-31
jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 jan 14 feb 14 mar 14 apr 14 maj 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 dec 14

Tankekartan illustrerar Trafikverkets 
kapacitetstilldelningsprocess som börjar med 
att alla större planerade banarbeten för år 
2015 rapporteras in i programmet Trans 
under augustimånad . Varför rapportering 
två år i förväg är av den anledningen att 
järnvägsföretagen hinner titta på den innan 
de presenterar sina önskemål om tågplan till 
samma år. 

Nästa steg i processen är att varje 
underhållsentreprenör rapporterar in 
uppgifter om övriga banarbeten (för år 
2015) i Trans. Detta görs via en eller flera 
arbetsledare inom varje 
underhållsentreprenad. 

En underhållsplanerare (eller framtida 
BAP-koordinator) inom Trafikverket 
överför uppgifterna vidare till ett annat 
program, Trainplan. 

När uppgifterna om övriga banarbeten har kommit in i 
Trans överförs dessa till Trainplan där en 
banarbetsplanerara med hjälp av tågplanen kan 
undersöka om det är möjligt att bevilja de ansökta 
tiderna för underhåll. 

Dessutom träffas barnarbetsplanerare från olika regioner 
för att diskutera entreprenörernas önskemål ur ett större 
perspektiv, nämligen för att säkerställa att inga jobb 
krockar med varandra över regionerna. 

Parallellt sköts även dialog med järnvägsföretag som får 
uttrycka sina åsikter om de övriga planerade banarbeten. 
De tiderna som järnvägsföretag absolut måste köra tåg på 
måste kanske banarbetsplaneraren ändra och lägga in i 
Trans igen. 

Efter att banarbetsplaneraren har ”synkroniserat” de 
ansökta underhållstiderna med övriga 
banarbetsplanerare, järnvägsföretag och 
underhållsentreprenörer skickas dessa tillbaka till 
underhållsplaneraren som godkänner dem med 
publicerad BAP som resultat. 

En BAP, barnarbetsplan, övergår till en BUP, 
banutnyttjandeplan, som gäller i 8 veckor åt taget. Till 
skillnad från BAP står mer exakta uppgifter i BUP om 
exempelvis serviceluckan som underhållsentreprenören 
får utnyttja. 

Identifierad brist (2):
En BAP-koordinatorroll saknas i VO 
Underhåll (Region Syd). En BAP-
koordinator skulle kunna synkronisera 
jobben innan de skickas vidare till 
banarbetsplaneraren. Idag är det 
underhållsplanerare som sköter denna 
uppgift när det egentligen inte riktigt 
finns utrymme för det.
Möjlig lösning (2): 
Att tillsätta en BAP-koordinatortjänst 
inom VO Underhåll (Region Syd).

Identifierad brist (3): 
Utfallet av banarbetsplanerna 
kontrolleras ej. Man vet lite om hur 
mycket av banarbetsplanerna som 
faktiskt utnyttjas. Med bättre koll på 
utfallet får Trafikverket en bättre 
framtida underhållskontrakt. Även 
järnvägsföretag samt 
underhållsentreprenörer är intresserade 
av utfallet. 
Möjliga lösningar (3):
-Återaktivera BASUN.
-Undersöka om STEG kan användas för 
att mäta beläggningsgraden.
-Notera ej-utnyttjade tider manuellt i ett 
eget Exceldokument som i DLC Malmö.

Identifierad brist (1):
Att flera arbetsledare från samma 
underhållsentreprenad rapporterar in 
banarbeten utan att först prata med 
varandra leder till fler osynkroniserade 
banarbeten. 
Möjlig lösning (1): 
Ställa krav i underhållskontraktet att 
endast en arbetsledare från varje 
underhållsentreprenad, alternativt efter 
samråd med fler arbetsledare, 
rapporterar in banarbeten i Trans. 

PSB, Större planerade 
banarbeten,  för år 2015 (dvs två 

år i förväg) matas in i Trans. 

Arbetaledare(na) inom varje 
underhållsentreprenad bör ha 
matat in uppgifter om övriga 

banarbeten i Trans.

Banarbetsplanerare diskuterar 
de samlade underhållsbehoven 
med både järnvägsföretag samt 
banarbetsplanerare från andra 
regioner för att säkerställa att 
underhållsjobb från två olika 
regioner inte ”krockar” med 

varandra. Trainplan används som 
hjälpverktyg.

Ett förslag på en BAP, 
banarbetsplan, för år 2015 

publiceras för att 
järnvägsföretag ska ha möjlighet 

att ta del av den. 

En BAP för år 2015 
fastställs men verkställs 

först i  dec. år 2014.
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1 Övergripande sammanfattning 
Den här utredningen har haft som mål att bedöma om en automatisk hjulprofilmätare (i denna studie 

WheelView-scanner levererad från Beena Vision) kan ge tillräcklig information för beräkning av 

ekvivalent konicitet på passerande SJ-tåg. Om ekvivalent konicitet kan bestämmas så skulle 

komfortrelaterade underhållsgränser kunna upprättas som förhindrar dålig gång hos fordonen. Dålig 

gång är exempelvis att fordon gungar sidledes i spåret då sinusgången får kort våglängd pga. felaktig 

konicitet på slitna hjul.  

Utredningens resultat är att ekvivalent hjulprofil faktiskt kan bestämmas på SJ:s tåg utifrån data 

hämtat från wheelView. Noggrannheten i mätetalen bedöms vara ca +1,2/-2,0 % lutning (dvs. lutning 

+0,012/-0,02) och precisionen vid återkommande passager ca +/-5 % (lutning +/-0,05) men då måste 

A-måttet (back-to-back) på hjulen ansättas nominellt eftersom WheelView levererar felaktigt A-mått. 

Vi ser också att systemet har problem att mäta de första axlarna vid tågpassage av SJ:s tåg och det 

antas bero på att systemet trimmats för hastigheter upp till 70 km/h. Högre hastigheter kan innebära 

databortfall i början av tågen då systemet inte hinner vakna.  

En annan begränsning i systemet idag är att är att hjulprofilmätare WheelView inte kan läsa de nya 

RFID-taggar som SJ och Trafikverket inför. Därför är det svårt att införa automatiska larm som 

meddelar fordons-ID och det är svårt (omöjligt) att trenda data på hjulen. 

En annan typisk observation är att vid samkörning av beräknad konicitet mot servicetidpunkter så är 

inte korrelationen helt tydlig. Det är därför tveksamt om den kan användas som styrande 

serviceparameter för de studerade fordonen av typ BFS9, BF4, B2 och WL4. Däremot verkar 

slitagetrendning för vissa punkter på hjulprofilen vara ett mer stabilt mått på hjulens slitage. 

Mätsystemet har i sin nuvarande version larm till LKAB på nyckelparametrar som flänsbredd, 

flänshöjd, dubbelfläns och hjulringens tjocklek och dessa skulle säkert fungera även för SJ:s tåg.  
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2 Inledning 
Dålig gång är ett delprojekt inom ramen för ePilot119-projektet (för mer information se 

http://www.epilot.se/) som initierats av SJ AB som kör passagerartåg för nattrafiken på övre 

Norrland. Delprojektet har skett i samverkan mellan SJ AB, Trafikverket, Luleå tekniska universitet 

och dess centrumbildning Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) och genomförts av Damill AB. Syftet med 

detta dokument är att leverera resultatrapport enligt kravspecifikation för delprojekt 004 ”Dålig 

gång”. 

2.1 Bakgrund 
Ett känt fenomen som tågresenären ofta upplever är att vagnen kränger från sida till sida med jämna 

intervaller. Krängningarna beror på att hjulens kontaktyta mot rälen förflyttas. Detta beror i sin tur 

på att hjulen på ett tågfordon har en konisk profil och är förbundna med en stel axel. Rullradien på 

höger och vänster hjul kommer att skilja sig åt, då hjulparen inte rullar på centrumlinjen. Då hjulen 

har samma rotationshastighet förorsakar radiedifferensen att hjulen girar, dvs. styr något i sidled. 

Efter ett tag kommer hjulparet att förskjutas åt andra hållet, och processen upprepas. Hjulparet 

kommer under detta förlopp att beskriva en rörelse som är sinusformad. Fenomenet kallas 

sinusgång.  Krängningens storlek påverkas och ökar, om profilen på hjulens och/eller rälens löpytor 

blir slitna. 

För att klarlägga om dålig gång beror på fordonets hjul eller banans räl behövs en okulär syn av hjul 

respektive räl. Ett sätt att klarlägga och få ett mått på fordonets instabilitet/dålig gångbeteende, är 

att mäta den ekvivalenta koniciteten. Har man koll på detta mått och därtill ansätter en 

underhållsgräns, erhålls en möjlighet att hantera den komfortrelaterade kundpåverkan som dålig 

gång innebär. Är det känt att fordonet har bra hjul kan den orsakade eventuella dåliga gången, 

istället bero på bristande spårläge, varpå en bättre underbyggd felanmälan om spårlägesfel kan ske. 

Mätning av hjulens konicitet görs idag manuellt och sker först efter det att fordonet har rapporterats 

ha dålig gång. Numera finns dock automatiserade utrustningar i spår som scannar hjulprofilerna på 

förbipasserandefordon, t.ex. WheelView hjulprofilscanner. Med data från en automatiserad mätning 

skulle man kunna köra mätningarna mer kontinuerligt, analysera, trenda förslitningsgrad och planera 

och utföra underhållet t.ex. omsvarvning av hjulen, innan det blir kundpåverkande. 

2.2 Mål och syfte 
Målet är att undersöka om det går att använda data från den automatiska hjulprofilmätaren 

WheelView i Sunderbyn på sträckan Boden-Luleå, för att mäta, simulera och analysera ekvivalent 

konicitet tillräckligt noggrant.  

Syftet är att trenda och analysera resultaten från dessa mätningar så att detta kan användas som ett 

beslutstöd för förbättrat underhåll av fordon och därmed öka komforten för passagerarna.  

 

http://www.epilot.se/
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3 Metod 
De metoder och aktiviteter som tillämpats i detta delprojekt för att undersöka möjligheten om det 

överhuvudtaget är möjligt att mäta ekvivalent konicitet och vad man får för noggrannhet, är listade 

nedan: 

1. Definiera vad ekvivalent konicitet är och identifiera vilka parametrar krävs för att beräkna 

detta. 

2. Identifiera vilka datakällor som levererar mätvärden för dessa parametrar.  

3. Beskriva förutsättningarna för att kunna använda automatiserad hjulprofilmätning samt 

att koppla mätningarna tillbaka till rätt hjul som passerat med hjälp av RFID (Radio 

Frequency Identification) och ATI (Automatisk Tåg Identifikation). 

4. Att göra rätt urval av de vagnar som skall ingå undersökningen. 

5. Hämta mätserier från hjulprofilscannern i Sunderbyn. Studera en trend från ett års 

datainsamling för ca 25 axlar i SJ-fordon. 

6. Dokumentera rälprofil i och vid hjulprofilscannern med hjälp av MiniProf i 3 punkter på 

vardera rälen inom 5 m avstånd. Likaså mäts spårvidden i dessa 3 punkter med linjal eller 

sola pass. 

7. Mäta hjulprofil och A-mått (back-to-back) hos minst 10 axlar (dvs. 20 hjul) hos SJ-fordon. 

Axlarna ska finnas med bland de 25 som trendas ovan. Mätningen genomförs med 

instrumenten MiniProf och/eller LaserView. Arbetet bedöms bli utfört på bangården i 

Luleå. 

8. Bygga en analysmodell för beräkning av ekvivalent konicitet. Data hos de mätta hjulen 

matchas mot rälprofildata via simulering. Ett program utvecklas som gör detta 

automatiskt på parvisa data och antagande om stela kroppar utan deformation. 

9. Analys av mätdatats kvalitet och den ekvivalenta koniciteten från simuleringen. Klarlägga 

mätnoggrannheten och repeterbarheten med aktuell utrustning. Detta då ett antaget krav 

på mätnoggrannhet är +- 0,05, utryckt i ekvivalent konicitet (UIC 519). Om det behövs, 

anpassa mjukvara/mätmetod/hårdvara för att kunna mäta.  

10. Efterföljande verifiering och kontroll metod/resultat, då på fordon som ingått i 

undersökningen med manuell kontrollmätning med MiniProf.  

11. Om testerna/resultatet faller väl ut, görs förslagsvis även test med en X2 fordon(t ex en 

”X2-sport”) för ytterligare verifikation.  

12.  Rapportskrivning, remiss, korrigering och slutförande. 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av begreppet ekvivalent konicitet 
Ekvivalent konicitet för hjul finns beskrivet i UIC 519 som är en gammal standard som numera ersatts 

av prEN15302. Bägge standarderna beskriver dock hur man mäter och beräknar ekvivalent konicitet 

på samma sätt.  

Begreppet konicitet är ursprungligen rullningsytans lutning hos ett koniskt hjul illustrerad i Figur 1. 

Lutningen anges som tan(Ƴ) och om båda hjulen på en axel har samma konicitet så kan axelns 

vaggande gång i spåret, den s.k. sinusgångens, beräknas med Klingels formel: 

 

där λ= våglängden för sinusgången, e=avståndet mellan hjulens kontaktpunkter på respektive räl och 

r0 är hjulens medelradie till kontaktpunkten på rälen. Sinusgången illustreras i Figur 2.  

 

 

Figur 1 - Illustration som visar några typiska paramtrar vid beräkning av ekvivalent konicitet. När y=0 är axeln i geomtrisk 
spårmitt medan yem är det sidläge där kontaktpunkterna får samma radie till axelmitt (r1=r2). Konicitet uttrycks som 
löpbanans lutning i axiell led och då uttryckt som kvoten a/b eller om man så vill, tanƳ. A-måttet som anger innermått 
mellan flänsar refereras ofta på engelska under namnet ”Back-to-back”. 

Nu är ju inte tåghjul normalt linjärt koniska som Figur 1 illustrerar utan löpbanan ändrar radie vid 

sidoförflyttning enligt någon mer eller mindre komplex funktion. Slitage kan dessutom med tiden ge 

helt olika profil på vänster och höger hjul. Trots det rullar axeln fortfarande med sinusgång i spåret 

och man vill då på något sätt kunna uttrycka hjulens medelkonicitet. Här kommer den s.k. 

ekvivalenta koniciteten in. Definitionen är att ekvivalent konicitet är den linjära konicitet som skulle 

ge samma våglängd hos sinusgången som den konicitet som för tillfället studeras. 

y=yem

y=0

r1r2
e

tan =a/bγ

a
b

γ

A-mått
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Figur 2 - En axel med koniska hjul beskriver vid rullning alltid en sidlägesmässig svängning runt jämviktsläget, yem. Detta 
kallas sinusgång. Våglängden på sinusgången, λ, styrs av hur koniska hjulen är. Större konicitet ger kortare våglängd. Vid 
symmetrisk profil på båda sidor blir yemin=yemax  men om det finns assymmetri hos endera hjul eller räl så uppstår 
skillnader.     

 

Det blir alltså därmed en slags medelkonicitet. Hur beräkningarna av ekvivalent konicitet ska göras 

framgår av standarderna UIC519 och prEN15302 där bilaga B är en steg-för-steg beskrivning för 

numerisk simulering av en rullande axel i spåret. Indata kan hämtas direkt från hjul- och 

rälprofilmätare med data i tabellform d.v.s. koordinater X+Y. Man behöver alltså inte en matematisk 

formel för profilernas utseende. 

Simuleringen har i huvudsak följande delmoment: 

1. Bygg ett dataprogram som parkerar axel+hjul mitt över spåret och sedan scannar 

kontrollerar var kontaktpunkten hamnar. I den positionen tilldelas axeln en sidlägesposition 

y=0 d.v.s. axeln befinner sig i geometrisk spårmitt. Man kan här notera att det behövs 

kännedom om båda hjulprofilerna, A-måttet, båda rälprofilerna och spårvidden för att göra 

simuleringen. Det går alltså inte att t.ex. beräkna ekvivalent konicitet utan att känna 

rälprofilerna som hjulen rullar på. 

2. Simuleringen i punkt 1 utökas därefter så att hjulradierna till kontaktpunkterna, r1 och r2, 

beräknas, se figur 3. Axeln sidförflyttas i små steg åt båda håll, ex y=y+/-0,01mm, och nya r1 

och r2 beräknas. Alla värden tabelleras för sidoförflyttningar upp till exempelvis +/-15 mm. 

Med denna simulering spåras också det axelsidläge där r1=r2. Det sidläget betecknas y=yem.  

3. Fortsatt simulering sker nu med data från punkt 2 och runt yem som motsvarar det 

gångdynamiska mittläget. Man flyttar tankemässigt ut axeln till en startpunkt i y-led på 

vanligtvis -3,0mm (till vänster) om yem. Punkten betecknas yemin. Axeln antas också vara riktad 

rakt fram i spårriktningen d.v.s. anloppsvinkel=0. Sedan låter man axeln flytta sig framåt i 

små inkrementella steg i simuleringen och för varje steg beräknas axelns nya position. Denna 

simulering körs framåt till axeln når maximalt y-läge åt andra hållet. Punkten betecknas yemax. 

Den sträcka axeln rullat är nu exakt halva sinusgångens våglängd λ. Startpunkten yemin valdes 

godtyckligt men den styr också vilken våglängd vi får på sinusgången. Därför måste man alltid 

ange för vilket yemin som sinusgångens våglängd beräknats. Vanliga förekommande 

startpunkter är -2,0mm eller -3,0mm där vi i denna rapport använt det senare alternativet. 

 

yem
yemin

yemax

L=λ
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Figur 3 - Simulering av hjulprofilernas laterala förflyttning över rälprofilerna 

 

Detta var i korta drag vad simuleringen enligt standarderna innebär. Standarderna innehåller även 

bilagor med testprofiler och därtill hörande konicitetsmått så man kan testa att beräkningarna 

fungerar korrekt. Några av de testprofilerna har nyttjats vid simulatorutvecklingen i det här 

projektet.  

Nyttan med att beräkna ekvivalent konicitet är inte idag ett svar på några fastlagda myndighetskrav 

utan det skulle vara en hjälp för trafikoperatör och vagnägare att få underhållslarm relaterat till 

åkkomfort. När hjulen slits blir den ekvivalenta koniciteten (tanY) högre och en vägledande 

allvarlighetsgrad har av SJ delats in enligt nedan: 

 OK   tanY ≤015  

 Bör bevakas  0,15<tanY≤0,20 

 Underhållslarm  tanY≥0,20 

Som summering av det som beskrivits ovan så är nödvändiga indata för beräkningen följande:  

 Rälsprofildata från höger och vänster räl samt spårvidd (i projektet mätt med MiniProf) på 

samma ställe som hjulprofilerna uppmättes. 

 Hjulprofildata från utvalda fordonsaxlar (i projektet mätt med WheelView) 

 Back-to-back-mått (i projektet mätt med linjal och med WheelView) 

 Ungefärlig hjulradie för utvalda fordon. 

 Ungefärligt avstånd mellan kontaktpunkterna, där hjul och räl ligger an (betecknas e). 

Vid denna undersökning har vissa parametrar försummats i beräkningen. Två sådana som har 

antagits påverka resultatet väldigt lite är: 

 Elastisk deformation i hjul/räl kontakten. 

 Lastens påverkan på axelns rakhet och också hjulets vinkel. 

Axelns vertikala vinkelförändring (tiltning) vid lateralförskjutning är en tredje parameter som normalt 

har väldigt liten betydelse men då arbetsinsatsen var ganska enkel så har vi ändå valt att bygga in den 
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förvridningen i simuleringsmodellen. Axeln betraktats som stelkropp och hjulens vrids enligt högra 

exemplet i Figur 4 

 

 

 

Figur 4 - Axelns lutning vid sidförskjutning kan hanteras på olika sätt. I enklaste fallet får hjulen ändra höjd utan 

vinkelpåverkan enligt illustration i mitten. I en mera detaljerad analys får hjulen vinklas med axeln enligt illustrationen 

till höger. 

4.2 Indata och datakällor 
Insamling av data för de olika aktiviteterna indelas enligt nedan, respektive datakälla presenteras 

därefter i underkapitel till kapitel 4.2: 

 Data som behövs för att beräkna och trenda ekvivalent konicitet är (se även figur 1): 

o Vagnens identifikationsnummer 

o Axelnummer för fordonets passage över hjulprofilscannern 

o Spårvidd 

o Back-to-Back mått (A-mått i figur 1), dvs. innermått mellan hjulflänsar 

o Avståndet mellan kontaktpunkterna på höger och vänster räl 

o Nominell hjulradie 

o Rälprofilen på höger och vänster räl på mätstället i Sunderbyn. Att känna till 

rälprofilen vid mätstället är en förutsättning för att kunna beräkna ekvivalent 

konicitet där, se kapitel 4.1. 

 Data som behövs för att kunna göra en jämförelse mellan levererad data från 

hjulprofilmätaren och manuellt uppmätt data med hjälp av MiniProf: 

o Hjulprofildata mätt med hjulprofilsscanner 

o Hulprofildata mätt med MiniProf 

 För att kunna identifiera eventuella momentana ändringar i de levererade trenderna för 

hjulprofil behövs underhållshistorik för fordonen. 

 För att välja ut lämpliga fordon ingående i undersökningen behövs uppgift på att dessa 

frekvent trafikerar sträckan.  

De datakällor som använts för att fånga in nödvändig indata är: 

 Hjulprofilscannern (WheelView) i Sunderbyn 

 JVTC forskningsstation Sävast  

 Radio Frequency Identification (RFID) och Automatisk tågidentifikation (ATI) 

 MiniProf-mätningar på bangården Luleå och vid scannern i Sunderbyn 

 Manuell mätning av back-to-back-mått 

 Underhållshistorik från SJ ABs underhållssystem Ford 
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Flange Height = Flänshöjd 

Flange Thickness = Flänsbredd 

Tread Wear = Urgröpning av löpytan 

Rim Thickness = Hjulets tjocklek 

 

4.2.1 Hjulprofilscanner WheelView  

Hjulprofilscannern har installerats i ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och LKAB Malmtrafik, 

där man gett LTU i uppdrag att lagra, analysera och se över datakvalitén på insamlad data. Damill AB 

har anlitats för underhåll av hjulprofilscannern. Scannern är av fabrikat WheelView och har levererats 

av det amerikanska företaget Beena Vision Systems, som också är ansvarig för kalibrering av 

scannern. Scannern är installerad i rakspår norr om Sunderby station. Mätstationen finns på bandel 

119 (Boden-Luleå) vid spårkilometer 1163+564. Spåret består av UIC60 räl med inläggningsår 1994. 

Spåret är byggt på betongsliprar, max axelvikt är 30 ton, max hastighet är 130 km/h för A-tåg och 140 

km/h för B- och S-tåg. Det genomsnittliga tonnaget är 17 MBRT/år. 

Hjulprofildetektorn mäter och registrerar profilen på hjulen och läser, med hjälp av laser, in värden 

på flänsen och löpytan se Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Mått som registreras av WheelView, (Thönnhed, 2014) 

Hjulprofilscannern har en larmfunktion som e-postar felmeddelanden till operatören, LTU och Damill 

AB. Operatören bestämmer själv om och vilka åtgärder ska göras, dvs. att planera in vagnar/lok för 

översyn/reparation innan det har hunnit bli så stora fel så att de stör trafiken på banan eller skadar 

anläggningen, framförallt minimera riskerna för urspårning. I Figur 6 visas en illustration över 

WheelViews arbetssätt och Figur 7 visar installationen i spår. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Illustrativ bild över WheelViews arbetssätt (källa: www.beenavision.com) 
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Figur 7 – WheelView mätstation i Sunderbyn (Foto Ulla Juntti) 

Då hjulprofilmätaren installerades som ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och LKAB, har 

hjulprofilmätaren kalibrerats efter malmtågen vilka går med en max hastighet på 60 km/h hos 

lastade tåg och 70 km/h hos tomtåg. 

En gång per år kalibreras hjulprofilmätaren genom besök från leverantören Beena Vision. 

Kalibreringen går till så att en schackmönstrad målad plåt ställs på rälen framför mätkamerorna och 

ett antal bilder fotograferas. Plåten flyttas några centimeter längs spåret och den lutas i olika vinklar. 

De fotograferade schackmönstren sparas på mätdatorn varefter Beena Visions experter i USA 

kopplar upp sig på distans och analyserar resultatet samt gör eventuella ändringar i systemet. De 

senaste årens kalibreringar har gjorts 2013-09-26 respektive 2014-10-31.  

WheelView har inbyggda RFID-läsare som kan identifiera LKABs vagnar men de klarar inte den nya 

RFID-standarden som Trafikverket och SJ inför. Trafikverket har däremot en separat RFID-avläsare för 

fordonsidentifikation i Sunderbyn men WheelView saknar anslutning mot den. Därmed saknas 

automatisk fordonsidentifiering av SJs fordon i WheelView idag. 

4.2.2 Automatisk tågidentifikation via JVTCs forskningsstation i Sävast 

Forskningsstationen som är belägen strax söder om Sävast i en kurva med radien 484 m, har varit i 

drift sedan 2006. Stationen ägs av Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet 

men underhålls och har utvecklats av Damill AB. Stationen har sedan start loggat spårkrafter, 

passager och tonnage från förbipasserande tåg och kopplar mätdata till fordonsnummer via RFID och 

ATI.  Forskningsstationen uppgift är att leverera data till JVTC forsknings- och utvecklingsprojekt.  

I detta delprojekt har data från forskningsstationen använts för att göra rätt urval av de fordon som 

ska ingå i undersökningen genom att kontrollera hur ofta dessa passerat Sävast. Forskningsstationens 

RFID/ATI-utrustning för har även använts för att identifiera de vagnar/axlar som uppmätts i 

hjulprofilscannern i Sunderbyn.  

Att kunna koppla uppmätt data till rätt fordon och hjul är en grundförutsättning för att kunna 

genomföra denna undersökning. Mätdatat från Sävast innehåller information om fordonsindivider 

där axlar från fordon är kopplade till en viss identitet enligt European Vehicle Number (EVN). 

Identiteten bestäms utifrån de RFID-taggar som sitter på fordonen, se Figur 8, röd cirkel. 



 Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
14 (40) 

 
Eftersom axelföljden för en tågpassage i Sävast är identisk med en passage i Sunderbyn går det att 

åtminstone manuellt sammankoppla WheelViews axeldata med axeldata i Sävast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – SJ-fordon 5209 försedd med RFID-tagg, nödvändigt för identifiering, matchning och trendning. 

4.2.3 MiniProf profilmätare 

Miniprof är en mätutrustning som utvecklats av Greenwood Enginering som kan mäta både hjul- och 

rälprofil, se Figur 9. Data lästes in från MiniProf-PDA och konverterades sedan i MiniProf Pc-

programvara till xls-filer.  

 

Figur 9 – MiniProf Rail, utrustning för att mäta räl- och hjulprofil 

 

4.2.4 Back-to-Back mätning (A-mått) 

Kontrollmätning av Back-to-Back mått genomfördes på Luleå bangård med hjälp av två stycken 

meterlånga stållinjaler, där 1 000 mm-längden för den ena linjalen lästes av mot det mått som den 

andra linjalen visade samt adderades med 1 000 mm, se Figur 10.  
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Figur 10 - A-måttet eller back-to-back måttet har mätts med 2 st stållinjaler som hålls parallellt. Mätnoggrannheten 
bedöms vara ca +/- 2mm 

Mätnoggrannheten bedömdes till +/- 2mm i denna avläsning. Noggrannheten påverkades t.ex. av 

rost och smuts på mätytorna, linjalernas rakhet och slutligen den manuella avläsningen av linjalerna.  

4.2.5 Underhållshistorik för fordon 

SJ AB använder Ford som underhållssystem. I det finns lagrad information om  underhållsaktiviteter 

per fordonsindivid som eventuellt borde synas som momentana förändringar i trenderna för 

ekvivalent konicitet och hjulprofil (se även bilaga B). Dessa underhållsaktiviteter är: 

1. Rapporterad lagerrevision 

2. Montage av hjulpar 

4.3 Fordonsidentifikation och urval av fordon 
För att möjliggöra användandet av forskningsstationens fordonsidentifikation konstruerades ett 

program skrivet i LabVIEW. Genom att jämföra tågpassagens riktning och tidpunkt vid 

forskningsstationen i Sävast kunde matchning ske mot data från WheelView i Sunderbyn. 

Strategin för att välja minst 25 axlar (4 axlar per fordon) som skulle ingå i undersökningen skedde 

stegvis:  

 I steg 1 undersöktes vilka fordonsindivider som stod ”parkerade” på Luleå bangård i avvaktan 

på vidare avfärd mot Boden.  

 I Steg 2 kontrollerades hur ofta dessa passerade forskningsstationen i Sävast.  

 I steg 3 kontrollerade om dessa hade genererat höga spårkrafter vid passage i Sävast 

 I steg 4 kontrollerades om det fanns mätdata från dessa fordons passager i hjulprofilscannern i 

Sunderbyn. Tyvärr visades det sig att mätdatat innehöll felkod 66562 och 73729 för axlarna i 

början av tågpassagen vilket medförde att mätdata för lok ej kunde erhållas, se Figur 11. 

 I steg 5 gjordes urval av ett antal fordon.  

Detta resulterade i att åtta vagnindivider valdes ut (se tabell 1) motsvarande 32 axlar med marginal 

för att klara kravet 25 i kravspecifikationen. 

A-mått
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Figur 11 - Bilden visar de i mätningen bortfallna hjulen som ljusgråa punkter räknat från tågets början. Notera att detta 
visar hjul. Axelföljend blir således 1,1,2,2,3,3 osv 

 

4.4 MiniProf-mätningar för hjul och räl samt mätning av spårvidd 
MiniProf-mätningarna på hjul har genomförts då vagnarna parkerats på Luleå bangård. Mätningarna 

genomfördes på vagnens samtliga fyra hjul.  På varje hjul genomfördes två mätningar med minst 90 

graders skillnad, se Figur 12. De rödmarkerade områdena har valts pga. utrymmes- och komfortskäl. 

Vid mätning av många axlar var det oftast lättare att mäta på ovansidan hjulet, men på exempelvis 

loken kunde bara den undre delen av hjulet mätas pga. brist på utrymme. 

För att dokumentera mätstationens rälprofil har MiniProf-mätningar genomförts i spåret på tre 

punkter inom 5 meter på vardera rälen, se Figur 13. Position 1 har markerats med blå linje, position 2 

som är mitt för hjulprofilscanner är markerad med röd linje och position 3 med grön linje. Avståndet 

mellan linjerna är ca 2,5 m. De uppmätta profilerna vid respektive position har ritats in i Figur 14 och 

Figur 15 för vänster respektive höger räl, se även bilaga C. Genom att mäta på tre ställen längs 

vardera rälen erhålls ett spridningsmått för hur sliten rälen.  

Vid beräkning/simulering av ekvivalent konicitet har rälsprofilen för den mittersta positionen (nr 2) 

använts. 



 Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
17 (40) 

 

Figur 12 - Hjulprofilmätning på hjul. 

 

I samband med rälprofilmätningarna i position 1 till 3, mättes och också spårvidden med ett solapass. 

Resultatet presenteras i tabell 1. Spårvidden ska vara 1435 mm men får variera + 2 till + 3 mm och 

upp till – 30 mm, beroende på banans hastighetsklass (TDOK 2013:0347, Banöverbyggnad – spårläge 

– krav vid byggande och underhåll).  

 

Figur 13 -– WheelView mätstation i Sunderbyn sedd i riktning mot Luleå. Vänster och höger räl är då definitionsmässigt 
orienterade såsom bilden. De tre mätpositionera för spårviddsmätning är markerade med blå, röd och grön linje. 
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Figur 15 - Höger rälprofil i Sunderbyn. Mätdata visas 
från alla tre mätpositionerna 

 

  

 

  

Figur 14 – Vänster rälprofil i Sunderbyn. Mätdata visas 
från alla tre mätpositionerna 



 Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
19 (40) 

 
Tabell 1 – Rälprofiler och spårviddsmått mätta vid hjulprofilscannern i Sunderbyn 2014-05-28. 

Mät 

Position 

Spårvidd [mm] Avstånd från 

WheelView 

[m] 

Filnamn vänster räl 

(Se även bilaga C) 

Filnamn för höger räl 

(Se även bilaga C) 

1 1440,0 -5 20140528-00101.csv 20140528-00501.csv 

2 1437,5 0 20140528-00701.csv 20140528-00801.csv 

3 1439,5 +5 20140528-01201.csv 20140528-01401.csv 

 

4.5 Analys och trendning av data från hjulprofilscannern 
Datat söktes igenom och tåg-passager där det utvalda fordonet fanns med, filtrerades ut. Data som 

markerats som felaktigt kasserades. För varje passage filtrerades endast det utvalda fordonets axlar 

ut.  

Axlarnas hjulprofil-data sorterades sedan beroende på tåg-passagens färdriktning och om fordonet 

körde med A- eller B-änden först. Detta för att kunna spåra varje hjul till rätt position i fordonet och 

koppla det till rätt graf i WheelView (WV). 

De sorterade profilerna adderades till en lista, i kronologisk ordning, som sedan undersöktes och 

passager valdes manuellt ut för att skapa en trend för det utvalda fordonets axlar. En manuell 

utsortering har varit tvungen att användas för ev. felmatchningar eller feltaggningar av fordon, vilket 

normalt resulterar i en totalt avvikande hjulprofil.   

Baserat på antal funna passager skapades en hjulprofil-trend samt ekvivalent konicitetstrend. För 

utvalda fordon med för få passager gjordes ingen trend. 

Hjulprofil- och ekvivalent konicitets-trenden skapades och sparades till fil. Trendfilerna bearbetades i 

MS Excel för att få en överskådligare vy. 

4.6 Resultat från genomförda beräkningar, mätningar och jämförelser 
Av de 32 axlar som valdes att ingå i undersökningen har det varit möjligt att genomföra hjulprofil- 

trendning för 24 axlar, ekvivalent konicitetstrendning för 6 axlar, back-to-back måttet har uppmätts 

för 20 axlar samt trendats med hjälp av uppmätt back-to-back mått från hjulprofilscannern. 

Profiljämförelse har genomförts vid 32 tillfällen. Sammanfattningsvis har 24 axlar varit möjliga att 

följa. 

I tabell 2 finns en sammanställning över genomförda mätningar, trendningar och jämförelse.  
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Tabell 2. Urval av vagnsindivider samt resultat av uppföljning. WV är en förkortning för WheelView. Hänvisning till figur i 
bilaga A och B anges i parentesen.  

Vagn id Vagn-

typ 

Hjulprofiltrend 

period från WV 

Ekvivalent 

konicitetstrend 

Back-to-back-

mått/axel och 

trend 

Profil-

jämförelse 

WV-

MiniProf 

Under-

hålls-

historik 

SJ5206, 

507487730016 

BFS9 20130731-

20140714 fler än 26 

passager, (A30-A45) 

20130731-20140714, 

endast axel 1, 54 

passager,       (A1-A2) 

1: 1358  2: 1358  3: 

1356  4: 1358 

(A3) 

Ja 

(A4-A29) 

Mon 

(B3) 

SJ5208, 

507487730032 

BFS9 20130810-

20140709 fler än 26 

passager (A74-A89) 

20130810-20140709, 

endast axel 1  39 

passager,     (A46-

A47) 

1:1357 2:1357 

3:1358 4:1357 

(A48) 

Ja 

(A49-A73) 

Mon 

(B4) 

SJ5209, 

507487730040 

BFS9 20130801-

20140729 fler än 26 

passager (A97-

A112) 

20130801-20140729, 

endast axel 1 243 

passager, (A90-A95) 

(A96)   

SJ5405, 

507482730011 

BF4 20130801-

20140731 fler än 26 

passager (A118-

A133) 

20130801-20140731, 

endast axel  1     126 

passager, (A113-

A116) 

(A117)  Mon 

(B5) 

SJ5477, 

507459734772 

BC4   1:1357 2:1358 

3:1357 4:1357 

20140729 

alla axlar 

(A134-A159) 

Mon 

(B6) 

SJ5542, 

507421730049 

B2 20130731-

20140520 fler än 26 

passager (A163-

A178) 

20130731-20140520, 

endast axel 1 57 

passager,  (A160-

A161) 

1:1357 2:1358 

3:1357 4:1358 

(A162) 

 Mon 

(B7) 

S5581, 

507471730022 

WL4 20131103-

20140727 fler än 26 

passager (A182-

A197) 

20131103-20140727, 

endast axel 1 41 

passager    (A179-

A180) 

(A181)  Mon 

(B8) 

SJ5581, 

507471735971 

WL4   1:1358 2:1358 

3:1358 4:1358 

20140721 

(A198-A233) 

Mon 

(B9) 

 

4.6.1 Hjulprofiljämförelse WheelView-Miniprof 

De matchade data-filerna från Sunderbyn kopplades ihop med de manuella mätningarna på 

bangården i Luleå som utfördes med MiniProf, se Figur 16. Mätningarna genomfördes vid två 

tillfällen under tiden för undersökningen. Data hämtades för ungefär samma tidpunkt från båda 
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systemen. I Figur 17 till Figur 20 presenteras exempel på hur resultatet kan se ut. Notera att 

huvudsakligen har två mätningar gjorts med MiniProf, på två positioner per hjul. 

 

Figur 16 – Miniprof Wheel 

 

Med det specialutvecklade matchnings- och simulerings-programmet lästes data från mätstationen i 

Sävast in, filtrerat på datum så nära som möjligt den tidpunkt som de manuella mätningarna (med 

MiniProf på bangården i Luleå) gjordes. Specifika fordonsindivider filtrerades ut från de 

passagetillfällen som de observerats i Sävast. 

Sedan spårades motsvarande hjul upp i datafilerna från WheelView. Alla hjulprofiler är lagrade per 

tåg och i löpande axelnummer. Rätt tåg spårades genom förväntad tidsskillnad mot Sävast med 

hänsyn tagen till färdriktning och hastighet. 

För att enklare jämföra differenserna mellan WheelView och MiniProf valdes fem specifika 

skärningspunkter ut, längs med profilerna enligt de markerade rutorna i Figur 17. 

 

Figur 17 - Ett exempel på en profiljämförelse med data från WheelView och MiniProf där specifika skärningspunkter finns 
utmärkta. WheelView visar här mera slitage på hjulets ytterkant (höger sida). 

Rutorna indikerar specifika skärningspunkter i Y- och X-led och har benämnts Y~25, X~35, X~60, X~90 

och X~100 mm. Bokstaven X eller Y anger om måttet är vertikalt eller horisontellt och talet 25-100 

anger X-koordinat i mm mätt från flänsens baksida. De extraherade mätetalen visas noggrannare i 

Figur 18. Ett negativt värde i Figur 18 innebär att WheelView indikerat större hjulsslitage än Miniprof 

d.v.s. att hjulprofilen ligger lägre.  
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Figur 18 - Ett diagramexempel som visar differensen WheelView minus MiniProf-mätning för två hjul på 
samma axel? 

Figur 19 - Ett exempel på profilskillnader för vänster hjul, 
där två MiniProf-mätningar gjorts på varje hjul (förutom på 
axel 4).  A=axel, SV= Sida Vänster, SH=Sida Höger 

Figur 20 - Ett exempel på profilskillnader för höger hjul, där 
två MiniProf-mätningar gjorts på varje hjul (förutom på axel 
4).  A=axel, SV= Sida Vänster, SH=Sida Höger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett intresse har också funnits att se om de specifika skärningspunkternas profilmått skiljer sig åt 

mellan den vänstra och den högra sidan av spåret.  Genom att enbart ta värden från respektive sida 

kunde graferna i Figur 19 och Figur 20 skapas. Y-axeln är differensen WheelView minus MiniProf 

jämfört i 2 punkter på respektive hjul. Största spridningar inträffar för punkterna X90 och X100. 

Differensen verkar ibland slå asymmetriskt mellan vänster och höger hjul och då främst för 

mätpunkterna X90 och X100. När WheelView gett ett undermått på vänster sida ger den samtidigt 

övermått på höger sida. De största avvikelserna uppgår till +0,6mm/-1,5mm. Med antagande om att 

Miniprof mäter korrekt så är det här ett uttalande om noggrannheten hos WheelView.  

Repeterbarheten mellan flera mätningar kallas däremot precision och den redogörs för i senare 

kapitel. 

 

 

En kraftigt avvikande hjulprofil för axel 4 i fordon SJ 5597 har noterats. Anledningen till denna 

avvikelse är oklar, då det verkar vara MiniProf-mätningens profil som är den avvikande. En förklaring 

kan vara att en axel i fordonet bytts ut. Det som talar emot det, är att axeln som blev utbytt hade 
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bättre hjulprofiler än ersättaren. Den mänskliga faktorn med förväxling av axel/fordon i mätdatat kan 

också vara en orsak alternativt att WheelViews axelräknare har räknat fel på axlar.  

 

4.6.2 Hjulprofiljämförelse WheelView-Nominell profil 

I föregående avsnitt jämfördes hjulprofilerna från WheelView med profiler mätta med Miniprof. Vi 

har också valt att jämföra uppmätta profiler från WheelView på nymonterade hjul med den 

nominella profil som hjulen svarvats för. För de här redovisade hjulen gäller en nominell profil som 

heter S1002/RP2. Den här jämförelsen har begränsats till att studera konicitet hos hjulprofilen i 

området 105<x<120mm där referensprofilen har en konstant konicitet på 6,67%. Redovisade grafer 

visar differensen mellan referensprofil och uppmätt profil d.v.s. negativa värden motsvarar en större 

uppmätt konicitet från WheelView. I  kan vi se att konicitetens avvikelse ligger inom +1,2/- 2,0 datat

%. Detta gäller alltså för mätpunkterna med x mellan 105-120mm där mätfelet normalt är större än 

man får nära flänsen. Den här jämförelsen syftar liksom föregående kapitel till att bedöma 

mätnoggrannhet. Repeterbarheten mellan flera mätningar kallas däremot precision och den 

redogörs för i senare kapitel. 

  

 

Figur 21: Referensprofilens konicitet minus WheelViews konicitet för hjulen hos fordon SJ5206. I princip samtliga hjul har 
mätts med större konicitet. Avvikelsen minskade efter 2013-09-09, troligen pga. av att mätstationen kalibrerats i 2013-
09-26.     



 Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
24 (40) 

 

.  

Figur 22: Referensprofilens konicitet minus WheelViews konicitet för hjulen hos fordon SJ5208.    

 

Figur 23 - Referensprofilens konicitet minus WheelViews konicitet för hjulen hos fordon SJ5209.     
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Figur 24 - Referensprofilens konicitet minus WheelViews konicitet för hjulen hos fordon SJ5405.   

 

Figur 25 – Referensprofilens konicitet minus WheelViews konicitet för hjulen hos fordon SJ5581. Enbart första axeln 
byttes 2013-11-27 och 2014-07-02. Axel 2 och 3 byttes 2014-06-09. 

Vi ser att lutningen på nymätta hjulprofiler i WheelView direkt efter svarvning/utbyte av hjulpar kan 

avvika från nominell referensprofil samt mellan axlar i fordonet. Det gäller åtminstone mätningen 

2013-09-09. Senare mätningar sprider mera symmetriskt runt korrekt referensvärde. Det kan vara så 

att kalibreringen av WheelView 2013-09-26 minskade felet i WheelView. 
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4.6.3 Hjulprofiltrend WheelView  

Med hjälp av data från upprepade passager över hjulprofilscannern trendades hjulens förslitning 

under i genomsnitt ett års tid. De uppmätta hjulprofilmåtten per vagn har märkts med ID-nummer, 

axelnummer och sida (vänster, höger) och passage presenteras som exemplet i Figur 26. Listan i 

högra kanten anger tidpunkt för de olika passagerna, men denna är inte komplett, då det endast 

finns presentationsutrymme för 26 passager. De mörkblåa linjerna presenterar de äldsta 

tidpunkterna medan de ljusblå linje är mer nyligt uppmätta. Språnget för graferna i punkt Y˜25 

indikerar att hjulet har åtgärdats t.ex. bytts ut eller svarvats.   

 

Figur 26 – Ett exempel på en hjulprofiltrend.  

I Figur 27 har respektive skärningspunkt trendats över tid samt kompletterats med information om 
när underhållsaktiviteter genomförts, markerade med svarta trianglar. Det motsvarar tidpunkter då 
axel monterats efter någon slags underhållsåtgärd såsom t.ex. axelbyte. Vintermätningar verkar visa 
större variation i punkten Y25 vilket kan bero på snö eller isbeläggning på flänsen, men det är förstås 
bara ett antagande. Måtten verkar variera ca +/- 0,5mm i trenderna utom vid underhållsåtgärd då 
man av naturliga skäl ser tydliga språng. Det här belyser mätningarnas repeterbarhet. Även kallat 
precision.    
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Figur 27 – Ett trendexempel för måttförändring över de specifika skärningspunkterna på hjulprofilen.  

 

4.6.4 Beräkning av ekvivalent konicitet 

För att kunna bedöma hjulens konicitet och kondition har en korrekt hjulradie varit nödvändig. Den 

verkliga radien mäts inte i WheelView varför man måste hitta en alternativ metod för 

radiebestämning. Eftersom absolutvärdet är ointressant men radieskillnaden mellan vänster och 

höger sida är viktig så fungerar det att arbeta med en referenspunkt på vartdera hjulet som 

förutsätts sitta på exakt samma avstånd från axelcentrum. Ett problem har varit att hitta den 

referenspunkten som inte flyttas med deformation eller hjulslitage. Vi har först antagit att 

hjulflänsens topp har ett avstånd till axelcentrum som förblir oförändrad med tiden. Dock har vi sett 

att materialförflyttning mot flänstoppen förekommer hos fordonen vid denna undersökning, vilket 

då kan störa resultatet. Att använda en referenspunkt som förändras med tiden går inte när den 

ekvivalenta koniciteten ska beräknas. För denna undersökning användes därför istället en specifik 

position i lateralled, på flänsen, där vi ser att deformationen varit liten eller obefintlig. Den 

positionen valdes till position x=10 mm räknat från hjulets innersida.  

Förändringen mellan referenspunkten och kontaktpunkt för höger och vänster hjul jämförs i 

simuleringen för varje lateral position hos axeln och en skillnad i hjulradie räknas ut. Denna skillnad i 

varje lateral punkt ger oss data för att beräkna hjulens kontaktradieförändring (KRF). I tabell 3 

sammanställs viktig indata och utdata som är nödvändig för att beräkna ekvivalent konicitet. 
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Tabell 3 – Exempel på in- och utdata vid simulering baserat på WheelView mätta profiler. 

Beteckning Värde Typ av data 

ID (fordons/vagnsidentifikationsnummer). 732325_507487730040 Indata 

Axel nummer. 1 Indata 

Datum. 2013-08-01 17:29 Indata 

Yemax [mm] (Lateralt maxläge för axeln under simulering). 5,8 Utdata 

Yemin [mm] (Lateralt minläge, vald startpunkt för axeln 

under simulering). 

-3 Indata  

Y0 [mm] Lateral förskjutning från spårmitt där R1=R2. -2,502 Utdata 

Spårvidd  [mm]. 1437,5 Indata 

A-mått  [mm] Innermått mellan hjulflänsar, se fig 1. 1360,04 Indata 

Ekvivalent konicitet [dimensionslöst]. 0,196 Utdata 

e [mm] avståndet mellan kontaktpunkterna på vänster och 

höger räl. 

1500 Indata 

r0 [mm] nominell hjulradie. 450 Indata 

Uppmätt rälprofil i hjulprofilmätaren i Sunderbyn. Miniprofdata, se figur 

13, 14 och bilaga C 

Indata 

 

Figur 28 visar exempel på data från simuleringen där skillnaden i hjulradie plottas mot 
lateralförskjutning av axeln. X-skalan visar axelns laterala förskjutning från Y0 dvs. Ye.  Lokala språng i 
grafen beror på att även kontaktpunkten mellan hjul och räl gör ett språng t.ex. vid momentant byte 
av kontaktpunkter.  Y-axeln visar differensen mellan R1 och R2. 
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Figur 28 – skillnad i hjulradie plottad mot lateralförskjutningen. 

Ett annat exempel från simuleringen visas i Figur 29. Där ser man hur attackvinkeln förändras med 

axelns lateralförskjutning då man startat en rullning med startvillkor y=-3mm/AoA=0. Parabeln är 

inte symmetriskt vilket beror på att hjul och/eller räl har olika slitagebilder på respektive sida av 

axeln.  

 

Figur 29 – Angle-of-Attack (attackvinkel, anloppsvinkel) redovisas här för sinusgången.  

Resultaten från den ekvivalenta konicitetsberäkningen presenteras i en tabell (Se Bilaga A) från vilket 

två grafer genereras per simulerad axel. De graferna visas som exemplen i Figur 30 och Figur 31. Figur 

30 visar trenden för den ekvivalenta konicitet för perioden 20130801–20140731 där underhåll på 

axlarna har genomförts vid de svarta trianglarna. Det är svårt att se ett klart och stabilt mönster i 

kurvan vid andra servicetillfället. Sammantaget finns indikationer på högre värden för ekvivalent 
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konicitet under de kalla årstiderna. Konicitetsmåttet varierar typiskt +/-0,05 under de delar av 

trendad period då koniciteten förväntas stabil eller ha långsam förändring. Det här bedömer vi är 

precisionen hos WheeelView vid beräkning av den ekvivalenta koniciteten. 

  

 

 

Figur 30– Trend för ekvivalent konicitet för en axel hos SJ5405_507482730011. De små svarta trianglarna anger 
servicetillfällen när axeln demonterats. Koniciteten minskar efter första servicetillfället men ökar efter andra. Det är 
svårtolkat och eventuellt så har vi inte tillgång till all serviceinformation.  

I Figur 31 visas hur A-måttet eller back-to-back-måttet enligt WheelView varierat under samma 

tidsperiod. Notera att trendningen av back-to-back-måttet har stämt någorlunda väl (1360mm) i 

början av testperioden, innan oktober 2013, och sedan ökat och blivit för högt i början av oktober 

2013. Sedan i slutet av oktober 2013 gick back-to-back-måttet ner till en för låg nivå jämfört med det 

verkliga måttet. 

Det här mätfelet är genomgående på alla studerade fordon och tyder på ett kalibreringsfel i 

WheelView. Beena Vision har inte lämnat någon information om eventuellt fjärrgenomförda 

kalibreringar under tidsperioden. Den här variationen är helt orimlig och förstör 

konicitetsberäkningen om den används. Därför har vi i all vår simulering, inklusive den som visas i 

Figur 30, lagt in ett statiskt värde på 1360mm.    
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Figur 31 Trend för Back-to-Back mått. Systemet har kalibrerats av leverantören Beena Vision 2013-09-26 och det verkar 
vara vid den tidpunkten som Back-to-Back måttet ökat tvärt från en korrekt nivå på 1360mm och upp till 1380mm på 
dessa fordon. Några veckor senare har en korrigering gjorts till en ny nivå med för låg nivå, 1345mm. Den inställningen 
gällde sedan fram till slutet av vår studerade period.   

 

4.6.5 Verifiering och kontroll av simuleringsmodellen för beräkning av ekvivalent 

konicitet 

För att kontrollera att den utvecklade simuleringsmodellen för ekvivalent konicitet levererar rätt 

resultat så har den testats på fyra hjulprofiler betecknad R-UIC519-A/B/H/I och med en rälprofil S-

UIC519-A. Dessa profiler finns beskrivna i båda standarderna UIC519 och prEN15302 under bilaga D. 

Förväntade konicitetsmått vid simulering finns sedan angivna i samma standarder under bilaga E. Vår 

simulering gav de resultat som presenterad i tabell 4 där även tabellerade värden från pEN15302, 

bilaga E har bifogats. 

Som synes i tabell 4 så avviker vår simulering som bäst ca 3 % från referenssvaret men i vissa fall ökar 

felet avsevärt. Ett sådant fall är t.ex. hjulprofilen R-UIC 519-B med start i läge y=-3,0mm. Även med 

kompensation för axellutning så uppgår procentuella felet till 34,1% överskattning. Det här beror på 

att den aktuella profilen har ett kontaktband som gör stort språng och växlar kontaktpunkt just vid 

y=+/-3,0mm. Språnget innebär stor ändring i rullningsradie, se Figur 32, och det påverkar 

simuleringen markant beroende hur respektive simulering hanterar övergången. Om simuleringen 

inkluderar ett enda steg i området med större radieskillnad blir den ekvivalenta koniciteten helt 

annorlunda jämfört med om den startar innanför språnget. Vi vet inte exakt hur 

referenssimuleringen arbetat vid övergången men helt klart skiljer sig beräkningarna just i den 

punkten. Man kan bekräfta detta genom att flytta startpunkten till y=-3,1mm då resultaten åter börja 

konvergera.  Om man flyttar simuleringens start till ex y=-3,1mm blir differensen i ekvivalent 

konicitet -16,5% och flyttar vi starten till y=-3,2mm blir differensen i ekvivalent konicitet -8,9%. 

Betydelsen av språnget minskar därmed snabbt.    
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Tabell 4 – Referenstestning med exempel från standard prEN15302:2007. Vår simulering av ekvivalent konicitet redovisas 
i kolumnen ” tanγe (simulation)”. Kolumnen ”Differens” visar procentuell avvikelse mot de resultat som anges gälla i 
standarden. 

Hjulprofil Rälprofil yemax 
[mm] 

yemin 
[mm] 

 tan γe (prEN 
15302:2007) 

tanγe 
(simulation) 

Differens i % 

R-UIC 519-A S-UIC 519-A 3 -3 0,188 0,193294* +2,7 % 

R-UIC 519-A S-UIC 519-A 3 -3 0,188 0,193268 +2,7% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 1 -1 0,025 0,023672* -5,6 % 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 1 -1 0,025 0,026073 +4,3% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3 -3 0,058 0,038211* -34,1% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3 -3 0,058 0,027200 -53,4% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3,1 -3,1 0,097 0,081251* -16,5% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3,1 -3,1 0,097 0,077432 -20,6% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3,2 -3,2 0,128 0,116608* -8,9% 

R-UIC 519-B S-UIC 519-A 3,2 -3,2 0,128 0,113612 -11,7% 

R-UIC 519-H S-UIC 519-A 3 -3 0,245 0,272719* +11,3% 

R-UIC 519-H S-UIC 519-A 3 -3 0,245 0,271298 +10,6% 

R-UIC 519-I S-UIC 519-A 3 -3 0,489 0,504353* +3,1% 

R-UIC 519-I S-UIC 519-A 3 -3 0,489 0,496476 +1,4% 

Simulering steglängd: 0,001 [mm]. *=kompenserat med axellutning  

 

 

Figur 32: Skillnaden i rullningsradie mellan vänster och höger hjul vid sidoförflyttning i simulering med hjulprofil R-UIC 
519-B. Just vid y=-3,0mm och y=+3,0mm så sker ett språng i radiedifferens som påverkar simuleringsresultatet avsevärt.  
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4.7 Systemleverantörens kommentar 
Eftersom flera observationer i det här projektet berör den tekniska funktionen hos WheelView så har 

vi låtit systemleverantören Beena Vision svara på några frågor. De anges nedan i originalspråk med 

svaren redovisade direkt efteråt.    

Frågepost skickat till Beena Vision System Inc.: 

On behalf of SJ and Trafikverket in Sweden, we have the mission to evaluate quality of data from 

Sunderbyn. The major question is if data from current station can be used for calculation of 

equivalent conicity including trending over time. We have come to the conclusion that it is not 

feasible on SJ:s passenger trains with the current system but we first want your comment before we 

write it into the report. The restrictions and problems found are: 

1. First loco axles of the SJ locos are often missing in the analysed data.  Might be caused by the 

higher speed of these trains. We don't have exact speed readings but we guess around 90-

100km/h. They have to start and stop on the nearby station.  

2. Back-to-back gauge data has varied a lot during autumn 2013. There are dates when the B-t-

B gauge has suddenly changed and these dates are not only on the official calibration date 

2013-09-26. Maybe you have done remote calibration from U.S. without flagging, see the 

attached file. 

3. When comparing profiles with Miniprof on same wheels (many examples taken) we can see 

phenomena that are asymmetric for Left/Right wheels. It seems like it is tilting the profiles. If 

WheelView indicates e.g. 1,5mm less wear on the outer end of rim on left side wheel, it 

indicates roughly 0,4 mm more wear on outer end of rim on right wheel. If it measures 

correct on left side, it seems to do so on right wheel as well. The zones around flanges seem 

to be carried out very well in most cases. This observation has been found also the other way 

around so it is not a static behaviour when related to near/far side. We guess that this might 

be caused by the actual lateral axle position of each axle and the transformation of your laser 

images to profile data. Maybe the calibration has not been adequate. Please notice that our 

data covers the period mid of 2013 to mid of 2014.    

We know that the WheelView system in Sunderbyn has not been bought from you with any conicity 

measurement functionality but SJ still wants to know if the data presented today is good enough for 

such calculations. For the moment, it does not seem to be so. The extracted standard parameters on 

flange thickness, height, rim thickness and hollow wear on LKAB trains are supposed to be OK as far 

as we know. That part is not included in our evaluation.       

Svarspost från Dr Kambiz Nayebi, VD för Beena Vision Systems, Inc.: 

A similar system in Helsinki is being used to successfully calculate the conicity. But that is under more 

stable conditions with more stable train speeds. Our more recent models are better suited to do  this 

kind of study, with higher processing rate, less sensitivity to speed changes, multiple profile 

measurement, etc. 
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But overall, for the wheels that you have the profile measured, you can calculate the conicity 

anyway. 

Looking at the jumps in data is not helping anyone in figuring out if the data can be used for conicity. 

The issue is, when the calibration is done and you have stable data, you can use it for conicity 

calculation. So, the only question is if the profiles measured by WheelView are close enough to the 

real profile. That is the main concern in determining if you can use the data for conicity 

measurement. 

I think you need to concentrate on that, given that the calibration is ok. The system has good 

repeatability, but with every calibration change you will see a jump. 

The jump you see in this graph is the result of a B2B calibration adjustment and Matthias was in the 

loop when we did this earlier this year. 

4.8 Sammanfattande resultat 
Delprojektet har levererat följande resultat och slutsatser: 

 En beskrivning och definition av vad ekvivalent konicitet är samt vilka parametrar som krävs 

för att möjliggöra beräkningar, samt vilka system/mätkällor som behövs för att leverera 

dessa. 

 En simuleringsprogramvara för beräkning av ekvivalent konicitet har tagits fram och 

verifierats mha. tabellerade testprofiler för hjul och räl. 

 En synkroniseringsprogramvara har byggts för identifikation av fordon som passerar 

hjulprofilscannern WheelView i Sunderbyn. WheelView mätstation är försedd med RFID-

avläsning som endast läser LKAB:s tåg. Synkroniseringsprogrammet samkör då passager i 

Sunderbyn med passager i forskningsstationen i Sävast. I den senare stationen avläses RFID 

för alla tåg. Båda mätplatserna ligger på samma linje med ca 20 km avstånd.  

 Tidsserier för några hjul mätta i hjulprofilmätaren under nästan ett år visar att 

hjulprofilslitaget är möjliga och meningsfulla att trenda. Vid matchning mot 

underhållshistorik från SJ:s  underhållssystem så sammanfaller momentana 

profilförbättringar väldigt bra med montagetidpunkter för axeln.  

 Profiljämförelse mellan automatiska WheelView och manuella Miniprof visar ibland mätbara 

avvikelser i mått hos hjulens ytterperiferi d.v.s. för stora x-koordinater(x=90mm respektive 

x=100mm). Bedömd noggrannhet för profilhöjdmått är +0,6mm/-1,5mm och precisionen +/-

0,5mm. Profilskillnaden gentemot Miniprof verkar dessutom slå olika på vänster respektive 

höger hjuls ytterkant. När mätaren gett ett undermått på vänster sida ger ibland övermått på 

höger sida. Vi bedömer att den kan bero på att axelns lateralposition kan påverka resultatet. 

I så fall troligen möjligt att kalibrera bort.  

 Profiljämförelse har också gjorts mot nysvarvade hjul där profilen är känd och där WheelView 

mätt hjulen strax efter montaget. Det visar att konicitet enligt WheelView ligger med 

noggrannhet inom +1,2/-2,0 % lutning jämfört med nominellt mått om man studerar 

löpbanan inom området 105<x<120mm och för tidpunkter strax efter axelbyte. Tittar man 

över ett helt år är spridningen större. Konicitetens precision är då ca +/- 5 % lutning.   
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 WheelView hjulprofilmätaren i Sunderbyn har under stor del av den studerade tiden visat 

felaktigt back-to-back mått. Detta stör en korrekt konicitetsbestämning. Felet bör gå att 

åtgärda med ny kalibrering. Back-to-back måttet är, i dagens användning av 

hjulprofilmätaren, inte prioriterad data som behövs för att larma på hjulslitage till LKAB. 

Hjulprofilmätaren är inställd på leverera mätvärden på flänstjocklek och flänshöjd, 

ringtjocklek och ett mått på dubbelfläns. Beräkning av ekvivalent konicitet ställer högre krav 

på systemets kalibrering än vad som gäller idag. Vi har i här redovisade simuleringar antagit 

A-måttet 1360mm och avstått från de felaktiga värdena i WheelView. 

 Vid trendning av ekvivalent konicitet så är det ibland svårt att se en tydlig koppling till 

servicetidpunkterna som inrapporterats. Ibland minskar koniciteten vid service men bara 

efter några få passager är koniciteten tillbaka på samma värden som innan service.  I andra 

fall ser vi ingen skillnad alls. Vi vet förstås inte med säkerhet att hjulprofilerna åtgärdats vid 

alla rapporteringstillfällen där axel monterats.   

 Många av SJ:s tågpassager saknar profildata från WheelView för de första axlarna i tåget. Vi 

tror det kan bero på att tågen går med högre hastighet än LKAB:s tåg och att mätstationen 

inte hinner aktiveras i tid. Mätstationen är ju justerad just för LKAB:s tåg med max hastighet 

70 km/h och eventuellt är hastigheter på över 70 km/h olämpliga för mätsystemet i sin 

nuvarande form  

 WheelView hjulprofilscanner i Sunderbyn saknar ännu läsare för RFID av typ ISO 18000/GS1 

som monterats på SJ:s fordon.  En automatiserad hjulkontroll behöver den informationen 

endera direkt i mätsystemet eller genom samkörning med annan läsare i närheten. 

 Några av SJ:s hjul har i vår studie visat på materialvandring längs fläns och utåt/uppåt mot 

flänstopp. Det får man vid mjuka hjulmaterial och hård flänskontakt. Konsekvensen är då att 

man vid automatisk hjulprofiltrendning inte bör använda flänstoppen som referenspunkt när 

profilerna ska följas över tid.  Vi har i vårt arbete valt punkten x=10mm som höjdreferens när 

profiltrend ska beräknas.  

 Flera SJ-fordon har felaktiga RFID-taggar (olika nummer på vänster och höger sida) vilket stör 

trendning. I det här projektet har därför en manuell granskning och efterkontroll varit 

nödvändig. 

 Systemleverantören Beena Vision har getts möjlighet att kommentera våra resultat och 

slutsatser. Man anger att kalibrering varit felaktig vilket påverkar back-to-back måttet, att 

deras senaste system mäter med högre precision än det i Sunderbyn och att ekvivalent 

konicitet visst kan beräknas med data från deras system. Beviset skulle vara det system som 

levererats till VR i Helsingfors. Som vi förstått har dock det systemet placering nära en station 

med låg hastighet som positiv konsekvens.   
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5 Diskussioner 
Ekvivalent konicitet är ett centralt begrepp bland gångdynamisk expertis. Mätetalet kan, åtminstone 

teoretiskt, berätta om den gångstabilitet som ett studerat fordon får när det sätts i trafik. 

I den här studien avrapporteras vilka möjligheter man har att automatiskt mäta hjulprofiler ute på 

linjen med systemet WheelView och via dessa hjulprofiler beräkna ekvivalent konicitet för 

passerande fordon. Mätdatats kvalitet och tillgänglighet blir då viktigt aspekter.    

Resultatet av den gjorda studien pekar på att hjulprofilmätaren WheelView i Sunderbyn tycks klara 

profilhöjdmätning på de flesta SJ-fordonen men att de första axlarna i tåget ofta uteblir. Det är 

troligen så att mätstationen får problem med tåg vars hastighet överstiger 70 km/h som den 

trimmats för. Mätnoggrannheten på valfri punkt längs profilen kan vid jämförelse med Miniprof vara 

ca +0,6/-1,5mm medan precisionen är bättre, bedömningsvis +/- 0,5mm. Med precision menas här 

spridningen vid återkommande avläsning av samma profil och utan ändring av systemets kalibrering. 

I begreppet profilmätning ingår att för valfri punkt på profilen kunna bedöma slitage över tid.  

Däremot har systemet visat klara problem med att ge rätt A-mått (back-to-back). 

Noggrannhetsavvikelser på 15-20mm efter kalibrering noteras vilket verkar helt oacceptabelt för att 

ge rätt ekvivalent konicitet. Däremot är spridningen liten varför det med stor sannolikhet består på 

bristande kalibrering. Vi vet dock inte om systemet under ett års drift kan få störningar i den 

storleksordningen eller om det bara ändras vid årlig kalibrering då kameror och lasrar justeras. Om 

man däremot sätter A-måttet fast till exempelvis 1360mm så kan en ekvivalent konicitet bestämmas. 

Vi tycker dock inte den speglar servicetidpunkterna så tydligt. Profilhöjd i utvalda punkter verkar vara 

ett stabilare mätetal för att beskriva slitaget.  

För att kunna nyttja mätdata för underhållsbeslut krävs att mätningar är spårbara både med 

avseende på sammankoppling fordonsindivid/komponent (hjulpar/hjul) och att spårbarhet finns med 

avseende på mätkvalitén av respektive mätning. Det vill säga att mätosäkerheten är känd genom 

periodisk kalibrering och däremellan utefter behov, verifieringar mot känd normal för att säkra 

upptäckt och detektering mot avdrift.  

För en fullödig utvärdering skall kunna ske för underhållsbeslut måste även komponentindividens 

underhållsstatus tilläggas så att inte fel beslut tas om underhåll, detta kräver någon form av 

informationsutbyte (integrering) mellan underhållssystem och mätdatasystem.   

Ett annat uppenbart problem idag för automatiserad konicitetsberäkning är att RFID inte kan avläsas 

på SJ:s tåg då sådan läsare saknas. Det utesluter en säker trendning av data. Det finns en separat 

RFID lässtation monterad av Trafikverket strax intill hjulprofilmätaren men datalänk mellan system 

saknas. För att säkra spårbarhet (AVI) så bör detektormätvärde och RFID-identifiering knytas samman 

så okomplicerat som möjligt och systemmässigt så nära källan som möjligt. Detta för att undvika 

transaktionsfel eller fel p.g.a. mänskliga faktorn. 
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5.1 Slutsatser 
Slutsatser vi gör är att: 

 Hjulprofilernas höjdslitage på SJ:s tåg kan mätas och automalarmas med rimlig säkerhet om 

man nöjer sig med vissa geometriska parametrar såsom flänshöjd, flänsbredd, hjulringen 

tjocklek samt eventuell dubbelfläns (hollow wear).  

 För att klara mätning av alla hjul i tåget bör hastigheten begränsas till ca 70 km/h vid 

passage. 

 Back-to-back måttet (A-måttet) beräknas felaktigt av WheelView och varierar mycket under 

mätperioden. Systemet bör kalibreras bättre om det ska användas för kvalificerad analys av 

t.ex. ekvivalent konicitet. En automatisk kontrollfunktion av vissa kända hjul vore nog bra 

som kvalitetssäkring av data från WheelView.  

 Trendning av hjulprofilernas mått för SJ är möjlig om RFID-funktion färdigställs. Idag finns 

inte sådan annat än för LKAB:s tåg. 

 Om man vill beräkna ekvivalent konicitet verkar det möjligt med noggrannhet +1,2/-2,0 % 

och precision +/- 0,05 och då med ett antaget A-mått.  

 Med den nu använda rälprofilen från Sunderbyn i beräkningen av ekvivalent konicitet så blir 

koniciteten ofta liten. Den ger ett brett kontaktband med kontaktytan högt på rälshuvudet. 

Det breda kontaktbandet gör att, trots en liten konicitet, så blir radiesprången stora vid 

sidförflyttning så den beräknade ekvivalenta koniciteten blir ”nervös”.  

 Vi ser inte alltid klara samband mellan ekvivalent konicitet och servicetidpunkterna för 

respektive axel.  Endera är parametern en osäker tillståndsvariabel eller också är angivna 

servicetidpunkter osäkra.  Eventuellt skulle en mindre sliten rälprofil ge tydligare resultat i 

simuleringen. 

 Vid jämförelse av konicitet mätt av WheelView mot ny nominell profil förekommer avvikelser 

på ca 0,02 i konicitet hos yttre delen av löpbanan. Det kan eventuellt förbättras vid 

kalibrering av WheelView.  

 Spridningen hos konicitetsmåtten ökar om man tittar över ett helt år. Mätvärdena varierar ca 

+/- 0,05. Väder, hastighet och hjulytornas jämnhet samt systemet kalibrering kan vara sådant 

som påverkar spridningen.   

 Vid mätning med Miniprof finns risker för mätfel om anliggningsytan för magnetfoten är 

ojämn. Förutom en ojämn referensyta med ex. skräp, färgflagor och små-skador i godset, kan 

hjulet även vara nött på insidan flänsen. Det ger då en möjlig vridning av mätt profil, som 

tilltar ju längre från referensytan man kommer. Detta skulle kunna förklara vissa avvikelser i 

lutning mellan WheelView och Miniprof men våra mätningar med Miniprof har gjorts på två 

olika ställen per hjul med samma resultat. Därför bedömer vi datat som tillförlitligt. 
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6 Sammanfattning 
Den här utredningen har haft som mål att bedöma om en automatisk hjulprofilmätare, som finns 

monterad på bandel 119 mellan Boden och Luleå, kan ge tillräcklig information för beräkning av 

ekvivalent konicitet på passerande SJ-tåg. Systemet heter WheelView och har köpts från företaget 

Beena Vision Systems i USA. Om ekvivalent konicitet kan bestämmas så skulle komfortrelaterade 

underhållsgränser kunna upprättas som förhindrar dålig gång hos fordonen. Dålig gång är exempelvis 

att fordon gungar sidledes i spåret då sinusgången får kort våglängd pga. felaktig konicitet på slitna 

hjul.  

Utredningens resultat är att ekvivalent hjulprofil faktiskt kan bestämmas på SJ:s tåg utifrån data 

hämtat från WheelView i Sunderbyn. Noggrannheten i mätetalen bedöms vara ca +1,2/-2,0 % lutning 

(dvs lutning +0,012/-0,02) och precisionen vid återkommande passager ca +/-5% (lutning +/-0,05) 

men då måste A-måttet på hjulen ansättas nominellt eftersom WheelView levererar felaktigt A-mått. 

Vi ser också att systemet har problem att mäta de första axlarna vid tågpassage av SJ:s tåg och det 

antas bero på att systemet trimmats för hastigheter upp till 70km/h. Högre hastigheter kan innebära 

databortfall i början av tågen då systemet inte hinner vakna.  

En annan begränsning i systemet idag är att WheelView inte kan läsa de nya RFID-taggar som SJ och 

Trafikverket inför. Därför är det svårt att införa automatiska larm som meddelar fordons-ID och det 

är svårt (omöjligt) att trenda data på hjulen. 

En annan typisk observation är att vid samkörning av beräknad konicitet mot servicetidpunkter så är 

inte korrelationen helt tydlig, se Figur 33. Det är därför tveksamt om den kan användas som styrande 

serviceparameter för de studerade fordonen av typ BFS9, BF4, B2 och WL4. Däremot verkar 

slitagetrendning för vissa punkter på hjulprofilen vara ett mer stabilt mått på hjulens slitage. 

Mätsystemet har i sin nuvarande version larm till LKAB på nyckelparametrar som flänsbredd, 

flänshöjd, dubbelfläns och hjulringens tjocklek och dessa skulle säkert fungera även för SJ:s tåg.  
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Figur 33: (samma som Figur 30). Trend för ekvivalent konicitet för en axel hos SJ5405_507482730011. De små svarta 
trianglarna anger servicetillfällen när axeln demonterats. Koniciteten minskar efter första servicetillfället men ökar efter 
andra. Det är svårtolkat och eventuellt så har vi inte tillgång till all serviceinformation. 

 



 Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
40 (40) 

 

7 Förslag på fortsatt arbete 
Detta projekt har varit av utredningskaraktär. Det finns fortfarande en del frågetecken om systemet 

WheelViews behov av kalibrering, dess förmåga att mäta A-mått och dess förmåga att mäta vid farter 

över 70 km/h. Vad gäller arbetsinsats på själva mätsystemet så finns behov att modifiera systemet 

för RFID-läsning vad gäller taggar enligt standard ISO18000. Det vore också lämpligt med någon slags 

automatisk självdiagnostik som kollar vissa profiler (ev. nymonterade) och ser om dessa ser rimliga ut 

i analysen. 
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Bilaga A - Resultat från profilmätning med WheelView och Miniprof 

SJ5206 - Axel 1 Vänster 

Figur A 1 

Figur A 2 Figur A 3 
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SJ5206 - Axel 1 Höger 

Figur A 4 

Figur A 5 Figur A 6 
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SJ5206 - Axel 2 Vänster 

Figur A 7 

Figur A 8 Figur A 9 
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SJ5206 - Axel 2 Höger 

Figur A 10 

Figur A 11 Figur A 12 
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SJ5206 - Axel 3 Vänster 

Figur A 13 

Figur A 14 Figur A 15 
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SJ5206 - Axel 3 Höger 

Figur A 16 

Figur A 17 Figur A 18 



Dokumentnr 

eP119-008-2015-08
0 

Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
A7 (84) 

SJ5206 - Axel 4 Vänster 

Figur A 19 

Figur A 20 Figur A 21 
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SJ5206 - Axel 4 Höger 

Figur A 22 

Figur A 23 Figur A 24 
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SJ5206 - Profilskillnader mellan WheelView-Miniprof vänster & höger sida 

Figur A 25 

Figur A 26 
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SJ5206 - Hjulprofiltrend 

Figur A 27 

Figur A 28 
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Figur A 29 

Figur A 30 
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Figur A 31 

Figur A 32 
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Figur A 33 

Figur A 34 
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Figur A 35 

Figur A 36 
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Figur A 37 

Figur A 38 
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Figur A 39 

Figur A 40 
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Figur A 41 

Figur A 42 
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SJ5208 - Axel 1 Vänster 

Figur A 43 

Figur A 44 Figur A 45 
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SJ5208 - Axel 1 Höger 

Figur A 46 

Figur A 47 Figur A 48 
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SJ5208 - Axel 2 Vänster 

Figur A 49 

Figur A 50 Figur A 51 
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SJ5206_507487730016
Time RangeMax RangeMin RollingRCentOffset TrackWidth Back2Back Equivalent con. e r0 

2013-07-31 17:27 2,123 -3 0,907 1437,5 1356,7 0,156435 1500 460

2013-08-02 17:26 2,682 -3 0,693 1437,5 1356,7 0,181986 1500 460

2013-08-03 10:30 2,332 -3 0,134 1437,5 1356,7 0,179347 1500 460

2013-08-05 10:31 2,051 -3 0,837 1437,5 1356,7 0,18356 1500 460

2013-08-07 10:31 2,476 -3 -0,106 1437,5 1356,7 0,210481 1500 460

2013-08-08 17:28 3,416 -3 -0,872 1437,5 1356,7 0,137955 1500 460

2013-08-09 10:32 1,944 -3 0,557 1437,5 1356,7 0,121573 1500 460

2013-08-15 10:35 2,808 -3 0,722 1437,5 1356,7 0,171719 1500 460

2013-08-17 10:33 2,367 -3 1,284 1437,5 1356,7 0,124592 1500 460

2013-08-22 17:29 1,008 -3 2,527 1437,5 1356,7 0,132906 1500 460

2013-08-31 10:31 1,61 -3 1,694 1437,5 1356,7 0,172064 1500 460

2013-09-09 17:27 0,241 -2,999 6,161 1437,5 1356,7 0,199581 1500 460

2013-09-18 17:26 0,148 -2,999 6,105 1437,5 1356,7 0,117877 1500 460

2013-09-25 10:33 0,5 -3 4,154 1437,5 1356,7 0,197027 1500 460

2013-10-08 17:26 0,511 -3 4,402 1437,5 1356,7 0,14406 1500 460

2013-10-12 17:26 0,259 -3 4,467 1437,5 1356,7 0,071876 1500 460

2013-10-17 10:35 0,433 -3 3,857 1437,5 1356,7 0,087069 1500 460

2013-10-25 10:32 2,982 -3 1,538 1437,5 1356,7 0,116256 1500 460

2013-10-30 17:38 2,936 -3 1,635 1437,5 1356,7 0,120976 1500 460

2013-11-11 17:25 1,956 -3 0,881 1437,5 1356,7 0,181399 1500 460

2013-12-01 10:33 2,995 -3 1,573 1437,5 1356,7 0,135449 1500 460

2013-12-20 10:53 1,516 -3 2,406 1437,5 1356,7 0,215522 1500 460

2013-12-27 16:33 1,165 -3 2,211 1437,5 1356,7 0,02414 1500 460

2014-01-01 16:33 4,944 -3 1,141 1437,5 1356,7 0,007589 1500 460

2014-01-07 09:15 2,906 -3 0,753 1437,5 1356,7 0,073872 1500 460

2014-01-13 09:39 1,723 -3 2,218 1437,5 1356,7 0,090357 1500 460

2014-01-21 10:56 1,177 -3 3,228 1437,5 1356,7 0,163724 1500 460

2014-01-25 10:53 0,975 -3 3,154 1437,5 1356,7 0,244317 1500 460

2014-01-30 17:42 0,668 -3 2,558 1437,5 1356,7 0,143737 1500 460

2014-02-03 17:45 2,229 -3 -0,921 1437,5 1356,7 0,144337 1500 460

2014-02-10 11:04 1,327 -3 1,502 1437,5 1356,7 0,076603 1500 460

2014-02-17 17:51 8,557 -2,999 -2,872 1437,5 1356,7 0,200285 1500 460

2014-02-22 10:58 1,07 -3 2,873 1437,5 1356,7 0,223212 1500 460

2014-03-05 10:52 1,62 -3 2,171 1437,5 1356,7 0,234865 1500 460

2014-03-10 17:42 3,844 -3 0,728 1437,5 1356,7 0,194165 1500 460

2014-03-14 10:56 1,434 -3 0,977 1437,5 1356,7 0,194133 1500 460

2014-03-20 10:53 3,456 -3 0,535 1437,5 1356,7 0,143306 1500 460

2014-03-29 10:53 3,197 -3 1,079 1437,5 1356,7 0,192235 1500 460

2014-04-05 17:47 2,626 -3 1,396 1437,5 1356,7 0,16308 1500 460

2014-04-12 10:54 1,54 -3 2,644 1437,5 1356,7 0,127685 1500 460

2014-04-21 17:46 1,504 -3 2,059 1437,5 1356,7 0,17792 1500 460

2014-04-29 10:54 3,419 -3 1,226 1437,5 1356,7 0,159915 1500 460

2014-05-01 10:56 2,426 -3 1,292 1437,5 1356,7 0,118665 1500 460

2014-05-11 10:56 1,968 -3 0,741 1437,5 1356,7 0,204566 1500 460

2014-05-14 17:40 3,12 -3 0,865 1437,5 1356,7 0,19808 1500 460

2014-05-20 10:56 3,012 -3 3,618 1437,5 1356,7 0,124283 1500 460

2014-05-21 17:39 0,812 -2,999 5,889 1437,5 1356,7 0,267115 1500 460

2014-06-10 10:54 0,272 -2,999 5,933 1437,5 1356,7 0,181477 1500 460

2014-06-16 10:56 0,694 -2,999 5,073 1437,5 1356,7 0,231841 1500 460

2014-06-24 10:51 1,107 -2,999 5,374 1437,5 1356,7 0,221838 1500 460

2014-06-29 10:53 0,716 -2,999 5,995 1437,5 1356,7 0,212747 1500 460

2014-07-04 10:55 0,626 -2,999 5,111 1437,5 1356,7 0,283107 1500 460

2014-07-10 10:54 4,429 -3 2,532 1437,5 1356,7 0,096118 1500 460

2014-07-14 20:50 1,793 -3 3,462 1437,5 1356,7 0,134561 1500 460
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Time RangeMax RangeMin RollingRCentOffset TrackWidth Back2Back Equivalent con. e r0 

2013-08-10 05:44 2,732 -3 1,366 1437,5 1356,6 0,010588 1500 460

2013-08-16 05:45 7,788 -2,999 -2,179 1437,5 1356,6 0,102778 1500 460

2013-08-31 05:46 8,998 -2,063 -3,219 1437,5 1356,6 0,098101 1500 460

2013-09-08 05:52 6,751 -2,999 -2,575 1437,5 1356,6 0,099107 1500 460

2013-09-23 05:44 3,089 -3 -0,518 1437,5 1356,6 0,055661 1500 460

2013-09-25 05:46 7,614 -2,999 -2,322 1437,5 1356,6 0,08591 1500 460

2013-10-09 05:45 3,572 -2,999 -2,256 1437,5 1356,6 0,11607 1500 460

2013-10-28 05:45 4,533 -3 -1,203 1437,5 1356,6 0,112088 1500 460

2013-11-01 05:47 5,192 -2,999 -2,011 1437,5 1356,6 0,128227 1500 460

2013-11-07 05:46 2,309 -3 -1,009 1437,5 1356,6 0,187709 1500 460

2013-11-15 05:44 1,785 -3 -1,194 1437,5 1356,6 0,137596 1500 460

2013-11-23 05:44 1,555 -3 -1,067 1437,5 1356,6 0,158642 1500 460

2013-11-25 05:44 3,669 -3 -1,075 1437,5 1356,6 0,132955 1500 460

2013-11-27 05:45 2,271 -3 -0,806 1437,5 1356,6 0,137219 1500 460

2013-12-03 05:44 2,428 -3 0,055 1437,5 1356,6 0,178901 1500 460

2013-12-11 10:32 4,819 -3 -1,354 1437,5 1356,6 0,198442 1500 460

2013-12-26 10:53 3,202 -2,999 -2,878 1437,5 1356,6 0,177645 1500 460

2013-12-29 17:46 8,997 -2,916 -3,997 1437,5 1356,6 0,158461 1500 460

2014-01-05 10:53 9 -2,023 -3,652 1437,5 1356,6 0,11549 1500 460

2014-01-12 17:48 8,546 -2,999 -2,996 1437,5 1356,6 0,164059 1500 460

2014-01-18 19:20 6,307 -2,999 -2,493 1437,5 1356,6 0,156031 1500 460

2014-03-22 15:24 4,833 -2,999 -2,603 1437,5 1356,6 0,222224 1500 460

2014-03-30 10:54 8,706 -2,999 -2,931 1437,5 1356,6 0,15295 1500 460

2014-04-02 10:59 6,123 -2,999 -2,961 1437,5 1356,6 0,154898 1500 460

2014-04-10 10:54 8,269 -2,999 -3,372 1437,5 1356,6 0,150122 1500 460

2014-04-15 16:41 4,846 -2,999 -2,871 1437,5 1356,6 0,200218 1500 460

2014-04-29 09:28 3,929 -2,999 -2,714 1437,5 1356,6 0,193234 1500 460

2014-05-03 09:26 5,046 -2,999 -2,332 1437,5 1356,6 0,167768 1500 460

2014-05-10 10:56 2,319 -3 -1,088 1437,5 1356,6 0,142886 1500 460

2014-05-22 10:55 2,575 -3 -0,52 1437,5 1356,6 0,065829 1500 460

2014-05-29 17:41 2,937 -3 -0,761 1437,5 1356,6 0,129058 1500 460

2014-06-02 17:42 3,055 -3 -1,398 1437,5 1356,6 0,153082 1500 460

2014-06-11 10:58 2,758 -3 0,528 1437,5 1356,6 0,087422 1500 460

2014-06-12 18:44 2,547 -3 -1,049 1437,5 1356,6 0,137259 1500 460

2014-06-28 10:53 4,688 -2,999 -3,144 1437,5 1356,6 0,052569 1500 460

2014-07-01 17:58 8,992 -0,747 -6,009 1437,5 1356,6 0,07126 1500 460

2014-07-05 10:53 8,992 -1,078 -5,827 1437,5 1356,6 0,081575 1500 460

2014-07-07 10:57 8,99 -1,763 -5,091 1437,5 1356,6 0,023235 1500 460

2014-07-09 10:52 8,999 -1,021 -5,945 1437,5 1356,6 0,074308 1500 460
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2013-08-01 17:29 2,347 -3 -1,272 1437,5 1357 0,076323 1500 460

2013-08-02 10:33 1,356 -3 -0,518 1437,5 1357 0,129157 1500 460

2013-08-03 17:27 5,024 -2,999 -2,935 1437,5 1357 0,06846 1500 460

2013-08-04 10:31 5,47 -2,999 -2,282 1437,5 1357 0,104297 1500 460

2013-08-05 17:26 4,59 -2,999 -2,043 1437,5 1357 0,086236 1500 460

2013-08-06 10:33 4,475 -2,999 -1,854 1437,5 1357 0,087392 1500 460

2013-08-07 17:29 4,135 -2,999 -3,265 1437,5 1357 0,117954 1500 460

2013-08-09 17:28 5,111 -3 -1,049 1437,5 1357 0,09008 1500 460

2013-08-10 10:31 3,276 -3 -0,805 1437,5 1357 0,113698 1500 460

2013-08-15 19:01 8,998 -2,905 -4,904 1437,5 1357 0,068463 1500 460

2013-08-16 10:31 4,663 -3 -1,661 1437,5 1357 0,109315 1500 460

2013-08-17 17:27 2,764 -2,999 -2,307 1437,5 1357 0,099868 1500 460

2013-08-18 10:32 5,167 -3 -0,851 1437,5 1357 0,081133 1500 460

2013-08-19 17:35 2,039 -3 -1,685 1437,5 1357 0,113613 1500 460

2013-08-20 10:36 4,838 -2,999 -1,983 1437,5 1357 0,11276 1500 460

2013-08-21 17:36 3,957 -2,999 -3,904 1437,5 1357 0,09041 1500 460

2013-08-23 17:51 2,124 -2,999 -3,334 1437,5 1357 0,113872 1500 460

2013-08-25 17:29 4,424 -2,999 -4,106 1437,5 1357 0,115014 1500 460

2013-08-27 17:35 0,586 -3 -0,536 1437,5 1357 0,048358 1500 460

2013-08-28 10:33 3,515 -2,999 -2,82 1437,5 1357 0,097663 1500 460

2013-08-29 17:34 2,391 -2,999 -2,207 1437,5 1357 0,08476 1500 460

2013-08-31 17:26 2,651 -2,999 -3,137 1437,5 1357 0,11768 1500 460

2013-09-01 10:31 2,041 -3 0,436 1437,5 1357 0,093055 1500 460

2013-09-02 17:27 3,561 -2,999 -4,457 1437,5 1357 0,143074 1500 460

2013-10-10 05:44 1,523 -3 -1,216 1437,5 1357 0,142037 1500 460

2013-10-12 05:48 3,225 -3 -1,268 1437,5 1357 0,091461 1500 460

2013-10-14 05:45 3,055 -2,999 -1,948 1437,5 1357 0,076667 1500 460

2013-10-19 05:46 3,515 -2,999 -2,545 1437,5 1357 0,127292 1500 460

2013-10-21 05:45 2,589 -3 -1,402 1437,5 1357 0,129701 1500 460

2013-10-25 05:45 5,139 -2,999 -2,846 1437,5 1357 0,100607 1500 460

2013-10-27 05:46 3,995 -2,999 -2,146 1437,5 1357 0,116728 1500 460

2013-10-29 05:47 2,519 -3 -1,086 1437,5 1357 0,131878 1500 460

2013-10-30 20:13 1,527 -3 -0,6 1437,5 1357 0,125599 1500 460

2013-10-31 05:49 3,403 -2,999 -1,95 1437,5 1357 0,166691 1500 460

2013-11-02 05:45 2,762 -3 -1,099 1437,5 1357 0,08307 1500 460

2013-11-14 05:52 5,451 -2,999 -3,108 1437,5 1357 0,142261 1500 460

2013-11-15 20:15 2,772 -3 -1,355 1437,5 1357 0,113183 1500 460

2013-11-16 05:44 2,54 -2,999 -1,884 1437,5 1357 0,154622 1500 460

2013-11-18 05:45 2,232 -3 -1,253 1437,5 1357 0,175434 1500 460

2013-11-21 20:13 1,835 -3 -0,85 1437,5 1357 0,168324 1500 460

2013-11-22 05:45 3,181 -2,999 -1,948 1437,5 1357 0,103903 1500 460

2013-11-25 20:15 3,201 -3 -1,506 1437,5 1357 0,164001 1500 460

2013-11-26 05:46 3,181 -3 -1,153 1437,5 1357 0,113994 1500 460

2013-11-28 05:44 5,087 -2,999 -2,962 1437,5 1357 0,145924 1500 460

2013-12-12 05:47 1,337 -2,999 5,375 1437,5 1357 0,306802 1500 460

2013-12-14 05:49 1,441 -3 4,442 1437,5 1357 0,136957 1500 460

2013-12-17 10:21 1,706 -3 4,079 1437,5 1357 0,1889 1500 460

2013-12-20 09:16 2,393 -3 3,342 1437,5 1357 0,383843 1500 460

2013-12-21 09:18 1,278 -3 4,183 1437,5 1357 0,299902 1500 460
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2013-12-27 09:15 1,16 -3 4,002 1437,5 1357 0,167586 1500 460

2014-01-13 17:52 3,243 -3 1,905 1437,5 1357 0,099045 1500 460

2014-01-14 10:53 0,9 -3 3,867 1437,5 1357 0,152453 1500 460

2014-01-14 18:32 1,086 -3 3,512 1437,5 1357 0,127658 1500 460

2014-01-15 10:54 0,818 -3 3,465 1437,5 1357 0,164663 1500 460

2014-01-16 18:16 0,948 -3 3,968 1437,5 1357 0,190814 1500 460

2014-01-17 10:54 1,079 -3 2,645 1437,5 1357 0,137597 1500 460

2014-01-21 18:02 2,131 -3 2,884 1437,5 1357 0,246286 1500 460

2014-01-22 10:56 1,883 -3 2,912 1437,5 1357 0,188773 1500 460

2014-01-23 17:52 1,708 -3 2,77 1437,5 1357 0,151084 1500 460

2014-01-24 11:01 1,246 -3 3,131 1437,5 1357 0,21806 1500 460

2014-01-27 17:48 1,362 -3 3,742 1437,5 1357 0,171501 1500 460

2014-01-28 10:55 1,109 -3 3,432 1437,5 1357 0,164987 1500 460

2014-01-29 17:46 1,791 -3 2,596 1437,5 1357 0,105189 1500 460

2014-01-30 10:54 0,648 -3 3,845 1437,5 1357 0,12107 1500 460

2014-01-31 17:47 2,342 -3 2,729 1437,5 1357 0,245204 1500 460

2014-02-01 10:56 1,152 -3 3,468 1437,5 1357 0,231587 1500 460

2014-02-03 10:53 1,676 -3 3,181 1437,5 1357 0,196803 1500 460

2014-02-05 10:52 1,111 -3 3,148 1437,5 1357 0,247457 1500 460

2014-02-06 17:39 1,683 -3 3,409 1437,5 1357 0,21412 1500 460

2014-02-07 10:56 2,299 -3 2,568 1437,5 1357 0,169519 1500 460

2014-02-09 10:56 1,713 -3 2,955 1437,5 1357 0,20783 1500 460

2014-02-10 17:48 0,452 -2,999 5,145 1437,5 1357 0,200991 1500 460

2014-02-11 10:52 1,384 -3 3,077 1437,5 1357 0,179417 1500 460

2014-02-12 17:53 0,923 -3 3,719 1437,5 1357 0,194569 1500 460

2014-02-13 10:54 1,236 -3 2,911 1437,5 1357 0,19906 1500 460

2014-02-19 10:53 3,101 -3 1,862 1437,5 1357 0,18593 1500 460

2014-02-21 10:55 2,925 -3 1,648 1437,5 1357 0,179833 1500 460

2014-02-23 10:57 0,273 -3 3,568 1437,5 1357 0,134488 1500 460

2014-02-27 17:46 2,471 -3 1,582 1437,5 1357 0,183179 1500 460

2014-03-01 17:45 1,94 -3 2,074 1437,5 1357 0,233496 1500 460

2014-03-04 10:53 1,424 -3 2,862 1437,5 1357 0,24892 1500 460

2014-03-06 10:52 3,639 -3 0,405 1437,5 1357 0,134115 1500 460

2014-03-08 10:53 2,33 -3 2,772 1437,5 1357 0,234377 1500 460

2014-03-09 17:44 3,186 -3 1,613 1437,5 1357 0,209234 1500 460

2014-03-10 16:40 8,998 -2,653 -4,559 1437,5 1357 0,054906 1500 460

2014-03-11 16:34 8,996 -2,256 -4,991 1437,5 1357 0,069971 1500 460

2014-03-12 11:24 1,165 -3 0,562 1437,5 1357 0,025119 1500 460

2014-03-12 16:35 8,993 -1,018 -5,999 1437,5 1357 0,045336 1500 460

2014-03-13 09:26 1,73 -3 -1,273 1437,5 1357 0,023334 1500 460

2014-03-13 16:42 8,985 -1,937 -4,741 1437,5 1357 0,03875 1500 460

2014-03-14 09:27 8,997 -2,572 -3,777 1437,5 1357 0,038208 1500 460

2014-03-14 16:35 2,169 -2,999 -1,912 1437,5 1357 0,018474 1500 460

2014-03-15 09:20 8,999 -2,961 -3,505 1437,5 1357 0,049083 1500 460

2014-03-15 15:23 8,999 -2,095 -4,537 1437,5 1357 0,037937 1500 460

2014-03-16 14:22 1,707 -3 0,943 1437,5 1357 0,025638 1500 460

2014-03-16 16:33 5,014 -3 1,958 1437,5 1357 0,021582 1500 460

2014-03-17 09:15 4,498 -3 1,982 1437,5 1357 0,007364 1500 460

2014-03-18 09:25 5,981 -3 -0,155 1437,5 1357 0,006641 1500 460
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2014-03-18 16:32 8,985 -0,606 -4,8 1437,5 1357 0,013068 1500 460

2014-03-19 09:15 0,149 -2,999 6,222 1437,5 1357 0,052346 1500 460

2014-03-19 16:36 5,158 -3 -1,402 1437,5 1357 0,002108 1500 460

2014-03-20 09:15 4,737 -3 -0,635 1437,5 1357 0,005702 1500 460

2014-03-20 16:35 8,997 -0,389 -5,711 1437,5 1357 0,027451 1500 460

2014-03-21 16:33 9 -1,241 -5,301 1437,5 1357 0,086238 1500 460

2014-03-25 16:34 8,999 -0,844 -4,965 1437,5 1357 0,059721 1500 460

2014-03-26 09:23 4,718 -3 0,066 1437,5 1357 0,002698 1500 460

2014-03-26 16:35 8,997 -0,946 -5,002 1437,5 1357 0,055214 1500 460

2014-03-27 16:34 8,995 -1,644 -4,601 1437,5 1357 0,057053 1500 460

2014-03-28 09:43 3,208 -3 2,438 1437,5 1357 0,018782 1500 460

2014-03-28 16:41 1,802 -3 1,966 1437,5 1357 0,033898 1500 460

2014-03-29 09:16 8,991 -0,566 -4,431 1437,5 1357 0,028409 1500 460

2014-03-29 15:24 8,992 -0,647 -4,982 1437,5 1357 0,046 1500 460

2014-03-31 09:22 3,795 -3 -1,709 1437,5 1357 0,014429 1500 460

2014-03-31 16:40 8,995 -1,282 -4,4 1437,5 1357 0,049922 1500 460

2014-04-01 09:20 0,611 -2,999 5,27 1437,5 1357 0,053849 1500 460

2014-04-01 16:37 1,528 -3 2,484 1437,5 1357 0,027181 1500 460

2014-04-02 09:18 4,013 -3 2,15 1437,5 1357 0,025384 1500 460

2014-04-02 16:34 9 -2,504 -3,776 1437,5 1357 0,046304 1500 460

2014-04-03 09:18 1,751 -3 3,383 1437,5 1357 0,018761 1500 460

2014-04-03 16:35 0,197 -2,999 7,309 1437,5 1357 0,12572 1500 460

2014-04-04 09:16 1,132 -2,999 5,541 1437,5 1357 0,068824 1500 460

2014-04-04 16:35 1,512 -2,999 5,34 1437,5 1357 0,082745 1500 460

2014-04-05 15:24 0,406 -2,999 6,083 1437,5 1357 0,061399 1500 460

2014-04-06 14:34 2,379 -2,999 4,885 1437,5 1357 0,009073 1500 460

2014-04-06 16:36 3,047 -3 1,601 1437,5 1357 0,024354 1500 460

2014-04-07 09:15 1,413 -2,999 5,423 1437,5 1357 0,10968 1500 460

2014-04-07 16:37 0,551 -2,999 6,259 1437,5 1357 0,096259 1500 460

2014-04-08 09:20 0,784 -2,999 5,333 1437,5 1357 0,153123 1500 460

2014-04-08 16:40 0,173 -2,999 6,607 1437,5 1357 0,053484 1500 460

2014-04-09 09:21 1,313 -3 4,571 1437,5 1357 0,056461 1500 460

2014-04-09 16:34 2,348 -2,999 4,878 1437,5 1357 0,012013 1500 460

2014-04-10 09:15 0,808 -2,999 5,011 1437,5 1357 0,120838 1500 460

2014-04-10 16:35 0,25 -2,999 6,631 1437,5 1357 0,071211 1500 460

2014-04-11 09:59 1,049 -2,999 5,915 1437,5 1357 0,057521 1500 460

2014-04-12 09:22 0,228 -2,999 5,393 1437,5 1357 0,076033 1500 460

2014-04-17 16:33 3,039 -3 3,918 1437,5 1357 0,095937 1500 460

2014-04-18 09:23 0,555 -2,999 5,952 1437,5 1357 0,088602 1500 460

2014-04-19 09:16 0,237 -2,999 6,679 1437,5 1357 0,10342 1500 460

2014-04-19 15:23 3,442 -3 4,078 1437,5 1357 0,036359 1500 460

2014-04-20 14:23 0,914 -2,999 5,52 1437,5 1357 0,112287 1500 460

2014-04-20 16:34 1,792 -2,999 5,905 1437,5 1357 0,203246 1500 460

2014-04-21 14:24 1,371 -2,999 5,825 1437,5 1357 0,101391 1500 460

2014-04-21 16:32 0,57 -2,999 6,694 1437,5 1357 0,171227 1500 460

2014-04-22 09:14 1,667 -2,999 5,119 1437,5 1357 0,240147 1500 460

2014-04-22 16:33 3,422 -3 3,13 1437,5 1357 0,045425 1500 460

2014-04-23 09:15 0,763 -2,999 4,857 1437,5 1357 0,061549 1500 460

2014-04-24 09:15 1,357 -2,999 5,36 1437,5 1357 0,132017 1500 460
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2014-04-24 16:34 3,764 -3 4,282 1437,5 1357 0,10786 1500 460

2014-04-25 09:18 3,213 -3 3,146 1437,5 1357 0,130608 1500 460

2014-04-25 16:36 0,959 -3 3,722 1437,5 1357 0,059192 1500 460

2014-04-26 09:16 1,353 -3 4,285 1437,5 1357 0,139702 1500 460

2014-04-26 15:24 0,516 -2,999 6,018 1437,5 1357 0,150547 1500 460

2014-04-27 14:26 1,045 -2,999 6,16 1437,5 1357 0,063153 1500 460

2014-04-27 16:35 1,534 -2,999 5,843 1437,5 1357 0,073111 1500 460

2014-04-28 09:22 1,684 -3 4,295 1437,5 1357 0,13996 1500 460

2014-05-07 16:32 1,121 -2,999 5,06 1437,5 1357 0,207992 1500 460

2014-05-08 09:45 1,345 -3 4,061 1437,5 1357 0,074244 1500 460

2014-05-08 16:33 0,396 -2,999 5,394 1437,5 1357 0,170613 1500 460

2014-05-09 09:17 0,135 -3 4,73 1437,5 1357 0,064105 1500 460

2014-05-09 16:38 1,553 -3 3,142 1437,5 1357 0,096994 1500 460

2014-05-10 09:37 2,77 -3 0,588 1437,5 1357 0,057066 1500 460

2014-05-10 15:24 2,368 -3 3,791 1437,5 1357 0,030565 1500 460

2014-05-11 16:38 0,313 -2,999 5,781 1437,5 1357 0,214674 1500 460

2014-05-12 09:22 0,692 -3 4,321 1437,5 1357 0,135372 1500 460

2014-05-12 16:36 5,378 -3 -0,318 1437,5 1357 0,035568 1500 460

2014-05-13 09:17 0,233 -3 4,05 1437,5 1357 0,049312 1500 460

2014-05-13 16:37 0,157 -2,999 6,052 1437,5 1357 0,101148 1500 460

2014-05-14 16:40 0,079 -2,999 5,586 1437,5 1357 0,059204 1500 460

2014-05-15 09:16 1,021 -3 4,079 1437,5 1357 0,071638 1500 460

2014-05-15 16:38 4,727 -3 1,499 1437,5 1357 0,067832 1500 460

2014-05-16 16:36 0,102 -2,999 5,563 1437,5 1357 0,065897 1500 460

2014-05-17 09:15 1,919 -3 1,993 1437,5 1357 0,047032 1500 460

2014-05-17 15:24 0,255 -2,999 5,622 1437,5 1357 0,161793 1500 460

2014-05-18 16:38 6,362 -3 0,035 1437,5 1357 0,045587 1500 460

2014-05-19 09:16 0,2 -3 3,933 1437,5 1357 0,062033 1500 460

2014-05-19 16:34 3,551 -3 3,06 1437,5 1357 0,112227 1500 460

2014-05-20 09:21 0,383 -3 3,681 1437,5 1357 0,07319 1500 460

2014-05-20 16:39 2,653 -3 3,035 1437,5 1357 0,068214 1500 460

2014-05-21 16:54 2,273 -3 3,969 1437,5 1357 0,115912 1500 460

2014-05-22 09:16 1,098 -3 3,706 1437,5 1357 0,099768 1500 460

2014-05-22 16:37 0,32 -2,999 5,567 1437,5 1357 0,165057 1500 460

2014-05-23 09:17 0,451 -3 4,236 1437,5 1357 0,122402 1500 460

2014-05-23 16:33 0,605 -3 4,601 1437,5 1357 0,181863 1500 460

2014-05-24 09:15 0,533 -3 4,254 1437,5 1357 0,107118 1500 460

2014-05-24 15:25 0,163 -2,999 5,756 1437,5 1357 0,094307 1500 460

2014-05-25 16:38 0,589 -2,999 5,559 1437,5 1357 0,132128 1500 460

2014-05-26 16:34 5,609 -2,999 -2,789 1437,5 1357 0,043803 1500 460

2014-05-27 09:16 0,325 -3 3,735 1437,5 1357 0,041162 1500 460

2014-05-27 16:32 0,808 -3 3,331 1437,5 1357 0,063091 1500 460

2014-05-28 09:14 0,513 -3 4,368 1437,5 1357 0,113309 1500 460

2014-05-28 16:34 1,793 -3 1,902 1437,5 1357 0,045172 1500 460

2014-05-29 14:23 0,149 -3 4,647 1437,5 1357 0,073348 1500 460

2014-05-30 09:15 1,348 -3 3,505 1437,5 1357 0,062299 1500 460

2014-05-31 09:17 0,158 -3 1,169 1437,5 1357 0,009607 1500 460

2014-06-01 16:37 1,274 -3 -1,656 1437,5 1357 0,012343 1500 460

2014-06-02 09:36 0,292 -3 4,666 1437,5 1357 0,063829 1500 460
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2014-06-02 16:34 9 -2,934 -3,85 1437,5 1357 0,101849 1500 460

2014-06-03 16:34 0,394 -3 2,675 1437,5 1357 0,041303 1500 460

2014-06-04 09:22 3,757 -3 0,116 1437,5 1357 0,006874 1500 460

2014-06-05 16:34 5,511 -3 -0,317 1437,5 1357 0,029214 1500 460

2014-06-07 11:43 2,296 -2,999 -2,329 1437,5 1357 0,02454 1500 460

2014-06-07 15:23 8,998 -1,281 -6,28 1437,5 1357 0,069219 1500 460

2014-06-10 09:51 3,295 -3 -0,552 1437,5 1357 0,014864 1500 460

2014-06-11 09:43 9 -2,652 -3,998 1437,5 1357 0,142434 1500 460

2014-06-12 09:38 2,694 -3 0,902 1437,5 1357 0,023937 1500 460

2014-06-12 16:35 2,511 -3 -0,193 1437,5 1357 0,012699 1500 460

2014-06-13 09:28 0,903 -3 2,197 1437,5 1357 0,045107 1500 460

2014-06-13 16:33 4,901 -2,999 -2,194 1437,5 1357 0,039183 1500 460

2014-06-15 14:31 6,243 -2,999 -2,53 1437,5 1357 0,059992 1500 460

2014-06-15 16:34 3,887 -3 -0,562 1437,5 1357 0,017779 1500 460

2014-06-16 09:18 0,736 -3 2,789 1437,5 1357 0,05307 1500 460

2014-06-17 10:28 1,236 -3 1,731 1437,5 1357 0,021757 1500 460

2014-06-18 09:22 1,378 -2,999 -2,136 1437,5 1357 0,011394 1500 460

2014-06-19 09:28 2,507 -3 0,252 1437,5 1357 0,03093 1500 460

2014-06-20 09:28 6,122 -2,999 -2,013 1437,5 1357 0,083454 1500 460

2014-06-23 09:15 1,104 -3 1,647 1437,5 1357 0,072574 1500 460

2014-06-24 09:15 0,82 -3 2,832 1437,5 1357 0,021841 1500 460

2014-06-25 09:27 2,774 -3 0,256 1437,5 1357 0,053022 1500 460

2014-06-26 09:16 0,301 -3 2,502 1437,5 1357 0,032338 1500 460

2014-06-28 09:56 3,019 -3 -1,127 1437,5 1357 0,025243 1500 460

2014-06-29 14:46 3,214 -3 0,441 1437,5 1357 0,023054 1500 460

2014-06-30 09:19 0,758 -3 2,947 1437,5 1357 0,127334 1500 460

2014-07-01 09:41 1,784 -3 0,313 1437,5 1357 0,023034 1500 460

2014-07-03 22:13 0,47 -3 3,006 1437,5 1357 0,063573 1500 460

2014-07-05 09:33 2,949 -3 -0,38 1437,5 1357 0,008576 1500 460

2014-07-06 14:24 0,314 -3 3,022 1437,5 1357 0,079641 1500 460

2014-07-07 09:14 1,951 -3 0,234 1437,5 1357 0,067732 1500 460

2014-07-09 06:10 0,923 -3 1,013 1437,5 1357 0,030395 1500 460

2014-07-10 03:17 0,816 -3 2,404 1437,5 1357 0,118852 1500 460

2014-07-15 10:57 0,221 -3 3,977 1437,5 1357 0,048569 1500 460

2014-07-17 17:42 0,506 -3 1,992 1437,5 1357 0,025775 1500 460

2014-07-18 10:53 0,846 -3 3,913 1437,5 1357 0,208919 1500 460

2014-07-20 10:53 1,368 -3 3,278 1437,5 1357 0,141089 1500 460

2014-07-21 18:50 1,359 -3 3,241 1437,5 1357 0,130844 1500 460

2014-07-22 10:52 0,297 -2,999 5,242 1437,5 1357 0,059995 1500 460

2014-07-23 18:14 0,523 -3 3,56 1437,5 1357 0,087953 1500 460

2014-07-25 10:55 0,648 -3 2,498 1437,5 1357 0,097916 1500 460

2014-07-27 10:52 1,53 -3 2,793 1437,5 1357 0,117718 1500 460

2014-07-28 21:24 1,546 -3 1,835 1437,5 1357 0,05358 1500 460

2014-07-29 11:00 1,667 -3 2,385 1437,5 1357 0,123375 1500 460
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2013-08-01 06:21 8,813 -3 -8,168 1437,5 1357 0,091686 1500 460

2013-08-01 19:56 2,575 -2,999 -4,691 1437,5 1357 0,100212 1500 460

2013-08-03 06:18 7,205 -3 -7,421 1437,5 1357 0,102878 1500 460

2013-08-27 19:55 3,176 -3 -6,227 1437,5 1357 0,156584 1500 460

2013-08-29 19:54 6,949 -3 -7,877 1437,5 1357 0,1357 1500 460

2013-08-31 06:18 6,984 -3 -8,199 1437,5 1357 0,126744 1500 460

2013-08-31 19:54 4,214 -3 -6,605 1437,5 1357 0,144545 1500 460

2013-09-02 06:25 6,246 -3 -7,886 1437,5 1357 0,097878 1500 460

2013-09-02 19:53 8,267 -3 -8,559 1437,5 1357 0,131047 1500 460

2013-09-04 06:23 2,387 -3 -6,507 1437,5 1357 0,121824 1500 460

2013-09-04 19:55 8,999 -2,31 -8,841 1437,5 1357 0,112987 1500 460

2013-09-10 06:19 3,595 -3 -6,905 1437,5 1357 0,127509 1500 460

2013-09-10 19:55 7,181 -3 -8,13 1437,5 1357 0,135795 1500 460

2013-09-12 06:26 4,351 -3 -7,144 1437,5 1357 0,120791 1500 460

2013-09-12 19:55 5,519 -3 -7,531 1437,5 1357 0,161126 1500 460

2013-09-14 19:53 5,007 -3 -7,289 1437,5 1357 0,161808 1500 460

2013-09-16 19:53 5,564 -3 -7,041 1437,5 1357 0,121098 1500 460

2013-09-18 19:58 5,473 -3 -7,26 1437,5 1357 0,136408 1500 460

2013-09-20 08:14 8,998 -2,886 -9,741 1437,5 1357 0,147671 1500 460

2013-09-22 06:56 7,466 -3 -7,902 1437,5 1357 0,125202 1500 460

2013-09-22 19:55 5,648 -3 -7,5 1437,5 1357 0,147906 1500 460

2013-09-24 06:25 3,014 -3 -6,975 1437,5 1357 0,130367 1500 460

2013-09-24 19:56 4,556 -3 -6,896 1437,5 1357 0,152049 1500 460

2013-09-26 06:19 5,605 -3 -7,31 1437,5 1357 0,143101 1500 460

2013-10-08 19:54 4,766 -3 -6,271 1437,5 1357 0,123457 1500 460

2013-10-10 06:20 2,95 -2,999 -5,773 1437,5 1357 0,139571 1500 460

2013-10-10 19:55 8,116 -3 -7,278 1437,5 1357 0,134049 1500 460

2013-10-12 06:21 2,651 -2,999 -5,2 1437,5 1357 0,150093 1500 460

2013-10-12 19:53 1,566 -2,999 -4,655 1437,5 1357 0,08724 1500 460

2013-10-14 19:53 2,93 -2,999 -5,326 1437,5 1357 0,14652 1500 460

2013-10-16 06:24 5,195 -3 -6,487 1437,5 1357 0,129197 1500 460

2013-10-16 19:52 2,739 -2,999 -4,796 1437,5 1357 0,099562 1500 460

2013-10-18 08:24 5,821 -3 -6,311 1437,5 1357 0,133197 1500 460

2013-10-18 19:54 3,223 -2,999 -6,068 1437,5 1357 0,147584 1500 460

2013-10-20 06:12 4,071 -2,999 -5,725 1437,5 1357 0,111699 1500 460

2013-10-20 19:53 7,281 -3 -7,026 1437,5 1357 0,12951 1500 460

2013-10-22 06:34 8,493 -3 -7,743 1437,5 1357 0,130085 1500 460

2013-10-22 19:54 3,774 -2,999 -6,069 1437,5 1357 0,162942 1500 460

2013-10-24 06:57 3,879 -3 -6,151 1437,5 1357 0,141029 1500 460

2013-10-24 19:56 4,628 -3 -6,209 1437,5 1357 0,154129 1500 460

2013-10-26 06:20 5,017 -3 -6,308 1437,5 1357 0,129406 1500 460

2013-10-26 19:54 5,382 -3 -6,941 1437,5 1357 0,241119 1500 460

2013-10-28 06:13 5,041 -3 -6,449 1437,5 1357 0,136482 1500 460

2013-10-28 19:54 8,357 -3 -7,279 1437,5 1357 0,131607 1500 460

2013-10-30 06:25 4,849 -3 -6,133 1437,5 1357 0,138152 1500 460

2013-10-30 19:55 4,117 -2,999 -6,036 1437,5 1357 0,152601 1500 460

2013-11-01 06:25 2,935 -2,999 -5,157 1437,5 1357 0,177543 1500 460

2013-11-01 19:54 5,977 -3 -6,36 1437,5 1357 0,131591 1500 460

2013-11-03 06:18 3,169 -2,999 -6,055 1437,5 1357 0,144514 1500 460
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2013-11-05 19:54 3,731 -2,999 -5,579 1437,5 1357 0,176553 1500 460

2013-11-07 19:56 2,573 -2,999 -6,095 1437,5 1357 0,226315 1500 460

2013-11-15 06:24 7,809 -3 -1,644 1437,5 1357 0,042111 1500 460

2013-11-17 10:49 2,273 -3 0,027 1437,5 1357 0,015841 1500 460

2013-11-17 19:53 8,998 -2,851 -2,33 1437,5 1357 0,033173 1500 460

2013-11-19 06:24 2,426 -3 2,251 1437,5 1357 0,040607 1500 460

2013-12-08 21:03 4,495 -3 -1,067 1437,5 1357 0,058575 1500 460

2013-12-11 05:46 8,092 -3 -1,623 1437,5 1357 0,059481 1500 460

2013-12-13 05:48 3,912 -3 1,291 1437,5 1357 0,008441 1500 460

2013-12-28 07:51 8,998 -2,532 -3,776 1437,5 1357 0,068127 1500 460

2014-01-02 07:20 1,366 -3 2,462 1437,5 1357 0,024533 1500 460

2014-01-04 07:20 8,999 -2,426 -3,474 1437,5 1357 0,047974 1500 460

2014-01-08 07:20 9 -1,05 -3,946 1437,5 1357 0,054006 1500 460

2014-01-16 07:21 8,999 -1,681 -3,325 1437,5 1357 0,089298 1500 460

2014-01-22 22:12 8,999 -1,91 -3,233 1437,5 1357 0,103517 1500 460

2014-01-29 19:37 3,715 -3 1,903 1437,5 1357 0,007523 1500 460

2014-02-03 07:38 8,999 -2,411 -3,13 1437,5 1357 0,119632 1500 460

2014-02-24 21:15 6,98 -2,999 -3,219 1437,5 1357 0,115709 1500 460

2014-03-10 20:16 0,186 -2,999 6,413 1437,5 1357 0,196166 1500 460

2014-03-14 06:35 0,191 -2,999 5,841 1437,5 1357 0,20818 1500 460

2014-03-18 19:24 0,184 -2,999 5,85 1437,5 1357 0,233243 1500 460

2014-03-19 19:48 0,279 -2,999 5,784 1437,5 1357 0,203504 1500 460

2014-03-23 07:49 2,371 -3 4,709 1437,5 1357 0,170807 1500 460

2014-03-24 19:21 0,827 -2,999 5,737 1437,5 1357 0,34648 1500 460

2014-03-28 19:26 1,452 -2,999 4,888 1437,5 1357 0,190041 1500 460

2014-03-30 21:27 0,535 -2,999 5,969 1437,5 1357 0,270978 1500 460

2014-04-06 07:21 0,096 -2,999 6,885 1437,5 1357 0,057529 1500 460

2014-04-10 07:39 0,104 -2,999 6,801 1437,5 1357 0,074962 1500 460

2014-04-17 19:25 1,779 -3 3,948 1437,5 1357 0,131471 1500 460

2014-04-18 07:31 0,277 -2,999 6,496 1437,5 1357 0,142736 1500 460

2014-04-19 19:21 0,628 -2,999 5,415 1437,5 1357 0,255779 1500 460

2014-04-21 19:21 0,727 -2,999 5,596 1437,5 1357 0,184341 1500 460

2014-04-22 20:53 0,846 -2,999 5,114 1437,5 1357 0,208696 1500 460

2014-04-24 19:23 0,447 -2,999 6,097 1437,5 1357 0,200954 1500 460

2014-04-27 07:18 4,247 -3 2,874 1437,5 1357 0,115674 1500 460

2014-04-28 19:23 2,062 -3 4,339 1437,5 1357 0,15961 1500 460

2014-04-30 17:38 1,066 -3 3,023 1437,5 1357 0,01075 1500 460

2014-05-02 17:31 7,042 -3 0,071 1437,5 1357 0,050348 1500 460

2014-05-04 11:18 1,169 -3 4,436 1437,5 1357 0,175405 1500 460

2014-05-08 17:02 0,342 -3 4,581 1437,5 1357 0,072269 1500 460

2014-05-10 17:03 1,454 -3 2,845 1437,5 1357 0,027696 1500 460

2014-05-12 18:43 3,187 -3 2,126 1437,5 1357 0,051065 1500 460

2014-05-16 18:42 8,999 -2,039 -3,846 1437,5 1357 0,05297 1500 460

2014-05-22 18:43 4,634 -3 -0,45 1437,5 1357 0,081988 1500 460

2014-06-09 18:42 6,669 -3 -0,983 1437,5 1357 0,122289 1500 460

2014-06-13 06:51 1,56 -3 0,469 1437,5 1357 0,053298 1500 460

2014-06-15 06:43 3,48 -3 1,005 1437,5 1357 0,111023 1500 460

2014-06-15 16:53 7,834 -2,999 -2,432 1437,5 1357 0,076845 1500 460

2014-06-19 11:41 5,338 -3 -1,351 1437,5 1357 0,11518 1500 460
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Time RangeMax RangeMin RollingRCentOffset TrackWidth Back2Back Equivalent con. e r0 

2014-06-19 17:01 3,956 -3 -0,816 1437,5 1357 0,088003 1500 460

2014-06-21 16:57 8,2 -2,999 -2,823 1437,5 1357 0,10141 1500 460

2014-06-25 11:32 4,355 -3 -1,421 1437,5 1357 0,124947 1500 460

2014-06-25 16:57 8,999 -2,764 -3,59 1437,5 1357 0,098582 1500 460

2014-06-27 17:00 4,736 -3 -1,548 1437,5 1357 0,085225 1500 460

2014-06-29 16:57 1,874 -3 0,162 1437,5 1357 0,068647 1500 460

2014-07-01 12:06 3,411 -3 -1,11 1437,5 1357 0,116725 1500 460

2014-07-01 17:03 1,723 -3 -0,158 1437,5 1357 0,04637 1500 460

2014-07-03 11:32 5,584 -2,999 -2,842 1437,5 1357 0,145501 1500 460

2014-07-03 16:58 1,816 -3 0,413 1437,5 1357 0,06771 1500 460

2014-07-05 11:33 3,898 -2,999 -2,088 1437,5 1357 0,110655 1500 460

2014-07-05 17:03 3,876 -2,999 -3,341 1437,5 1357 0,123236 1500 460

2014-07-07 12:04 7,981 -2,999 -4,905 1437,5 1357 0,114254 1500 460

2014-07-07 19:34 5,465 -2,999 -4,387 1437,5 1357 0,14936 1500 460

2014-07-09 11:34 4,67 -2,999 -3,038 1437,5 1357 0,170418 1500 460

2014-07-09 17:46 5,981 -2,999 -4,294 1437,5 1357 0,141365 1500 460

2014-07-11 11:33 5,738 -2,999 -3,868 1437,5 1357 0,138208 1500 460

2014-07-13 11:34 3,69 -3 -1,167 1437,5 1357 0,104213 1500 460

2014-07-13 16:59 0,835 -3 -0,965 1437,5 1357 0,056151 1500 460

2014-07-15 16:58 6,341 -2,999 -4,075 1437,5 1357 0,122693 1500 460

2014-07-23 17:00 5,564 -2,999 -4,333 1437,5 1357 0,145688 1500 460

2014-07-25 12:54 3,739 -3 -1,121 1437,5 1357 0,071529 1500 460

2014-07-25 16:56 1,98 -3 -0,816 1437,5 1357 0,071688 1500 460

2014-07-27 11:35 7,41 -2,999 -3,642 1437,5 1357 0,129911 1500 460

2014-07-27 20:16 5,132 -2,999 -2,276 1437,5 1357 0,120605 1500 460

2014-07-30 11:42 6,223 -2,999 -2,564 1437,5 1357 0,133255 1500 460

2014-07-31 18:44 5,597 -3 -1,609 1437,5 1357 0,147245 1500 460
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2013-07-31 17:27 4,498 -2,999 -5,408 1437,5 1356,6 0,050686 1500 460

2013-08-02 17:26 1,177 -3 2,032 1437,5 1356,6 0,034191 1500 460

2013-09-12 06:26 3,306 -3 -0,987 1437,5 1356,6 0,083591 1500 460

2013-10-08 10:33 2,935 -3 -0,405 1437,5 1356,6 0,078357 1500 460

2013-10-12 10:33 2,707 -3 -0,233 1437,5 1356,6 0,086546 1500 460

2013-10-14 10:31 1,236 -2,999 -2,283 1437,5 1356,6 0,051268 1500 460

2013-10-16 10:31 3,034 -3 -1,296 1437,5 1356,6 0,060908 1500 460

2013-10-20 10:31 2,512 -2,999 -1,905 1437,5 1356,6 0,055966 1500 460

2013-10-22 10:31 3,328 -3 -1,563 1437,5 1356,6 0,040126 1500 460

2013-10-26 10:31 3,127 -3 0,252 1437,5 1356,6 0,10234 1500 460

2013-10-28 10:36 2,97 -3 -0,512 1437,5 1356,6 0,081119 1500 460

2013-11-01 10:32 3,731 -3 -0,971 1437,5 1356,6 0,087214 1500 460

2013-11-03 10:32 3,711 -3 -0,856 1437,5 1356,6 0,105649 1500 460

2013-11-12 17:00 3,014 -3 0,171 1437,5 1356,6 0,090551 1500 460

2013-11-16 10:58 3,908 -3 -0,332 1437,5 1356,6 0,115847 1500 460

2013-11-16 17:00 4,809 -3 -1,052 1437,5 1356,6 0,106495 1500 460

2013-11-18 11:24 4,691 -3 -1,201 1437,5 1356,6 0,108601 1500 460

2013-11-20 10:58 1,82 -3 0,406 1437,5 1356,6 0,095424 1500 460

2013-11-22 11:02 3,474 -3 -0,652 1437,5 1356,6 0,126026 1500 460

2013-11-24 16:56 3,467 -3 -0,791 1437,5 1356,6 0,13554 1500 460

2013-11-26 17:01 4,341 -3 -0,768 1437,5 1356,6 0,13214 1500 460

2013-11-28 10:58 5,114 -3 -1,263 1437,5 1356,6 0,138921 1500 460

2013-11-28 17:09 0,97 -3 0,415 1437,5 1356,6 0,110314 1500 460

2013-11-30 10:56 2,045 -3 1,342 1437,5 1356,6 0,186161 1500 460

2013-11-30 17:01 2,692 -3 0,748 1437,5 1356,6 0,121314 1500 460

2013-12-14 10:31 1,576 -3 0,263 1437,5 1356,6 0,181737 1500 460

2013-12-17 10:58 7,797 -2,999 -3,666 1437,5 1356,6 0,095353 1500 460

2013-12-27 16:33 8,602 -3 -6,539 1437,5 1356,6 0,133631 1500 460

2013-12-28 15:24 8,685 -3 -6,303 1437,5 1356,6 0,078619 1500 460

2013-12-30 16:32 2,618 -2,999 -5,043 1437,5 1356,6 0,077641 1500 460

2014-01-01 16:33 1,773 -2,999 -1,899 1437,5 1356,6 0,051531 1500 460

2014-01-03 16:34 3,945 -2,999 -3,528 1437,5 1356,6 0,025786 1500 460

2014-01-04 15:24 1,371 -3 -1,281 1437,5 1356,6 0,041091 1500 460

2014-01-05 16:33 8,999 -2,858 -6,419 1437,5 1356,6 0,130988 1500 460

2014-01-07 16:46 2,063 -2,999 -2,058 1437,5 1356,6 0,008685 1500 460

2014-01-08 16:34 2,539 -2,999 -2,196 1437,5 1356,6 0,085227 1500 460

2014-01-17 16:34 4,025 -2,999 -2,972 1437,5 1356,6 0,088123 1500 460

2014-01-22 16:34 8,997 -1,08 -8,002 1437,5 1356,6 0,168677 1500 460

2014-01-23 16:34 2,178 -2,999 -4,613 1437,5 1356,6 0,074002 1500 460

2014-01-24 16:34 3,875 -2,999 -2,854 1437,5 1356,6 0,055494 1500 460

2014-02-06 17:39 4,128 -3 -1,554 1437,5 1356,6 0,075361 1500 460

2014-02-10 17:48 8,995 -2,642 -6,56 1437,5 1356,6 0,117096 1500 460

2014-02-21 10:55 1,116 -2,999 -4,545 1437,5 1356,6 0,124245 1500 460

2014-02-23 10:57 0,989 -3 -0,092 1437,5 1356,6 0,055489 1500 460

2014-03-04 10:53 1,029 -2,999 -1,767 1437,5 1356,6 0,033905 1500 460

2014-03-08 10:53 4,901 -2,999 -3,766 1437,5 1356,6 0,086086 1500 460

2014-03-10 10:55 1,742 -3 -0,894 1437,5 1356,6 0,061019 1500 460

2014-03-31 10:58 2,518 -3 0,152 1437,5 1356,6 0,08131 1500 460

2014-04-02 10:59 1,759 -3 -0,886 1437,5 1356,6 0,062138 1500 460
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Figur B 10 

Time RangeMax RangeMin RollingRCentOffset TrackWidth Back2Back Equivalent con. e r0 

2014-04-05 10:56 3,061 -2,999 -1,802 1437,5 1356,6 0,072766 1500 460

2014-04-07 10:58 3,443 -3 -1,601 1437,5 1356,6 0,039825 1500 460

2014-04-13 17:43 0,957 -3 1,332 1437,5 1356,6 0,058569 1500 460

2014-04-18 17:45 2,458 -3 0,012 1437,5 1356,6 0,086499 1500 460

2014-04-19 10:54 2,279 -3 0,715 1437,5 1356,6 0,080776 1500 460

2014-04-20 17:46 1,967 -3 -0,913 1437,5 1356,6 0,054629 1500 460

2014-05-07 11:33 1,741 -3 0,659 1437,5 1356,6 0,097622 1500 460

2014-05-20 09:07 3,549 -2,999 -5,209 1437,5 1356,6 0,050062 1500 460
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2013-11-03 06:18 4,822 -3 2,379 1437,5 1357 0,141414 1500 460

2013-11-15 06:24 2,047 -2,999 4,858 1437,5 1357 0,181758 1500 460

2013-11-17 10:49 3,186 -3 3,508 1437,5 1357 0,185653 1500 460

2013-11-19 06:24 3,26 -3 3,014 1437,5 1357 0,160006 1500 460

2013-11-21 06:20 2,089 -3 4,401 1437,5 1357 0,160526 1500 460

2013-11-23 06:19 2,813 -3 3,95 1437,5 1357 0,147986 1500 460

2013-11-25 06:26 3,338 -3 2,143 1437,5 1357 0,184725 1500 460

2013-11-27 06:26 2,614 -3 2,06 1437,5 1357 0,096408 1500 460

2013-11-27 19:53 0,43 -2,999 5,175 1437,5 1357 0,035385 1500 460

2013-12-03 06:18 1,746 -3 3,619 1437,5 1357 0,136454 1500 460

2013-12-09 17:35 0,528 -3 3,375 1437,5 1357 0,109841 1500 460

2013-12-11 17:03 2,184 -3 2,48 1437,5 1357 0,16238 1500 460

2013-12-26 17:33 3,315 -3 1,378 1437,5 1357 0,109459 1500 460

2014-01-02 17:31 7,426 -2,999 -1,954 1437,5 1357 0,150525 1500 460

2014-02-11 11:37 1,194 -3 2,268 1437,5 1357 0,195348 1500 460

2014-03-07 11:44 0,971 -3 4,05 1437,5 1357 0,205527 1500 460

2014-04-13 17:26 3,223 -3 2,101 1437,5 1357 0,22518 1500 460

2014-04-15 17:32 0,901 -3 4,075 1437,5 1357 0,071743 1500 460

2014-04-21 11:20 2,486 -3 2,946 1437,5 1357 0,236999 1500 460

2014-05-04 11:18 3 -3 3,453 1437,5 1357 0,20227 1500 460

2014-05-10 17:03 0,773 -2,999 4,865 1437,5 1357 0,178252 1500 460

2014-05-13 17:05 0,526 -2,999 5,855 1437,5 1357 0,13927 1500 460

2014-05-22 17:03 1,443 -3 4,506 1437,5 1357 0,226663 1500 460

2014-05-26 16:59 4,151 -3 2,345 1437,5 1357 0,127318 1500 460

2014-05-28 11:32 1,929 -2,999 4,803 1437,5 1357 0,147608 1500 460

2014-05-28 17:00 3,098 -3 3,995 1437,5 1357 0,172396 1500 460

2014-05-30 17:33 3,665 -3 2,959 1437,5 1357 0,174941 1500 460

2014-06-01 17:03 1,115 -2,999 5,086 1437,5 1357 0,18333 1500 460

2014-06-03 17:05 1,575 -2,999 5,524 1437,5 1357 0,220506 1500 460

2014-06-09 16:58 3,952 -3 2,577 1437,5 1357 0,182184 1500 460

2014-06-28 16:58 1,53 -3 4,324 1437,5 1357 0,19644 1500 460

2014-06-30 17:02 2,408 -3 3,625 1437,5 1357 0,130756 1500 460

2014-07-02 16:58 2,603 -3 4,295 1437,5 1357 0,142475 1500 460

2014-07-04 17:01 0,543 -2,999 6,642 1437,5 1357 0,156591 1500 460

2014-07-06 16:57 0,594 -2,999 5,544 1437,5 1357 0,147838 1500 460

2014-07-13 11:34 2,407 -3 4,294 1437,5 1357 0,1721 1500 460

2014-07-15 11:33 0,686 -2,999 4,89 1437,5 1357 0,099528 1500 460

2014-07-18 16:58 1,661 -3 4,594 1437,5 1357 0,149887 1500 460

2014-07-20 17:11 2,509 -3 4,385 1437,5 1357 0,154339 1500 460

2014-07-25 16:56 0,186 -2,999 6,782 1437,5 1357 0,044096 1500 460

2014-07-27 20:16 3,115 -3 3,648 1437,5 1357 0,145583 1500 460
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Figur B 12
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Bilaga C - Underhållshistorik 

Här visas det data vi fått från SJ avseende fordonens underhåll. ”Hj” är hjulsvarvning. Om ”Hj” 

åtgärderna föregås av ”DEM” så har det demonterats från fordonen och svarvas eller får hjulring 

(”OMR”)/hjulskiva (”OMS”) bytt vid revisionsverkstad, för att sedan återmonteras på nästa fordon 

(”MON”). 

Detta absolut vanligaste förfarandet för SJs personvagnar är att svarvas löstagna från fordonen, och 

därefter inte hamnar på samma fordon igen.  Men det finns undantag, bl.a. för fordonen i 

Norrlandstågtrafiken som har ”hemmahamn” i Luleå. 

Skulle vi titta på ett lok eller motorvagn, så skulle det exempelvis kunna stå ”MÄT” och sedan ”HJ”. 

Då har hjulet synats mäts och därefter svarvats på plats i fordonet i en undergolvssvarv. 

Kom ihåg att ”Art + Idn” är hjulparsindividen (så som en komponent) ” 

Lite oklart om svarvningen, men den kan vara enligt följande: 

4. Hj = Hjulsvarvning

5. DEM = Axel demonterad från fordon

6. OMR = Svarvad och fått ny hjulring

7. OMS = Svarvad och fått ny hjulskiva

8. MON = Återmonterad

9. MÄT = Hjul/axel mätt

10. HJ = Hjulsvarvning av axel direkt på fordon

11. Art + Idn = Hjulparsindividen (som en komponent)
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Rapporterade lagerrevisioner 

Tabell C 1 

Sammanställning av rapporterade lagerrevisioner utförda på de hjulpar som f.n. sitter under "e-Pilot"-vagnar

R= åtgärd startad/spridd

Avser läget i  FORD 2014-10-06

Artnr Idnr Datum Vst Åtgärd Rubrik Plac Kod Prestkm PrestDag AvvKm AvvDag Litt Tblnr SplitTbl VshVstOrg

1128452 267276 10-jan-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 214016 569 385984 0 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 260425 11-jan-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 0 0 0 0 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 260425 11-jan-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 217863 570 382137 0 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 263702 26-feb-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 136533 722 463467 0 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 266737 26-apr-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 212224 728 387776 0 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 267276 17-sep-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 66521 250 -533479 -1484 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 266737 15-okt-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 44700 172 -555300 -1562 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 266737 10-mar-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 32773 146 -567227 -1588 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 263702 12-mar-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 75518 379 -524482 -1355 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 260425 24-apr-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 119226 468 -480774 -1266 KOMPONENT 251 251 05206

1128452 262074 03-okt-11 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 69063 234 530937 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 266603 21-dec-11 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 265196 696 334804 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 262074 02-feb-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 17209 122 582791 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 262074 05-nov-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 120481 277 -479519 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 266603 13-nov-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 125758 328 -474242 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 262074 26-feb-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 22447 113 577553 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 268033 08-mar-13 CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION R 0 0 0 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 268038 08-mar-13 CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION R 0 0 0 0 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 266603 18-sep-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 82874 309 -517126 -1425 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 262074 17-dec-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 87392 294 -512608 -1440 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 268038 22-jan-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 49333 320 -550667 -1414 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 266603 18-feb-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 13277 153 -586723 -1581 KOMPONENT 251 251 05208

1128452 268033 18-maj-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 109333 436 -490667 -1298 KOMPONENT 251 251 05208

1132532 419173 09-aug-11 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 536645 818 63355 0 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419884 14-dec-11 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 236143 273 363857 0 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419173 21-jan-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 186700 165 413300 0 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419371 26-feb-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 341516 589 258484 0 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419884 30-sep-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 445017 656 -154983 -1078 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419315 28-okt-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 516898 861 -83102 -873 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419371 05-mar-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 247685 372 -352315 -1362 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419173 06-mar-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 444095 775 -155905 -959 KOMPONENT 251 251 05405

1132532 419884 06-mar-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 24319 157 -575681 -1577 KOMPONENT 251 251 05405

1132561 421442 15-aug-11 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 564532 593 35468 1141 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421575 13-dec-11 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 474454 753 125546 981 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421306 25-jan-12 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 643256 1007 43256 727 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421170 27-mar-12 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 328646 375 -271354 -1359 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421575 26-apr-12 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 53073 135 -546927 -1599 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421170 25-feb-13 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 199213 335 400787 1399 KOMPONENT 251 251 05542

1132561 421442 02-apr-14 TÖR CX02 LÖPHJUL 56S REVISION 627238 961 27238 -773 KOMPONENT 251 251 05542

1132532 419612 26-jan-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 258534 281 341466 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419845 26-jan-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 329323 401 270677 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419850 08-feb-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 353087 477 246913 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 423043 07-aug-12 CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION R 0 0 0 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419845 04-sep-12 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 124114 222 -475886 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419612 10-apr-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 306903 440 293097 0 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 423043 14-okt-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 115778 433 -484222 -1301 KOMPONENT 251 251 05581



Dokumentnr 

eP119-008-2015-080 
Projekttitel 
Dålig Gång 

Författare 

Jon Öberg och Dan Larsson, Damill AB 
Datum 

2015-06-14 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Pär Söderström, SJAB 
Godk. Datum 

2015-06-30 

Sida 
C3 (10) 

Sammanställning av rapporterade lagerrevisioner utförda på de hjulpar som f.n. sitter under "e-Pilot"-vagnar

R= åtgärd startad/spridd

Avser läget i  FORD 2014-10-06

Artnr Idnr Datum Vst Åtgärd Rubrik Plac Kod Prestkm PrestDag AvvKm AvvDag Litt Tblnr SplitTbl VshVstOrg

1132532 419845 11-dec-13 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 404596 463 -195404 -1271 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419612 11-apr-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 183921 366 -416079 -1368 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419850 14-apr-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 508143 796 -91857 -938 KOMPONENT 251 251 05581

1132532 419845 01-aug-14 TÖR CX06 LÖPHJUL 40C/53S REVISION 170174 233 -429826 -1501 KOMPONENT 251 251 05581

1132531 419743 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 03 R 13391 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419743 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 03 R 13391 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419743 19-okt-11 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 573503 1836 1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419743 07-feb-14 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 119786 842 -559214 -971 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419743 07-feb-14 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 119786 842 -559214 -971 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 423086 11-feb-14 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 219364 875 -459636 -938 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 423086 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 01 R 92442 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 423086 11-feb-14 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 219364 875 -459636 -938 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 423086 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 01 R 92442 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132560 421298 11-okt-13 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 387550 984 -242450 -750 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421298 11-okt-13 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 743990 1485 -1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421298 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 04 R 288434 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421298 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 04 R 288434 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421298 11-okt-13 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 387550 984 -242450 -750 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421544 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 01 R 364874 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421544 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 01 R 364874 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421544 22-apr-14 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 1E+06 1807 -1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421544 22-apr-14 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 686958 938 7958 -875 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421544 22-apr-14 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 686958 938 7958 -875 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 267829 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 02 R 63932 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 267829 23-apr-14 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 296326 586 -382674 -1227 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 267829 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 02 R 63932 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132531 419806 05-sep-13 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 928009 2557 -1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419806 05-sep-13 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 413368 1590 -216632 -144 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419806 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 03 R 327040 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419806 05-sep-13 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 413368 1590 -216632 -144 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419806 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 03 R 327040 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419611 21-feb-14 TÖR CX21 LAGERBOXAR, REVISION 624 550 -678376 -1263 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419611 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 04 R 0 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419611 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 04 R 0 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419611 21-feb-14 TÖR CX22 HJULAXEL, KONTROLL 624 550 -678376 -1263 KOMPONENT 503 503 05597

1132531 419611 20-aug-12 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 449333 2176 -1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05597

1132560 421779 21-jan-13 CX21 LAGERBOXAR, REVISION 04 R 149126 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421779 21-jan-13 CX22 HJULAXEL, KONTROLL 04 R 149126 0 0 0 KOMPONENT 503 503 05477

1132560 421779 08-aug-12 TÖR CXD9 UTBYTE AV BROMSSKIVOR 1E+06 2164 -1E+09 0 KOMPONENT 503 503 05477
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1128452 266167 02-jan-12 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 1009 1009 32,5 32,5 11 11 UIC 1359052 251

1128452 267112 02-jan-12 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 1010 1010 32,5 32,5 11 11 UIC 1493412 251

1128452 266695 02-jan-12 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 988,4 988,6 31 30 11 11 UIC 86 1316940 251

1128452 261031 02-jan-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 977,3 977,1 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1015367 251

1128452 262074 27-feb-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 1010 1010 32,5 32,5 11 11 UIC 1141288 251

1128452 263835 27-feb-12 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 989 989 30,5 31 11 11 UIC 86 1418027 251

1128452 264712 27-feb-12 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 1010 1010 32,5 32,5 11 11 UIC 1187456 251

1128452 267388 27-feb-12 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 978,8 979 30 30 11 11 UIC 85 1298665 251

1128452 260407 02-apr-12 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 945,6 945,7 31,5 31,5 11 11 UIC 86 638051 251

1128452 263439 02-apr-12 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 957,2 957,1 31 31 11 11 UIC 85 1542407 251

1128452 265043 02-apr-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 935,7 935,4 31 31 11 11 UIC 86 1804144 251

1128452 262093 02-apr-12 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 948,4 948,7 31 30,5 11 11 UIC 86 1656189 251

1128452 263180 30-maj-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 946,7 946,8 30,5 30 11 11 UIC 86 1308406 251

1128452 265632 27-okt-12 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 943,7 943,5 31,5 30,5 11 11 UIC 82 1137546 251

1128452 266737 27-okt-12 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 962,3 962,5 30 30 11 11 UIC 86 1493801 251

1128452 267451 27-okt-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 964,9 964,7 31 30,5 11 11 UIC 86 1827472 251

1128452 261031 27-okt-12 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 958,6 958,7 31 31 11 11 UIC 86 1049395 251

1128452 266167 05-dec-12 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 995,5 995,8 30,5 30,5 11 11 UIC 86 1393080 251

1128452 266603 05-dec-12 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 1004 1004 32,5 32,5 11 11 S1002 815217 251

1128452 263180 05-dec-12 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 997 997 32,5 32,5 11 11 S1002 1371581 251

1128452 261021 05-dec-12 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 1005 1005 32,5 32,5 11 11 S1002 949453 251

1128452 263835 18-feb-13 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 950 950 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1455584 251

1128452 265602 18-feb-13 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 967,7 967,5 32 32 11 11 UIC 85 1704387 251

1128452 267795 18-feb-13 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 975,9 975,7 31 32 11 11 UIC 85 1158228 251

1128452 266563 18-feb-13 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 979 978,9 32,5 32,5 11 11 UIC 86 1992985 251

1128452 266604 07-apr-13 05206 BFS9 04 MON VNVN 0 0 988,6 988,5 32 32,5 11 11 UIC 86 1703450 251

1128452 265411 07-apr-13 05206 BFS9 02 MON VNVN 0 0 975 974,8 32 32 11 11 UIC 86 1179836 251

1128452 265994 07-apr-13 05206 BFS9 01 MON VNVN 0 0 980,6 981,1 32 31,5 11 11 UIC 86 1047905 251

1128452 261107 07-apr-13 05206 BFS9 03 MON VNVN 0 0 981 980,8 32,5 32 11 11 UIC 86 1197701 251

1128452 265096 05-sep-13 05206 BFS9 03 MON ELE 0 0 1002 1002 32,5 32,5 11 11 UICORE 1615033 251

1128452 267099 05-sep-13 05206 BFS9 04 MON ELE 0 0 992,2 992,2 31 31 11 11 UIC 86 1793248 251

1128452 266619 05-sep-13 05206 BFS9 02 MON ELE 0 0 993,5 993,5 32,5 32 11 11 UIC 86 1483122 251

1128452 268038 05-sep-13 05206 BFS9 01 MON ELE 0 0 1006 1006 32,5 32,5 11 11 UICORE 0 251

1128452 265043 25-dec-13 05206 BFS9 01 MON ENVN 0 0 955 955 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1966804 251

1128452 262074 25-dec-13 05206 BFS9 04 MON ENVN 0 0 980 980 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1371608 251

1128452 263985 25-dec-13 05206 BFS9 03 MON ENVN 0 0 976 976 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1610884 251

1128452 266277 25-dec-13 05206 BFS9 02 MON ENVN 0 0 950 950 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1194177 251

1128452 263439 15-maj-14 05206 BFS9 04 MON ENVN 0 0 951 951 32,5 32,5 11 11 UIC 83 1755597 251

1128452 266737 15-maj-14 05206 BFS9 01 MON ENVN 0 0 955 955 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1612249 251

1128452 260425 15-maj-14 05206 BFS9 03 MON ENVN 0 0 945 945 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1464394 251

1128452 263702 15-maj-14 05206 BFS9 02 MON ENVN 0 0 962 962 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1786591 251

1128452 267276 23-maj-14 05206 BFS9 04 MON ENVN 0 0 953 953 32,5 32,5 11 11 UIC ORE 84 2218542 251
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1128452 266167 20-aug-11 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 955,8 955,3 30 30 11 11 UIC 82 1326755 251

1128452 263180 20-aug-11 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 936,8 937 30 30 11 11 UIC-ORE 82 1235513 251

1128452 263513 20-aug-11 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 967,9 967,7 31 30 11 11 UIC 84 1494603 251

1128452 266619 20-aug-11 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 933,8 934,3 30 30 11 11 UIC 84 1309965 251

1128452 264712 08-sep-11 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 972,5 972,4 31 30 11 11 UIC 85 1143834 251

1128452 267245 08-sep-11 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 972,9 973 31 30 11 11 UIC 85 1561599 251

1128452 263684 08-sep-11 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 970,1 969,8 30 30 11 11 UIC 85 1454545 251

1128452 263702 08-sep-11 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 985,5 985 31 30 11 11 UIC 82 1632223 251

1128452 263439 18-okt-11 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 988 988 32,5 32,5 11 11 UIC 82 1475138 251

1128452 265043 18-okt-11 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 976 976 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1734964 251

1128452 263985 18-okt-11 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 974 974 32,5 32,5 11 11 UIC 82 1320881 251

1128452 264050 18-okt-11 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 983 983 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1863542 251

1128452 266603 02-jan-12 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 1009 1009 32,5 32,5 11 11 UIC 689459 251

1128452 265220 02-jan-12 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 982,6 982,4 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1702745 251

1128452 267160 02-jan-12 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 974,8 975,1 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1158905 251

1128452 261964 02-jan-12 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 1010 1010 32,5 32,5 11 11 UIC 1807885 251

1128452 265284 29-feb-12 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 975 975 32,5 32,5 11 11 UIC 86 667283 251

1128452 266737 29-feb-12 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 979,6 980,1 31 30 11 11 UIC 86 1467761 251

1128452 264050 29-feb-12 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 972,1 972,2 31,5 31 11 11 UIC 86 1900585 251

1128452 263453 29-feb-12 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 961,8 961,6 31 31 11 11 UIC 85 1133825 251

1128452 266371 10-apr-12 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 988,3 988,3 32 31 11 11 UIC 86 1304130 251

1128452 267388 10-apr-12 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 962,3 962,1 30 30 11 11 UIC 86 1320845 251

1128452 262536 10-apr-12 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 973,9 974 30 30 11 11 UIC 86 1376655 251

1128452 262108 10-apr-12 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 1003 1003 32,5 32,5 11 11 UIC 1068930 251

1128452 265220 13-nov-12 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 1009 1009 32,5 32,5 11 11 S1002 1839709 251

1128452 262565 13-nov-12 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 1002 1002 32,5 32,5 11 11 S1002 1845590 251

1128452 263011 13-nov-12 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 1004 1004 32,5 32,5 11 11 UIC 1338993 251

1128452 261107 13-nov-12 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 1009 1009 32,5 32,5 11 11 UIC 1141278 251

1128452 262093 31-dec-12 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 1002 1002 32,5 32,5 11 11 UIC 1751274 251

1128452 262108 31-dec-12 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 1007 1007 32,5 32,5 11 11 UIC 1200511 251

1128452 261920 30-jan-13 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 1010 1010 32,5 32,5 11 11 UIC 1240458 251

1128452 266604 30-jan-13 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 1004 1004 32,5 32,5 11 11 S1002 1674863 251

1128452 263453 30-jan-13 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 1009 1009 32,5 32,5 11 11 UIC 1283265 251

1128452 265994 30-jan-13 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 998,3 998,6 32 32 11 11 UIC 85 1019318 251

1128452 265632 26-mar-13 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 991,6 991,2 31 32 11 11 UIC 84 1164466 251

1128452 262093 26-mar-13 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 971,3 970,9 32 32 11 11 UIC 85 1787986 251

1128452 261964 26-mar-13 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 950,4 950,6 32 31,5 11 11 UIC 86 1952984 251

1128452 262108 26-mar-13 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 973,3 973,2 32 32 11 11 UIC 83 1237223 251

1128452 264712 11-maj-13 05208 BFS9 03 MON VNVN 0 0 962,4 962,4 32 32 11 11 UIC 86 1277741 251

1128452 265220 11-maj-13 05208 BFS9 01 MON VNVN 0 0 963,7 963,4 31 32 11 11 UIC 86 1917593 251

1128452 263011 11-maj-13 05208 BFS9 04 MON VNVN 0 0 956,7 956,4 31,5 32 11 11 UIC 86 1406452 251

1128452 262636 11-maj-13 05208 BFS9 02 MON VNVN 0 0 984,7 985,2 32,5 32,5 11 11 UIC 86 1173541 251

1128452 267388 21-mar-14 05208 BFS9 03 MON ENVN 0 0 954 954 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1592974 251

1128452 267899 21-mar-14 05208 BFS9 04 MON ENVN 0 0 950 950 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1724474 251

1128452 266603 14-jun-14 05208 BFS9 01 MON ENVN 0 0 948 948 32,5 32,5 11 11 UIC 85 911368 251

1128452 262074 14-jun-14 05208 BFS9 04 MON ENVN 0 0 956 956 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1435456 251

1128452 268033 14-jun-14 05208 BFS9 03 MON ENVN 0 0 959 959 32,5 32,5 11 11 UIC 83 109333 251

1128452 268038 14-jun-14 05208 BFS9 02 MON ENVN 0 0 963 963 32,5 32,5 11 11 UIC 83 75928 251
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1132532 419995 12-aug-11 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3255481 251

1132532 419826 15-okt-11 05405 BF4 01 MON VNVN 0 0 888 888 32,5 32,5 11 11 UIC 86 2617585 251

1132532 423079 15-dec-11 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 909,4 909,2 30 31 11 11 UIC 86 3473370 251

1132532 423143 20-feb-12 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 862,5 862,8 30,5 30,5 11 11 UIC 86 2631401 251

1132532 423112 23-mar-12 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 902,1 902,3 31 31 11 11 UIC 84 3396599 251

1132532 419875 08-maj-12 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 894,6 894,7 30,5 30,5 11 11 UIC 86 3023329 251

1132532 419215 17-maj-12 05405 BF4 01 MON VNVN 0 0 887,9 887,8 31 31 11 11 UIC 86 3506872 251

1132532 423072 17-maj-12 05405 BF4 03 MON VNVN 0 0 888,8 889 30,5 30,5 11 11 UIC 86 2397195 251

1132532 423079 07-jul-12 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 891 891 32,5 32,5 11 11 UIC 89 3511229 251

1132532 419335 15-aug-12 05405 BF4 03 MON VNVN 0 0 866 865,7 30 30 11 11 UIC 86 3390321 251

1132532 419559 15-aug-12 05405 BF4 01 MON VNVN 0 0 888,4 888,2 30,5 30,5 11 11 UIC 86 3023466 251

1132532 419561 15-aug-12 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 872,4 872,4 30 30 11 11 UIC 86 2557476 251

1132532 423026 27-sep-12 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 884,2 884,3 30 30 11 11 UIC 82 2328497 251

1132532 423031 27-sep-12 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 900 900 0 0 0 0 0 251

1132532 419570 03-nov-12 05405 BF4 01 MON VNVN 0 0 900,9 900,9 30 29,5 11 11 UIC 82 2359639 251

1132532 419485 03-nov-12 05405 BF4 03 MON VNVN 0 0 890 890 32,5 32,5 11 11 S1002 89 2832060 251

1132532 419395 30-dec-12 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 883,4 883,8 31 31 11 11 UIC 86 3456071 251

1132532 419399 04-feb-13 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 891,8 891,7 31 30 11 11 UIC 86 3136906 251

1132532 419019 19-feb-13 05405 BF4 01 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 2922778 251

1132532 419656 07-jun-13 05405 BF4 02 MON VNVN 0 0 894 894,4 31 31 11 11 UIC 86 3109549 251

1132532 419053 07-jun-13 05405 BF4 04 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3310076 251

1132532 419387 07-jun-13 05405 BF4 03 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3538731 251

1132532 423043 11-nov-13 05405 BF4 01 MON ENVN 0 0 888 888 32,5 32,5 11 11 UIC 85 115778 251

1132532 419837 10-jan-14 05405 BF4 03 MON ENVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 2914020 251

1132532 419173 09-mar-14 05405 BF4 04 MON ENVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3269767 251

1132532 419400 09-mar-14 05405 BF4 02 MON ENVN 0 0 903 903 32,5 32,5 11 11 UIC 84 3143692 251

1132532 419884 09-mar-14 05405 BF4 03 MON ENVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3358152 251

1132532 419371 09-mar-14 05405 BF4 01 MON ENVN 0 0 900 900 32,5 32,5 11 11 UIC 86 3237760 251

1132532 423097 12-maj-14 05405 BF4 03 MON ENVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3621154 251

1132532 423029 05-jun-14 05405 BF4 03 MON ENVN 0 0 920 920 31 31 10 10 UIC 28606 251

1132532 419315 09-jun-14 05405 BF4 03 MON ENVN 0 0 920 920 31 31 10 10 UIC 2865057 251
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1132560 421474 06-okt-11 05477 BC4 02 MON PM 0 0 890 890 32,5 32,5 11 11 UIC 86 2164843 503

1132560 421124 21-okt-11 05477 BC4 01 MON LM 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 1650779 503

1132560 421336 21-okt-11 05477 BC4 03 MON LM 0 0 883 883 32,5 32,5 11 11 UIC 89 2272128 503

1132560 421677 21-okt-11 05477 BC4 02 MON LM 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 1940241 503

1132560 421769 21-okt-11 05477 BC4 04 MON LM 0 0 846,5 846,5 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1279728 503

1132560 267828 19-mar-12 05477 BC4 04 MON VHGL 0 0 870 870 32,5 32,5 11 11 UIC 89 3062951 503

1132560 421481 17-jul-12 05477 BC4 04 MON VHGL 0 0 890 890 32,5 32,5 11 11 UIC 85 2438313 503

1132560 421088 11-sep-12 05477 BC4 04 MON POR 0 0 869 869 32,5 32,5 11 11 UIC 83 2906912 503

1132560 421292 26-sep-12 05477 BC4 04 MON POR 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3079309 503

1132560 267821 14-nov-12 05477 BC4 04 MON POR 0 0 873 873 32,5 32,5 11 11 S1002 85 2829260 503

1132560 421537 29-nov-12 05477 BC4 04 MON POR 0 0 871 871 32,5 32,5 11 11 S1002 84 2790378 503

1132560 421137 17-dec-12 05477 BC4 04 MON TÖR 0 0 875 875 32,5 32,5 11 11 S1002 85 2958007 503

1132560 421371 17-dec-12 05477 BC4 01 MON TÖR 0 0 910 910 32,5 32,5 11 11 S1002 83 3224079 503

1132560 421510 17-dec-12 05477 BC4 02 MON TÖR 0 0 905 905 32,5 32,5 11 11 S1002 83 2746725 503

1132560 421330 17-dec-12 05477 BC4 03 MON TÖR 0 0 873 873 32,5 32,5 11 11 S1002 86 2864363 503

1132560 421051 24-jan-13 05477 BC4 04 MON VÖR 0 0 910 910 32,5 32,5 11 11 S1002 83 3042623 503

1132560 421255 24-jan-13 05477 BC4 02 MON VÖR 0 0 889 889 32,5 32,5 11 11 S1002 89 2660435 503

1132560 421594 24-jan-13 05477 BC4 03 MON VÖR 0 0 911 911 32,5 32,5 11 11 S1002 83 3101492 503

1132560 421094 24-jan-13 05477 BC4 01 MON VÖR 0 0 876 876 32,5 32,5 11 11 S1002 85 2642534 503

1132560 421365 31-jan-13 05477 BC4 04 MON TÖR 0 0 869 869 32,5 32,5 11 11 S1002 89 2954005 503

1132560 421507 31-jan-13 05477 BC4 03 MON TÖR 0 0 854 854 32,5 32,5 11 11 S1002 84 2739257 503

1132560 421544 04-jul-13 05477 BC4 04 MON VNVN 0 0 848,6 848,1 31,5 31,5 11 11 S1002 86 3289900 503

1132560 421438 06-apr-14 05477 BC4 04 MON VHGL 0 0 838 838 32,5 32,5 11 11 S1002 89 3043410 503

1132560 421298 12-aug-14 05477 BC4 02 MON VNVN 0 0 842,4 842,5 31 31 11 11 NORMAL 86 2697312 503

1132560 421544 12-aug-14 05477 BC4 03 MON VNVN 0 0 838 838 32,5 32,5 11 11 UIC ORE 89 3442346 503

1132560 267829 12-aug-14 05477 BC4 01 MON VNVN 0 0 839 839 32,5 32,5 11 11 UIC ORE 84 2935097 503

1132560 421779 12-aug-14 05477 BC4 04 MON VNVN 0 0 831,6 831,8 31 31 11 11 NORMAL 86 2632919 503
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1132561 421300 13-aug-11 05542 B2 01 MON VNVN 0 0 851 851 33 33 11 11 NORMAL 89 3480101 251

1132561 421289 03-sep-11 05542 B2 02 MON VNVN 0 0 910 910 33 33 11 11 NORMAL 89 3693054 251

1132561 421335 03-sep-11 05542 B2 01 MON VNVN 0 0 910 910 33 33 11 11 NORMAL 89 3817562 251

1132561 421223 15-okt-11 05542 B2 03 MON VNVN 0 0 920 920 33 33 11 11 NORMAL 3930253 251

1132561 421363 15-okt-11 05542 B2 01 MON VNVN 0 0 920 920 33 33 11 11 NORMAL 3349925 251

1132561 421593 14-dec-11 05542 B2 04 MON VNVN 0 0 898 898 33 33 11 11 NORMAL 89 3934722 251

1132561 421306 06-feb-12 05542 B2 02 MON VNVN 0 0 920 920 33 33 11 11 NORMAL 3122870 251

1132561 421005 29-jun-12 05542 B2 03 MON VNVN 0 0 863,4 863,4 31 31 11 11 NORMAL 86 3580205 251

1132561 421001 04-aug-12 05542 B2 01 MON VNVN 0 0 900,1 900,3 31,5 30,5 11 11 NORMAL 86 4070484 251

1132561 421144 04-aug-12 05542 B2 03 MON VNVN 0 0 894,8 894,5 30,5 30,5 11 11 NORMAL 86 3815015 251

1132561 421170 28-feb-13 05542 B2 01 MON VNVN 1 2 839,9 839,8 29 29 10 10 UIC 3622054 251

1132561 421778 28-feb-13 05542 B2 03 MON VNVN 0 0 876,9 877,1 32 31,5 11 11 NORMAL 86 2678252 251

1132561 421575 30-mar-13 05542 B2 04 MON VNVN 0 0 879,6 879,5 32 32 11 11 NORMAL 86 3882466 251

1132561 421442 10-maj-14 05542 B2 03 MON ENVN 0 0 827 827 33 33 11 11 NORMAL 89 4444181 251
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1132532 423143 02-aug-11 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 902 902 32,5 32,5 11 11 UIC 85 2398589 251

1132532 419173 12-aug-11 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 2638972 251

1132532 419727 12-aug-11 05581 WL4 03 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 2642791 251

1132532 423079 12-aug-11 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3312960 251

1132532 419338 10-dec-11 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 893,4 893,4 32 31 11 11 UIC 86 3165334 251

1132532 419851 14-dec-11 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 892,6 892,5 31 32 11 11 UIC 84 2788060 251

1132532 419338 15-dec-11 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 893,4 893,4 32 31 11 11 UIC 86 3167907 251

1132532 419851 15-dec-11 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 892,6 892,5 31 32 11 11 UIC 84 2788060 251

1132532 419599 10-jan-12 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC 3431287 251

1132532 419033 11-feb-12 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 898,5 898,3 30 31 11 11 UIC 86 2699431 251

1132532 419559 07-mar-12 05581 WL4 03 MON VNVN 0 0 904,6 904,4 31 31 11 11 UIC 86 2866411 251

1132532 419173 21-mar-12 05581 WL4 01 MON POR 0 0 893 893 32,5 32,5 11 11 UIC 84 2825672 251

1132532 419190 23-jul-12 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 870,2 870,2 31 30 11 11 UIC 86 2754113 251

1132532 419984 23-jul-12 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 883,1 882,6 29,5 29,5 11 11 UIC 86 3481592 251

1132532 423112 23-jul-12 05581 WL4 03 MON VNVN 0 0 886,1 885,9 30 30 11 11 UIC 86 3484414 251

1132532 423113 23-jul-12 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 891,4 890,9 29,5 29,5 11 11 UIC 86 2936315 251

1132532 419052 20-nov-12 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 882,9 882,4 31 31 11 11 UIC 86 3205259 251

1132532 419430 20-nov-12 05581 WL4 03 MON VNVN 0 0 902,1 902,6 30 30 11 11 UIC 86 3443072 251

1132532 419995 20-nov-12 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 899,9 899,8 30 30 11 11 UIC 82 3621841 251

1132532 419049 20-nov-12 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 882 881,9 32 32 11 11 UIC 86 3043303 251

1132532 419842 09-dec-12 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 901,6 901,5 32,5 31,5 11 11 UIC 86 2856421 251

1132532 419984 28-dec-12 05581 WL4 03 MON POR 0 0 852 852 32,5 32,5 11 11 S1002 84 3580594 251

1132532 419815 26-jan-13 05581 WL4 02 MON VNVN 0 0 833 833 32,5 32,5 11 11 S1002 85 3342359 251

1132532 419315 26-jan-13 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 833,9 833,7 31,5 31 11 11 UIC 86 2685016 251

1132532 423079 05-mar-13 05581 WL4 01 MON VNVN 0 0 852,7 852,4 32 31,5 11 11 UIC 84 3646152 251

1132532 419125 05-mar-13 05581 WL4 03 MON VNVN 0 0 857,4 857,5 31,5 31 11 11 UIC 85 3695125 251

1132532 419735 12-mar-13 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 869 869 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1721666 251

1132532 419570 18-mar-13 05581 WL4 04 MON VNVN 0 0 869 869 32,5 32,5 11 11 UIC 89 2430197 251

1132532 419515 25-nov-13 05581 WL4 01 MON ENVN 0 0 842 842 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1977388 251

1132532 419508 19-dec-13 05581 WL4 02 MON ENVN 0 0 856 856 32,5 32,5 11 11 UIC 89 3354623 251

1132532 419766 19-dec-13 05581 WL4 04 MON ENVN 0 0 894 894 32,5 32,5 11 11 UIC 89 3335846 251

1132532 419785 19-dec-13 05581 WL4 01 MON ENVN 0 0 848 848 32,5 32,5 11 11 UIC 84 2647478 251

1132532 419845 19-dec-13 05581 WL4 03 MON ENVN 0 0 887 887 32,5 32,5 11 11 UIC 84 3704282 251

1132532 419612 05-jun-14 05581 WL4 02 MON ENVN 0 0 847 847 32,5 32,5 11 11 UIC 86 3462736 251

1132532 423043 07-jun-14 05581 WL4 03 MON ENVN 0 0 869 869 32,5 32,5 11 11 UIC 85 167282 251

1132532 419850 02-jul-14 05581 WL4 01 MON ENVN 0 0 836 836 32,5 32,5 11 11 UIC 82 3849777 251
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1132531 419406 11-jan-12 05597 WL4 02 MON POR 0 0 849 849 32,5 32,5 11 11 UIC 85 1956855 503

1132531 423199 11-jan-12 05597 WL4 01 MON POR 0 0 832 832 32,5 32,5 11 11 UIC 82 2100262 503

1132531 419796 11-jan-12 05597 WL4 03 MON POR 0 0 827 827 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1207964 503

1132531 419628 08-mar-12 05597 WL4 04 MON POR 0 0 846 846 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1641965 503

1132531 419662 04-maj-12 05597 WL4 04 MON VNVN 0 0 878 878 32,5 32,5 11 11 UIC 89 2005528 503

1132531 419911 04-maj-12 05597 WL4 01 MON VNVN 0 0 912 912 32,5 32,5 11 11 UIC 84 1668717 503

1132531 419163 04-maj-12 05597 WL4 03 MON VNVN 0 0 893 893 32,5 32,5 11 11 UIC 89 1628153 503

1132531 419763 04-maj-12 05597 WL4 02 MON VNVN 0 0 912 912 32,5 32,5 11 11 UIC 85 842533 503

1132531 419601 10-maj-13 05597 WL4 01 MON VHGL 0 0 886 886 32,5 32,5 11 11 UICORE 86 1827132 503

1132531 419629 16-sep-13 05597 WL4 01 MON VNVN 0 0 885,5 885,2 31 31 11 11 S1002 86 2354260 503

1132531 419806 19-jan-14 05597 WL4 01 MON VHGL 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 S1002 2698746 503

1132531 419743 10-mar-14 05597 WL4 02 MON VHGL 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 UIC ORE 1876372 503

1132531 423086 23-apr-14 05597 WL4 03 MON POR 0 0 920 920 32,5 32,5 11 11 S1002 1022245 503

1132531 419611 23-apr-14 05597 WL4 04 MON POR 0 0 920 920 32 32 11 11 UIC 1437686 503
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Bilaga D - MiniProf-data för rälen i Sunderbyn 

Här specificeras den rälprofil som mätts i Sunderbyn och som använts i simuleringen. Mått i [mm] 

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

-36,8272 -36,442 36,9378 -34,584

-36,9335 -36,3345 36,9834 -34,4611

-37,0586 -36,1286 37,0503 -34,2245

-37,2003 -35,8774 37,1102 -33,9717

-37,2871 -35,7009 37,1845 -33,7094

-37,3686 -35,4599 37,2196 -33,4908

-37,4871 -35,1622 37,2325 -33,1033

-37,5445 -34,9787 37,2416 -32,9249

-37,5849 -34,7414 37,2464 -32,6733

-37,6046 -34,4439 37,2348 -32,4188

-37,6075 -34,2415 37,2169 -32,1621

-37,5937 -33,9688 37,2072 -31,9153

-37,5679 -33,7387 37,1972 -31,6593

-37,5409 -33,4804 37,1958 -31,3956

-37,5218 -33,2376 37,1701 -31,1644

-37,5154 -32,9719 37,1433 -30,906

-37,4929 -32,7059 37,1246 -30,6498

-37,486 -32,4796 37,109 -30,4085

-37,4628 -32,23 37,08 -30,1487

-37,4272 -31,9784 37,0594 -29,8998

-37,42 -31,7228 37,0394 -29,6335

-37,417 -31,4566 37,0287 -29,3699

-37,4066 -31,2194 37,0085 -29,1383

-37,3935 -30,9624 36,9816 -28,8941

-37,3804 -30,7094 36,9596 -28,6137

-37,3654 -30,4634 36,9273 -28,3905

-37,3431 -30,2154 36,9128 -28,1251

-37,3157 -29,948 36,9017 -27,8691

-37,2976 -29,7045 36,8854 -27,6336

-37,2813 -29,445 36,8584 -27,3853

-37,2719 -29,1909 36,8448 -27,1282

-37,2628 -28,9411 36,8265 -26,8855

-37,2559 -28,6843 36,8144 -26,6332

-37,2416 -28,4306 36,7927 -26,3679

-37,2328 -28,166 36,7774 -26,1305

-37,2252 -27,9031 36,7672 -25,8743

-37,2211 -27,6795 36,7589 -25,5928

-37,2005 -27,4038 36,7461 -25,3681

-37,1822 -27,1572 36,7148 -25,0722

-37,1841 -26,8607 36,6922 -24,8541

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

-37,1654 -26,6664 36,6701 -24,5943

-37,1246 -26,3524 36,6516 -24,3543

-37,1067 -26,1583 36,6391 -24,1003

-37,1029 -25,899 36,6237 -23,8298

-37,0923 -25,6392 36,6069 -23,5992

-37,0773 -25,401 36,582 -23,3457

-37,0597 -25,1512 36,5591 -23,0895

-37,036 -24,8913 36,5443 -22,8333

-37,0186 -24,6398 36,5307 -22,5559

-37,0105 -24,3866 36,5109 -22,3315

-36,9963 -24,1388 36,4892 -22,0686

-36,9747 -23,8876 36,4565 -21,828

-36,9566 -23,6316 36,4636 -21,5758

-36,9458 -23,3866 36,4406 -21,3244

-36,9279 -23,1314 36,4173 -21,0735

-36,9173 -22,8469 36,3953 -20,8205

-36,9142 -22,6271 36,3812 -20,5687

-36,9023 -22,3753 36,3636 -20,2613

-36,8939 -22,0985 36,3348 -20,0594

-36,8772 -21,8346 36,331 -19,812

-36,8633 -21,6171 36,3079 -19,5397

-36,8561 -21,3567 36,282 -19,3051

-36,8384 -21,0788 36,2646 -19,0479

-36,8255 -20,8616 36,266 -18,7997

-36,8111 -20,6112 36,2327 -18,5141

-36,7942 -20,3355 36,228 -18,301

-36,7801 -20,1076 36,2062 -18,0281

-36,7647 -19,858 36,1758 -17,7997

-36,7457 -19,57 36,169 -17,5413

-36,7354 -19,3518 36,1554 -17,2157

-36,7223 -19,0813 36,1494 -17,0381

-36,6977 -18,8167 36,1064 -16,7476

-36,6963 -18,588 36,0954 -16,5367

-36,67 -18,3202 36,0805 -16,2862

-36,6528 -18,0856 36,0665 -16,0342

-36,6483 -17,8212 36,0512 -15,7767

-36,6137 -17,5865 36,0366 -15,5301

-36,6042 -17,3127 36,0178 -15,2671

-36,5554 -17,0854 35,9721 -15,0122

-36,5345 -16,8269 35,9463 -14,7674
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RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

-36,5241 -16,5552 35,9534 -14,5068

-36,5121 -16,309 35,9299 -14,2334

-36,5112 -16,0377 35,907 -14,006

-36,5201 -15,7658 35,8836 -13,7503

-36,5043 -15,5525 35,8712 -13,5026

-36,4802 -15,1712 35,8649 -13,249

-36,4675 -14,9778 35,8336 -12,9955

-36,4737 -14,7049 35,8052 -12,737

-36,4665 -14,4448 35,8053 -12,4871

-36,4567 -14,2133 35,7716 -12,2361

-36,4625 -13,9365 35,7438 -11,9893

-36,4513 -13,6792 35,7278 -11,7209

-36,4265 -13,4587 35,6893 -11,4908

-36,3956 -13,2076 35,6467 -11,2291

-36,3657 -12,9593 35,6105 -10,9643

-36,3338 -12,7023 35,6006 -10,7493

-36,3134 -12,4577 35,5223 -10,5019

-36,2899 -12,2047 35,4684 -10,2494

-36,2316 -11,9596 35,4154 -9,9855

-36,186 -11,7091 35,3645 -9,7546

-36,1445 -11,4325 35,2277 -9,3829

-36,0894 -11,2058 35,174 -9,2017

-36,0407 -10,9698 35,0842 -8,9543

-35,9647 -10,725 35,004 -8,724

-35,8994 -10,4891 34,9066 -8,4714

-35,8289 -10,2472 34,8156 -8,2471

-35,7393 -9,9919 34,7112 -8,0231

-35,6777 -9,7304 34,6103 -7,7955

-35,6289 -9,4985 34,4986 -7,5636

-35,5631 -9,2686 34,384 -7,342

-35,4849 -8,9972 34,2509 -7,1

-35,412 -8,7925 34,1336 -6,9043

-35,302 -8,5565 34,0122 -6,6831

-35,186 -8,3385 33,8766 -6,4669

-35,0668 -8,1211 33,7455 -6,2497

-34,9416 -7,8996 33,6087 -6,0445

-34,8125 -7,6882 33,4676 -5,8339

-34,6702 -7,4618 33,3178 -5,6157

-34,5408 -7,247 33,1778 -5,4033

-34,4073 -7,0373 33,0222 -5,2239

-34,2812 -6,8195 32,8471 -5,021

-34,1453 -6,5958 32,6887 -4,849

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

-34,0134 -6,3918 32,5194 -4,6562

-33,8596 -6,176 32,3426 -4,4624

-33,7233 -5,9721 32,1773 -4,2873

-33,568 -5,7528 31,9967 -4,1107

-33,4057 -5,5908 31,8145 -3,9417

-33,2224 -5,4114 31,618 -3,7645

-33,0433 -5,2417 31,4316 -3,6076

-32,8532 -5,0735 31,2431 -3,4339

-32,6603 -4,9082 31,0465 -3,2609

-32,4633 -4,7372 30,8627 -3,1108

-32,2751 -4,5727 30,6565 -2,9637

-32,0839 -4,4064 30,4507 -2,8199

-31,8915 -4,2445 30,2357 -2,663

-31,6942 -4,0848 30,0187 -2,511

-31,4823 -3,9207 29,8327 -2,3884

-31,2852 -3,7783 29,5848 -2,2543

-31,0834 -3,6289 29,3867 -2,1471

-30,8778 -3,476 29,1687 -2,0233

-30,6604 -3,3178 28,9367 -1,9121

-30,4589 -3,1712 28,7127 -1,8069

-30,2596 -3,0244 28,4754 -1,6982

-30,0449 -2,864 28,2391 -1,5956

-29,8429 -2,714 28,0066 -1,4978

-29,6473 -2,5775 27,7765 -1,4021

-29,4238 -2,4522 27,5284 -1,303

-29,1994 -2,3478 27,291 -1,2144

-28,9612 -2,2482 27,0534 -1,1363

-28,7186 -2,1556 26,8132 -1,063

-28,4793 -2,0672 26,5702 -0,9973

-28,2369 -1,9761 26,3246 -0,9345

-28,0023 -1,8893 26,0514 -0,8719

-27,7598 -1,8073 25,8101 -0,807

-27,5137 -1,7242 25,5763 -0,7472

-27,2833 -1,6415 25,3337 -0,6868

-27,0374 -1,5638 25,0661 -0,6309

-26,7896 -1,4894 24,8316 -0,5695

-26,5398 -1,4194 24,5476 -0,5028

-26,2876 -1,3454 24,3201 -0,454

-26,044 -1,2777 24,0722 -0,4011

-25,798 -1,2093 23,825 -0,3561

-25,5356 -1,1517 23,5727 -0,3207

-25,2997 -1,104 23,3082 -0,2825
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-25,0412 -1,0501 23,0751 -0,2515

-24,7949 -0,9975 22,8193 -0,2217

-24,534 -0,9501 22,5573 -0,1869

-24,281 -0,9014 22,2986 -0,1505

-24,0297 -0,8468 22,0462 -0,1301

-23,7612 -0,8032 21,79 -0,1098

-23,5246 -0,7621 21,5288 -0,0853

-23,2654 -0,7103 21,2655 -0,064

-23,008 -0,6709 21,0024 -0,0409

-22,7463 -0,6266 20,7476 -0,0203

-22,4849 -0,579 20,4889 -0,0009

-22,2193 -0,5375 20,2223 0,0204 

-21,9745 -0,5001 19,9789 0,0389 

-21,7213 -0,4595 19,7206 0,0535 

-21,4655 -0,4139 19,4577 0,0718 

-21,2085 -0,3713 19,1973 0,0886 

-20,9391 -0,325 18,9387 0,1015 

-20,6905 -0,2865 18,679 0,1165 

-20,4504 -0,2464 18,4284 0,1356 

-20,191 -0,2082 18,1654 0,1578 

-19,9378 -0,1723 17,9252 0,1702 

-19,6859 -0,1359 17,6544 0,1793 

-19,4372 -0,1075 17,4234 0,1918 

-19,1633 -0,0791 17,1559 0,2089 

-18,9152 -0,0514 16,9037 0,2157 

-18,6557 -0,0269 16,6599 0,2218 

-18,4029 0,0014 16,3974 0,2314 

-18,1513 0,0214 16,1463 0,2381 

-17,899 0,0402 15,8958 0,2464 

-17,6403 0,065 15,6385 0,2506 

-17,3799 0,0806 15,3883 0,2525 

-17,121 0,0974 15,1277 0,2586 

-16,827 0,1186 14,8692 0,2647 

-16,6076 0,1327 14,6135 0,269 

-16,3293 0,1537 14,3569 0,2722 

-16,0984 0,1664 14,098 0,2775 

-15,8486 0,1773 13,8508 0,2796 

-15,5474 0,185 13,5983 0,2806 

-15,3489 0,2016 13,3434 0,2847 

-15,0866 0,2126 13,0819 0,2848 

-14,8385 0,2219 12,8331 0,2883

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

-14,5773 0,2298 12,5714 0,289 

-14,3282 0,2349 12,3276 0,2953 

-14,07 0,2418 12,0702 0,2924 

-13,8143 0,2468 11,7962 0,2938 

-13,5579 0,2552 11,5411 0,2944 

-13,3048 0,2595 11,2963 0,2944 

-13,0438 0,2613 11,0415 0,2954 

-12,7904 0,2671 10,7975 0,2939 

-12,5353 0,2723 10,5395 0,2937 

-12,2763 0,2741 10,2765 0,2943 

-12,0329 0,2795 10,0142 0,2911 

-11,7816 0,2828 9,7675 0,2891 

-11,5283 0,2882 9,5007 0,289 

-11,2747 0,3027 9,2468 0,2844 

-11,0233 0,3077 9,0062 0,2846 

-10,7673 0,2994 8,747 0,283 

-10,5109 0,2967 8,4955 0,2803 

-10,2523 0,2966 8,2279 0,2763 

-9,9725 0,2978 7,9693 0,2753 

-9,72 0,299 7,7261 0,2737 

-9,4883 0,3008 7,4621 0,2695 

-9,2377 0,3032 7,2053 0,2672 

-8,9874 0,3087 6,9573 0,2638 

-8,7293 0,2971 6,7054 0,2602 

-8,4787 0,298 6,4549 0,2564 

-8,2242 0,2956 6,1953 0,2539 

-7,9706 0,2966 5,9258 0,2492 

-7,7108 0,2961 5,6713 0,246 

-7,448 0,2953 5,4264 0,2427 

-7,1892 0,2926 5,1642 0,2395 

-6,9385 0,2895 4,9058 0,2357 

-6,694 0,2891 4,6406 0,2292 

-6,4382 0,2871 4,3868 0,229 

-6,1841 0,2851 4,1277 0,225 

-5,9277 0,2823 3,8659 0,218 

-5,6666 0,2782 3,6044 0,2172 

-5,4062 0,2769 3,3418 0,2102 

-5,1283 0,2756 3,0716 0,2023 

-4,8824 0,2754 2,8332 0,2077 

-4,616 0,2746 2,5707 0,1972 

-4,3732 0,2749 2,308 0,1879
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-4,1245 0,2759 2,047 0,1798 

-3,8489 0,2625 1,7903 0,1727 

-3,6128 0,2642 1,5318 0,1667 

-3,3363 0,253 1,2743 0,1616 

-3,0934 0,258 1,0133 0,1575 

-2,816 0,2508 0,763 0,1546 

-2,5783 0,2412 0,513 0,1528 

-2,3023 0,2393 0,2544 0,1478 

-2,0657 0,2446 -0,0072 0,1311 

-1,8188 0,2375 -0,2634 0,1327 

-1,5577 0,2312 -0,5249 0,1188 

-1,296 0,226 -0,7864 0,1178 

-1,034 0,2221 -1,0445 0,1036 

-0,7639 0,2031 -1,3077 0,1002 

-0,5234 0,196 -1,5762 0,0925 

-0,268 0,1951 -1,8316 0,0814 

-0,014 0,1952 -2,0734 0,073 

0,2462 0,182 -2,3284 0,0661 

0,5072 0,1769 -2,581 0,0581 

0,7706 0,1698 -2,8369 0,0486 

1,0289 0,1639 -3,0926 0,0403 

1,2824 0,1551 -3,3508 0,0305 

1,5409 0,1496 -3,6062 0,0219 

1,7923 0,1406 -3,8639 0,012 

2,0485 0,1325 -4,1247 -0,0016

2,302 0,1255 -4,3816 -0,0094

2,5557 0,1195 -4,6407 -0,0162

2,8108 0,1099 -4,9006 -0,0311

3,0655 0,1014 -5,1564 -0,0379

3,3189 0,0939 -5,4145 -0,0506

3,5748 0,0851 -5,672 -0,0622

3,829 0,0751 -5,9309 -0,0705

4,0836 0,0685 -6,1912 -0,0846

4,3492 0,0543 -6,4513 -0,0998

4,6086 0,0464 -6,7102 -0,1094

4,8644 0,0376 -6,9603 -0,1222

5,1225 0,0271 -7,2216 -0,1337

5,3798 0,0136 -7,4855 -0,1479

5,6373 0,0042 -7,7356 -0,1613

5,8973 -0,0082 -7,9983 -0,1769

6,1595 -0,0222 -8,2483 -0,1882

6,4217 -0,0321 -8,4986 -0,202

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

6,6842 -0,0444 -8,75 -0,2159

6,9466 -0,0577 -9,0068 -0,2324

7,2072 -0,0698 -9,258 -0,2451

7,4687 -0,0808 -9,5268 -0,2629

7,7323 -0,0959 -9,7659 -0,2739

7,9822 -0,1083 -10,023 -0,2922

8,2345 -0,1216 -10,2775 -0,3063

8,4856 -0,1383 -10,5308 -0,3237

8,737 -0,1508 -10,7842 -0,3392

8,9889 -0,1641 -11,0361 -0,3552

9,2401 -0,1786 -11,2879 -0,3702

9,4905 -0,1903 -11,541 -0,3891

9,7457 -0,2074 -11,8 -0,409

9,9998 -0,2217 -12,0666 -0,4288

10,2541 -0,2372 -12,3113 -0,4451

10,5086 -0,2556 -12,5633 -0,469

10,7624 -0,2729 -12,8245 -0,4886

11,015 -0,2874 -13,0854 -0,5087

11,2688 -0,3017 -13,3497 -0,531

11,5359 -0,3215 -13,5969 -0,5523

11,7792 -0,3365 -13,86 -0,5724

12,0369 -0,3552 -14,1189 -0,5953

12,2881 -0,3768 -14,3779 -0,6203

12,54 -0,3949 -14,6489 -0,6402

12,7941 -0,4148 -14,8843 -0,6641

13,0474 -0,4357 -15,136 -0,6893

13,3093 -0,4579 -15,3934 -0,7141

13,559 -0,479 -15,6467 -0,7447

13,8286 -0,5001 -15,9031 -0,7689

14,0695 -0,5241 -16,1787 -0,8004

14,3382 -0,5483 -16,4093 -0,8188

14,5836 -0,5749 -16,661 -0,8375

14,844 -0,6026 -16,9184 -0,8726

15,104 -0,628 -17,1677 -0,9114

15,3642 -0,6522 -17,4318 -0,9449

15,6125 -0,6815 -17,7001 -0,9802

15,862 -0,7072 -17,934 -1,0097

16,127 -0,7381 -18,2094 -1,0479

16,3747 -0,767 -18,4402 -1,076

16,6244 -0,7974 -18,6969 -1,1128

16,8753 -0,8269 -18,9555 -1,1486

17,1353 -0,8606 -19,2029 -1,1876
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17,3939 -0,8911 -19,4658 -1,2243

17,658 -0,9277 -19,7282 -1,265

17,9339 -0,9656 -19,99 -1,3065

18,189 -0,997 -20,2539 -1,3486

18,4287 -1,0314 -20,4854 -1,3858

18,6771 -1,0702 -20,7344 -1,4261

18,9299 -1,1085 -20,9823 -1,4645

19,1892 -1,1484 -21,2354 -1,514

19,4468 -1,1874 -21,4982 -1,5579

19,7186 -1,2299 -21,7483 -1,6024

19,9535 -1,2679 -22,0027 -1,6492

20,2151 -1,3101 -22,2546 -1,6958

20,4625 -1,3545 -22,5055 -1,7428

20,7262 -1,396 -22,7596 -1,79

20,9932 -1,4449 -23,0103 -1,8498

21,2254 -1,4869 -23,2706 -1,8958

21,4761 -1,5341 -23,5264 -1,9451

21,7257 -1,5828 -23,7882 -2,0022

21,9815 -1,6318 -24,0531 -2,0641

22,2339 -1,6785 -24,3066 -2,1204

22,4891 -1,7302 -24,5455 -2,1607

22,7463 -1,7839 -24,8153 -2,2204

22,9965 -1,8311 -25,0485 -2,2846

23,2531 -1,894 -25,3237 -2,3452

23,504 -1,9387 -25,5599 -2,4042

23,7592 -1,9968 -25,8183 -2,4683

24,019 -2,057 -26,0837 -2,5393

24,2779 -2,1159 -26,3094 -2,5962

24,5241 -2,1787 -26,5609 -2,6643

24,7811 -2,2448 -26,7987 -2,7305

25,0557 -2,3074 -27,0342 -2,7968

25,2815 -2,3687 -27,2826 -2,8675

25,5342 -2,4313 -27,5228 -2,9383

25,7848 -2,4976 -27,7859 -3,0224

26,0293 -2,5635 -28,0131 -3,0948

26,2904 -2,6378 -28,264 -3,1757

26,5315 -2,7062 -28,5059 -3,2573

26,7803 -2,7815 -28,7416 -3,3407

27,0241 -2,8562 -28,9835 -3,4293

27,2699 -2,9295 -29,2177 -3,5172

27,5184 -3,0076 -29,4596 -3,6078

27,757 -3,0856 -29,7041 -3,7046

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

28,0055 -3,1684 -29,9234 -3,7977

28,24 -3,254 -30,153 -3,9001

28,4804 -3,3386 -30,3858 -4,0097

28,7212 -3,4296 -30,6265 -4,1238

28,9546 -3,5192 -30,8371 -4,2323

29,1891 -3,6168 -31,0614 -4,3569

29,4238 -3,7142 -31,2774 -4,4832

29,6688 -3,8225 -31,491 -4,6097

29,8832 -3,9206 -31,711 -4,7522

30,1283 -4,0397 -31,9134 -4,8903

30,3545 -4,146 -32,1289 -5,0491

30,5605 -4,2603 -32,3255 -5,1966

30,7962 -4,3955 -32,5173 -5,3452

31,0006 -4,5146 -32,7167 -5,5144

31,2146 -4,647 -32,9032 -5,6775

31,4256 -4,7832 -33,0906 -5,8495

31,6309 -4,9233 -33,2706 -6,0244

31,8382 -5,0733 -33,4566 -6,204

32,0396 -5,2242 -33,6262 -6,3818

32,2344 -5,3798 -33,799 -6,5725

32,4321 -5,5452 -33,9599 -6,7596

32,6209 -5,711 -34,1197 -6,9581

32,8089 -5,8848 -34,2794 -7,1579

32,9809 -6,0572 -34,4236 -7,3535

33,1553 -6,2398 -34,5663 -7,5613

33,3288 -6,4304 -34,7062 -7,7729

33,4884 -6,6194 -34,8385 -7,9888

33,6547 -6,83 -34,9645 -8,2104

33,794 -7,0153 -35,0701 -8,4268

33,932 -7,2241 -35,1657 -8,6755

34,0691 -7,4389 -35,2629 -8,9234

34,1958 -7,6632 -35,3438 -9,1412

34,3104 -7,8772 -35,4308 -9,3691

34,4173 -8,1064 -35,5126 -9,6076

34,5237 -8,3486 -35,5963 -9,8517

34,6263 -8,5725 -35,6824 -10,0922

34,7297 -8,7981 -35,7614 -10,3476

34,8291 -9,033 -35,8268 -10,5625

34,9244 -9,2668 -35,8812 -10,8083

35,0193 -9,5149 -35,9477 -11,0574

35,114 -9,741 -35,9866 -11,3035

35,2067 -9,9779 -36,0315 -11,5732
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35,2939 -10,21 -36,0733 -11,7973

35,3897 -10,4373 -36,1277 -12,0434

35,4703 -10,6768 -36,1838 -12,2936

35,5365 -10,9281 -36,2313 -12,5717

35,6167 -11,1592 -36,2767 -12,7937

35,6915 -11,4278 -36,3429 -13,0544

35,7515 -11,6602 -36,3851 -13,2888

35,7988 -11,8942 -36,4481 -13,5919

35,85 -12,1429 -36,4849 -13,785

35,8991 -12,4612 -36,5145 -14,0735

35,933 -12,6599 -36,537 -14,2871

35,9992 -12,9612 -36,5628 -14,5359

36,014 -13,1507 -36,5613 -14,8155

36,0325 -13,4256 -36,5776 -15,0417

36,0418 -13,6631 -36,5696 -15,3089

36,044 -13,909 -36,5796 -15,5477

36,0683 -14,1775 -36,5673 -15,7996

36,0683 -14,4244 -36,5747 -16,0535

36,0773 -14,6652 -36,5506 -16,3432

36,0931 -14,9273 -36,5493 -16,5677

36,0876 -15,1834 -36,5608 -16,8529

36,095 -15,4481 -36,5602 -17,0739

36,1133 -15,6868 -36,5406 -17,363

36,1006 -15,943 -36,5422 -17,5816

36,1023 -16,1834 -36,5425 -17,8424

36,111 -16,4385 -36,5466 -18,0861

36,122 -16,7088 -36,5491 -18,3407

36,1299 -16,946 -36,5488 -18,5932

36,1372 -17,1964 -36,5469 -18,8458

36,1448 -17,4498 -36,5452 -19,097

36,1502 -17,7067 -36,5429 -19,3762

36,1533 -17,9558 -36,5428 -19,6079

36,1575 -18,2125 -36,5522 -19,8683

36,1574 -18,4821 -36,5635 -20,1031

36,1617 -18,7144 -36,555 -20,4072

36,1755 -18,9696 -36,5467 -20,6159

36,1928 -19,2632 -36,5695 -20,8612

36,185 -19,4728 -36,5588 -21,1194

36,1819 -19,7626 -36,5437 -21,3698

36,1789 -19,9874 -36,5668 -21,6486

36,1856 -20,2642 -36,565 -21,8703

36,2124 -20,5176 -36,5675 -22,1494

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

36,2178 -20,7423 -36,5717 -22,3705

36,2275 -20,9921 -36,5813 -22,6214

36,2424 -21,2491 -36,5778 -22,8764

36,2409 -21,4984 -36,5728 -23,1328

36,255 -21,7526 -36,5833 -23,3869

36,2425 -22,0265 -36,5784 -23,6989

36,2618 -22,2512 -36,5748 -23,8988

36,2721 -22,552 -36,584 -24,152

36,2709 -22,7537 -36,5828 -24,4123

36,2873 -23,0091 -36,5806 -24,6639

36,2928 -23,2591 -36,5866 -24,9436

36,3057 -23,5103 -36,5939 -25,197

36,3115 -23,7622 -36,5986 -25,4195

36,3109 -24,0195 -36,6048 -25,6747

36,3167 -24,2711 -36,6075 -25,9495

36,3271 -24,5593 -36,6112 -26,1898

36,3364 -24,7786 -36,6178 -26,4326

36,3462 -25,0302 -36,6216 -26,6853

36,3508 -25,2855 -36,6341 -26,949

36,3619 -25,5372 -36,6291 -27,1894

36,3659 -25,7909 -36,6272 -27,4704

36,3832 -26,0607 -36,6109 -27,6989

36,4011 -26,2919 -36,6223 -27,9618

36,3946 -26,5908 -36,6213 -28,1989

36,4016 -26,8239 -36,6382 -28,4505

36,4058 -27,0818 -36,6407 -28,698

36,4077 -27,3044 -36,6469 -28,9627

36,4157 -27,5613 -36,661 -29,2167

36,4112 -27,8168 -36,6734 -29,4654

36,4173 -28,074 -36,6904 -29,728

36,4282 -28,3389 -36,705 -29,9663

36,4378 -28,5844 -36,7012 -30,2102

36,4622 -28,8483 -36,6988 -30,4661

36,4714 -29,0856 -36,6919 -30,7167

36,468 -29,3468 -36,6879 -30,9734

36,4829 -29,5925 -36,6956 -31,2309

36,4963 -29,8643 -36,7156 -31,4798

36,4959 -30,1137 -36,7176 -31,7302

36,5018 -30,3521 -36,7255 -32,0147

36,5106 -30,6074 -36,7295 -32,2331

36,5126 -30,864 -36,7281 -32,4832

36,5262 -31,1128 -36,7314 -32,7348
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RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

36,5351 -31,3651 -36,7229 -32,9932

36,5363 -31,6178 -36,7285 -33,2619

36,5524 -31,8778 -36,7393 -33,505

36,562 -32,1344 -36,7358 -33,747

36,5677 -32,3709 -36,7448 -34,0114

36,5698 -32,6247 -36,7468 -34,2539

36,575 -32,8751 -36,7656 -34,5248

36,5788 -33,1269 -36,7768 -34,7571

36,5825 -33,3789 -36,7503 -35,1143

36,5909 -33,6351 -36,737 -35,2911

RailLeft_X RailLeft_Y RailRight_X RailRight_Y 

36,6066 -33,8862 -36,7004 -35,5436

36,6229 -34,1443 -36,661 -35,7984

36,6372 -34,3964 -36,6069 -36,0412

36,6504 -34,6509 -36,5358 -36,2711

36,6593 -34,9039 -36,4534 -36,5076

36,6631 -35,1544 -36,3908 -36,6438

36,62 -35,3887

36,5271 -35,6755

36,4672 -35,8717

36,3664 -36,1174

36,2992 -36,2475
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Bilaga E - Fordonsinformation 

Det är oklart om komponentupparbetande verkstäder eventuellt har några montagechecklistor där 

A-mått noterats för individuella hjulparsindividerna under sommaren 2013 då hjulen mättes med

Miniprof. BF4 respektive B2 har inte längre SJ som littra, så det är svårare att korrelera

boggityp/hjulparstyp, men helt säkert så är A-mått toleranserna är samma som för de övriga.

Tabell E 1 

Fordonsnummer 
Typbeteckning 

/Version 
Boggityp Hjulparstyp 

Ritnings nr A-mått Diarie 

nummer 

50 74 8773 001 6 BFS9/_SSRT MD80-E 40 A 
3MA-

15251 

1360, +0,– 2 

mm 
0 

50 74 8773 003 2 BFS9/_SSRT - ” - - ” - -”- - ” - 0 

50 74 8773 004 0 BFS9/_SSRT - ” - - ” - - ” - - ” - 0 

50 74 8273 001 1 BF4/_SSRT 
1360, +0,– 2 

mm 
0 

50 74 5973 477 2 BC4/- M84S-1-HBR 56S 
ASEA 1248 

804-HV

1360, +0,– 2 

mm 
0 

50 74 2173 004 9 B2/_SSRT 
1360, +0,– 2 

mm 
0 

50 74 7173 002 2 WL4/_SSRT MDS4-P 53S 
3-408 202 1360, +0,– 2

mm 

TSJ 2010-

1870 

50 74 7173 597 1 WL4/- MDS4-P 53S 3-408 202 - ” - 0 
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1 Övergripande sammanfattning 
Damill AB har utvecklat en ny mätutrustning som kan leverera kontinuerlig tillståndsinformation över 

infrastruktur. Mätutrustningens instrument som mäter krafter vertikalt och lateralt inryms i en väska 

som fästs på det tågsätt, genom vilket mätningen ska ske. Väskan åker därefter med tåget på dess 

ordinarie rutt och mäter därmed infrastrukturen den passerar. Denna produkt kallas ”Track Logger”. 

Projektet syftar till att testa Track Loggerns funktion och undersöka vad den kan användas till, dvs. 

vilka eventuella fel och brister i banan som kan upptäckas med andra ord. 

Målet med projektet är att bedöma om Track Loggern kan nyttjas för beslutsfattande som ett led i att 

öka det förebyggande underhållet och minska akut felavhjälpning. 

Denna rapport sammanfattar det arbete som skett under projektet gällande mätningar och analyser 

av dess data. Mätningar med Track Loggern har pågått mellan november 2014 och augusti 2015. 

Därefter har analyser av Track Loggerns mätresultat jämförts mot befintlig information om 

anläggningens tillstånd. Denna befintliga information har inhämtats från Trafikverkets system; Bessy, 

Ofelia och Optram. 

Sammanfattningsvis så visar Track Logger på potential att fungera som en kontinuerlig 

informationskälla som skulle kunna bidra till att öka det förebyggande underhållet och därmed minska 

akut felavhjälpning och påverkan på tredje part. 

Fortsatt användande av mätutrustningen skulle kunna öka dess användbarhet. Detta genom att en 

kunskapsbank över hur Track Logger detekterar (och inte detekterar) vissa typer av fel i anläggningen. 
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2 Inledning 
Detta dokument avser att rapportera det som framkommit inom ePilot-delprojektet ”Kontinuerlig 

tillståndskontroll”. Projektet utfördes till största delen mellan senare delen av 2014 fram till hösten 

2015. Under denna period skedde mätningarna, som ligger till grund för det som analyseras i denna 

rapport.  

 

2.1 Bakgrund 
Damill AB har utvecklat en ny mätutrustning som kan leverera kontinuerlig tillståndsinformation över 

infrastruktur. Mätutrustningens instrument som mäter krafter vertikalt och lateralt inryms i en väska 

som fästs på det tågsätt, genom vilket mätningen ska ske. Väskan åker därefter med tåget på dess 

ordinarie rutt och mäter därmed infrastrukturen den passerar. Denna produkt kallas ”Track Logger”. 

Projektet syftar till att testa Track Loggerns funktion och undersöka vad den kan användas till, dvs. 

vilka eventuella fel och brister i banan som kan upptäckas med andra ord. Utvecklingen av väskan har 

gjorts i ett annat projekt och är inte en del av detta projekts resultat. 

Nedan följer en kortare beskrivning av väskans funktion och av hur mätningen loggas. Beskrivning av 

väskans elektronik bifogas till denna rapport. 

Mätutrustningen, som inryms i en väska, består av tre stycken sensorer (accelerometrar) och en GPS. 

I figur 1 nedan visas dess montering på en malmvagn. 

 

Figur 1: Placering av Track Logger på malmvagn. 

Två av sensorerna mäter vertikal acceleration, en används för höger räl och den andra för vänster räl. 

Den tredje sensorn används för att mäta lateral acceleration. Sensorerna registrerar utslag för stötar 

som påverkar dem. De vertikala sensorerna fästs med magneter, så nära vagnens hjul som möjligt för 
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att inte påverkas av boggins fjädring. Under vagnens färd loggas värden från sensorerna ungefär varje 

sekund. Samtidigt som värden från sensorerna loggas så loggas även GPS-signalen. Vid en tåghastighet 

på 70 km/h loggas alltså ett värde ca. var 20:e meter. Med mätosäkerhet från GPS-mätaren inräknat 

så bör en mätpunkt teoretiskt sett vara rätt med en noggrannhet på ±50 meter. 

Track Loggern drivs med batterier, vilket innebär att den måste monteras på en vagn och sedan 

nedmonteras för att dels ladda batterierna och dels extrahera informationen. På en laddning kan 

väskan åka tre gånger tur och retur mellan Luleå och Vitåfors (LKABs anläggning i Malmberget). 

2.2 Mål 
Målet för projektet är att inom tidsramen kunna presentera framgångsrik kontinuerlig mätning av 

infrastruktur med hjälp av ny mätutrustning. Med framgångsrik menas att det ur mätningarna ska gå 

att dra slutsatser om huruvida det skett några förändringar i banan. Med hjälp av informationen som 

samlas in ska underhållsbeslut kunna tas för förebyggande underhåll. 
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3 Metod 
Projektet har utförts genom fälttester där Track Logger har monterats på malmtåg som åkt sin 

ordinarie rutt. Allt eftersom nya mätningar har inkommit har dialog förts kring hur mätningarna kan 

förbättras. Dels gällande vad som mäts och hur det loggas och även hur information ska presenteras 

för att lättast kunna tolkas och analyseras.  

För att ta reda på om Track Logger kan detektera kända skador och problem i banan så gjordes 

jämförelser mot besiktningsanmärkningar som registrerats i Trafikverkets system Bessy. En lista med 

besiktningsanmärkningar från april och maj 2015 togs ut som underlag. Sedan lades dessa besiktningar 

in i diagrammen för Track Logger-mätningarna. 

Nedan visas hur mätresultatet för vänster räl presenteras i diagram. Motsvarande diagram tas fram 

för höger räl och lateral acceleration. 

 

Figur 2: Track Logger-mätning vid besiktningsanmärkning 2015-118-657. 

Som synes i figur 2 så är samtliga utförda körningar lagrade i samma diagram för att ha möjligheten att 

följa utvecklingen. Ett kompletterande diagram tas även fram som tydligare visar utvecklingen över 

tid, se figur 3. 
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Figur 3: Track Logger-mätning vid besiktningsanmärkning 2015-118-657. 

 

3.1 Analysmetod; jämförelse mot besiktningsanmärkningar 
För att reda ut vilka typer av besiktningsanmärkningar som kan upptäckas med Track Logger, så har 

samtliga diagram gåtts igenom och klassificerats efter vilka sensorer som visar utslag över ”brusnivå”. 

När mätningarna behandlas och diagrammen skapas så sätts en gräns på att ett utslag registreras om 

det ligger över 0,50 G_rms. Då ges utslaget ett ordningsnummer för att kunna matchas mot senare 

körningar, som också får samma ordningsnummer om det ligger i närheten (inom gränsen för mätfelet 

ca. 50 meter). För att inte varje liten förändring i mätningen ska ges ett ordningsnummer, så används 

ovan nämnda gränsvärde på 0,50 G_rms. Vid kontroll av besiktningsanmärkningar har dock en lägre 

nivå använts eftersom att positionen redan är given och på så vis genererar inte den lägre gränsen fler 

punkter med ordningsnummer. Se figur 4, där det för vänster givare registrerat punkt 21, men inget 

ordningsnummer har givits till höger eller lateral givare. Däremot har det i analysen räknats som att 

mätningen givit utslag för samtliga givare. 
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Figur 4: Track Logger-mätning vid besiktningsanmärkning 2015-118-236. 
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4 Resultat 
Nedan beskrivs de resultat som framkommit i jämförelse mot besiktningsanmärkningar, jämförelse 

mot felrapporter samt kontinuitet i mätningar. 

4.1 Resultat: Jämförelse mot besiktningsanmärkningar 
För bandel 118 hittades 214 besiktningsanmärkningar som antogs kunna vara möjliga för Track Logger 

att upptäcka. För att lättare kunna studera diagrammen så har de delats upp på fyra typer av 

besiktning: Maskinell, Oförstörande provning, Säkerhetsbesiktning, Underhållsbesiktning. 

I Diagrammet nedan (figur 5) syns längs x-axeln de anmärkningar som registreras i besiktningssystemet 

Bessy. De ingående värdena i diagrammet beror sedan på vilka givare som givit utslag för en specifik 

anmärkning. Rött fält i diagrammet (VHL) betyder att vänster, höger och lateral sensor givit utslag. 

Blått fält (HL) betyder att bara höger och lateral sensor givit utslag. Grönt fält (Inget) betyder att inga 

utslag visas vid besiktningsanmärkningen. 

 

Figur 5: Detektering av besiktningsanmärkning, maskinell mätning. Rött fält i diagrammet (VHL) betyder att vänster, höger 
och lateral sensor givit utslag. Blått fält (HL) betyder att bara höger och lateral sensor givit utslag. Grönt fält (Inget) betyder 
att inga utslag visas vid besiktningsanmärkningen. Kategorierna längs x-axeln är de anmärkningar som kommer från den 
maskinella mätningen. 

Som synes så är antalet besiktningar inte så stort för tre av anmärkningarna, däremot så finns 18 

anmärkningar av både typen ”Höjd 1-25m” (besiktningsanmärkningen betyder att det är finns en 

höjdavvikelse i spåret som visar sig inom längdspannet 1-25 m) och ”Sida 1-25m” (Sidoavvikelse inom 

spannet 1-25 m). Av höjdfelen syns endast två stycken anmärkningar i Track Logger-mätningarna, 

medan 14 sidofelsanmärkningar går att utläsa. 

2 1
1

1
13

16

4

2

2

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Bandel 118, Vitåfors -> Luleå

Inget

VHL

HL



 Dokumentnr 

eP119-014-2015-065 
Projekttitel 
Kontinuerlig tillståndskontroll 

Författare 

Peter Rosendahl, Sweco Rail AB 
Datum 

2016-04-22 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Styrgruppen 
Godk. Datum 
2016-06-03 

Sida 
11 (21) 

 

 

Figur 6: Detektering av besiktningsanmärkning, Oförstörande provning. 

I Diagrammet över anmärkningar från oförstörande provning (figur 6) är det förhållandevis få 

anmärkningstyper som inte visat sig alls i Track Logger-mätningarna. Högst upptäckandegrad verkar 

anmärkningstypen squat ha, då det finns hela 23 anmärkningar och endast 2 som inte visar sig i Track 

Logger-mätningarna. Ingen av anmärkningarna på Tvärspricka har detekterats. 

 

Figur 7: Detektering av besiktningsanmärkning, Säkerhetsbesiktning. 

I diagrammet över anmärkningar från säkerhetsbesiktning (figur 7) ska det nämnas att det är många 

anmärkningar som gjorts i spårväxlar. Eftersom att spårväxeln i sig ger upphov till skakningar som ger 

utslag i Track Logger är det svårt att urskilja om det beror på en anmärkning eller inte. Dock så visas 
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lite variation i vilka av sensorerna som ger utslag. Hade det varit för skakigt i alla växlar, bör rimligtvis 

alla sensorer (VHL) ge utslag varje gång. Med detta i åtanke går det inte att säga så mycket om de 

utslag som visar sig i Track Logger-mätningarna. Dock så sticker anmärkningen sättningar i underballast 

ut, eftersom att det på 7 anmärkningar inte synts i Track Logger en enda gång. 

 

Figur 8: Detektering av besiktningsanmärkning, Underhållsbesiktning. 

I diagrammet för anmärkningar från underhållsbesiktningar (figur 8) gäller samma sak som för 

säkerhetsbesiktningar. Samtliga anmärkningar är gjorda i spårväxlar. 

Likt de diagram som skapats för mätningarna längs bandel 118 har diagram även tagits fram för 

mätningar längs bandel 119. 
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Figur 9: Detektering av besiktningsanmärkning, Maskinell besiktning. 

 

 

Figur 10: Detektering av besiktningsanmärkning, Oförstörande provning. 
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Figur 11: Detektering av besiktningsanmärkning, Säkerhetsbesiktning. 

Från underhållsbesiktningar fanns bara två anmärkningar på felaktig mätpunkt i spårväxel, varav ingen 

av dem gav något utslag i Track Logger-mätningarna. 

 

4.2 Resultat: Jämförelse mot felrapporter 
De punkter som detekterats av Track Logger som utslag (högre än 0,50 G_rms), och således fått ett 

ordningsnummer, har granskats för att se om det finns någon matchande felrapport registrerad i 

Ofelia. Granskningen har gått till på liknande sätt som den som utförts mot besiktningsrapporter. 

Sökningen efter felrapporter begränsades tidsmässigt från kring den första inkomna mätningen med 

Track Logger fram till den sista mätningen. De felrapporter som ansågs intressanta var de beroende på 

spårlägesfel, deformationer, skador, sprickor, slitage och isolskarvar. 

Av de felrapporter som granskats, så har många av dem gått att koppla till utslag detekterade av Track 

Logger.  

 

4.3 Resultat: Kontinuitet i mätningar 
För att kunna göra uppföljningar på trender och kunna utnyttja det faktum att Track Logger kan mäta 

samma sträcka flera dagar i följd, så är det viktigt att mätningarna är repeterbara. Förändringen i banan 

tre dagar emellan bör rimligtvis inte vara särskilt stor. Därmed bör mätresultat från Track Logger bli 

desamma tre dagar i följd. Vid granskning av ”utslag-över-tid”-diagrammen (diagrammen till höger i 

figur 4) så visar det sig många gånger att utslagens storlek kan skilja väldigt mycket bara från en dag 

till en annan. 
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En annan viktig aspekt för att kunna lita på de mätdata som presenteras i diagrammen från Track 

Logger, är att positioneringen stämmer. I och med att mätningen har en teoretisk osäkerhet kring ±50 

meter så blir det svårt att säga att utslag från olika mätningar i själva verket hör till samma fel. Särskilt 

i de fall då utslaget sker i närheten av en spårväxel som i sig ger upphov till utslag. 

 



 Dokumentnr 

eP119-014-2015-065 
Projekttitel 
Kontinuerlig tillståndskontroll 

Författare 

Peter Rosendahl, Sweco Rail AB 
Datum 

2016-04-22 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Styrgruppen 
Godk. Datum 
2016-06-03 

Sida 
16 (21) 

 

5 Diskussioner 
Enligt diagrammen som presenteras i resultatkapitlet så är indikationen att vissa 

besiktningsanmärkningar, alltså fel i anläggningen, kan vara lättare att detektera än andra. 

Anmärkningarna som detekteras i störst andel är ”Sida 1-25 m” (Maskinell mätning), ”Squat” 

(Oförstörande provning) och ”Slitage” (säkerhetsbesiktning). Detta medför att det är möjligt att 

använda utrustningen för att få indikationer längs sträckor där det finns misstankar om att dessa fel 

förekommer. Dock innebär det inte att utslag från mätutrustningen uteslutande visar dessa feltyper, 

det är även möjligt att det är någon annan typ av fel. Det indikerar att ytterligare besiktning behövs för 

att med säkerhet bestämma feltypen. 

Det skulle vara möjligt att övervaka redan kända skador för att se hur de utvecklas. Dock så indikerar 

inte storleken på utslagen hur allvarligt felet är, i och med att det kan skilja mellan två mätningar med 

bara en dags mellanrum. Enstaka högre utslag behöver inte betyda att felet har förvärrats men ökning 

under en längre tid kan vara en indikator. 

Indikationen är att fel som detekteras genom oförstörande provning i stor grad också kan detekteras 

av Track Loggers sensorer. Det kan vara indikation på att skadorna är av sådan typ att de detekteras 

av Track Logger, eller så beror det på att dessa skadetyper ofta uppkommer i närheten av skarvar, 

rälsändar, spårväxlar etc. Därmed kan utslagen som visar sig i Track Logger misstas för dessa skador 

när det i själva verket är anläggningstypen som ger utslaget. 

I det stora hela så visar Track Logger potential att detektera fel i anläggningen men i dagsläget är det 

svårt att med säkerhet säga vilken typ av fel det gäller. Mätutrustningen bör, efter analys av data, 

kunna användas som en tidig indikator att något är fel i anläggningen. Detta skulle kunna bidra till ökat 

förebyggande underhåll istället för akut felavhjälpning. 
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6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så visar Track Logger på potential att fungera som en kontinuerlig 

informationskälla som skulle kunna bidra till att öka det förebyggande underhållet och därmed minska 

akut felavhjälpning och påverkan på tredje part.  

Positivt Negativt 

Repeterbar i position mellan körningar. Ej säker i storlek på utslag. 

Ger utslag där bekräftade fel finns. Ger utslag där det inte finns bekräftade fel. 

Lätt att montera/använda Ger inte utslag för alla bekräftade fel. 

Påverkar inte tågsättet  

Kan monteras på tåg i ordinarie trafik, inga extra tider 

i spår behövs för att utföra mätningar. 

 

Kostnadseffektivt sätt att kontrollera banan och få 

indikationer om möjliga fel. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Under arbetets gång så har det uppkommit många intressanta vinklar som det inte funnits möjlighet 

att fokusera på i detta delprojekt. Däremot skulle det kunna vara föremål för vidare arbete.  

7.1 Undersökning av Track Loggers reproducerbarhet.  
För att kunna använda Track Loggern till att följa upp skador och se trender i anläggningen är det viktigt 

att storleken på utslagen inte varierar för kraftigt mellan två närliggande mätningar. Visar en mätning 

högre utslag än en föregående är det viktigt att kunna säga att det beror på anläggningen och inte 

mätfel i utrustningen. Ett projekt för att granska reproducerbarheten skulle kunna leda till en känd 

standardavvikelse hos Track Logger-utrustningen. 

7.2 Snävare avgränsning, fokus på specifika händelser. 
En ”Track Logger”-mätning fram och tillbaka hela sträckan mellan Luleå och Vitåfors samlar på sig en 

väldigt stor mängd data. Genom att kolla på en kortare sträcka, där anläggningens kvalitet och brister 

är känd, är det lättare att följa upp händelser som upptäcks genom Track Logger. Vidare kan det vara 

bra att fokusera på specifika anläggningsdelar eller händelser, exempelvis spårväxlar, skarvar, trummor 

eller utslag mitt på linjen, i kurvor etc. På så vis går det att bit för bit bygga upp kunskap över hur Track 

Logger detekterar (och inte detekterar) vissa typer av fel i anläggningen.  
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8 Leverantörens kommentar 
Till att börja med vill vi från Damill AB utrycka stor glädje i att vår utrustning får uppmärksamhet i det 

här projektet. Vi tror själva på tekniken och att den kan göra stor nytta i underhållsarbetet. Efter att 

ha läst denna rapport ser vi det positiva omdömet men vi vill ändå nyttja möjligheten att klarlägga 

situationen ytterligare och då ur vår synvinkel. Vi ber er läsare ha informationen i åtanke när ni läser 

rapporten i övrigt. 

Kommentarer: 

1. Track Logger är inte en färdig produkt utan befinner sig ännu i ett prototypstadium. Vi har 

hittills ägnat tid åt att säkerställa stabil batteridrift, stabil fastsättning, stabil GPS-funktion, 

miljötåligt hölje, förenklade rutiner för att spåra upp utrustningen osv. Dess nuvarande 

konstruktion med accelerometrar och analys av acceleration medger detektion av slag och 

stötar men inte detektion av ”mjuka” spårlägesfel. Vi har investerat i inköp av andra givare för 

skevningsmätning som ska kunna kopplas till Track Logger men inte implementerat dem utan 

medvetet valt att börja visa konceptet för just slag och stötar. Typiska detekterbara fel är i 

dagsläget t.ex. slitna växelkorsningar som gör att hjulen rullar med smäll genom korsningen, 

pumpande sliprar som gör att rälen gungar ner och sliprarna slår mot ballasten under varje 

axelpassage, ytdefekter såsom urskalningar, slirsår, räfflor och vågor (RoV), nedvalsade 

isolerskarvar och rälssvetsar. Däremot är det så att skador med våglängd 3m och längre inte 

ens förväntas att ses. En enkel beräkning för minimitröskeln 0,5 Grms mätutslag visar att en 

3m lång sättning formad som en ½ sinusperiod måste ha ett djup på hela 17mm om den ens 

ska nå över vår satta detektionsgräns på 0,5 Grms. Den beräkningen gäller då utrustningen 

monterats på LKAB malmtåget som kör max 70 km/h. En lång sättning blir då så mjuk i 

passagen att accelerometrarna inte ser den. Är defekten på rälen istället bara 0,1m lång längs 

rälen så behövs ett djup på endast 0,0047mm för att givarna ska se den. Omräkningen från 

acceleration till spårhöjd sker genom dubbel integration och den beräkningen styrs av 

defektens utsträckning eller våglängd. För korta defekter klarar systemet alltså att mäta 

påverkan av bara 1000-dels millimeter. Fel såsom spårviddsfel eller sprickor inuti rälen 

förväntas inte ge några stötar överhuvudtaget. Varför skulle det smälla vid sådana fel? 

2. Rapporten berättar om stor spridning mellan olika passager över samma skada. Det stämmer 

och här i rapporten har utvärderingen i huvudsak gjorts på ganska små utslag under 2-3G. 

Dessa nivåer drunknar lätt i bruset som beror på mätvärdenas naturliga variation. Vi har egna 

exempel på detektioner av mera allvarliga fel i växlar (veckoanmärkning i Bessy) där 

mätvärdena når nivåer upp till hela 20G. Allvarliga fel ger alltså mycket tydliga förstärkningar 

av utslagen. Spridningen i utslag mellan olika passager påverkas bl.a. av axellast, hastighet och 

färdriktning. Dessutom är det så att en liten ytskada på rälen kan träffas mer eller mindre av 

hjulen beroende på var kontaktbandet ligger vid passagen. Kom ihåg att enligt punkt 1 ovan så 

kan 0,0047mm i minskad ”hjulsättning” innebära 0,5G i minskat utslag. Tekniken är helt enkelt 

extremt känslig. Baksidan av det här är förstås också att om vi flyttar utrustningen mellan olika 

fordon med olika hjulslitage så får vi ju direkt ett annat kontaktband mellan hjul och räl. 

Passager över en liten ytdefekt på rälhuvudet kommer då ge annan nivå i utslaget om hjulet 
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lyckas rulla vid sidan av skadan. Hos en stor skada ger mätningen rimligen mera likvärdiga 

utslag då hjulet naturligtvis måste passera genom skadan. 

3. Variationen i utslag hos växelkorsningar kan också ha andra orsaker. Färska rön nu är att man 

bör utvärdera hur växeln är stoppad. Ett exempel är växel SUS1 i Sunderbyn strax norr om 

Luleå. Vid arbete invid växeln har vi noterat att växelkorsningen pumpar tydligt i ballasten när 

tunga fordon passerar. Det är rimligt anta att dessa pumpningar ses av Track Logger och denna 

växel brukar faktiskt utmärka sig med ganska höga mätvärden även om den nyligen åtgärdats. 

4. Man kan fundera varför Track Logger enligt denna rapport ibland gett utslag på platser med 

långa spårlägesfel 1-25m även om argumenten i punkt 1 säger annat. Där bedömer vi att ett 

spårlägesfel sällan förekommer ensam. Argumentet stöds av Trafikverkets egna mätningar av 

spårläge och RoV där ställen med spårlägesfel ofta uppvisar även förhöjda värden även inom 

RoV-området d.v.s. korta våglängder. Tolkningen är att en lång sättning ger pumpande räl och 

sliprar vid passage som ju då indirekt ger en stöt i överbyggnaden när slipern bottnar i sitt 

ballastsäte. 

Dessa punkter är de vi ser som de viktigaste att lyfta fram när Track Loggerns funktion utreds som i 

den här rapporten. Tack för att vi fått möjlighet att kommentera arbetet! 

 

Med Vänlig Hälsning, 

Dan Larsson, 

VD, Damill AB 
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1 Övergripande sammanfattning 
Delprojektet har genomförts för att utveckla, bygga och utvärdera ny teknik att montera kameror 
över spårväxlar och som kan ge bättre planerbarhet i underhållet. Två kameror installerades januari 
2015 på driftplats Sunderbyns sjukhus för övervakning av spårväxel nr 1. Ytterligare två kameror 
installerades (våren 2017) på driftplats Luleå över spårväxel 21 och över testplats för provdrift av den 
nya rälsprodukten ReRail. Utöver dessa och utanför delprojektet har 2 kameror installerats för Bane 
NOR på Ofotenbanan 

Värdet av den nu funna informationen för övervakning av spårväxlar är svårbedömd i ekonomiska 
termer, då delprojektets utvärdering från underhållsentreprenör saknas och både Infranord och 
Trafikverket har haft svårt att medverka. En orsak är bl.a. att kamerorna inte kunnat nås inifrån 
företagens datanät pga. av brandväggar samt pga. resursbrist. De kameror som används av Bane 
NOR på Ofotenbanan uppges dock ha stort värde för driftledningscentralen som väljer tågväg inne på 
den kameraförsedda stationen utifrån snöläget i respektive växel och spår. Även projektet ”Provdrift 
av ReRail” har haft stor nytta då systemet gett möjlighet till att trenda spricktillväxt på rälens farkant. 

Projektet milstolpar har inte helt klarats då bl.a. personalbyten och lång väntetid på fältarbeten gjort 
testerna långdragna. Även allehanda tillståndsansökningar tenderar att ta mycket längre tid än 
beräknat. Det här är väsentlig information att sprida till fortsatta projekt som inkluderar fältförsök. 
ePilot119-projektet rutiner för uppföljning, redovisning, informationsspridning gör det möjligt att 
spåra dessa störningar. 

De tydligaste lärdomarna berör svårigheterna att kunna utföra fälttester inom rimlig tid. Det kan vara 
endera att få säkerhetsrelaterade tillstånd upprättade eller att få tillgång till behörig personal för 
montage och dylikt. Därutöver har det varit svårt att kunna engagera Trafikverkets och 
underhållsentreprenörens personal i utvärderingen då deras datasystem och brandväggar inte tillåter 
fri kommunikation med projektets öppna testplattform. 

Den tekniska innovationen och installationen och dess möjlighet att på avstånd och realtid kunna 
övervaka infrastruktur verkar däremot lovande och prototypinstallationerna har fungerat långt efter 
projekttidens slut. 

Typiska operativa nyttoeffekter för kamerabaserad övervakning av spårväxlar är att minska tid för 
felavhjälpning och snöröjning av spår genom att minimera antalet onödiga utryckningar och bidra till 
att rätt resurser tas med vid felavhjälpning och på så sätt frigöra mer kapacitet för trafik i spår och 
minska tågförseningar. 

Ett långsiktigt mål är att utveckla kameraövervakningen till att även trenda tillstånd och 
nedbrytningshastigheten för spårväxlar i syfte att utföra rätt underhåll i rätt tid till rätt kostnad. 
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2 Inledning 
I denna rapport presenteras resultat från delprojekt 016 ”Kamerabaserad övervakning och 
tillståndskontroll av spårväxlar”. Projektet utfördes till största delen mellan hösten 2015 och hösten 
2016 då installation av två kameror skedde på bandel 119 vid driftplats Sunderby Sjukhus och 
ytterligare två på driftplats Luleå över växel 21 samt spår 21. Vid färdigställandet av denna rapport är 
kamerorna vid driftplats Luleå fortfarande i drift utan en enda serviceåtgärd sedan montaget. 
Kamerorna vid driftplats Sunderby Sjukhus är fortfarande monterade men strömlösa då inkopplingen 
till växelvärmen verkar frånkopplad. 

De två kamerorna vid driftplats Luleå används fortsättningsvis av Trafikverkets och ReRails projekt för 
tillsyn och provdrift av ReRail (eP119-045-2016-141-Provdrift ReRail).  

2.1 Bakgrund 
Växlar är en känd kostnadsdrivare för järnvägsunderhåll. De är hårt utsatta av laster både från tunga 
godståg och snabba persontåg samtidigt som de är svåråtkomliga för service utan att tågtrafiken 
påverkas. Ca 20 % av alla fel som rapporterades på bandel 119 under åren 2008-2013 förorsakades 
av spårväxlar, och av dessa kunde 10 % inte härledas tillbaka till rätt växel. För 50 % kunde felorsaken 
inte bestämmas utan verkligt fel rapporterades som ”ej möjligt att definiera” eller ”inget fel” i 28 % 
av fallen var orsaken ”snö eller is”. Detta innebär att ett stort antal utryckningar för att avhjälpa fel i 
spårväxlar sker i onödan. Här kan man anta att fjärrstyrda kameror skulle göra stor nytta som första 
inspektionsmetod om funktionsfel inträffar. 

Med den bakgrunden har företaget Damill AB arbetat ett antal år på en idé om kameror som kan 
monteras på bärlinorna i kontaktledningssystemet. Idén föreslogs först som en utvecklingsaktivitet 
inom EU-projektet AUTOMAIN och vann där gehör så att medel avsattes för en första prototyp. 
Projektet löpte under tiden 2011-2013 och utvecklingen av kameran finns redovisat i AUTOMAIN 
report D3.2 Modular, Self Inspecting Infrastructure. Det inledande arbetet sammanställde nyttan och 
fördelarna med tekniken och man kunde summera följande: 
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Kan användas till fjärrinspektion av: 

• Defekter på växeltungor 
• Ytdefekter på räl 
• Skador på växelkorsning 
• Saknade och lösa komponenter 
• Hinder för omläggning av växeltungor 
• Växeltungornas rörelse 
• Spårvidd I växel (med tillägg laserlinje) 
• Extra inspektion I vinterklimat: 
• Snödjup 
• Kontroll av växelvärme

 
• Stödjer följande aktiviteter: 
• Förebyggande underhåll 
• Tidig upptäckt av defekter 
• Avhjälpande underhåll 
• Fjärrdiagnostik 
• Planera personal och verktyg och personal 

inför felavhjälpning på avlägsna platser. 

 

 

 

 

Utveckling av en prototyp tog därefter fart och resultatet blev utrustningen i figur 1-2. 

 
Figur 1: Principen för den kameraprototyp som utvecklades i Automain. Montage skulle göras i bärlina och kameran 
riktades rakt ned i spåret. En framtida vision med en laserlinje för måttagning visas också. 

 

Camera View
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Figur 2: Här skedde montaget av den allra första prototypen. Den var batteridriven och hade trådlös WiFi-
kommunikation så att bilder kunna laddas ner till dator eller mobiltelefon. Montaget kunde göras utan att bryta 
spänningen i kontaktledningen eftersom fastsättningen utformats för isolerad och säkerhetsgodkänd 
montageutrustning. 

Projektet genomfördes helt enligt plan av en batteridriven utrustning som kunde kopplas trådlöst till 
Internet. Med batteridrift som räckte några timmar kunde tester göras som gav värdefull information 
om tänkt framtida användning. Några slutsatser var: 

• Betraktningsvinkeln ger bra översikt av spårets alla komponenter 
• Dimensionsmätning är delvis möjligt. 
• Inget behov av dedikerad kamerastolpe eller stativ. 
• Kameran kan placeras helt fritt längs spåret  
• Montaget i högspänningssystemet skyddar kameran mot stöld/vandalism. 
• Med vy rakt ner I marken så bortfaller myndighetskraven på kameratillstånd kopplad till 

personlig integritet.  
• Med vy rakt ner I marken så bortfaller även problem med svåra motljusförhållanden och med 

regn på kameralinsen. 

2.2 Mål 
Det övergripande målet är att söka och implementera nya metoder för att minska tid för 
felavhjälpning och snöröjning av spår genom att minimera antalet onödiga utryckningar och bidra till 
att rätt resurser tas med vid felavhjälpning och på så sätt frigöra mer kapacitet för trafik i spår och 
minska tågförseningar. 

På kort sikt är målen att utveckla och bygga 4st kameror av samma typ som i Automain men med 
kontinuerlig strömförsörjning och med distansåtkomst över mobil Internet. Dessutom ska nyttan 
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utvärderas av medverkande parter från Trafikverket och från underhållsentreprenören Infranord. För 
utvärderingen ska parterna få tillgång till bilderna från kameran via Internet 

På lång sikt är målet att utveckla kameraövervakningen till att även trenda tillstånd och 
nedbrytningshastigheten för spårväxlar i syfte att utföra rätt underhåll i rätt tid till rätt kostnad. 
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3 Metod 
För att uppnå projektmålen planerades följande aktiviteter och metoder, av vilka de aktiviteter 
listade under punkt 3 har utgått, då de planerade resurserna från Infranord och Trafikverket uteblev: 

1. Konstruktion och utveckling av övervakningssystem OH-kamera, med avseende på  
• Strömförsörjning genom att utveckla en matningstransformator för kamera i 

kontaktledningssystemet. Information inhämtades via: 
i.  litteraturstudier elkraft och strömförsörjning för att hitta tekniska lösningar 

för elmatning till kameran. 
ii. intervjuer med expertis om hur testning av elsäkerhet i starkströmssystem  

ska utföras och vilka standarder om ska uppfyllas. 
• Bygga transformator 
• Få transformatorn säkerhetstestad och godkänd 
• Utveckling och tillverkning av ny kamera, kommunikationslänk och strömförsörjning 
• Utveckla/bygg kommunikationslänk via WiFi och 3G alt 4G till samtliga 4 kameror och 

för anslutning via Internet och websida. 
• Montera upp alla 4 kameror för någon månads test på 2 olika platser. 2 kameror 

delar på 1 matningstransformator 
2. Funktionstest av OH-kamera som övervakningssystem på två driftplatser (Sunderby sjukhus 

och Luleå), med avseende på: 
• Anslutning av kraftförsörjningsystemet/matningstransformator för drift av kamera 

från Trafikverkets elsystem. 
• Funktionstest av upphängning och montage av kamerorna 
• Funktionstest av kommunikationslänk via WiFi och 3G till samtliga 4 kameror samt 

anslutning via internet och websida 
3. Utvärdera tekniklösningen ur ett användarperspektiv. Vem har nytta av tekniken och på 

vilket sätt, baserat på: 
• Statistik från felrapporteringssystemet Ofelia och besiktningssystemet BESSY för att 

identifiera problemväxlar. 
• Intervju med DLC med avseende på att identifiera strategiskt viktiga spårväxlar på 

sträckan Boden till Luleå. 
• Dagrapport från underhållsentreprenör med avseende på hur kameraövervakningen 

användas respektive vem som är presumtiv mottagare.  
• Veckorapport från leverantör av spårväxlar med avseende på hur 

kameraövervakning kan ge möjlig feedback tillbaka till leverantören. 
• Månadsrapport från Trafikverket med avseende på användning och kontrollmöjlighet 

för underhåll. 
• Sammanställning av statistik, intervjusvar, dag, vecko- och månadsrapporter som ska 

ge svar på: 
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 vem, vilka äger/har nytta av övervakning och tillståndskontroll med kamera? 

 går det att använda som beslutstöd? 

 vilken är nyttan och hur kan denna uttryckas? 

 behövs andra sätt att leverera data, APPAR, MMS, SMS, email? 
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4 Resultat 
Utvärderingen begränsas till att beakta hur kameran kan användas som övervakningssystem i realtid. 
Exkluderat är utvärdering av eventuella möjligheter att mäta och trenda tillståndsförändringar (ex. 
nedbrytning) i spårväxlar samt tekniklösningen ur ett användarperspektiv. 

Projektet har levererat fyra kamerautrustningar som blir Trafikverkets egendom, för 
tillståndaövervakning av spårväxlar samt dokumenterat resultat över deras användbarhets och 
framtida användare. 

De planerade aktiviteterna visade sig bli väsentligt förhindrade på grund av att en brandvägg i 
Trafikverket omöjliggjorde att aktiviteterna under punkt 2 till större delen fick utgå, trots att Damill 
lånade ut både dator och mobilt nätverk till Trafikverket. En annan väsentligt förhindrande orsak var 
att kontaktperson hos underhållentreprenören gick till annan arbetsgivare och pga. resurs- och 
tidsbrist var det omöjligt att erhålla en ersättare. Därför baseras resultatuppföljningen på projektets 
egna observationer samt resultat från provdrift ReRail. 

De aktiviteter som genomförts i delprojektet har resulterat i:  
 

• Utveckling och typgodkännande av isolationstransformatorer som driver kamerorna. 
• Tester av tre olika versioner av kamerasystem och montage 
• Byggandet av 4st kameror för bärlina och 2st kommunikationsskåp för montering på 

kontaktledningsstolpe. 
• Installation av två olika modeller av WiFi-kommunikation mellan kameror och 

kommunikationsskåp. 
• Ett datagränssnitt för att styra och se kamerabilderna 

Mitt i projektet har Bane NOR i Norge köpt 2 kameror som installerats med trådlös kommunikation 
på en station längs Ofotenbanan. De är mycket nöjda med systemet och använder det till bl.a. 
fjärrstyrd trafikplanering/spårval inne på stationen utifrån snöförhållanden som bedöms med 
kamerorna. Leveransen inkluderar dock inte de delar enligt ovan som ännu utreds inom ePilot119-
projektet. 

De i projektet planerade aktiviteterna visade sig bli väsentligt begränsade p.g.a. att datatekniska 
brandväggar hos både Infranord och Trafikverket försvårade åtkomsten till kamerasystemen. 
Utvärdering av underhållsnyttan fick då till större delen utgå, trots att Damill lånade ut både dator 
och mobilt nätverk till Trafikverket. En annan väsentligt begränsande händelse var att kontaktperson 
hos underhållentreprenören gick till annan arbetsgivare och pga. resurs- och tidsbrist var det svårt 
att hitta en ersättare. Därför baseras resultatuppföljningen på projektets egna observationer samt 
resultat från provdrift ReRail. 
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4.1 Strömförsörjning 
Den första primära frågan var att kunna bygga en strömförsörjning till kamerautrustning uppe i 
högspänningssystemet. Grundläggande fysikkunskaper kombinerades med intervjuer och kontakter 
med expertis inom området. Den optimala lösningen bedömdes vara överföring från markplan av 
230VAC till 12VDC uppe på bärlinan samtidigt som man flyttar potentialen till att bli flytande 15kV AC 
i kontaktledningen. Efter många skisser och funderingar stod så en ritning klar på en prototyp som 
fick byggas av svensk transformatortillverkare. Utrustningen med vikt på ca 80 kg och en effekt på ca 
120W skickades därefter till SP i Borås för elektrisk testning enligt SS-EN 60076-3v där den godkändes 
vid första försöket. Transformatorn kan ses i figur 4. Den är i sig anmärkningsvärd då den bara 
innehåller ett isolatorrör men detta innehåller en 27VAC/50Hz parutgång. 

 
Figur 3: Principskiss för den tekniska lösningen. 1-2 kameror strömförsörjs från 230V på marken. Kamerorna 
kommunicerar först med WiFi till lokalt placerat skåp på stolpe för att sedan nå ut på Internet via mobil router. 
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Figur 4: Isolationstransformator väntar på installation. Placeringen är lämpligen högst upp på en kontaktledningsstolpe. 
Montaget kan göras ex från korgen på en liftmotorvagn om två montörer hjälps åt att lyfta transformatorn på plats. 

 

Eftersom 4 st. kameror var utlovade på två olika fysiska platser (driftplats Sunderby Sjukhus och 
driftplats Luleå) så behövdes 2 st. transformatorer. När den första transformatorn var tillverkad, 
testad och godkänd så kunde nästa transformator beställas med kort varsel. Totalt sett blev denna 
utveckling mycket lyckad men kostnaden blev klart större än budgeterat. Från en initial bedömning 
på ca 20% av budget så steg kostnaden till ca 35-40% av projektbudgeten. Det speglar då att 
strömförsörjningen var en stor del av projektets utvecklingsandel. 

Utöver isolationstransformator så behövdes även någon teknik för att mata ström fram till 
kamerorna på bärlinan och för att bibehålla möjligheten att demontera och återmontera kamerorna 
från marknivå. Efter brainstorming, skisser, tester och riskbedömning enades projektgruppen om en 
teknik där bärlinan får agera återledare och där framledaren dras som enkeltråd fram till en 
strömförande hylsa som via inre isolering spänns fast på bärlinan. Varje kamera förses sedan med en 
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fjädrande metallsko som kan parkeras på den strömförande hylsan när kameran hängs upp. Tekniken 
krävde några prototyper innan utformningen blev lyckad men fungerade sedan bra.  

4.2 Kameraupphängning 
Teknik för fastsättningen av kameror och utrustningen för att lyfta kameror på plats fick detta projekt 
ärva från prototypen som byggdes i AUTOMAIN. Dock pekade en riskanalys på vikten av att 
säkerställa långvarigt montage utan risk för att kameror lossnar eller flyttas ur läge t.ex på grund av 
blåst eller rörelser pga. passerande tåg. Lösningen blev att tredubbla låsningen. En standardklämma, 
för nedjordning av kontaktledning, modifierades med en andra låsanordning i samma metallstycke. 
Och dessutom lades en separat yttre klämma med eget lås in som nödsäkring om den första 
metallklämman skulle lossna. Dessa tre lås hämtades från standardprodukter som alla kan 
manövreras med godkända verktyg från marknivå. 

 
Figur 5: Upphängningsanordningen för kamerorna har försetts med 3-faldig säkerhet i fastsättning. Alla låsen kan 
manövreras från marknivå. Kamerorna har också försetts med en klämma som nyper runt närmaste litstråd och 

begränsar svaj i montaget. 

4.3 Kamera och programvara 
Baserat på kunskap från de tidigare försöken i projektet AUTOMAIN så var det känt att PTZ-funktion 
är önskvärt, dvs. att man via fjärrkontroll kan vrida och zooma med kameran. Dessutom var det känt 
att montaget lätt kan ge en svajande bild i blåst eller då tåg passerar. Ett sätt att ge både vridbar och 
stabil bild var att bygga kamerahusen med bildstabilisator av samma typ som används på bl.a. vissa 
drönare, en s.k. gimbal. I projektet införskaffades därför en bra kamera och gimbal med inbyggd 
fjärrstyrning och arbete vidtogs för att bygga detta till en fungerande enhet. Figur6 visar ett exempel 
på kamerahusets innanmäte under det arbetet. Satsningen blev lyckad för bildstabilisering men det 
blev också uppenbart att anpassad mjukvara för kameraanrop och gimbalstyrning saknades. Det 
skulle helt enkelt inte vara görbart inom projektet tids- och kostnadsram att färdigställa allt detta. 
Därför tvingades projektgruppen att lämna denna bra men kostsamma väg och istället backa tillbaka 
och söka färdiga webkameralösningar ute på marknaden. 
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Figur 6 Kameraupphängning med bildstabilisator (gimbal). Tekniken fungerade bra vid tester men med ett stort 
utvecklingsbehov av mjukvara skulle lösningen bli för dyr för kunna realiseras i detta projekt. 
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Efter en mindre marknadsundersökning föll valet nu istället på en webkamera av kupoltyp, en Axis 
P5624. Konstruktionen för kamerans upphängning fick då modifieras och det ledde till en slutversion 
av kameraupphängning som visas i figur 7. Naturligtvis blev inte bildstabiliseringen lika bra som med 
gimbal men projektet kunde istället prestera 4 st kamerasystem inom lagd budget. 

 

 
Figur 7: Nytt kameraval ledde till vissa designändringar. Här visas den slutversion av kameraupphängning som använts i 
projektet. Den aktuella bilden är tagen på driftplats Luleå, nära SSAB. 

 

4.4 Montage 
De två platserna för provmontage, driftplats Sunderbyn Sjukhus och driftplats Luleå, valdes i samråd 
med Trafikverket och Infranord samt enligt önskemål från delprojet eP045-Provdrift ReRail. Genom 
att låna ström från växelvärmen på respektive plats kunde montaget förenklas avsevärt. Infranord 
använde sin liftmotorvagn (LMV) på båda platserna och monterade apparatskåp, transformator och 
två kameror under ett skift och ca 3-4h effektiv tid på respektive plats, se figur 8-9. 
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Figur 8: Pågående montage på driftplats Luleå. 21 mars 2017. 

 

 
Figur 9: Översikt av systemet monterar på driftplats Sunderby sjukhus (växel SUS1). 

4.5 Användargränssnitt 
Efter bytet till nya kameror av fabrikat AXIS så fick projektet färdig lösning för fjärrstyrning och 
bildvisning via Internet. Förhoppningen var att denna stora tillverkare av övervaknings- och 
webbkameror skulle ge en snabb och priseffektiv funktion. Tyvärr blev det inte så. Det visade sig att 
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programvaran använder teknik som inte godkänns av Internet-brandväggarna hos stora företag som 
Trafikverket och Infranord. Det krävs bl.a. plug-in funktioner (ActiveX) i användarnas webbläsare och 
dessa klassas ofta som en säkerhetsrisk. Trots att alla kamerorna kopplats upp mot Internet med 
publika IP-adresser så var det omöjligt nå dem inifrån Trafikverkets och Infranords kontorsnät. 
Kontakter togs med den centrala dataavdelningen hos Trafikverket som meddelade att nödvändig 
programvara för dessa kameror kanske kan tillåtas men i så fall först efter interna säkerhetstester 
och godkännande. Det skulle inte hinnas under projekttiden.  

Det här problemet blev ett stort och oväntat hinder i utvärderingen av kamerorna då tänkta 
användare inte kunde nå kamerorna från sina arbetsplatser. Projektgruppen ställde därför i ordning 
en lånedator med publik Internetåtkomst och placerade den på Trafikverkets kontor i Luleå. Det 
möjliggjorde några spontana kommentarer från intresserad personal men en systematisk utvärdering 
uteblev. Samma sak gällde för Infranord som dessutom bytte personal i några, för projektet, viktiga 
roller. Projektet har därför fått basera sin resultatuppföljning från egna observationer samt resultat 
från provdrift ReRail. 

Med ohämmad Internetåtkomst, t.ex. via privata datorer, har kamerorna kunnat nås direkt som 
hemsidor med webbläsare som Internet Explorer eller Firefox. Några exempel på bilder visas i figur  

10-14. 

 

 
Figur 10: Översiktsbild från en av kamerorna på driftplats Sunderby sjukhus. Sjukhuset är här bortmaskerat  
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Figur 11:Här visas en inzoomad bild av korsningsspetsen i Sunderbyn, växel SUS1. Rälen är omgiven av is och snö. 

 

 
Figur 12: En inzoomad bild av räl som upp visar liten tryckskada. 
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Figur 13: Här visas en inzoomad bild av korsningsspetsen i växel. 

 

 
Figur 14: Översiktsbild av växeltungor i Sunderbyn, växel SUS1. Bildhindret i förgrunden är litstråden intill kameran 
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De visade bilderna är bara exempel på vyer man kan begära och vi saknar referenser på praktisk 
användning av systemet i underhållet av Sunderbyns driftplats. På det andra montagestället i Luleå 
har systemet kunnat användas för uppföljning av en inlagd testräl, kallad ReRail. Läs om detta i 
separat avsnitt 4.6 i denna rapport. 

 

4.6 Erfarenheter av kamerasystemet vid provdrift av ReRail 
 I delprojekt eP045 genomfördes provdrift av ReRail, en ny rälsprodukt. För att kunna dokumentera 
på ett spårbart sätt äskade delprojektet medel från ePilot119 för att få installera kamerabaserad 
övervakning. 

ReRail testas som en 8 meter lång räl som svetsas in i ett trafikerat spåravsnitt. ReRail passräl har två 
stycken 3 meter långa ReRail-kappor som klämts fast på en urfräsning på standarrälen och där ca 90 
cm av standardrälen i vardera änden är orörda vilket möjliggör hopsvetsning av anslutande 
standardräl med thermitsvets, se figur 15.  

 

 
Figur 15: Skarvning av ReRail med termitsvetsning. Längst till vänster; anslutande standardräl, därefter en svetsskarv, 

följt av början av ReRail passräl som inleds med 100 cm standardräl, följt av 6 meter där rälshuvudet fräst ner 10 mm för 
att sedan de sista 100 cm åter ha standardprofil. På de nedfrästa sträckorna har två stycken tre-meter långa ReRail 

kappor snäppts fast på standardrälen. 

 

”Svaga” punkter på ReRail är skarvar: 

1. skarv passräl mot standardräl,  
2. skarv passrälens standardräl mot ReRail skarv 1,  
3. skarv ReRail mot ReRail,  
4. Skarv ReRail mot passrälens standardräl samt  
5. Passrälens standardräl mot standardräl.  

I den följande texten visas axplock från bilder som tagits vid olika tillfällen med detta nya 
kamerasystem. Syftet har varit att följa provrälens degradering utan att kräva besök i spår. Skarv 3 
(se figur 16) är första skarven som malmtåget möter i lastriktningen, dvs. vid färd mot 
lossningsstation. 
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Figur 16: Foton av skarv 3. Den högra bilden har zoomats in mer den vänstra 

  
Figur 17: Foton av skarv 2 

 
Figur 18: Foton av standardräl-på provplatsen för ReRail. Bilderna är tagna 2017-04-04 respektive 2017-09-06 
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5 Diskussioner 
De resultat som leveretas i detta projekt visar på att det tekniskt och digitalt är möjligt samt att finns 
en stor nyttopotential att använda distansuppkopplad kameraövervakning för kontroll av 
järnvägsanläggningar i realtid. Detta då järnvägsinfrastrukturen har en geografiks utbredning som i 
många fall går i glesbebyggda områden där det tar lång tid för att etablera felavhjälpande åtgärder. 
Andra fördelar är att man kan minska den tågstörande tid i spår som inspektioner annars behöver. 

De mål som delprojektets ställt upp är på strategisk nivå att minska tid för felavhjälpning och 
snöröjning av spår genom att minimera antalet onödiga utryckningar, på taktisk nivå att utveckla 
systemet för att trenda tillstånd och på operativ nivå att utveckla och bygga ett system för 
distansuppkopplad kamerövervakning av järnvägsinfrastruktur via mobilt Internet. Avsikten var också 
att systemet skulle utvärderas av medverkande parter från Trafikverket och från 
underhållsentreprenören Infranord.  

Den strategiska målnivån att finna värdet av leverans av den funna informationen för övervakning av 
spårväxlar är svårbedömd i ekonomiska termer, då delprojektets utvärdering från underhålls-
entreprenör saknas och Trafikverket har haft svårt att medverka då kamerorna inte kunnat nås 
inifrån Trafikverkets datanät pga. av de brandväggar som används av Trafikverket. Intresset från 
underhållsentreprenören Infranord att delta i denna utvärdering har varit delvis svagt och orsaken till 
detta kan bl.a. vara ett ekonomiskt dilemma som underhållsentreprenören ställs inför när 
upphandling sker enligt lägsta pris. Lägsta pris medför att det finns mycket lite utrymme för vinst, 
varpå entreprenören måste slimma sin organisation och hitta smarta produktionslösningar som 
minskar kostnaden. Trots att distansövervakning av infrastruktur kan ge entreprenören ett sätt att 
spara pengar i form av resurser och tid så är denna vinst ibland marginell jämfört med vad 
entreprenören kan ta ut i felutryckningskostander. VI vet också att i detta delprojekt så försvann de 
av entreprenören tilldelade resurserna till annan verksamhet på grund av omorganisation och 
nedskärningar. Trafikverkets medverkan i uppföljning av resultat begränsades av en brandvägg som 
omöjliggjorde inloggning på de webbsidor som Damill upprättat för att nå kamerorna. En nödåtgärd 
var att Damill tillhandahöll både dator och mobilt bredband på Trafikverkets lokala kontor men det 
var ändå svårt få önskad feedback. Även detta kan tillskrivas resursbrist, då även Trafikverket 
slimmat organisationen för kontraktsgenomförande (Kärrbom et Al., 2018). 

De taktiska målen är i detta delprojekt lika med fortsatt arbete. Det finns en stor potential till att 
utveckla trendning, vilket ePilot119 delprojekt eP045- Provdrift ReRail bevisar. Delprojektet har 
använts sig av kameraövervakning för att dokumentera förändringarna över tid för tre delsektioner 
på ReRail med avseende på spricktillväxt på rälens farkant (eP045-Projektrapport) 

De operativa målen – att utveckla och testa tekniken - har i det närmaste uppnåtts men med mera 
ekonomiska medel kan man förbättra användargränssnitt och även återinföra bildstabilisering. Det 
ha räven yppats önskemål om att bygga om transformatorn så strömförsörjning kan göras direkt från 
hjälpkraftsystemet. Då skulle montage på helt valfri plats längs linjen vara möjligt. 
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För praktisk användning har tekniken redan installerats på Ofotenbanan i Norge. Bane NOR har, efter 
att ha sett resultaten i det här projektet, investerat i tekniken för att hjälpa driftledningscentralen att 
välja tågvägar inne på en fjällbangård där snöläget förändras snabbt vintertid. 

Sammanfattningsvis har delprojektet inte klarat alla milstolpar i tid och omfattning när det gäller 
utvärdering av nyttan med tekniken. Orsakerna är bl.a. personalbyten och stor arbetsbelastning hos 
underhållsentreprenören Infranord och hos Trafikverket. Därutöver har det också varit svårt att 
engagera Trafikverkets och underhållsentreprenörens personal i utvärderingen då deras datasystem 
och brandväggar inte tillåter fri kommunikation med projektets öppna testplattform. Även allehanda 
tillståndsansökningar tenderar att ta mycket längre tid än beräknat.  

Det här är väsentlig information att sprida till fortsatta projekt som inkluderar fältförsök. ePilot119-
projektet rutiner för uppföljning, redovisning, informationsspridning gör det möjligt att spåra dessa 
störningar. 

De tydligaste lärdomarna berör svårigheterna att kunna utföra fälttester inom rimlig tid. Det kan vara 
endera att få säkerhetsrelaterade tillstånd upprättade eller att få tillgång till behörig personal för 
montage och dylikt.  

Den tekniska innovationen och installationen och bedömningen av dess möjlighet att på avstånd och 
realtid kunna övervaka infrastruktur är överlag mycket positiva.  
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6 Sammanfattning 
Delprojektet har genomförts för att utveckla, bygga, driftsätta och utvärdera en ny teknik att 
montera kameror över t.ex. spårväxlar. Tekniken antas kunna ge bättre planerbarhet i underhållet. 
Två kameror installerades januari 2015 på driftplats Sunderbyns sjukhus för övervakning av spårväxel 
SUS1. Ytterligare två kameror installerades i mars 2017 på driftplats Luleå över spårväxel 21 och över 
testplats för provdrift av den nya rälsprodukten ReRail. Utöver dessa och utanför delprojektet har 2 
kameror beställts hos Damill AB av Bane NOR i Norge och de har monterats på Ofotenbanan. 

Värdet av den nu funna informationen för övervakning av spårväxlar är svårbedömd i ekonomiska 
termer, då delprojektets utvärdering från underhållsentreprenör saknas och Trafikverket har haft 
svårt att medverka då kamerorna inte kunnat nås inifrån Trafikverkets datanät pga. av de 
brandväggar som används av Trafikverket. De kameror som används av Bane NOR på Ofotenbanan 
uppges dock ha stort värde för driftledningscentralen som väljer tågväg inne på den kameraförsedda 
stationen utifrån snöläget i respektive växel och spår. 

Projektet milstolpar har inte helt klarats i tid då bl.a. personalbyten och lång väntetid på fältarbeten 
gjort testerna långdragna. Även allehanda tillståndsansökningar tenderar att ta mycket längre tid än 
beräknat. Det här är väsentlig information att sprida till fortsatta projekt som inkluderar fältförsök. 
ePilot119-projektet rutiner för uppföljning, redovisning, informationsspridning gör det möjligt att 
spåra dessa störningar. 

Den tekniska innovationen och installationen och dess möjlighet att på avstånd och realtid kunna 
övervaka infrastruktur verkar däremot lovande och prototypinstallationerna har fungerat långt efter 
projekttidens slut. 

Typiska operativa nyttoeffekter för kamerabaserad övervakning av spårväxlar är att minska tid för 
felavhjälpning och snöröjning av spår genom att minimera antalet onödiga utryckningar och bidra till 
att rätt resurser tas med vid felavhjälpning och på så sätt frigöra mer kapacitet för trafik i spår och 
minska tågförseningar. 

Ett långsiktigt mål är att utveckla kameraövervakningen till att även trenda tillstånd och 
nedbrytningshastigheten för spårväxlar i syfte att utföra rätt underhåll i rätt tid till rätt kostnad. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Utifrån erfarenheterna i det här projektet så finns tre naturliga steg för fortsättning: 

• Kamerorna bör förses med bildstabilisering för att ge stabil bild även vid blåsigt väder. 
• Strömförsörjningen kan utvecklas vidare så man kan montera på valfri plats längs linjen med 

inkoppling till hjälpkraftledningen. 
• Programvaran för fjärruppkoppling bör förbättras så den fungerar även genom brandväggar och 

den bör anpassas till datatrafik med begränsad fart, minst 3G. 
• Nya försök över längre tid bör göras där kamerorna utvärderas utifrån deras möjlighet att 

assistera underhållet av dem. 
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1 Övergripande sammanfattning 

Projektet har presenterat en modell på en eMaintenance infrastruktur för informationslogistik där 
alla intressenters behov kan uppfyllas. Denna plattform har implementerats via molntjänster där den 
utökats med tjänster för datainläsning från mätstationer på bandel 119. Syftet med denna plattform 
är att testa nya eMaintenance-lösningar som kan skapa nytta för olika intressenter inom 
järnvägsbranschen. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot för det finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 
detta arbete. 

Vidare vill projektet tacka följande parter som med sin kompetens och kunskap bidragit i detta 
projekt: 

• Damill AB
• LKAB
• JVTC
• LTU
• Trafikverket
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2 Inledning 
Detta dokument beskriver delprojektet ’eMaintenance infrastruktur’ med dess mål, omfång, 
aktiviteter och resultat. Delprojektets mål är att skapa en konsistent eMaintenance Infrastruktur för 
en robust och hållbar informationsdelning. Detta för att effektivisera underhållsprocessen och på så 
sätt öka robusthet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet för järnvägssystemet. 
Projektets resultat kan även bidra  till den övegripande målsättningen för ePilot som är bättre 
punktlighet och mindre störningar. 

2.1 Bakgrund 
Ett av ePilot119-projektets huvudmål är att skapa förutsättningar för ett effektivt beslutsfattande för 
dess intressenter. Att stödja beslutsprocessen i en verksamhet försätter i sin tur tillgång till relevant 
data och information som enkelt kan anpassas till olika verksamhetsbehov och sammanhang. Denna 
informationsförsörjning bör bygga på en lämplig informationslogistisk lösning. 

På bandel 119 finns bland annat en mätstation i Sävast för spårkrafter samt en mätstation i 
Sunderbyn för hjulprofiler. Mätstationer av dessa typer kan användas för kontinuerliga 
tillståndsbedömningar av fordon. Dessa tillståndsbedömningar innehåller viktig information för 
beslutsfattande och kan möjliggöra en underhållsprocess mer styrd av tillstånd som bland annat är 
mer kostnadseffektivt. Då dessa mätstationer utgörs av flera olika typer med olika data och olika 
kommunikationsprotokoll krävs flexibla tjänster för datainsamling. Det ställs även krav på att hantera 
stora mängder data med varierande kvalitet som ska läses in i nära realtid. Dessa data skall även 
sammanställas för att hanteras och delas av användare.  

För att detta skall vara möjligt krävs en modell som tillgodoser alla intressenters behov, en driftsäker 
och robust implementation av denna, samt en anpassning av denna implementation till denna 
kontext. 

2.2 Mål 
Projektets mål är att skapa en konsistent eMaintenance Infrastruktur. Detta sker genom 
nedanstående leveranser: 

• En modell för implementering av infrastruktur för data-, informations och kunskapsutbyte
mellan järnvägsintressenter.

• En molnbaserad infrastruktur som implementerar ovannämnd modell för utveckling av
eMaintenance-lösningar.

• En lösning för utbyte av data och information relaterade till bland annat mätstationerna i
Sävast och Sunderbyn.

• En testplattform (”träningslokal”) för test av bla teknik för branschsamverkan inom järnväg.
Testplattformen är huvudsakligen ämnad att användas av delprojektmedlemmarna. Om
dessa och JVTC:s styrelse ger sitt samtycke kan dock samtliga medlemmar och intressenter i
JVTC använda nämnda träningslokal.
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3 Resultat och diskussion 
Detta kapitel redogör och diskuterar resultaten i projektet. Detta inkluderar modellen för 
informationslogistik, dess implementation samt anpassningen till kontexten i fokus som inkluderar 
data från mätstationerna i Sävast och Sunderbyn. 

3.1 Modell för implementering av infrastruktur för information och 
kunskapsutbyte 

Effektivt informationsutbyte och tillgång till rätt information är en viktig del i processen att ta rätt 
beslut. För att säkerställa detta ställs krav på en välutformad plattform för informationslogistik som 
bör vara anpassad till alla intressenters behov. Då intressenternas verksamhet och organisationer 
kan vara vitt skilda ställs därav krav på en väldigt flexibel plattform. Även om behoven skiljer sig åt 
kan de uppfyllas genom att nyttja data från samma eller liknande källor. 

Modellen bakom plattformen bör ta hänsyn till stora mängder data där åtkomst styrs beroende på 
användaren och dess behov. Den bör även flexibelt kunna hantera förändringar avseende detta.  

I figur 1 visas en abstrakt modell som kan uppfylla dessa villkor. Användarna presenteras inte direkt 
för den tillgängliga informationen utan ett gränssnitt skiljer dem åt. Via gränssnittet går det att styra 
vem/vilka som har tillgång till vad. Detta kan göras via implementering av olika applikationer i 
gränssnittet som på så sätt blir mer av ett ramverk. 

DB1 DB2 DBN

Interface

Figur 1 – Abstrakt modell för plattform 
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Gränssnittet är en viktig del i modellen men den är även beroende av interaktionen med 
databaserna. Databasernas arkitektur och hur data separeras i dessa kommer också påverka 
modellens effektivitet. En annan förutsättning är en fungerande användarhantering samt att det är 
enkelt att utveckla applikationer i detta ramverk som byggs upp. 

3.2 Implementation av molnbaserad infrastruktur enligt framtagen modell 
För att ha en hög tillgänglighet och samtidigt ha en flexibel och skalbar infrastruktur implementeras 
modellen som en molnbaserad tjänst. Detta medför att fokus kan läggas på mjukvaran och dess logik 
samtidigt som en hög tillgänglighet och skalbarhet garanteras.  

Utifrån den tidigare presenterade modellen behövs databaser samt ett ramverk som kan agera 
gränssnitt mellan användare och data. För detta har eMaintenance365 AB:s webbramverk och dess 
tillhörande molnplattform använts. Webbramverket är framtaget just med fokus på flexibilitet och 
applikationer kan enkelt utvecklas och anpassas i denna. Detta webbramverk innehåller även 
funktionalitet för användarhantering vilket var ett krav för att kunna implementera modellen.  

För databaserna används en molnbaserade SQL-databaser som ger en hög tillgänglighet samtidigt 
som de erbjuder replikering och synkronisering. Detta medför att data enkelt kan säkerhetskopieras 
och flyttas. På så sätt är det enkelt att testa olika strukturer och samtidigt inte låsa fast sig vid något 
enskilt tillvägagångssätt.  

3.3 Teknisk lösning för hantering och delning av data från mätstation i 
Sävast och Sunderbyn 

Kontinuerlig insamling av data är krav för att förse beslutsfattare med korrekt information. Inom 
detta projekt fokuserades det främst på två datakällor, mätstationen i Sävast och mätstationen i 
Sunderbyn. Dessa två mätstationer genererar data vid tågpassager, sammanställer detta i en fil och 
laddar upp denna på en FTP-server. Även om den övergripande processen för dessa är samma skiljer 
de sig dock åt. Mätstationen i Sunderbyn levererar filer av typen csv medan den i Sävast levererar 
xml-filer. Den ena har dessutom en aktiv FTP-server medans den andra använder sig av en passiv 
metod, detta gör att det krävs två olika metoder för att ansluta till servarna.  

Förutom att kommunikationen skiljer sig åt mellan de båda, skiljer sig även informationen åt. 
Mätstationen i Sävast levererar information som inkluderar flera parametrar spårkrafter medans den 
i Sunderbyn levererar hjulprofiler och några standardmått på denna bland annat flänshöjd, 
flänstjocklek, rimtjocklek och flänslutning. Detta medför att databasen måste hantera båda dessa 
strukturer.  

För att hantera alla dessa olikheter har två dataflöden sats upp enligt figur 1. Dataflödena består av 
flertalet tjänster för att hämta, processa och läsa in data i en strukturerad databas. Tjänsterna är 
uppdelade för att göra det möjligt att stänga av delar av dataflödena utan att stänga hela 
datainläsningen. 
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Figur 2 – Dataflöden 

Förutom hämtning, processning och inläsning lagras även rådatat. Lagringen av rådatafilern som ett 
komplement till den strukturerade databasen görs för att kunna återskapa databaserna och på så 
sätt ha spårbarhet och replikerbarhet. 

3.4 Testplattform 
Modellimplementation och de tekniska lösningarna för datainläsning utgör tillsammans en 
testplattform. Flexibiliteten i implementationen gör det möjligt att testa olika databastrukturer och 
hantering av data. Samtidigt kan olika applikationer utvecklas med olika syften utifrån olika 
intressenter. Datat som i grunden finns tillgängligt utgörs av tillståndsdata från de bägge 
mätstationerna men testplattformen kan även byggas ut för att testa datakällor av andra typer. Det 
är även möjligt för användare att plocka ut information från databaserna för ytterligare analys i 
forskningssyfte eller liknande. Datat är så att säga inte fastlåst i plattformen utan kan exporteras för 
inläsning till andra verktyg.  
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4 Sammanfattning 
En plattform för informationslogistik som uppfyller alla intressenters behov behövs för att hantera 
informationsdelning på ett effektivt sätt och nyttja existerande data. I detta projekt har en modell för 
detta presenterats där man genom flexibilitet och skalbarhet kan uppfylla alla intressenters behov. 
Modellen har implementerats som en molntjänst där eMaintenance365s webbaserade ramverk 
nyttjats. Denna har anpassats för att hantera data från bandel 119. Projektets alla leverabler har 
avklarats och det kombinerade resultaten är en testplattform där olika eMaintenance lösningar kan 
testat för att skapa nytta för branschen. Projektet höll budget och följde tidsplanen utan större 
avvikelser. 
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5 Förslag på fortsatt arbete 
Då projektet fokuserat på att upprätta en hållbar infrastruktur för informationslogistik vore en 
naturlig fortsättning att inkludera mer information i denna. Dels via att addera fler mätstationer men 
även att via annan data från exempelvis underhållssystem eller omborddata från fordon. Projektet 
har främst riktat sig mot intressenter av rullande materiel på järnvägsnätet. Ett annat intressant 
perspektiv vore att se det från infrastruktursidan och vilken data som går att läsa in därifrån samt 
vilket beslutsstöd som kan vara till nytta där. 
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RAPPORT : eP119-035-2016-136 

INSAR OCH JÄRNVÄG  

Applikation av InSAR som övervakning för drift och underhåll av järnväg 

Järnvägen står framför en stor utmaning i att efterfrågan på transporttjänster ökar vilket 
ställer krav på nyinvesteringar för att utöka funktionen i transportsystemet, samtidigt som 
det finns ett eftersläpande underhåll som måste åtgärdas för att säkerställa funktionen på 
det befintliga systemet. Ett sätt att förbättra situationen vill vara att hitta verktyg och 
metoder som kan effektivisera underhållsarbetet genom prioritering av uppgifter.  

Sedan 2007 har InSAR använts inom vattenkraftindustrien för att kartera rörelser i 
dammar, och den satellitbaserade metoden har demonstrerats vara et effektivt verktyg 
inom detta segment.  

Om man inom järnväg kan använda InSAR, på motsvarande sätt som inom 
dammsäkerhetsarbetet, till att kartera hela järnvägssträckor kunde detta ge en betydlig 
effektivisering. Genom en helhetlig analys kan man identifiera kommande 
problemområden och därmed komma i ett proaktivt skede utan att använda tider i spår. 
Arbeten kan schemaläggas lättare, kvalitén på arbeten blir bättre, säkerheten blir högre 
och den totala kostnaden lägre.  

Given den stora ekonomiska konsekvensen vid driftsavbrott, de långa sträcken och 
svårhet med att få tillgång för mätning och underhåll är Malmbanan idealisk för en pilot av 
en koppling mellan InSAR och underhåll. Metoden är demonstrerad och används i dag 
inom flera infrastrukturprojekt, också i Sverige.  
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1 Inledning 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att ha en järnväg som är funktionell och robust. 
Dagens järnväg står framför en dubbel utmaning, efterfrågan på transporttjänster ökar 
vilket ställer krav på nyinvesteringar för att utöka funktionen i transportsystemet, samtidigt 
som det finns ett eftersläpande underhåll som måste åtgärdas för att säkerställa 
funktionen på det befintliga systemet. I nuläget så är systemets utnyttjande väldigt hög 
och robustheten är låg vilket medför att även mindre problem kan medföra stora effekter 
för funktionaliteten i systemet. Trafikverket har arbetat med frågan i flera år, och de har 
tillsammans med regeringen prioriterat upp underhåll i sin budget.  

För järnvägen tillkommer dock en komplicerande faktor då man vid underhåll, både 
åtgärder och inspektioner, måste ha tillgång till samma infrastruktur som krävs för drift. 
Genom att effektivisera inspektioner och underhåll bättras säkerheten och besparingar 
uppnås. Att minska underhållstider i driftsmiljön är även en nyckelfaktor för att inte 
påverka efterfrågad funktion. Ett eftersläpande underhåll kan därmed inte åtgärdas like 
enkelt som för annan infrastruktur utan att det får konsekvenser för funktionaliteten i 
systemet.  

Funktionalitet kan mätas i följande två huvudkategorier: 

1. Leveranskvalité

a. Punktlighet/förseningar

b. Kapacitet

c. Användbarhet

d. Säkerhet

e. Miljö och hälsa

2. Driftsavbrott

a. Ingen tjänst

I tillägg kommer robusthet och miljö och hälsa som underpunkt. 

I dag prioriteras underhåll i två steg, åtgärdsplaner med 3-12 års perioder och 
verksamhetsplanering mellan 1 och 3 år.. Prioritering görs baserad på inrapporterade 
uppgifter och händelser. Detta gör att man till stor del handlar reaktivt. Underhållsarbete 
har dock mycket att vinna på att vara proaktivt.  

Om man kan använda InSAR till att kartera hela sträckan, kan man identifiera kommande 
problemområden och därmed komma i ett proaktivt skede utan att använda tider i spår. 
Arbeten kan schemaläggas lättare, kvalitén på arbeten blir bättre, säkerheten blir högre 
och den totala kostnaden lägre.  
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2 InSAR Teori 
 
Vid att lägga ihop minst två scener (satellitbilder) och studera förskjutningen däremellan 
kan man analysera rörelser som beskrivet nedan. Principerna är snarlika de för 
traditionell stereofotogrammetri.  

SAR (differentiell interferometrisk Syntetisk Apertur Radar) kan förenklat beskrivas som 
satellitövervakning, där deformationer i ett stort antal mätpunkter eller mätpixlar över en 
yta mäts genom jämförelser mellan satellitmätningar av samma yta, från olika datum. 
Metoden har i teorin mycket bra egenskaper med en mätnoggrannhet i höjdled ned emot 
decimal-millimeter och en hög upplösning i plan, från kvadratmeter och ned till 
kvadratdecimeter, beroende på precisionen i satelliten och antal mätningar man har i tid. 
Äldre satellittmätningar ger sämre datatäthet men utgör störst nytta då det finns möjlighet 
att gå tillbaks i tiden och analysera historiska data så långt tillbaka som det finns 
satellitbilder av denna typ över området, vilket i Sverige normalt innebär till början av 
1990-talet.  

Detta ger möjlighet till en ytövervakning där deformationen i hela området kan 
dokumenteras och inte bara i enstaka mätpunkter och möjlighet att göra kompletterande 
undersökningar av områden där avvikande rörelsemönster kan misstänkas.  

InSAR betecknar analysmetodiken, där bilder (s.k. scener) från SAR utrustade satelliter 
analyseras interferometriskt genom att man ser på fasförskjutningen i reflektionen av 
pulsen från SAR satelliten. Metoden kan i korthet förenklat beskrivas enligt följande:  

i. Medan satelliten passerar målområdet görs ett antal radarobservationer. 

ii. Om en det har uppstått en markändring mellan två radarobservationer så uppstår 
en fas-ändring i radarsignalen. Det som också medför till en ändring av fasen är 
bidrag från atmosfären. Genom att inkludera en serie (tum regel är minst 20 
stycken) av radarobservationer över tid så kan man med hjälp av avancerade 
statistiska metoder filtrera ut atmosfärbidragen. Med tillräckligt många 
satellitmätningar i tid kan det uppnås en sub-millimeter noggrannhet i höjd-led.  

Satellitbilder användes tidigare främst för att övervaka generella sättningar i stora mark-, 
eller bergsytor. Möjligheterna med metoden och precisionen, både vad det gäller 
metoderna för att processa bilderna, som möjligheterna att mäta ner på detaljnivå i 
precisa markpunkter, har utvecklats markant under de senaste åren. Den tekniska 
utvecklingsnivån i kombination med nya beräkningsmetoder har möjliggjort en ökade 
noggrannhet under senare år. 

Den normala återkomsttiden för en satellit att upprepa en passage över ett specifikt 
område beror på satellit-konstellationen, mellan 35 och 6 dagar är typiskt intervall. 
Satellitbilder av sådant utförande och upplösning som är användbara för metoden finns 
tillgängliga för större delen av Sverige från 1991 och framåt. Detta är alltså tidsgränsen 
för hur långt tillbaka man idag kan analysera historiska deformationer från befintligt 
arkiverat material. 
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Några fördelar med metoden, jämfört med mer traditionella geodetiska metoder för 
mätning i enstaka mätpunkter, är följande: 

- Förändring i nivå och läge för en specifik punkt med förhållandevis hög precision 
utan att detaljerad avvägning utförs på plats, dvs. ingen närvaro på plats är 
nödvändig.  

- Tillgång till arkiverade uppgifter som möjliggör analys av deformationer under de 
senaste 20 åren. Detta kan användas för att komplettera dokumentationen av 
historiska rörelser och komplettera mätserier där avbrott finns. 

- Möjlighet att verifiera tidigare mätdata från andra mätmetoder och kunna relatera 
dessa till varandra, samt kalibrera befintliga data inbördes. 

- Möjlighet till att se på ett större område, dvs. hela järnbanesträckor samt 
närliggande fjällsidor och annan infrastruktur.  

Begränsningar i metoden är: 

- Det är inte på förhand möjligt att bestämma mätpunkt utan det styrs av vart man 
får reflektion från satelliten, dvs. kanter på infrastruktur, byggnader, 
konstruktioner etc. Med hjälp av markinstallationer och så kallade reflektorer så 
kan man på förhand vart man vill ha en reflektion och mätpunkt. Typiskt 
användningsområden för reflektorer är i områden med mycket vegetation, när 
man vill mäta i tider när snö är närvarande samt i förbindelse med verifikation mot 
andra mätmetoder  

- Järnvägen korsar högtliggande terräng bland berg där klimatet varierar med 
snabba förändringar, som t.ex. snötäckets tjocklek. I dessa områden varierar 
även vegetationen hastigt med årstiderna. Detta kan medföra felaktiga indata, 
vilket medför att antalet tillförlitliga bilder från dessa områden minskar. För norra 
Sverige kan topografiska förhållanden även medföra att hela sträckan inte finns 
med i siktlinjen från satelliten, varför delar, ofta i bergskärningar eller dragning 
nära foten i slänter med ytan mot norr, ligger i permanent radarskugga. 

- Den normala återkomsttiden för satelliternas passage är som bäst 6 dagar. Detta 
gör att metoden kan anses vara ineffektiv där förhållandena är sådana att 
kontinuerlig övervakning krävs utifrån beredskapsmässiga synpunkt. 
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Genom att montera upp reflektorer på utvalda punkt kan 
analyser göras även vintertid för dessa. Detta kan 
kompensera för klimatologiskt betingade svagheter som 
snötäcke. 

Analyser från mätningar gjorda med satellit med SAR-
metoden kan vara lika noggranna som de som erhålls från 
mer traditionella mätsystem, som avvägning, totalstation 
eller GPS. Många befintliga satelliter är redan idag 
utrustade med SAR, då denna är utmärkt för studier av 
dynamiska processer. Den störs inte av ljus och 
meteorologiska förhållande i större grad, och kan även 
användas vid molntäcke. I en nära framtid planeras även 

nya europeiska och bl.a. kanadensiska satelliter som kommer att vara tillgängliga för att 
få fram data för analyser av mätningar utförda med SAR-tekniken. 

SAR ser jorden i sidled, som illustreras Figur 2. Mätningen utförs genom att en konstant 
ström av elektromagnetiska impulser sveper över markytan. Tekniken är, som ovan 
beskrivits. därigenom också sårbar för jordens topografi då pulserna inte går igenom 
berg, åsryggar, byggnader etc. Dessa begränsar, som beskrivits ovan, satellitens siktlinje 
(LOS).  

 

 

Figur 1 Reflektor monterad 
av på en fjällsida i Norge. 
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Figur 2 Princip för mätning med SAR-teknik från satellit. 

 
 
Satellitbanan påverkar också av vilka data som kan läsas ut av observationerna. 
Deformation i LOS rörelseriktning mäts bäst. Rörelse perpendikulärt till LOS kan inte 
registreras lika bra. Detta ger att medan vertikal deformation alltid kan registreras med 
stor precision, så är det ännu så att mätningen av horisontala deformationer är beroende 
av satellitens rörelse. För norra Europa är satellitens riktning oftast nord-sydlig, vilket 
medför att man framförallt kan registrera rörelser i öst-västlig riktning. Om inte rörelserna 
har en vertikal komponent, kan därför en anläggning med rörelser i nord-sydlig riktning 
förskjutas horisontellt utan att metoden visar detta. 

Fas-mätningen kan även begränsas av atmosfäriska störningar (spridning och brytning). 
Detta kan dock i viss omfattning motverkas genom kombination av flera satellitbilder i en 
analytisk modell.  
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3 Användning av InSAR i dag 
 
Även om SAR har funnits som teknik sedan 50-talet började inte användningen för civila 
föremål skjuta fart innan slutet av förgående millenium. 
 
Den tidigaste civila applikationen var större geomorfologiska processer; övervakning av 
tektoniska rörelser, vulkaner, glaciärer etc. 
När metoden och analysmetoderna blev bättre kunde man även se på rörelser i berg och 
slänter för rassäkring. Oljebranschen började på samma tid att se på tekniken för att mäta 
tillgångar i sina reservoarer.  
 
I dag har kostnaderna för satellitdata i principen eliminerats genom Sentinel-programmet 
som ESA står för. Kommersiella leverantörer finns också, med bättre täckning och högre 
detaljgrad. Data används för kontroll av infrastruktur som; 

1. Dammar,  
2. Järnvägar 
3. Broar och större landanlägg 

  

3.1 Dammar 
Inom damm-segmentet finns det i dag två aktiva bolag; Hansjie-Brinker från 
Nederländerna, och Globesar från Norge. Första bolaget arbetar mera mot diken och 
översvämningssäkring, medan Globesar har flera referenser för vattenkraft. Verifikation 
av tekniken har genomförts, med en pilot som gick 2013-2015 som et samarbete mellan 
SWECO, Vattenfall, Statkraft, Sira-Kvina ,Troms Energi och Globesar.  
Som en följd av piloten kom projekt i Norge, Sverige, Turkiet och Albanien.  

 
För dammar används InSAR som sättningskontroll och supplerande 
dammsäkerhetsåtgärd. Den är särskild lämplig för dammar som ligger otillgängligt och 
som behöver detaljerad övervakning. Ett tilläggsvärde är att man samtidigt får kontroll på 
områden utanför anläggningen som kan påverka säkerheten, som t.ex. ras från berg 
omkring reservoaren och skador på vägar som kan begränsa åtkomst för underhåll.  
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3.2 Järnväg 

 
Figur 3 Resultat av InSAR analys, från “Using permanent scatterer insar to monitor land 
subsidence along high speed railway- the first experiment in china”, 2009. 

Inom järnväg är det flera aktörer som nu är aktiva. I Kina har man sedan 2009 studerat 
sättningar längsmed järnväg med InSAR-teknik. Det första experimentet var en 
höghastighetsbana, JingJin High Speed Railway, genstand för en test med en enklare 
teknik med mål om att identifiera stora områden med sättningsproblematik. Baserad på 
succén har flera andra projekt igångsatts.  
 

 
Figur 4 Resultat av InSAR analys i Norge 2015. 

 
I Norge har Norsk Romsenter, Jernbaneverket, Statens Vegvesen och Globesar 2015-
2016 studerat möjligheterna för användning av InSAR inom järnvägar. FoU-rapporten 
«Verifisering av et satellittbasert system for kartlegging og overvåking av svakheter på 
jernbane, infrastruktur og naturlig terreng». Projektrapporten demonstrerar att InSAR ger 
et nätverk av mätpunkt över järnvägsstråken, kringliggande infrastruktur och terräng.  
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3.3 Broar och större landanlägg 
I Nordamerika finns det idag flera aktörer som brukar InSAR för att övervaka broarnas 
hälsotillstånd och planera underhåll.  
 

 
Figur 5 SAR-satelliterna kan se infrastruktur oberoende av väder. Här en radarbild av Golden 
Gate från TerraSar-X satelliterna.  

 
Processanlägg för olja och gas, samt ledningsnätverk har också implementerat underhåll 
och varningssystem där InSAR används som en kritisk input-faktor.   
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4 InSAR kopplat mot underhåll 
Hur kan man så ta steget vidare från et passivt/reaktivt underhållsarbete till en proaktiv 
modell? 

4.1 Proaktivt underhåll och förbättrad säkerhet 

Genom applicering av InSAR finns det möjlighet att tillämpa ett mer proaktivt och 
kostnadseffektivt underhåll. En objektiv prioritering kan göras i förtid och därmed 
reducera risk for driftsavbrott systematiskt över tid och öka planerbarheten. Det kommer 
dessutom att förbättra säkerheten genom att kontinuerligt övervaka bankroppen och 
intilliggande delar. Därigenom kan man upptäcka t.ex. sättningar och ras i ett tidigt skede. 

Vad Källa Exempel 

Höjdmodell 

 

NH-data från 
Lantmäteriet 

 

Kvartärgeologisk karta 

 

SGU 

 

Hydrologiska data 

 

SMHI 

 

Typsektioner (järnväg) 

 

Bolagen 

 

Broritningar Batman 

 
Figur 6 Exempel på parameter som går in i modellen i tillägg til ledningskarta, andra 
installationer, kulvertar med mera. 
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Systemet baserar sig på en modell av järnvägen där kända faktorer som fundament, 
bergkvalité, gällande typsektion, brodata, hydrologi och hydrauliska parameter etc läggs 
in. 
Baserad på varje parameter kan en georefererad toleransnivå sättas. Denna kan ge båda 
larm- och gränsvärde för åtgärder och driftsstopp.  

 

När en InSAR-analys utförs vill man kunna jämföra observerade aktuella värden med 
systemets gränsvärden. Där gränsvärden överskrids kan man vidta passande åtgärder, 
baserad på vilka faktorer som utlöser behov för åtgärd. 

En relation byggs mellan vertikal och horisontal rörelse, så an har ett kriterium för 
övervakning.  

I tillägg till att se gränsvärden statiskt, kan man även tillämpa statistisk analys för att se 
trender i materialet. Detta kan avtäcka inbyggda svagheter i en given 
konstruktionsmetodik eller förutse kommande problem. 

 
Figur 7 Ras i banvall, källa: NGI. 

Underlagsdata

Beskrivande modell

InSAR analys

Åtgärdsprogram
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Gränsvärden sätts baserad på hur känslig infrastrukturen i området är för sättningar 
kopplat med konsekvens av skada. 

 Konsekvens 

Liten……………………………..…Stor 

Sa
nn
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Figur 8 Koncept av hur konsekvens/sannolikhet matris ger gränsvärden. 

För att ge et fiktivt exempel kan man tänka sig följande case där vi kopplar känd 
information till en beskrivande modell för att ange gränsnivån. Denna kan därmed 
analyseras emot InSAR. 

I exemplet anger vi en strecka som har olika infrastruktur. Information om denna har 
samlats in i en förberedande fas för att bygga en beskrivande modell. Denna ger för 
sträckan följande information; 

En bro –känslig för rörelse 

En växel –känslig för rörelse  

En banvall som ligger nedanför en slänt som rör sig –känslig för accelererat sättning i 
slänten.  

Baserad på detta sätts följande kriterium: 

Infrastruktur Larmgräns Gränsvärde 

Banvall 10.1-10.5 20 mm  40 mm 

Ras 10.2-10.4  10 mm/år 20 mm/år 

Bro 10.5 15 mm 30 mm 

Växel 10.6 10 mm 20 mm 

 

Över området körs InSAR analys fortlöpande med nya värden varje månad given normala 
omständigheter. Vid kraftig regn, översvämningar eller ovanliga laster bör en tätare 
övervakning varderas. Likaså om man uppnår larmgräns i några parti.  
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Analysen kan en bild som följande, där grön ger ingen visar totala sättningar under 
larmvärdet, gul över larmvärdet men under gränsvärdet och röd visar sättningar större än 
gränsvärdet 

 

 
Figur 9 Exempel på analys av InSAR och beskrivande modell. Grafen illustrerar hur en 
grupp punkt i raset övervakas.  
 
I detta exempel visar rörelserna att åtgärder måste sättas in akut vid spårväxeln, medan 
bron måste övervakas. Detta kan även automatiseras slik att man får en automatisk 
varning vid larm och gränsöverskridningar.   

RAS  

10.1 

10.5 

10.6 
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4.2 Malmbanan som pilot 

Malmbanan, världens nordligaste elektrifierade järnväg, har ökat trafikbelastningen på 
den 500 km långa sträckan genom att öka det högst tillåtna axeltrycket från 20 ton till 30 
ton. De 22 tågsätten som går åt båda håll är 750 meter långa får därmed väga upp emot 
8600 ton. En pilot på en vidare ökning till 32,5 ton är utfört i projektet Strax 32,5 ton 
Vitåfors-Luleå. 

 
Figur 10 Malmbanan (källa: Sweco Rail baskarta) 

Denna ökade belastning har betydelse för underhåll i tre dimensioner; 

1. Med ökad vikt blir det ökad belastning och slitage 

2. Den täta trafiken gör det svårt att få tillgång till spåranläggningen. 

3. De ekonomiska konsekvenserna vid driftsavbrott är stora 
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5 Konklusion  
Med medelpris på järnmalm 56 USD/ton (Q2-2016) representerar varje tåg i dag nästan 4 
miljoner SEK. Prislappen på en dags driftsavbrott blir därmed uppemot 100 miljoner SEK 
för endast järnmalmtransporten. Alternativa transportvägar är utskeppning via Luleå 
hamn, som kan hantera mellan 80-160.000 ton om hamnen byggs ut (Trafikverket, 2015). 
Vägtransport är inte möjligt.  

 

Given den stora ekonomiska konsekvensen vid driftsavbrott, de långa sträcken och 
svårhet med att få tillgång för mätning och underhåll är Malmbanan idealisk för en pilot av 
en koppling mellan InSAR och underhåll. 

InSAR är en robust metod som kan övervaka banan, vallarna och terrängen runt i stora 
delar av året. 
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Förord 
Arbetet i denna rapport har utförts inom forskningsämnet drift och underhållsteknik vid Järn-
vägstekniskt Centrum (JVTC) och Luleå tekniska universitet (LTU). 

Medel till projektet har tillhandahållits av ePilot 119, vilket i sin tur har finansierats av Trafik-
verket (TRV). 

Följande personer har bidragit till projektet: 

Ulla Juntti – Performance in Cold, Arne Nissen – TRV, Matthias Asplund – TRV/LTU 
och Stefan Jonsson – TRV. 
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Sammanfattning 
ePilot 119 är ett ramprojekt för forsknings- och implementeringsprojekt inom järnvägsunder-
håll. Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan järnvägsorganisationer, så som järn-
vägsföretag, entreprenörer, verkstäder och leverantörer, samt Järnvägtekniskt Centrum, 
JVTC, vid Luleå tekniska universitet, och Trafikverket. Syftet med ePilot 119 är att genom 
effektivare underhåll minska antalet störningar och öka punktligheten inom järnvägstrafiken. 

Trafikverket är initiativtagare och finansiär av ePilot 119, och JVTC driver projektet. Projektet 
pågår från 2013 till 2016 och består av 23 delprojekt med startbeslut. Projektet genomförs på 
bandel 119 mellan Boden och Luleå. Bandelen används som forskningssträcka av JVTC, 
LKAB och Trafikverket, och innefattar en forskningsstation och ett flertal detektorer för in-
samling av data avseende trafik. 

För att utvärdera behov utfördes an nulägesanalys initialt. Nulägesanalysen fungerade som 
beslutsstöd för finansiering av delprojekt, och agerar även som en referens för uppföljningen 
av det tekniska tillståndet avseende bandel 119, vilket utförs i detta delprojekt. Detta delpro-
jekt avser även att identifiera branschgemensamma nyckeltal; indikatorer av särskild vikt. 
Således har detta delprojekt två syften; det är dels att göra en uppföljning av nulägeana-
lysen, dels att identifiera branschgemensamma nyckeltal. 

Uppdaterade data avseende bandel 119 har samlats in och bearbetats. Resultatet presente-
ras i form indikatorer och diagram. I tre anläggningstyper har antalet fel minskat kraftigt från 
2014 till 2015 relativt andra anläggningstyper och år. Dessa är: positioneringssystem; signal; 
samt ställverk, RBC och linjeblockering. Eventuella delprojekt med fokus på någon av dessa 
anläggningstyper kan eventuellt relateras till minskat antal fel. Detta skulle kunna utvärderas 
i ePilotens slutrapport. 

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

De definierade och utvärderade indikatorerna är tillgänglighet och feleffektmatris. Definiering 
och utvärdering av de två indikatorerna med utgång från givna 46 frågor, tog i denna rapport 
omkring fyra arbetsdagar (en person), och då var allt material och det mesta av information-
en redan till hands; från sex års erfarenhet från akademiska studier och forskning inom 
ämnet. Förutsatt att data och ett underhållssystem finns tillgängligt, består kostnaderna vid 
implementering och drift i stora drag av: definiering och utvärdering; implementering av kod i 
underhållssystem; förbättringsarbete av indikatorer och kod; samt drift av kod i underhållssy-
stem. Det kan därmed vara relevant att utföra en kostnad-nytta-analys avseende indikatorer-
na. En stor kostnad i sammanhanget är insamling av data. Dock ska denna kostnad eventu-
ellt inte tillskrivas till indikatorerna, eftersom det troligtvis inte är acceptabelt att inte samla in 
data avseende antal fel, återställelsetider och merförseningar. 
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Frågorna av Neely (2002) för definiering av indikator uppfattas inom denna studie som be-
hjälpliga för framtagande av indikatorer, och antas vara det både för enskilda organisationer 
och för framtagande av branschgemensamma indikatorer. 

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

En egenskap hos feleffektmatrisen, så som den är tillämpad i denna studie, är att den påver-
kas av tidtabeller och gångtidstillägg. Tillgänglighet påverkas inte av tidtabeller och gångtids-
tillägg, men kan istället inte fånga upp skillnaden mellan få långa fel och många korta fel, så 
som feleffektmatrisen gör. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra.  
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Begrepp 
Nedanstående lista ger termer relaterade till denna studie. Eftersom beskrivningen av en 
term kan hänvisa till ytterligare termer, inkluderar listan även ett antal termer som inte an-
vänts bokstavligen i studien. Vissa termer ges på engelska. 

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

Besiktning: Se Inspektion. 

Besiktningsanmärkning: Se Inspektionsanmärkning. 

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

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

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

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

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

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

Funktion: Se Krävd funktion. 

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

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

Avseende anm. 2, se till exempel SS 441 05 05 (SIS, 2000), IEC 61703 (IEC, 2016), IEC 60050-191 
(IEC, 2015) eller Nationalencyklopedin. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medeldrifttid mellan fel: Medelvärde av drifttiden mellan fel. Anm. 1: Inom området funktionssäkerhet 
definieras ”medeldrifttiden mellan fel” som ’matematisk uppskattning av drifttiden mellan fel’. Anm. 2: 
Denna term används om reparerbara enheter. (SIS, 2010a) 
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Medelreparationstid: MRT, medelvärde på reparationstider (SIS, 2010a). Se även Tid för reparation. 

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

Merförsening: Den ökning av förseningen gentemot tidtabell vid den första mätpunkten eller mellan 
två efterföljande mätpunkter (Trafikverket, 2011). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tid för återställande: Tidsintervall för vilket en enhet är i funktionsodugligt tillstånd till följd av ett fel. 
Anm.: Funktionsodugligt tillstånd för andra orsaker, t.ex. för förebyggande underhåll, är exkluderat. 
(SIS, 2010a) Se även Återställning och Medeltid till återställning. 
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Tillgänglighet: Mått på driftsäkerhet. Mått och formler anges i detalj i SS 441 05 05 (SIS, 2000), IEC 
61703 (IEC, 2016) och IEC 60050-191 (IEC, 2015), men anges även i SS-EN 50126 (SIS, 1999). 

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

Underhåll: Kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder 
under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant till-
stånd att den kan utföra krävd funktion. Anm.: Jämför förbättring och modifiering. (SIS, 2010a) 

Underhållsmässighet: Förmågan hos en enhet som används enligt rådande förhållande, att vidmakt-
hållas i eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där underhållet 
utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser används. Anm.: Underhålls-
mässighet kan kvantifieras genom att lämpliga mätetal eller indikatorer tillämpas och kallas då aktiv 
underhållstid. (SIS, 2010a) 

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

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

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

1.1 Bakgrund 
ePilot 119 är ett ramprojekt för forsknings- och implementeringsprojekt inom järnvägsunder-
håll. Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan järnvägsorganisationer, så som järn-
vägsföretag, entreprenörer, verkstäder och leverantörer, samt Järnvägtekniskt Centrum, 
JVTC, vid Luleå tekniska universitet, och Trafikverket. Genom att skapa ett ramprojekt vill 
man få aktörer att gemensamt styra underhållet av våra järnvägar, så rätt saker görs vid rätt 
tidpunkt. Syftet med ePilot 119 är således att genom effektivare underhåll minska antalet 
störningar och öka punktligheten inom järnvägstrafiken. 

Trafikverket är initiativtagare och finansiär av ramprojektet, och JVTC driver projektet. Ram-
projektet pågår från 2013 till 2016 och består av 23 delprojekt med startbeslut. ePilot119 ge-
nomförs på bandel 119 mellan Boden och Luleå. Bandelen används som forskningssträcka 
av JVTC, LKAB och Trafikverket, och innefattar en forskningsstation och ett flertal detektorer 
för insamling av data avseende trafik. 

För att utvärdera behov utfördes en nulägesanalys initialt (Juntti et al., 2014). Nulägesana-
lysen fungerade som beslutsstöd för finansiering av delprojekt, och agerar även som en refe-
rens för uppföljningen av det tekniska tillståndet avseende bandel 119, vilket utförs i detta 
delprojekt. Inom nulägesanalysen samlades data in från bandel 119 för att bedöma bande-
lens tekniska tillstånd och dess interaktion med rullande materiel. I detta delprojekt har upp-
daterade data avseende bandelen samlats in och bearbetats. Resultatet presenteras i form 
indikatorer och diagram. Detta delprojekt avser även att identifiera branschgemensamma 
nyckeltal; indikatorer av särskild vikt. 

1.2 Syfte 
Projektet har två syften; det är dels att göra en uppföljning av nulägeanalysen (Juntti et al., 
2014), dels att identifiera branschgemensamma nyckeltal. 

1.3 Mål 
För att specificera syftet har två mål ställts upp: 

1. Utvärdera indikatorer listade i tabell 1; se kapitel 2 
2. I detalj dokumentera två indikatorer som kan användas som branschgemensamma 

nyckeltal 

Indikatorerna listade i tabell 1 (kapitel 2) är baserade på den föregående nulägesanalysen. 
Indikatorerna i tabellen är alla en funktion av tid för att kunna utvärdera bandel 119:s tek-
niska tillstånd under ePilots projekttid, 2013 till 2016. 

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

1.4 Omfattning och avgränsning 
Det första projektmålet omfattar järnvägsinfrastruktur och är begränsat till bandel 119 samt 
indikatorerna i tabell 1 (kapitel 2). Det andra projektmålet omfattar järnvägsbranschen och är 
begränsat till tekniska kvantitativa indikatorer som berör järnvägstransport och tåg i tid. In-
samlade data avseende underhåll är dock begränsat till järnvägsinfrastruktur. Exempelbe-
räkningar av indikatorer avseende projektmål två är därmed baserade på data från järnvägs-
infrastrukturen. Analyserade indikatorer är dock likväl tillämpbara på rullande materiel. 

1.5 Disposition 
Nästa kapitel beskriver metoderna för att svara på de två projektmålen. Resultaten presente-
ras därefter i kapitlen 3 och 4; uppdelade enligt projektmålen. Därefter följer diskussion och 
slutsats i kapitlen 5 och 6. Rapporten har även en bilaga. 
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2 Metod 

2.1 Mål 1 – Lägesanalys 
Data samlas in från Trafikverkets databaser Ofelia, BESSY, LUPP, BIS, DPC3 och Optram. 
För vidare information om databaserna, se den föregående nulägesanalysen (Juntti et al., 
2014), WSP (2011) och Trafikverkets hemsida. 

Insamlade data bearbetas med programmering i mjukvaran Matlab. Indikatorerna som ska 
beräknas ges i tabell 1. Eventuella begränsningar eller noteringar som bör observeras avse-
ende framtagna indikatorer ges i samband med resultatet i nästa kapitel. Ett sådant exempel 
är så kallade mer vardagliga fel i järnvägar, gentemot allvarligare sällsynta fel, vilka ofta bör 
särskiljas på lämpligt vis innan beräkning av indikatorer kan ske. 

All kod i Matlab verifieras med manuella stickprovsberäkningar i kalkylblad; läs Microsoft 
Excel. 

 
Tabell 1: Indikatorer som ska utvärderas enligt projektmål. 

Grupp Indikator 

Trafikutveckling • Miljoner bruttoton per år och månad [ton/tid] 
• Antal axelpassager per år och månad [st./tid] 

Hjulskadedetektor • Antal varnings-, låg- och högnivålarm per år [st./tid]  

Avhjälpande 
underhåll 

• Antal arbetsordrar per månad och år [st./tid] 
• Antal arbetsordrar per enhet och år [st./tid] 
• Reparationstidsfördelning per år [tid] (lådadiagram) 

Förebyggande 
underhåll 

• Inspektioner per år [st./tid] Skriv ut 
• Inspektionsanmärkningar per år [st./tid] 

Tågförsening • Merförsening per år och månad [tid/tid] 

 
 

2.2 Mål 2 – Nyckeltal 
Val av indikatorer för detaljerad beskrivning utgår från litteraturstudie av i Sverige gällande 
standarder avseende driftsäkerhet (SIS, 1999; SIS, 2000; SIS, 2001; SIS, 2010a; IEC, 2015). 
Detaljerad beskrivning utgår från mall av Neely (2002); se tabell 2.  

Neely (2002) har även ställt upp ett antal frågor för att utvärdera indikatorer. Framtagna indi-
katorer utifrån mål 2 ska utvärderas utifrån dessa frågor.  
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Tabell 2: Mall för att definiera indikator. Fritt översatt från (Neely et al., 2002). 

Rubriker Stödfrågor 

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

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

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

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

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

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

Datakälla: • Var ska data komma från? 

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

Vem agerar 
(ägare): 

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

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

1. Mäter vi verkligen vad vi ämnat mäta? 

2. Mäter vi endast vad vi ämnat mäta? 

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

4. Kommer data alltid samlas in på samma sätt? 

5. Är det lätt att samla in nödvändiga data? 

6. Existerar tvetydighet vid tolkning av indikatorn? 

7. Kan och kommer indikatorn användas? 

8. Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? 

9. Är indikatorn värd dess kostnad? 

10. Finns det risk att indikatorn stimulerar oönskat beteende? 

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

3.1 Baninformation 
Bandel 119 är en 33,3 km lång järnvägssträcka mellan Boden och Luleå. Bandelen är enkel-
spårig, med största tillåtna axellast (STAX) 30 ton och största tillåtna hastighet (sth) 140 
km/h. Rälsen är av helsvetsad UIC60 räl. Det finns sex driftplatser för tågmöten, varav fyra 
har samtidig infart. Bandelen har 78 % rakspår och 28 växlar, varav 13 stycken ansluter mot 
huvudspår. En mer komplett beskrivning hittas i den initiala nulägesanalysen (Juntti et al., 
2014). 

3.1.1 Detektorer 

Detektorer på bandel 119 och övervakningssystem från fordon har redovisats i den föregå-
ende nulägesanalysen; se tabell 3. 

Tabell 3: Detektorer och övervakningssystem enligt Juntti et al. (2014). 

System Läge med 
RFID-avläsare Mäter Lågnivå-

larm 
Stopp 
larm 

Hjulprofil Sunderbyns 
sjukhus 

Hjulprofil – flänshöjd, flänsbredd, flänsvinkel 
och dubbelfläns 

– – 

Varm- och 
tjuvbroms 

Sunderbyns 
sjukhus 

Tempertur på lagerbox och bromsok 80°C 100°C 

Hjulskade-
detektor 

Sunderbyns 
sjukhus 

Hjulkrafter mot räl  ifrån vagn. Varningslarm 
är 200 kN om dynamisk och 350 om peak 

Varnings-
larm  

>350 kN 

Hjulkrafter mot räl från drivfordon >350 kN >425 kN 

Hjulkrafter från okänt fordon. Varningslarm 
är 200 kN om dynamisk och 350 kN om peak 

Varnings-
larm 

>350 kN 

Spårkraft-
mätning 

Sävast Lateral och vertikalkrafter, attackvinkel, 
vibrationer, orundahjul, medellast, hastighet, 
luft temperaur, luftfuktighet 

– – 

Övervaknings
system från 
fordon 

– En s.k. tracklogger installeras på fordon och 
loggar tillståndsinformation över infrastruktur. 
Instrument mäter krafter vertikalt och lateralt. 

– – 

 

3.2 Trafikutveckling 
Data på trafikutvecklingen har hämtats från Trafikverkets databas DPC3 och detektor ”Sun-
derbyns Sjukhus Hj”. Antal axelpassager och tonnage visas i figur 1 
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Figur 1: Antal axelpassager och tonnage per år och månad. 2016:s data är inte 
komplett. 

3.3 Hjulskadedetektor 
Data på hjulskadedetektor har hämtats från Trafikverkets databas DPC3 och detektor ”Sun-
derbyns Sjukhus Hj”; se figur 2. Antal varningar från hjulskadadetektorn har minskat från 
2012 till 2014, och ökade igen till 2015. Ökningen kommer troligen från snävare gränsvär-
den. 

 

Figur 2: Data från hjulskadedetektorn. 2016:s data är inte komplett. 
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3.4 Avhjälpande underhåll 
Funktionsfel har hämtats från databasen Ofelia (TRV) och presenteras i figur 3. Utifrån det 
översta diagrammet i figuren så har antalet fel minskat under 2014 och 2015. Totalt antal 
funktionsfel mellan 2001-01-01–2016-07-31 var 5118.  

 

 

Figur 3: Funktionsfel (AO – arbetsorder) per månad och år. 2016:s data är inte 
komplett. 

3.4.1 Funktionsfel per anläggningstyp 

Varje funktionsfel, eller arbetsorder (AO), har i Ofelia (TRV) ett fält kallat ”Anläggningstyp 
(vf)”. Det finns 50 olika anläggningstyper, varav 12 har minst 100 fel under den givna peri-
oden; se figur 4. 
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Figur 4: Funktionsfel per år för anläggningstyper med minst 100 fel. Observera 
att y-axlarna har varierande intervall. 2016:s data är inte komplett. 
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3.4.2 Tid för reparation 

Med tid för reparation, även kallat reparationstid eller reptid, avses definition i SS-EN 13306 
(SIS, 2010a): del av tid för aktivt avhjälpande underhåll när reparation utförs på en enhet. 
Reparationstid beror på designen hos enheten som avses, dvs. en teknisk egenskap. För att 
få fram reparationstider så nära som möjligt de faktiska reparationstiderna, baseras reparat-
ionstiderna endast på funktionsfel med merförsening i denna studie.  

Data från LUPP och Ofelia (TRV) har använts. LUPP gav 2 230 för 2010-01-01–2016-07-31, 
varav 606 funktionsfel med minst tre minuters merförsening och angiven tid i fältet ”Vidare-
anmält”. Ofelia gav 2 251 funktionsfel för 2010.01.01–2016.07.31. Efter merförsening adde-
rats till Ofelia-data med hjälp av ”Felrapport Id”, hittades 603 funktionsfel med minst tre minu-
ters merförsening och angiven tid i fältet ”Vidareanmält”. Reparationstiden anges som diffe-
rensen mellan tiderna angivna i fälten ”Påbörjat datum” och ”Avhjälpt datum”. Lådadiagram 
på reparationstiderna per år visas i figur 5. Lådans nedre gräns motsvarar första kvartilen (25 
%) och lådans övre gräns motsvarar tredje kvartilen (75 %), dvs. lådan innefattar 50 % av 
reparationstiderna. Sträcket i lådan är medianen och morrhåren sträcker sig till 1,5x avstån-
det mellan de yttre kvartilerna (lådans längd). Utliggare visas inte. Under 2014 och 2015 gick 
median reparationstid upp och spridningen minskade något.  

 

 

Figur 5: Lådadiagram på reparationstiderna. 2016:s data är inte komplett. 

Medianen används i figur 5 eftersom det är stor spridning i reparationstiderna. Medianen är 
statistiskt robust, i motsats till medelvärdet (aritmetiska medelvärdet). Alternativt kan man 
exkludera några procent av de allra längsta reparationstiderna. Lådadiagram används för att 
få med ett mått på spridningen i reparationstiderna. Exempelvis visar figur 5 att ca 25 % av 
funktionsfelen har en reparationstid på mer än 150 minuter (undantaget 2010). 

3.5 Förebyggande underhåll 
Besiktningar och besiktningsanmärkningar, även kallat inspektioner och inspektionsanmärk-
ningar, eller potentiella fel avseende inspektionsanmärkningar, lagras i databasen Bessy 
(TRV) och presenteras i figur 6. 
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Figur 6: Inspektioner och inspektionsanmärkningar (åtgärdade och ej åtgärdade) 
per år. 2016:s data är inte komplett. 
 

3.6 Tågförsening 
Tågförsening mäts i merförsening, som definieras som: den ökning av förseningen gentemot 
tidtabell vid den första mätpunkten eller mellan två efterföljande mätpunkter (Trafikverket, 
2011). Merförsening, minst +3 min, presenteras i figur 7. Merförseningen ökade under 2014 
och 2015. 2010 hade mer vinterproblem än vanligt; median ≈100 min. 

 

 

Figur 7: Lådadiagram på merförsening (+3 min) per år.  
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4 Resultat – Nyckeltal 
Utifrån mål två (avsnitt 2.2) ska indikatorer väljas utifrån standarder, beskrivas i detalj och 
utvärderas genom ett antal frågor. Enligt omfattning och avgränsning (avsnitt 1.4) avses tek-
niska kvantitativa indikatorer som är relaterade till järnvägstransport och tåg i tid. 

4.1 Indikatorer utifrån standarder 
Hög säkerhet är den allra viktigaste egenskapen hos järnvägstransporter. Därefter är tåg i 
tid, komfort och service några viktiga egenskaper. Tåg i tid är denna studies fokus enligt 
dess omfattning och avgränsning. Ett tåg i tid betyder att det inte är försenat eller för tidigt 
mer än ett visst antal minuter. En förutsättning för tåg i tid är att järnvägar och rullande mate-
riel är funktionsdugliga. Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion benämns 
driftsäkerhet, vilket mäts i tillgänglighet (SIS, 2010a). Driftsäkerhet, och därmed tillgänglighet, 
beror på funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet (SIS, 2010a). Det 
vill säga, hur ofta fel inträffar, den tid det tar att återställa funktion genom reparation och den 
tid det tar för underhållsorganisationen att reagera på funktionsfel. Därmed inkluderar till-
gänglighet både tekniska och organisatoriska perspektiv i ett enda mått. Se figur 8. 

 

 

Figur 8: Driftsäkerhet i enlighet med SS-EN 13306 (SIS, 2010a) och Internation-
ella elektrotekniska vokabulären (IEC, 2015). 

Mått på tillgänglighet används inom design, drift och underhåll, för att mäta prestanda, t.ex. 
inom elektronik (U.S. Dept of Defense, 1995), elproduktion (IEEE, 2007), gruva (Kumar and 
Klefsjö, 1992) och underhåll (Jardine and Tsang, 2013). Tillgänglighet betraktas ofta som ett 
nyckeltal (CEN, 2007; SMRP, 2011). Inom järnvägar ger svensk standard SS-EN 50126 
(SIS, 1999) riktlinjer för specifikation av tillgänglighet och dess relaterade egenskaper. Stan-
darden definierar tillgänglighet i enlighet med andra standarder. Men eftersom standarden 
avser specifikation, nämns mätning av tillstånd under drift och underhåll bara kort. Vikten av 
att kunna mäta tillgänglighet i järnvägar har betonats i olika järnvägsprojekt, t.ex. i EU-
projektet INNOTRACK (INNOTRACK, 2009a; INNOTRACK, 2010). 
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En enhets tillgänglighet under drift kallas för operativ tillgänglighet (T) och kan mätas som ett 
medelvärde över en tidsperiod (SIS, 2010a; O'Connor and Kleyner, 2012): 

 

  𝑇 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 + 𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 (1) 

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

Vanliga mått inom järnvägar inkluderar (Stenström et al., 2012): antal fel, merförsening, 
punktlighet, lyckade tågpassager (Söderholm and Norrbin, 2014) och regularitet (inställda tåg 
/ avgångssäkerhet). Antal fel säger inget om effekten; otillgänglig tid och merförsening. Mer-
försening, punktlighet och lyckade tågpassager beror alla på gångtidstillägg/slack i tidtabell. 
Regularitet är andelen tåg som inte ställts in; ett inställt tåg kan bero på många orsaker. Till-
gänglighet får med effekten av fel, dvs. tid till återställning, men däremot inte gångtidsstillägg 
och merförsening, vilket ger korrektare jämförelser mellan bandelar, system och komponen-
ter. Inkluderas endast merförsenande fel i beräkningen av tillgänglighet, fås en tillgänglig-
hetsindikator med större fokus på slutkund. Tillgänglighet kan givetvis även mätas på rul-
lande materiel. Se figur 9 för skiss på ingående värden och effekter inom järnvägar och rul-
lande materiel 

 

 

Figur 9: Ingående värden och effekter inom järnvägar och rullande materiel. 

Utifrån projektmålet ska två indikatorer väljas ut för detaljerad beskrivning. Tillgänglighet väljs 
ut som en av de två utifrån: uttryckt behov (INNOTRACK, 2009b; INNOTRACK, 2010), 
okänslig mot gångtidstillägg, RAMS standard inom järnväg (SIS, 1999), publicerad artikel i 
journalen Rail and Rapid Transit (Stenström et al., 2016) och använd inom andra branscher 
(se första stycket efter figur 8). 

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

4.2 Detaljerad beskrivning av indikatorer 

4.2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighetsmått och formler anges i detalj i SS 441 05 05 (SIS, 2000) och IEC 61703 
(IEC, 2016), men anges även i SS-EN 50126 (SIS, 1999). Frågorna i mallen för att definiera 
indikator (tabell 2) besvaras här nedanför. Bilaga A bör läsas i samband med svaren på frå-
gorna nedan. 

Indikator – Vad ska indikatorn heta? Tillgänglighetsmått ges olika namn främst av två an-
ledningar: vilka variabler som inkluderas i beräkningen och vilken tidsrymd som beräkningen 
sträcker sig över; se tabell 4. Kombinationer av namn från de två kolumnerna i tabell 4 är 
även möjliga, t.ex. operativ momentan tillgänglighet. I denna rapport ger vi indikatorn namnet 
operativ tillgänglighet. Förklaring ges i svaren på frågorna nedan. 

Tabell 4: Benämningar på tillgänglighet. 

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

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

Material-/systemtillgänglighet Medeltillgänglighet 

Operativ tillgänglighet / drifttillgänglighet Momentan tillgänglighet 

 

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

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

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

Syfte – Varför ska indikatorn finnas? För att mäta driftsäkerhet (figur 8), vilket är en avgö-
rande faktor för nöjda järnvägsoperatörer och passagerare. Dylika indikatorer finns men på-
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verkas i många fall av tågtidtabeller och gångtidstillägg. Tillgänglighet mäter driftsäkerhet 
mer direkt på järnvägsinfrastrukturen och rullande materiel. 

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

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

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

Relaterar till – Vilka specifika strategier/målsättningar stödjer indikatorn? Driftsäker 
infrastruktur (Figur 8). Indikatorn kan användas mer eller mindre analogt på rullande materiel. 

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

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

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

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

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

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

Medeltillgänglighet, �̅�(𝑡1, 𝑡2): Tidsmedelvärdet av den momentana tillgängligheten i ett angi-
vet tidsintervall; �̅�(𝑡1, 𝑡2) = 1

𝑡2−𝑡1
∫ 𝐴(𝑡)𝑑𝑡𝑡2
𝑡1

. 

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

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

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

 𝑇𝐼 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 (1) 

 
 𝑇𝑆 =

𝑀𝑇𝐵𝑀
𝑀𝑇𝐵𝑀 + 𝑀𝐴𝑀𝑇

 (2) 

 𝑇𝑂 =
𝑀𝑇𝐵𝑀

𝑀𝑇𝐵𝑀 + 𝑀𝐷𝑇
 (3) 

 
där: 

 𝑇𝐼 = Inre tillgänglighet, ∈ [0,1] 

 𝑇𝑆 = Systemtillgänglighet, ∈ [0,1] 

 𝑇𝑂 = Operativ tillgänglighet, ∈ [0,1] 

 𝑀𝑇𝐵𝐹 = 
= 

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

 𝑀𝑇𝑇𝑅 = 
= 

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

 𝑀𝑇𝐵𝑀 = 
= 

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

 𝑀𝐴𝑀𝑇 = 
= 

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

 𝑀𝐷𝑇 = 
= 

Mean down time (IEC, 2015) 
Medel av otillgänglig tid (SIS, 2010a) 
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Formel – Är formeln tydlig? Indikatorn operativ tillgänglighet är tydlig med hänseende till 
att den är matematisk korrekt och består av ett enkelt bråk. Att den är enhetslös, sträcker sig 
mellan noll och ett, samt kan anges i procent, framgår tydligt. Beräkning i praktiken anges i 
bilaga A och kräver grundläggande kunskaper inom statistik; främst insikten att stora tal i en 
talserie kan ha stor påverkan vid beräkning av medelvärden. Stora tal är så kallade utliggare; 
ofta extraordinära händelser, t.ex. urspårning, nedriven kontaktledning och brand. 

Operativ tillgänglighet kan även uttryckas mer intuitivt: 

 𝑇𝑂 =
𝑀𝑇𝐵𝑀

𝑀𝑇𝐵𝑀 + 𝑀𝐷𝑇
=

𝑈𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑
𝑈𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 + 𝑁𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑

 (4) 

 

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

Formel – Vilket beteende ska formeln uppmuntra? Se svar ovan avseende Syfte – Vilket 
beteende ska indikatorn uppmuntra? 

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

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

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

Formel – Finns det systematisk och/eller slumpvisa mätfel i data? Operativ tillgänglighet 
bygger på angivna återställningstider inmatade av individer. Både systematiska och slump-
visa mätfel kan därmed finnas i insamlade data. Detta är något man ska ha i åtanke vid ana-
lys av resultat, t.ex. om data kommer från olika underhållskontrakt. Detta är en svaghet i mer 
eller mindre alla tillgänglighetsmått som följer gällande standarder, oavsett bransch. T.ex. har 
punktlighet inte denna svaghet eftersom data kommer från signalsystemet. Däremot påver-
kas punktlighet av heterogena tågtidtabeller och gångtidstillägg. 
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Formel – Är mätfelen i data acceptabel? Korrelation (𝑅2) mellan operativ tillgänglighet och 
merförseningar samt korrelation mellan antal funktionsfel och merförseningar har studerats i 
bilaga A, figur A.8. Figur A.8 visar att korrelationen mellan tillgänglighet och merförseningar 
är högre än för antal fel och merförsening. Detta styrker att tillgänglighet inkluderar funkt-
ionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Det visar även till viss grad kvali-
tet i data. Men för att svara på frågan om mätfel är acceptabel behövs studie av en större 
datamängd och/eller erfarenhet från användning av indikatorn. 

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

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

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

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

Målnivåer – Hur länge kommer det ta att uppnå önskvärd nivå? Ingen målnivå är uppsatt 
i denna studie. 
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Målnivåer – Är delnivåer nödvändiga? Det beror på värdet på målnivån. Är målnivåns 
värde mer av en vision än något uppnåbart inom överskådlig tid, då kan delnivåer vara nöd-
vändiga. 

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

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

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

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

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

Frekvens – Är frekvenserna tillräckliga för att följa upp åtgärder? På bandelsnivå skulle 
det eventuellt vara önskvärt att följa upp tillgängligheten månadsvis. Det är möjligt så länge 
man bortser från 5 eller 10 % av felen (gentemot 2 eller 5 %) och baserar beräkningen an-
tingen på ett lägesmått eller de verkliga registrerade tiderna på de återstående felen. Samma 
gäller rullande materiel. 

Datakälla – Var ska data komma från? För järnvägsinfrastrukturen kommer data från Tra-
fikverkets databaser Ofelia och LUPP. För rullande materiel är det operatören i fråga som vet 
var denne har sin data. Vem mäter – Vem, dvs. namn på person, funktion eller extern 
organisation, är ansvarig för insamling och analys av data? Relevant vid implementering 
men omfattas inte av denna studie. 

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

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

Vad gör ägaren – Vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra indikatorvärdet? Tillgänglig-
het beror på funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet (Figur 8), dvs. 
hur ofta det fallerar, hur lång tid det tar att reparera och hur snabbt underhållsorganisationen 
kan reagera på fel. De två förstnämnda egenskaperna är tekniska, medan den sistnämnda är 
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organisatorisk. Möjliga åtgärder är därmed ändring av design hos enheter/verktyg och änd-
ring i underhållsorganisationen. 

4.2.2 Riskmatris 

Riskmatriser går att läsa om i SS-EN 50126 (SIS, 1999) och ISO 31010 (SIS, 2010b). 
En riskmatris kan presenteras antingen som en matris eller ett diagram. Dimensionerna, dvs. 
axlarna eller kolumn och rad, motsvarar frekvens av händelse och konsekvens. Indata kan 
vara kvantitativa data baserad på felhistorik, kvantitativa data baserad på kvalitativ bedöm-
ning eller kvalitativ bedömning tilldelad direkt in i en matris. Se figur 10. 

 

Figur 10: Riskmatris från SS-EN 50126 (SIS, 1999, s. 20-22). Vanligtvis present-
eras cellerna i färg, t.ex. grönt, gult och rött, istället för i gråskala. 

I denna studie har riskmatriser valts att studeras med antal fel och merförseningar som in-
data (avsnitt 4.1). Se exempel i figurerna 11–13. Data är från bandel 111, 2001 till 2010; vi-
dare beskrivning hittas i Stenström et al. (2013).  

 

Figur 11: Förklaring av riskmatris. Datapunkterna motsvara anläggningstyper i 
Trafikverkets databas BIS.  
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Figur 12: Riskmatriser med olika färgindelning. Noggrant sett är de rutindelade 
diagrammen matriser (rektangulärt schema av tal). 

 

 

Figur 13: Nedbrytning av anläggningstyp spår från figur 11 till anläggningsdel. 
Median reparationstid för räl är tre ggr så lång som skarv, vilket förklarar varför 
räl är långt till höger i riskmatrisen. 
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Frågorna i mallen för att definiera indikator (tabell 2) besvaras här: 

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

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

Indikator – Kommer alla förstå namnet? Se ovan svar. 

Indikator – Indikerar namnet relevans? Namnet är en sammansättning av fel och effekt, 
vilka är kritiska faktorer i driftsäkerhet (figur 8), risk och säkerhet. 

Syfte – Varför ska indikatorn finnas? För att mäta driftsäkerhet (figur 8), vilket är en avgö-
rande faktor för nöjda järnvägsoperatörer och passagerare. Eftersom få långa fel och många 
korta fel har olika rotorsaker och kostnadsbilder, är det av intresse att fånga upp detta i en 
indikator. En sådan indikator är feleffektmatris. En feleffektmatris kan ses som två pareto-
diagram sammanslagna; en för antal fel och en för merförsening. Huvudsakliga påverkande 
faktorer är funktionssäkerhet, underhållssäkerhet, underhållsmässighet och tågtidtabell 
(gångtidstillägg). Tillgänglighet fångar inte upp skillnaden mellan få långa fel och många 
korta fel. Påverkan av tågtidtabell (heterogena) är dock en svaghet i feleffektmatrisen som 
tillgänglighet inte besitter. I detta avseende kompletterar tillgänglighet och feleffektmatris 
varandra. 

Syfte – Vad är målsättningen med indikatorn? Identifiera bästa praxis och brister i pre-
standa/tillstånd genom vidare analys av rotorsaker, samt fånga upp effekten av få långa fel 
och många korta fel. 

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

Indelning i färger/matris eller feleffekttal (längden på hypotenusan) kan användas för att sor-
tera system eller komponenter i tabellform, men det bör noteras att datapunkter på vardera 
sida om diagonalen i kvadranten kan ge samma färg/feleffekttal. Detta kan undvikas genom 
att inte ha färgskalan symmetrisk avseende diagonalen i kvadranten. Se figurer 10 och 12 för 
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exempel på symmetrisk och icke symmetrisk färgskala. Beräknas feleffekttal är det nödvän-
digt att normalisera eftersom antal fel och merförseningar har olika skala. 

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

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

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

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

 

Figur 13: Feleffektmatris; komplett datauppsättning (a) och data upp till 98:e per-
centilen avseende merförseningar (b) (Stenström et al., 2013). 

 
Formel – Är formeln tydlig? Består endast av summering. 

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

Formel – Vilket beteende ska formeln uppmuntra? Frågan är inte applicerbar, se däremot 
svaret ovan på frågan Syfte – Vilket beteende ska indikatorn uppmuntra? 
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Formel – Är det ytterligare några beteenden som formeln ska uppmuntra? Se svar 
ovan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Målnivåer – Är delnivåer nödvändiga? Ja för motivation. 

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

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

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

Frekvens – Hur ofta bör indikatorn loggas? Varje gång ett fel inträffar och merförsening 
inträffar. 
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Frekvens – Hur ofta bör indikatorn rapporteras? Svaret beror på användningsområde vid 
implementering. Tänkbara frekvenser är års-, kvartals- och månadsvis. Tätare rapportering 
ger mer varierande värden, vilket kan vara negativt. Även historiska data bör inkluderas med 
till exempel spår; se figur 14. 

 

Figur 14: Exempel på feleffektdiagram med spår; desto mindre datapunkt desto 
äldre data. Spåren är inte baserade på riktiga data.  

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

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

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

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

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

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

4.3 Utvärdering av indikatorer 

4.3.1 Tillgänglighet 

Utvärdering av definierade indikatorer görs genom att svara på tio frågor (avsnitt 2.2) 
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Mäter vi verkligen vad vi ämnat mäta? Målet var att mäta indikatorn tillgänglighet enligt 
standarder och litteratur (renommerade böcker och vetenskapliga artiklar). Ingående data-
kvalitet är en möjlig framtida studie. 

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

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

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

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

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

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

Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? Se svar på ovan fråga. 

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

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

4.3.2 Feleffektmatris 

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

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

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

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

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

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

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

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

Är indikatorn tillräckligt tillgänglig? Se svar på ovan fråga. 

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

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

5.1 Lägesanalys 
Eftersom ePilot 119 startade 2013 bör inte dess delprojekt resulterat i några konkreta åtgär-
der i bandel 119 förrän tidigast 2014. Några effekter av ePilots delprojekt bör därmed tidigast 
synas i insamlad underhållsdata under 2015. Eventuell förändring i insamlad data och indika-
torar är därmed intressent att studera från 2014 till 2015. Följande observationer kan göras 
utifrån resultatet (kapitel 3): 

• Antal axelpassager och tonnage minskade något från 2014 till 2015 (figur 1). 
• Antal varningar från hjulskadadetektorn har ökat från 2014 till 2015 (figur 2). 
• Antalet funktionsfel har minskat något från 2014 till 2015 (figur 3). 
• Anläggningstyper där antalet fel har minskat från 2014 till 2015 innefattar (figur 4): 

balisgrupp; felet försvann; omformarstation; plankorsning; positioneringssystem; sig-
nal; samt ställverk, RBC och linjeblockering. I de tre sistnämnda anläggningstyperna 
syns en relativt kraftig minskning. 

• Anläggningstyper där antalet fel har ökat från 2014 till 2015 innefattar (figur 4): djur i 
spår (ca 3 ggr ökning), kontaktledning (ca 2 ggr ökning), spår och spårväxel. 

• Mediantid för reparation är mer eller mindre oförändrat från 2014 till 2015 (figur 5). 
Spridningen i tid för reparation har dock ökat något. 

• Relativt andra år har antal inspektioner ökat kraftigt från 2014 till 2015 (figur 6). 
• Antal inspektionsanmärkning (åtgärdade och icke åtgärdade) har stått mer eller 

mindre stilla i antal (figur 6). 
• Mediantiden för merförsening har ökat något från 2014 till 2015 (figur 7). Spridningen 

i merförseningar ökade till fler längre merförseningar från 2014 till 2015. 

Ökat antal varningar från hjulskadedetektorn kommer troligen från snävare gränsvärden en-
ligt spåringenjör på TRV. Att antalet funktionsfel har minskat är svårt att relaterat till ett speci-
fikt delprojekt. ePilot inkluderar 23 delprojekt med startbeslut. I tre anläggningstyper har anta-
let fel minskat kraftigt från 2014 till 2015 relativt andra anläggningstyper och år. Dessa är: 
positioneringssystem; signal; samt ställverk, RBC och linjeblockering. Eventuella delprojekt 
med fokus på någon av dessa anläggningstyper kan eventuellt relateras till minskat antal fel. 
Detta skulle kunna utvärderas i ePilotens slutrapport. 

5.2 Nyckeltal 
Detaljerad beskrivning av indikatorer har utgått från mall av Neely (2002), bestående av 36 
frågor för definiering av indikatorer (tabell 2). Mallen följs av 10 frågor för att utvärdera defini-
erad indikator. Två indikatorer valdes ut för definiering och utvärdering genom att svara på 
de 46 frågorna; tillgänglighet och feleffektdiagram. Processen är mer eller mindre tidskrä-
vande beroende på förkunskap avseende valda indikatorer. Att svara på alla frågorna för de 
två indikatorer (46x2) tog i denna rapport omkring fyra arbetsdagar (en person), och då var 
allt material och det mesta av informationen i kapitel 4 redan till hands; från sex års erfaren-
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het från akademiska studier och forskning inom ämnet. För en organisation är detta en en-
gångskostnad. Förutsatt att data och ett underhållssystem finns tillgängligt, består kostna-
derna vid implementering och drift i stora drag av: definiering och utvärdering; implemente-
ring av kod i underhållssystem; förbättringsarbete av indikatorer och kod; samt drift av kod i 
underhållssystem. Det kan därmed vara relevant att utföra en kostnad-nytta-analys avse-
ende indikatorerna. En stor kostnad i sammanhanget är insamling av data. Dock ska denna 
kostnad eventuellt inte tillskrivas till indikatorerna, eftersom det troligtvis inte är acceptabelt 
att inte samla in data avseende antal fel, återställelsetider och merförseningar. 

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

5.2.1 Tillgänglighet 

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

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

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

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

Valen som görs vid en mjukvaruimplementering kan uppdateras efterhand med erfarenhet 
från tillämpning. 
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5.2.2 Feleffektmatris 

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

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

6.1 Lägesanalys 
I tre anläggningstyper har antalet fel minskat kraftigt från 2014 till 2015 relativt andra anlägg-
ningstyper och år. Dessa är: positioneringssystem; signal; samt ställverk, RBC och linje-
blockering (figur 4). Eventuella delprojekt med fokus på någon av dessa anläggningstyper 
kan eventuellt relateras till minskat antal fel. Detta skulle kunna utvärderas i ePilotens slut-
rapport. 

6.2 Nyckeltal 
Definiering och utvärdering av två indikatorer med utgång från 46 frågor givna av Neely 
(2002), tog i denna rapport omkring fyra arbetsdagar (en person), och då var allt material och 
det mesta av informationen i kapitel 4 redan till hands; från sex års erfarenhet från akade-
miska studier och forskning inom ämnet. Se avsnitt 5.2 för diskussion avseende kostnader 
vid implementering och drift av indikatorer. 

Frågorna av Neely (2002) för definiering av indikator uppfattas inom denna studie som be-
hjälpliga för framtagande av indikatorer, och antas vara det både för enskilda organisationer 
och för framtagande av branschgemensamma indikatorer. 

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

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

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

 
Sammanfattning 

Tillgänglighet är ett mått på driftsäkerhet och mäter sannolikheten att en enhet kan utföra 
krävd funktion under angivna förutsättningar vid ett givet tillfälle. Tillgänglighet ges vanligen 
som ett värde mellan noll och ett, där ett innebär att sannolikheten att en enhet är tillgänglig 
för användning vid en viss tidpunkt är 100 %. Mått på tillgänglighet kan hittas i många områ-
den, såsom elektronik, IT, militär utrustning, elnät och inom industrin. Men ett sådant mått 
har inte integrerats i järnvägar enligt erkända definitioner. Måttet är intressant eftersom det 
inbegriper både tekniska och organisatoriska faktorer. Som en del i projektet Åtgärds- och 
effektmodell, i samarbete med Trafikverket, Järnvägstekniskt centrum och Luleå tekniska 
universitet, har tillgänglighet som mått inom järnvägar studerats. Resultat visar att det före-
slagna tillgänglighetmåttet ger en högre korrelation med tågförseningar (R2 = 0,94) än vad 
funktionsfel ger med tågförseningar (R2 = 0,73); se figur 7. Resultatet är rimligt eftersom till-
gängligheten är en funktion av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäker-
het, dvs. det innefattar funktionsfel, reparationstid och logistiktid. 

 

A.1 Introduktion 
Järnvägstrafiken har ökat under det senaste årtiondet och tros öka ytterligare till följd av sti-
gande energikostnader, överbelastade vägar och luftrum, och krav på minskade utsläpp (EU-
kommissionen, 2001; EU-kommissionen, 2011). EU-kommissionens vitbok om Europas 
transportsystem från 2011, inkluderar: 50 % av vägtransporterna på mer än 300 km bör flytt-
tas över till järnväg- och sjötransporter fram till 2050, vilket kommer att bidra till 60 % minsk-
ning av CO2-utsläpp från transporter fram till 2050 (EU-kommissionen, 2011). För att möta 
dessa krav behöver järnvägars kapacitet förstärkas, med bevarad eller ökad tillgänglighet. 

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

http://dx.doi.org/10.1177/0954409715592189
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Figur A.1: Driftsäkerhet i enlighet med SS-EN 13306 (SIS, 2010a) och Internat-
ionella elektrotekniska vokabulären (IEC, 2015). 

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

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

 
  

 

𝑇 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 + 𝑂𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 (1) 

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

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

 

Figur A.2: Sannolikhetsfördelning och lådadiagram av återställningstiden från 
955 tågpåverkande funktionsfel från Malmbanan 2010-2014. 

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

Eftersom järnvägssträckor ockuperas tidvis enligt givna tåglägen är det inte alla funktionsfel 
som påverkan tågen och ger tågförseningar. Om alla funktionsfelen ingår i beräkningen av 
tillgänglighet, kommer det resulterande måttet på tillgänglighet att vara den som upplevs av 
infrastrukturförvaltaren (TIM). Om enbart de tågpåverkande funktionsfelen ingår i beräkning-
en, kommer det resulterande måttet att vara den tillgänglighet som påverkar tågoperatörerna 
och passagerare i händelse av persontåg (TTåg). 
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Figur A.3: Skiss på samtida funktionsfel. 

A.3 Datainsamling 
Data för avhjälpande underhåll har samlats in från Trafikverket och kommer från sju stråk i 
Sverige, vilket inkluderar 65 bandelar; se figur A.4. 

 

Figur A.4: Data insamlad från stråk 1-5, 7 och 21 för 2013-01-01 till 2013-
12-31. 

Data löper mellan 2013-01-01 och 2013-12-31, d.v.s. 1 år. Rapporterade antalet funktionsfel 
är 24 816, där 25 % av funktionsfelen resulterade i merförseningar, d.v.s. 6 131 tågpåver-
kande funktionsfel. Figur A.5 visar tågstörande fel per system. Merförsening är den ökning av 
förseningen gentemot tidtabell vid den första mätpunkten eller mellan två efterföljande mät-
punkter, som i sin tur registreras genom signalsystemet (Trafikverket, 2011). 
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Figur A.5: Tågstörande funktionsfel och merförsening per system för de 65 
bandelarna. 

Sammanfattningsvis är följande alternativ tillgängliga vid beräkning av tillgänglighet i järnvä-
gar: 

• Val av databearbetning, dvs. att avgöra om de registrerade återställningstiderna, 
dess lognormala medelvärde eller dess median ska användas, samt besluta om ut-
liggare och gränsvärden. 

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

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

A.4 Resultat och diskussion 
Resultatet fås genom att tillämpa ekvation 1 på insamlade data. För att förklara metoden, 
börjar vi med att titta på en bandel över en månad, nämligen bandel 111, som sträcker sig 
mellan Kiruna och Riksgränsen. Tidsperioden är 2013-01-01 - 2013-01-31. Om vi använder 
de registrerade återställningstiderna för att beräkna tillgänglighet, finner vi en tillgänglighet på 
64 %; se figur A.6a. Enligt figur A.6a ser det ut som om bandelen har varit otillgänglig från 
den 20 januari och framåt. Om vi däremot tar det lognormala medelvärdet för hela året 2013 
och tillämpar det på funktionsfelen i januari, kan man se att det var samtida funktionsfel från 
den 20 januari (figur A.6b). Tillgängligheten ökar till 79 %. Slutligen, genom att använda me-
dianen på samma sätt ökar tillgängligheten till 92 %. Det bör noteras att medianen utesluter 
alla funktionsfel som orsakar stora merförseningar. Det lognormala medelvärdets inkludering 
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av funktionsfel som orsakar stora merförseningar beror på hur gränsvärden för utliggare 
sätts. Dock kan de mer vanliga/dagliga funktionsfelen och de mer extraordinära funktions-
felen som orsakar långa stilleståndstider beaktas i två separata analyser. 

 

 

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

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

 

 

Figur A.7: Tillgänglighet (TTåg), baserad på median av återställningstiden. Jäm-
för med Figur A.5. 
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För att visa tillgänglighetsmåttets användbarhet tittar vi på korrelationen mellan tillgänglighet 
och merförseningar, i jämförelse med korrelationen mellan funktionsfel och merförseningar; 
se figur A.8. De 14 datapunkterna i var och en av de två graferna motsvarar de 14 systemen 
i figur A.7. Merförseningar och tågstörande funktionsfel ger en korrelation R2 på 0,73, medan 
R2 merförseningar och tillgängligheten (TTåg) ger en korrelation på 0,94. Merförseningar upp 
till den 98:e percentilen och funktionsfel med återställningstider upp till den 95:e percentilen 
ingår. TTåg baseras på det lognormala medelvärdet på återställningstiden. 

 

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

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

Tabell A.1: Tillgänglighet på bandel 111 (stråk 21) baserat på medianen av åter-
ställningstiderna. 
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Om vi studerar tillgängligheten på system-, delsystem- och komponentnivå på de 65 bande-
larna framgår det att tillgängligheten närmar sig ett. Figur A.9 visar tillgängligheten på spår-
växlars system-, delsystem- och komponentnivåer. 

 

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

A.5 Slutsatser 
Tillgänglighet inom järnvägar har studerats genom att tillämpa allmänt erkända definitioner 
enligt standarder och referenslitteratur. Resultat visar att det föreslagna tillgänglighetmåttet 
ger en högre korrelation med tågförseningar (R2 = 0,94) än vad funktionsfel ger med tågför-
seningar (R2 = 0,73); se figur A.7. Resultatet är rimligt eftersom tillgängligheten är en funktion 
av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet, d.v.s. det innefattar 
funktionsfel, reparationstid och logistiktid. Således kan tillgänglighetsmått användas av infra-
strukturförvaltare för att mäta både tekniska och organisatoriska parametrar i ett enda mått. 

Forskningsmedel till projektet har tillhandahållits av Trafikverket (TrV) och Järnvägstekniskt 
centrum (JVTC). Drift- och underhållsdata har tillhandahållits av Trafikverket. 

Utöver författarna har följande personer bidragit till projektet: Per Hurtig (TrV), Stefan Jons-
son (TrV), Per Norrbin (SWECO/LTU), Per-Olof Larsson-Kråik (TrV/LTU). 
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Övergripande sammanfattning 
ePilot119 är ett forsknings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med 
järnvägsunderhåll. Det är initierat av Trafikverket och syftar till att öka branschsamarbetet och 
samverkan mellan involverade parter inom järnvägen.  

Denna nulägesanalys beskriver nuläget på järnvägsstråk 19 Nynäsbanan. Rapporten ger ett 
tumavtryck över dagsläget och de senaste fem åren genom att presentera sammanställd 
underhållsrelaterad historik, samt återge information som har inhämtats genom intervjuer och 
samtal med olika aktörer som är representerade på banan.  

Trafikverket har inte ett centraliserat underhållssystem, utan det finns flera olika system. 
Underhållentreprenören jobbar i Trafikverkets system. Tågleverantören, som också sköter 
underhållet för tågen, har sitt egna underhållsystem. Transparensen och samarbetet har blivit bättre 
på senare tid, bland annat genom att parterna är överens om att tänka mer utifrån resenärernas 
perspektiv. Parterna säger uttryckligen att de är positiva till ökad samverkan och vill ha samarbeten 
som syftar till ökat datautbyte. Att få ut mer av den egna informationen genom att komplettera den 
med en annan parts information. Men det är en utmaning att kombinera olika datasystem och få 
dem att kommunicera med varandra.  

Problemområden av administrativ och organisatorisk art som har identifierats är 
underhållskontraktens utformning och rekrytering av erfaren personal. Gällande 
underhållskontrakten anges kontraktstiden och avsaknad av incitament som problem.  

Andelen månadsanmärkningar ökar, vilket är oroväckande. Det kan bero på att i första hand det 
avhjälpande underhållet görs men att de inte mäktar med det förebyggande underhållet. De kanske 
klarar en tid med denna strategi, men sedan är det risk att förfallet ökar exponentiellt. Trenden är att 
det tar längre och längre tid att åtgärda månadsanmärkningar. På bandel 477 är det 70-80 % av 
månadsanmärkningar som går över tiden varje år. På bandel 476 syns en tydlig trend att antalet 
månadsanmärkningar som går över åtgärdstiden ökar. Orsaker till de infrastrukturproblemen som 
finns uppges vara hög trafikintensitet samt en åldrande anläggning.  

En stor del av merförseningsminuterna står på anläggningstypen ”felet försvann”, en stor del av 
felanmälningarna har ”ingen känd orsak”. På anläggningarna som har högst antal fel i Ofelia är felen 
av typen ”felet försvann”. Nyttan med ”felet försvann” bör ifrågasättas om man inte kan härleda det 
till grundorsaken. Alla felmeddelnaden som inte ger något svar på vad det egentliga felet, om det 
fanns ett fel, är egentligen desinformation. Orsaken till den stora ökningen av anmärkningar på 
kontaktledning år 2013 borde undersökas. Vilka åtgärder har gjorts på kontaktledningen utifrån 
anmärkningarna borde följas upp. Anmärkningar på spårväxlar ökar på båda bandelarna, orsaken till 
detta borde undersökas.   

Fakta och data om infrastrukturen är mer lätt tillgänglig då Trafikverket är en offentlig myndighet, 
medan fakta och data om fordon är svårare att samla in då trafiken är konkurrensutsatt, vilket 
medfört en del faktaluckor. Notera även att arbetet har genomförts under semestertider, vilket 
också medfört vissa svårigheter med datainsamling och intervjuer. Nulägesanalysen är ofullständig 
med avseende på hela järnvägssystemtet.   
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Tillkännagivande 
Projeket vill först och främst tacka ePilot119 för deras finansiella stöd som möjliggjort 
genomförandet av detta arbete. 

Projektet tackar forskare och andra personer knutna till JVTC och LTU.  

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Christer Stenström, LTU 
• Iman ArastehKhouy, LTU 
• Ulla Juntti, Performance in Cold AB 
• Arne Nissen, Trafikverket 
• Jan Olersbacken, Trafikverket 

Projektet tackar även alla andra som vi pratat med och intervjuat både hos Trafikverket och alla 
andra aktörer som ställt upp på intervjuer, samtal, och framtagning av data ur deras system.   
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Akronym- och begreppsförklaringar 
BAP  BanArbetsPlan, planering av underhållsaktiviteter som stör trafiken. 

Innehåller planerade underhållsarbeten enligt rullande 6 månaders plan. 
Fastställs efter förhandling med operatörerna. Oftast planeras det in under 
så kallade ”vita tider”, det vill säga då det inte går tåg. 

BESSY   Besiktnings System, Trafikverkets system för besiktningar. 

BIS    Ban Informations System, Trafikverkets system för baninformation. 

BUP  BanUpplåtelsePlan, planering av underhållsaktiviteter som stör trafiken. 
Rullande 8 veckors plan. Innehåller bl.a. tilläggsarbeten som snöröjning och 
inplanerade avhjälpande underhållsinsatser. Oftast planeras det in under så 
kallade ”vita tider”, det vill säga då det inte går tåg. 

BVF    Banverket Föreskrifter. 

DS-Analys Trafikverkets datasystem för analys av järnvägens infrastrukturanläggning. 

JF   Järnvägsföretag. 

JVTC   Järnvägstekniskt Centrum, Luleå tekniska universitet. 

LCC  Livscykelkostnad (Life Cycle Cost), det är ett mått på ett systems eller 
utrusnings samlade ekonomiska konsekvenser under dess livslängd.  

MBRT   Miljoner brutto ton. 

0felia    Trafikverkets system för rapportering av fel i anläggningen. 

Optram   Optimized Track Management. 

RFID    Radio Frequency Identification, Identitetsmärkning av lok och vagnar. 

SJ    Statens Järnvägar. 

STAX    Största tillåtna axeltryck. 

Sth   Största tillåtna hastighet. 

TURSAM  Tillämpat UndeRhåll i SAMverkan. 

UNE Upp-, Ner- eller Enkelspår.  

S Säkerhetsbesiktning 

U Underhållsbesiktning 

M Maskinell besiktning 

Ö Överlåtande besiktning 

O Oförstörande provning 
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1 Inledning 
Denna nulägesanalys ingår som ett delprojekt i Trafikverkets satsning på ePilotStockholmSyd som har 
målsättningen att implementera resultat av forskning och utveckling, öka förutsättningarna för att 
utbyta underhållsdata mellan alla parter inom järnvägsdriften och att hitta möjliga arbetsrutiner för 
detta. Syftet med nulägesanalysen är att ge underlag till projektet ePilotStockholmSyd för att kunna 
göra rätt urval av förbättringsåtgärder för hela järnvägssystemet. 

1.1 Bakgrund 
ePilotStockholmSyd är ett projekt vars mål är att förbättra punktligheten och minimera störningar 
inom järnvägstrafiken, genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder. Projektet är 
initierat av Trafikverket och bygger på ett branschsamarbete mellan involverade järnvägsföretag, 
entreprenörer, verkstäder, leverantörer, organisationer samt Järnvägtekniskt centrum, JVTC, vid LTU. 

Projektet arbetar med eUnderhåll som sammanfattningsvis innebär att en gemensam plattform för 
underhållsinformation skapas där information finns tillgänglig för alla inblandade parter. 
Informationen består av tillståndsdata för bana och fordon som anpassats och förädlats för att ge en 
helhetssyn på tillståndet i transportsystemet. Utifrån dessa data ska beslutsstöd för 
underhållsåtgärder utformas. Informationen samlas in genom övervakningssystem som kontrollerar 
tillståndet på bana och vagn. Exempelvis ska tillståndsdata gällande orunda hjul kunna kombineras 
med annan relevant järnvägsdata från ett annat övervakningssystem. Efter analys ska denna 
information kunna levereras till de parter som har behov av den för att ta rätt underhållsbeslut. 

I projektet får varje deltagare (Bilaga 1) bidra med egna mätdata vilket bidrar till att ett så brett och 
objektivt underlag som möjligt erhålls. Alla resultat blir även de tillgängliga för deltagarna och man 
kan i samverkan optimera åtgärder i järnvägssystemet utifrån helheten. 

För att kunna mäta om projektet leder till förbättringar i drift och underhåll krävs god kunskap om 
hur läget för den aktuella bandelen såg ut när projektet startade. Därför upprättas denna 
nulägeanalys som även ska leverera ett faktablad med nyckeltal så att förändringar går att mäta i 
förhållande till utgångsläget. 

Det tidigare projektet, ePilot119 genomfördes på bansträckningen (bandel 119) mellan Boden och 
Luleå. En rad pilotstudier för nya tekniker pågår I ePilot119 vilka har väckt intresse för att fortsätta 
att testa konceptet på Nynäsbanan. 

Just nu pågår dubbelspårsutbyggnad på bandel 477 som till större delen är enkelspårig. Det kommer 
öka kapaciteten en del för banan. Kommande arbeten är också att två nya järnvägsbroar och två nya 
cykel och gång broar ska byggas. Det ska byggas en ny station på Nynäsbanan, det är till den 
planerade stadsdelen Vega i Haninge kommun som den nya stationen ska byggas. Till stationen ska 
planskilda korsningar samt gång och cykelbroar byggas. När den nya stadsdelen är fullt utbyggd 
beräknas ca 4200 människor varav ca 800 i rusningstrafik stiga på tåget från den nya stationen. Detta 
kommer innebära att stationer bortom Nynäshamn kommer få en förlängd restid i och med det nya 
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stoppet samt att sträckor där tågen körs i högsta hastighet blir färre.  Den femte maj 2015 togs första 
spadtaget och det beräknas vara klart i början av 2019. 

 

1.2 Mål 
Målet är dels att beskriva utgångsläget i både hårda och mjuka parametrar, för järnvägssystemet på 
Stråk 19 där projektet påbörjas, dels att ta fram förslag på ett antal mätetal som ska användas för att 
mäta och följa resultat från framtida aktiviteter/delprojekt i projektet ePilotStockholmSyd. 

1.3 Avgränsning 
Nulägesanalysen avgränsas till Nynäsbanan stråk 19, bandel 476 och 477. Data från trafikverkets 
system har samlats in för perioden 2010-01-01 till 2014-12-31. 
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2 Metod 
De hårda parametrarna samlas in både från underhållssystem, litteratursökning och via intervjuer 
medan de mjuka parametrarna enbart samlas in via intervjuer. En stor del av datainsamlingen har 
skett via trafikverkets system och en beskrivning av tillvägagångssättet för detta återfinns i Bilaga 3.  

Aktuella intervjupersoner identifieras genom kontakt med involverade parter och urvalet baseras på 
vilken typ av information som intervjupersonen förväntas inneha. De mjuka parametrarna som 
samlats in syftar huvudsakligen till att beskriva administrativa och organisatoriska problemområden 
samt underhåll enligt intervjusvar.  

Nedan beskrivs övriga aktiviteterna som genomförts vid insamling av parametrar: 

• Sammanställning av relevant information från nulägesanalysen i ePilot119 som även gäller 
för Nynäsbanan som kompletterats med aktuella resultat från Nynäsbanan 

• Datainsamling av teknisk standard bana – Baseras huvudsakligen på data från Bis och Optram 
• Datainsamling av teknisk standard tåg – Baseras enbart på källor via internet 
• Datainsamling av trafikeringssituation – Baseras huvudsakligen på trafikverkets årsrapporter 

och data från DS-analys 
• Beskrivning av tågledningssystem – Beskrivs utifrån inhämtad information från internet 
• Identifiering av underhållsstrategi hos de olika parterna – Intervjuer samt internetsökningar 
• Identifiering av underhållssystem hos de olika parterna samt data som lagras i dessa – 

Intervjuer samt internetsökningar 
• Kartläggning av övervakningssystem samt vilken data som samlas in – Internetsökningar samt 

DetektorPC-system (DPCIII) 
• Kartläggning av problemområden – Tågförseningar (Lupp), driftstörningar infrastrukturen 

(0felia, Bessy), administrativa och organisatoriska problemområden (intervjuer) 
• Viktiga resultat och information som redan identifierats i ePilot119 nulägesanalys t.ex. 

beskrivningar av övervakningssystem, har med tillstånd från ePilot 119, återanvänts i denna 
rapport och markerats ref ePilot119- 

Sedan har den insamlade informationen analyserats och diskuterats och slutligen har en 
sammanställning gjorts som resulterat i ett faktablad (Bilaga 4). 
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3 Resultat 
Kapitlet ger inledningsvis en sammanställning av relevanta delar från tidigare nulägeseanalys 
(ePilot119) som även gäller för Nynäsbanan. Sedan beskrivs Nynäsbanan och slutligen presenteras 
problemområden. 

3.1 Sammanställning av relevanta resultat från tidigare nulägesanalyser 
I ePilot119 identifierades parter, kapacitetsuttag, tåg- och bandriftledningssystem, underhållsstrategi 
och underhållsterminologi 

3.1.1 Parter 
Fram till 1988 var Statens Järnvägar (SJ) ett affärsdrivande statligt verk med ensamrätt på tågtrafik, 
banförvaltning, järnvägsutbildning och till viss del även tillverkning av järnvägskomponenter. 
Uppdelningen av järnvägen påbörjade 1/7 1988 då SJ delades in i SJ och Banverket. SJ tog till en 
början ansvaret för såväl tågtrafikledning och tågtrafik, emedan Banverket tog om hand 
infrastrukturen. Då avregleringen av tågtrafiken påbörjades flyttades tågtrafikledningen över till 
Banverket i syfte att hålla funktionen konkurrensneutral. År 2001 delades SJ in i SJ, Green Cargo, 
Jernhusen, Euromaint med flera. Parallellt med detta etablerades fler trafikföretag på marknaden där 
MTAB (Malmtrafik AB) var bland de första nya trafikföretagen. Idag finns ca 30 olika trafikföretag på 
den svenska marknaden som konkurrerar med det ursprunglig statliga bolaget om trafiken på banan 
(ePilot119). 

I början hyrde eller leasade de nya tågföretagen fordon och fokus låg på drift av tågtrafik, medan 
underhållet av tåg och vagnar upphandlades av olika underhållsföretag såsom Euromaint och 
Swemaint (ePilot119).  

Banverket delades 1998 in i en beställar-/utförarorganisation, varefter all producerande verksamhet 
(projektering och produktion) successivt konkurrensutsattes. Nya underhållsentreprenörer såsom 
Strukton, Balfour Beatty och VR Track samt järnvägskonsulter etablerade sig på den svenska 
järnvägsmarknaden. Banverket Produktion och Banverket Projektering blev 2009 respektive 2010 de 
fristående statliga bolagen Infranord och Vectura, och 2013 köptes Vectura upp av SWECO 
(ePilot119).  

Den del som fanns kvar inom Banverket, beställarorganisationen, slogs den 1 april 2010 samman 
med Vägverket samt delar av Luftfartsverket och Sjöfartsverket och bildade Trafikverket (ePilot119). 

För att säkra trafiksäkerheten på järnvägen bildades 1988 en speciell tillsynsmyndighet; 
Järnvägsinspektionen som gav tillstånd och godkände spåranläggningar och fordon enligt 
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) inom järnväg och tunnelbana. De utförde också utredningar av 
allvarliga tillbud och olyckor enligt lagen om utredning av olyckor. Ett antal direktiv från EU-
kommissionen, i syfte att liberalisera järnvägsmarknaden ledde till en ny järnvägslag och att 
Järnvägsinspektionen upphörde 2004. Dess uppgifter övertogs av Järnvägsstyrelsen. 
Järnvägsstyrelsen verksamhet gick 2009 över till Transportstyrelsen [Järnvägsinspektionen, 
Järnvägsstyrelsen, Transportstyrelsen] (ePilot119).  
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Således har järnvägssystemet gått från en organisation där allt i princip låg under en hatt till komplex 
organisation med många olika aktörer, dvs. tillsynsmyndighet, operatörer, leverantörer, 
underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer, forskning och utveckling, samt 
infrastrukturförvaltare (ePilot119). 

3.1.1.1.1 Komplettering med avseende på resultat för Nynäsbanan 
Alla parter har olika uppgifter, men samtliga är intresserade av att uppnå ett järnvägssystem som 
fungerar i alla lägen. I det här projektet är syftet att förbättra drift och underhåll för hela 
järnvägssystemet, så att driftstörningar, tågförseningar minskar utan att för den skull riskera kvalitet 
och säkerhet eller fördyra verksamheten.  

På stråk 19 finns följande aktörer representerade (för mer information, se bilaga 1), 

• Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 
• Persontågs ansvar: SL 
• Operatörer: Stockholmståg, Green Cargo 
• Underhållsentreprenör, bana: Strukton 
• Tågunderhåll: Alstom Transport 
• Leverantörer: Alstom (Tågleverantör), Vossloh Nordic (Infrastrukturleverantör) 
• Ombyggnation dubbelspår: Peab (huvudentreprenör), WSP och ÅF infrastruktur (konsulter) 

3.1.2 Kapacitetsuttag 
Alla banor delas i linjedelar. För varje linjedel beräknas kapacitetsutnyttjandet för dygnet som helhet 
och för tvåtimmarsperiod med mest intensiv trafik (max 2 timme). Beräkning återspeglar hur stor 
andel av tiden (dygnet och respektive max 2 timmars-period) som linjedelar är belagda med tåg, och 
uppges i procent. Redovisning sker i intervaller, motsvarande:  

• 81-100 % - mycket högt kapacitetsutnyttjande  
• 61-80 % - medelhögt kapacitetsutnyttjande  
• <60 % - lågt kapacitetsutnyttjande  

När kapacitetsutnyttjandet för en enskild linjedel överskrider 80 procent, är känsligheten för 
störningar hög, medelhastigheten låg och det råder stora problem att finna tid för att underhålla 
banan. Vid 61-80 procent behöver det göras en avvägning mellan antalet tåg på banan och trafikens 
krav på kvalitet, trafiken är störningskänslig och det är svårt att hitta tid för att underhålla banan. Om 
kapacitetsutnyttjandet understiger 60 procent finns det mer utrymme för ytterligare trafik eller tid 
för underhåll av banan. 

3.1.2.1.1 Komplettering för Nynäsbanan 
Enligt Trafikverkets rapport Järnvägens kapacitet 2014 (Trafikverket 1) är kapacitetsutnyttjandet på 
sträckorna Älvsjö-Västerhaninge, Västerhaninge-Tungelsta och Tungelsta-Nynäshamn <= 60 %.  

Då det gäller kapacitetsbegränsningar är de små mellan Älvsjö och Tungelsta men medelstora mellan 
Tungelsta och Nynäshamn, vilket åskådliggörs i bilden nedan. 
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Figur 1. Kapacitetsbegränsningar hösten 2014. Grön färg = små, gul färg = medelstora [Järnvägens kapacitet 2014, 
Trafikverket] 

3.1.3 Tåg och bandriftledningssystem 
Bandrift- och tågtrafikledningen är uppdelad i åtta geografiska områden där varje område är kopplat 
till en trafikledningscentral, dessa finns i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Norrköping, Hallsberg, 
Göteborg och Malmö. År 2014 föreslog trafikverket att dessa skulle reduceras till fyra stycken och 
placeras i Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2015 beslutades dock att en sådan ändring 
ej skulle ske. Detta på grund av det finns för stora osäkerheter kopplade till utvecklingen och 
införandet av ett nationellt tågledningssystem (NTL) för att kunna ta ett långsiktigt beslut om en 
förändring av antalet trafikledningscentraler (Trafikverket 2). 

Val av tåg- och bandriftledningssystem har inte varit standardiserat vilket lett till att olika system 
använts på de olika tågledningscentralerna. Ett beslut om införandet av ett nationellt 
tågledningssystem har redan tagits och man räknar med att trafikledningen på så sätt ska uppnå ett 
likartat arbetssätt över hela landet (Trafikverket 3).  

3.1.3.1.1 Kompletteringar med avseende på resultat för Nynäsbanan 
Nynäsbanan omfattas av ett geografiskt område, driftområde Stockholm, där all tågtrafik styrs från 
trafikverkets driftledningscentral i Stockholm. Övriga linjer som övervakas av Stockholms 
driftledningscentral är Västra Stambanan, Ostkustbanan, Mälarbanan, Dalabanan, Järnvägslinjen 
Sala-Oxelösund, Bergslagspendeln och Värtabanan.  

Allmänt hanterar bandriftledare kraftförsörjningen till banorna (eldrift) samt felrapportering i 0felia 
och tågtrafikledningen styr och leder trafikuttaget på banan. 
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3.1.4 Underhåll 
Eftersom läran om underhåll är en relativ ung vetenskap och den standard som dominerar inom 
järnvägsbranschen är SS-EN 13306 och SS-EN 50126 är det viktigt att enas om en samsyn och en 
gemensam nomenklatur för drift och underhåll som skall tillämpas i ePiloten av alla parter. Underhåll 
är Enligt SS-EN 13306:2010 en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder 
under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla en i, eller återställa den till ett sådant tillstånd att 
den kan utföra krävd funktion. En krävd funktion är vad som anses nödvändigt för att utföra krävd 
prestation. Underhållet delas in i avhjälpande- och förebyggandeunderhåll, se figur 2. 

 
Figur 2. Underhållsnomenklatur [EN 13306:2010]. 

Avhjälpande underhåll utförs efter att ett funktionsfel upptäckts. Avhjälpande underhåll delas i sin 
tur upp i akut eller uppskjutet underhåll. Akut underhåll utförs direkt och kan inte planeras medan 
uppskjutet underhåll utförs vid ett senare passande tillfälle, eventuellt kan en tillfällig lösning göras 
för den planerade åtgärden (ePilot119). 

Förebyggande underhåll utförs innan fel uppstår och delas in i tillståndsbaserat och förutbestämt 
underhåll. Tillståndsbaserat underhåll definieras som underhåll innefattande dels av besiktning av 
enhets tillstånd avseende dess funktion och tekniska egenskaper samt eventuellt där av föranledda 
åtgärder. Förutbestämt underhåll baseras på beräkningar, uppskattningar och tidigare erfarenheter 
och dessa genomförs enligt bestämda intervaller, till exempel tid- eller km-baserat, det kan gälla 
utbyte av komponenter, smörjning, justeringar med mera (ePilot119).  

3.1.4.1 Underhåll av infrastruktur 
Trafikverkets drift- och underhållsverksamhet är anslagsfinansierad vilket innebär att Trafikverket 
tilldelas ett årligt anslag för att bedriva drift och underhåll.  

För att planera tider för arbeten i spår krävs lång framförhållning och frekvent kommunikation med 
berörda parter. Trafikverkets underhållssektion och investeringssektionen samt entreprenörers 
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planerade arbeten sammanställs i en banarbetsplan (BAP) som förhandlas med trafikutövarna och 
avtalas i trafikeringsavtal. Banarbetsplanen bryts sedan ner i 8 veckors rullande banutnyttjandeplan 
(BUP), där de sista fyra veckorna är ”spikade”. Banutnyttjandeplaneringen utgör underlag för 
Tågtrafikledningens och Bandriftledningens operativa styrning, detaljplanering och uppföljning av 
banutnyttjandet. Endast arbeten som är medtagna i BUP får utföras med undantag för akut 
felavhjälpning, åtgärdande av akuta besiktningsanmärkningar och snöröjning/lövhalka (ePilot119). 

Trafikverket delar upp underhållet i följande kategorier: 

• Snötjänster 

• Avhjälpande underhåll (felavhjälpning och besiktningsanmärkningar som måste åtgärdas 
akut eller inom 2 veckor)  

• Besiktning av anläggningarnas tillstånd som utförs av besiktningspersonal och mätfordon 

• Tillståndsbaserat underhåll som baserade på beslutsstöd från genomförda 
besiktningar/inspektioner och data från övervakningssystem.  

• Regelstyrt förutbestämt underhåll på bl.a. isolerskarvar, lås- och kontrollanläggningar på 
spårväxlar, byte signallampor och provning av säkerhetsreläer. 

Drift och underhåll upphandlas med underhållsentreprenörer, till fast pris, i form av funktionsavtal 
på fem år med en option på ytterligare två år. Funktionsavtal är ett avtal avseende anläggningens 
funktion, vilket är knytet till ett bonussystem. Uppföljningsindikatorer är bl.a. spårlägeskvalitén 
(ePilot119).  

Enligt INNOTRACK (internt analysunderlag) fördelades kostnaderna på underhållet exklusive 
snöröjning på spårunderhåll 21 %, banunderbyggnad (bank, trummor/dränering) 18 %, besiktning 12 
%, spårriktning 6 %, slipers 5 %, skarv och positioneringssystem (isolerskarvar) 5 % och 33 % övriga 
anläggningar med lägre kostnad per anläggningstyp än 5 % (ePilot119). 

3.1.4.1.1 Kompletteringar med avseende på resultat från Nynäsbanan 
Inget 

3.1.4.2 Underhåll av fordon 
Det förebyggande fordonsunderhållet baseras i allmänhet på körda fordonskilometrar, visuell 
inspektion utförd av underhållspersonal och varnings-/säkerhetslarm från Trafikverkets eller andra 
parters övervakningssystem.  

Strategin för det förebyggande underhåll är övervägande förutbestämt underhåll som baseras på 
olika revisionsintervall. Intervallen ligger oftast på mellan tre till sex år, medan 
komponentunderhållet ofta är kilometerbaserat, se tabell 1. Vid en revision sker förebyggande 
underhåll där underhållsleverantören återställer funktionaliteten på vagnen. Innan revisionen startar 
genomförs dessutom en så kallad inbesiktning för att upptäcka eventuella fel som inte ingår i den 
planerade revisionen, men som är kritiska att åtgärda för att vagnen ska vara tillförlitlig och säker 
(ePilot119). 
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Tabell 1. Underhållsintervall för olika vagnkomponenter uppgift från LKAB 2010 (Palo, 2014). 

Komponent Underhåll Körda kilometrar 

Vagn Inspektion 80 000 

Draginrättning Kontroll 250 000 

Ramverk Kontroll 500 000 

Bromssystem Kontroll 750 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Kontroll 30 000 

Draginrättninb Revision 750 000 

Lagerbox Revision 800 000 

Boggi Revision 1 000 000 

Bromssystem Revision 1 000 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Revison 200 000 

 

För tågunderhåll är hjulunderhållet det som tar de största kostnaderna. Hjulunderhållets andel kan 
uppgå till 50 % av de totala underhållet (Lagnebäck, 2007). Enligt Åhréns (2002) beräknades 
hjullivslängden vara 5 år (ePilot119). 

De vanligaste observerade nedbrytningseffekterna på godsvagnar som medfört hjulbyten [Espling et 
al, 2007] (ePilot119):  

• hög fläns 68 %,  

• lagerrevision 24 %,  

• tunn fläns 5 %,  

• tunn hjulring 2 % 

• dubbelfläns 1 %,  

3.1.4.2.1 Kompletteringar med avseende på resultat från Nynäsbanan 
På Nynäsbanan är Stockholmståg trafikoperatör åt SL och uppdraget att underhålla, reparera och 
tvätta pendeltågen har tilldelats Alstom(Tågdepåer: Södertälje (underhåll), Bro (underhåll), Älvsjö 
(underhåll)). För de godståg som kör på banan har Green Cargo ansvaret för underhållet.  

Alstoms underhållsstrategi delas upp på förebyggande och avhjälpande underhåll. Det förebyggande 
underhållet är delvis intervallbaserat men viss insamling av tillståndsdata sker också. Ett exempel är 
TrainScanner som lanserades 2006 och tar in data om tågen med hjälp av kameror och samlar 
information om hjul, bromsar, kontaktskena samt tågets ytskikt. Alstoms underhållsstrategi går mer 
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och mer mot tillståndsbaserat underhåll och deras nya underhållssystem ”Healthhub” presenterades 
hösten 2014.  

Idén med HealthHub är att växla från det traditionella sättet att göra underhåll som baseras på körd 
sträcka till ett tillståndsbaserat underhåll. Enligt Alstom kan upp till 15 % av materialkostnaden 
sparas genom att använda detta tillståndsbaserade underhåll som ger information om när exakt 
komponenter behöver bytas. Enligt Alstom så ska den första versionen av HealthHub med 
TrainScanner vara i drift i slutet av 2014. 

Alstom har även ett annat projekt som heter TrackTracer som ska leverera tillståndsinformation om 
spår och banområde, det ska användas som beslutsunderlag för underhåll av banan (Alstom 2). 

3.1.5 Underhållssystem 
Trafikverket, trafikföretagen och verkstäder använder sig av egenutvecklade eller anpassade 
kommersiella system för underhållsplanering. 

Underhållsystemen används för grunddata om anläggnings-/fordonsstruktur, besiktning, registrering 
av förebyggande underhåll, felstatistik, förseningar, felkoder, underhållsplaner, skador, avhjälpande 
och förebyggande underhåll, åtgärder från verkstäder, simuleringsfunktion, följa komponenterna 
under dess livslängd, fasta anläggningar, analyserar vilka anläggningsindivider som har mest problem 
och analyserar även tids- och säsongsrelaterade problem.  

Underhållshistorik från banunderhåll sparas i BIS (spårriktning, slipning och ballastkomplettering) 
resterande ska finnas i RUFUS, entreprenören sparar i kontrollplaner och dagböcker. Trafikföretag 
och verkstäder sparar i kontrollplaner, dagböcker och arbetskort där man ser materialåtgång, 
arbetstimmar och vilka resurser som använts under kontraktets giltighet. Underhållshistoriken 
används till kommande entreprenader, söka felutfall, mäta kvalitativt för förändring, 
materialprognoser, verifiera och till analyser samt trending. Det används även för olycksstatistik (det 
är ett lagkrav att sådant sparas), materialprognoser och tekniska förbättringar för system som 
genererar många fel. 

3.1.5.1 Underhållssystem infrastruktur 
Trafikverket planerar och utför (via entreprenörer) underhållet med hjälp av ett flertal olika system 
för förvaltningsdata och analys som inte alltid kommunicerar med varandra. Här redovisas några av 
de mest använda systemen. 

BIS Ban Informations System  

BIS datasystemet som finns för lagring och upphämtning av information om banrelaterade 
anläggningar och händelser. Systemet beskriver infrastrukturen i form av knutpunkter och länkar, 
indelat i bandelar och områden. Position/läge anges i km+m och ej i koordinater. Utgångspunkten är 
Sverigekartan, exempelvis kan information om befintlig anläggning hämtas, t.ex. vilken typ av 
makadam, räl, sliper med mera som finns på en viss bandel. BIS servar flera av de andra delsystemen 
med information bl.a. annat 0felia och Bessy; se figur 3.  



 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
11 (54) 

 

 

 
Figur 3. BIS Systemsamband [Trafikverket] 

0felia (0 fel i anläggningar) 

0felia används för rapportering och uppföljning av fel på anläggningarna. Samtliga fel (exklusive de 
som upptäcks av en besiktningsman) rapporteras till bandriftledningen. Bandriftledningen registrerar 
en felrapport och anger symptomen på felet. Därefter kontaktas underhållsentreprenören som kallar 
ut en reparatör. Reparatören åtgärdar felet och rapporterar den verkliga felorsaken tillbaka till 0felia.  
 
0felia möjliggör uppföljning av inställelsetid (det vill säga hur lång tid det tar från det att 
entreprenören fått vetskap om felet till dess reparatör finns på plats), medeltid att reparera fel, 
medeltid mellan fel, felfrekvens per anläggning, felorsaker m.m. 
 
Antal möjliga inmatningsfält är 71 stycken som vid enkel sökning i systemet, levereras som Excelark 
med 71 kolumner och en rad per felrapport.  

Vissa av fälten är obligatoriska att fyllas i såsom anmält, vidareanmält och avslutat datum, läge i form 
av stråk, bandel, trafikplats, symptomen på anläggningstyp samt verkligt fel och åtgärd på 
anläggningen. 
 
För att se hur väl registrerade rapporter fylls i 0felia visas ifyllnadsgraden i figur 4.  
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OPTRAM (OPtimized TRAck Management) 
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Figur 4. 0felias inmatningsfält samt &-inmatning [Stenström, C. LTU]. 
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De periodiska mätningarna av spårets och kontaktledningens kondition utförs löpande och omfattar 
bland annat sparläge, rälsprofil, räfflor och vågor, kontaktledningens läge, ballastprofil och 
videofilmning av spår och omgivning. Mätningarna genomförs med mätvagnarna IMV100 och 
IMV200. Mätvagnarna tar bl.a. fram två mått för spårläget; K-tal och Q-tal. Dessa två mått mäter 
komforten för resenärerna och spårlägeskvaliteten, men används också i underhållskontrakt som ett 
målvärde på underhållskvaliteten. Bonus/vite kan utgå om entreprenören uppnår målvärde 
respektive underskrider tolererbar undre gräns, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Målvärden/under gräns på Q-tal malmbanan (OPTRAM). 

Målvärde (grön linje i figur 5): Nivån bygger på ett förutbestämt underhåll ur ett LCC-perspektiv. 
Banans livslängd optimeras och nedbrytningstakten kontrolleras genom cyklisk spårriktning. Antalet 
akuta felavhjälpningar och C-fel reduceras, framför allt på vårkanten innan nästa planerade 
spårriktning. 

Undre gräns (röd linje i figur 5): Gränsen för ett vidmakthållande av banan med avseende på 
livslängden. Utfall vid röd linje bedöms antalet felavhjälpningar störa den planerbara 
underhållsspårriktningen. Underskrids linjen bedöms nedbrytningstakten vara hög och banans 
livslängd uppnås ej.” 

OPTRAM kan även göra analyser för trendning och prognoser och används för att få fram ett optimalt 
underhåll i spår- och kontaktledning. 
 
Uppgifterna från mätvagnarna hanteras i OPTRAM och kan analyseras tillsammans med uppgifterna 
som finns i BIS (position, anläggningstyp, plan- och profilgeometri).  
 
BESSY (BESiktnings SYstemet) 

BESSY är det system som används att samla in uppgifter om anläggningarnas tillstånd för det 
tillståndbaserade underhållet. 

Besiktning av banan utförs av underhållsentreprenören styrs av regelverket BVF 807.2 enligt 
besiktningsplan och besiktningsklass på banan. Besiktningsklassen styrs av tonnage på banan och 
hastighet. Besiktningsanmärkningarna klassificeras enligt:  
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Avhjälpande underhåll 
A (akut)  Anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller 

tågstörning. För dessa anmärkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart 
(inklusive eventuell avstängning av spår) och besked om detta ofördröjligen lämnas till 
ansvarig enhet. Då driftledningen kontaktas sker också rapportering enligt BVF 808.20. 

V (vecka) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum. 

Tillståndsbaserat underhåll 

M (månad) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom tre månader från 
besiktningsdatum. Alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp 
anmärkningen på nödvändigt sätt. 

B (besiktning) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas innan nästa besiktningstillfälle. 
Alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp anmärkningen på nödvändigt 
sätt. 

Ö (övrig) Övriga anmärkningar åtgärdas i mån av tid.  

Vid genomförande av besiktningen använder besiktningsmannen en handdator som efter slutförd 
besiktning förs över i pc-miljö. Besiktningsmannen registrerar funna anmärkningar och totalt kan 31 
fält matas in, se figur 6 som också visar ifyllnadsgrad på besiktningsanmärkningar i systemet. 

I inmatningsfältet ska typ av anmärkning matas in på så sätt att det ska gå att föreslå en åtgärd. År 
2013 förekom 13 anmärkningar på räls. I anmärkningsfältet fanns noteringarna, defekt (3 st), enligt 
notering (6 st), slirsår (2 st), sido- och höjdslitage (1 st) och squat/227 (1 st). Med anmärkningarna 
defekt och enligt notering går det inte att göra en riktig bedömning av anläggningens kondition. 
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Figur 6. BESSY inmatningsfält och datakvalitet [Stenström, S. LTU] 

RUFUS 

RUFUS ska användas av underhållsentreprenörerna för att avrapportera fel som är åtgärder som har 
sin grund i besiktningar eller planerat underhåll. Genom mobiltelefonanvändning kan 
arbetsledningen lägga in nya åtgärder som visas direkt för teknikern i fält och samma saker kan göras 
via handdator- och pc-användning, där kan även Trafikverket gå in och följa åtgärdsläget och göra 
uppföljningar. Vid mobilanvändning är det viktigt att synkronisera ofta för att få en uppdaterad bild 
av läget. 

LUPP 

LUPP (tidigare DUVAN) är uppföljningssystem som sammanställer trafik- och anläggningsinfo från 
andra källsystem (t.ex. 0felia) i ett datalager. Detta möjliggör uppföljning av anläggningen och dess 
trafik utifrån ett helhetsperspektiv, framför allt för att få fram statistik om störningar och 
punktlighet. 

BASUN 

BASUN är ett IT-system för hantering av trafikinformation som bl.a. används av bandriftledningen för 
att rapportera händelser. Systemet är länkat till 0felia. 
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OPERA 

OPERA används för att se vilken tågsammansättning ett tåg har. Systemet används av både 
järnvägsföretag och Trafikverket. 

Järnvägsföretagen är skyldiga att rapportera tågsammansättningarna innan tågets avgång. Det sker 
antingen manuellt i OPERA eller via en överföring från järnvägsföretagets produktionssystem. 

Trafikverkets driftledningscentraler använder OPERA i trafikledningssyfte för att veta hur långa och 
tunga tågen är och vilket gods det har i de fall farligt gods finns i någon vagn. Kontaktuppgifter till 
respektive järnvägsföretag/annan operatör finns tillgängliga i OPERA. OPERA förser ett antal system 
med information om tågsammansättningar bland annat faktureringssystemet för att ge underlag till 
banavgiftsberäkning (Trafikverket, 4).  

DPC III 

DPC III är ett nationellt detektorpresentations- och datalagringssystem som tar emot meddelanden 
från detektorer samt bearbetar och presenterar detektorinformation. Inom Trafikverket finns DPC III 
på samtliga trafikcentraler. DPC III används framför allt för att larma avvikelser (exempelvis förhöjd 
lagertemperatur, förhöjd hjultemperatur på grund av tjuvbroms och felaktigt upplyft från 
strömavtagare) och skador (exempelvis hjulskada och trasig kolslitskena) på tåg samt felaktiga 
detektorfunktioner (funktionslarm). 

3.1.5.2 Underhållssystem Trafikoperatör 
Stockholmståg är trafikoperatör åt SL och uppdraget att underhålla, reparera och tvätta pendeltågen 
har tilldelats Alstom. För de godståg som kör på stråk 19 har Green Cargo ansvaret för underhållet. 
Green Cargo har ett egenutvecklat system som heter BRAVO som håller reda på vart vagnar befinner 
sig och vart de är på väg respektive hur mycket de är lastade. 

Alstom använder sig idag av två system för underhåll av fordon TrainTracer och Rule engine. 
TrainTracer är ett system för att kunna övervaka tillståndsdata i realtid. Fordons placering och rörelse 
presenteras på en karta. Information om tillstånd på delsystem som exempelvis bromsar för ett visst 
fordon kan visas. Delsystemens tillstånd flaggas med grön, gul eller röd färg som representerar 
behovet av underhållsinsatser. Rule engine är ett system som tar emot data från Traintracer och 
sätter gränser för hur ett system får bete sig innan något måste ses över. Exempelvis kan en regel 
formuleras som säger att då tåget står stilla så ska det inte ha någon större förbrurkning av luft. Om 
detta ändå sker kan det finnas läckage och ett felmeddelande skickas (Alstom 1). 

Maximo används inom delar av Trafikverket, dock huvudsakligen på vägsidan och har sex moduler 
(Maximo 1): 

• Anläggningsregister – håller ordning på tillgångar och följer upp deras användning under hela 
livscykeln. 

• Arbete – Hantera både planerade och oplanerade arbetsuppgifter, från inledande begäran 
om arbete via färdigställande och registrering av kostnader och förändringar. 
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• Service management – Definiera tjänsteerbjudanden, upprätta servicenivåavtal (SLA), ger 
mer proaktiv övervakning av levererad servicenivå. 

• Avtalshantering – Ett stöd för köp, leasing, hyra, garantier, arbetskostnader, programvara, 
och användardefinierade kontrakt. 

• Förrådshantering – Ger full kontroll över förråden. Täcker in saldon, inventering, uttag, 
returer och förrådsvärden. 

• Inköpshantering – Stödjer alla faser av hela företagets inköp. Hela kedjan med både 
direktköp och automatisk påfyllning av förråd mot beställningspunkter. 

3.1.6 Övervakningssystem 
För att kunna göra mätningar på fordonen och dess kondition behövs övervakningssystem. På 
Nynäsbanan finns en varmgångs och tjuvbromsdetektor vid Haninge centrum. För en beskrivning av 
övriga system som kan användas, se delprojekt 001 Nulägesanalys för bandel 119. 

Varmgångs-/tjuvbromsdetektorn  

Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn är av typen FUES I och mäter temperatur på lagerboxar och 
bromsok, se figur 7. Är temperaturen för hög i lagerboxen går ett larm och tåget måste stoppas och 
avsynas. Vid högnivålarm måste tåget stoppas på nästa driftplats och larmad vagn kopplas bort från 
tåget. Vid lågnivålarm ska tåget stannas på nästa lämpliga driftplats för besiktning av lokföraren som 
avgör om vagnen skall kopplas bort eller gå vidare. 

 

 
Figur 7. Varmgångs- och tjuvbromsdetektor [Larsson, D, Järnvägsfoton.se]  
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3.1.7 RFID 
För att kunna härleda vilka fordon och hjul som passerar ett övervakningssystem är 
identifikationsmärkningen med Radio Frequence Identification (RFID) av fordon och vagnar samt 
avläsare för dessa mycket viktiga. RFID avläsare finns i Haninge mellan driftplatserna Handen och 
Skogås på bandel 476 [Bis]. 

Trafikverket har totalt över 180 RFID-läsare på de platser där befintliga fordonsdetektorer är 
placerade och I januari 2015 var nästan 4000 järnvägsfordon taggade med RFID (Trafikverket 5). 

3.2 Resultat från Nynäsbanan 
Kapitlet börjar med att beskriva nuvarande teknisk standard på bana och för fordon, sedan beskrivs 
trafikeringssituationen, tåg- och bandriftledningssystem, underhållsstrategi och underhållssystem, 
övervakningssystem samt problemområden.  

3.2.1 Teknisk standard bana 
Stråk 19 Nynäsbanan innehåller två bandelar 476 och 477, där Nynäshamn utgör start- och 
slutdestination för stråket, utan vidare anslutning via järnväg, se figur 1. 

Bandel 476 går mellan Älvsjö och Västerhaninge och är 23 km lång. Dubbelspår infördes på bandelen 
mellan 1992-1996. Banöverbyggnaden består till större delen UIC 60 kg räl(94 %), makadam klass 1 
används och betongslipers med pandrolbefästningar som lades in mellan 1994-1996 (BIS). Makadam 
klass 1 skall uppfylla vissa geometriska och fysikaliska krav enligt SS-EN 13450, till exempel får 
material mindre än 0,063 mm vara högst 0,5 vikt-%) (Trafikverket 6, sid 12).  

Bandel 477 går från Västerhaninge till Nynäshamn och är 32 km lång. Bandelen till större del 
enkelspårig, utbyggnad till dubbelspår pågår mellan Tungelsta och Hemfosa, det är den sista 
beslutade etappen av dubbelspårsutbyggnaden. Bygget av sista etappen av dubbelspåret startades i 
slutet av 2014 och beräknas vara klart i slutet av 2016. Banöverbyggnaden består till större delen av 
BV 50 kg räl(84 %), makadam klass 1, pandrolbefästningar och sliper i betong.  

På stråket finns 59 st spårväxlar på huvudspåret. Spårväxlars placering, inläggningsår och typ framgår 
av tabell 4. Det finns 16 st driftplatser där alla förutom trafikplatsen Högdalen har möjlighet till 
resandeutbyte, se tabell 2.   

 

Tabell 2. Driftplatser på stråk 19. 

Driftplats Bandel Förkortning 

Älvsjö 476 Äs 

Högdalen 476 Hön 

Farsta strand 476 Fas 

Trångsund 476 Tåd 

Skogås 476 Skg 
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Handen 476 Hnd 

Jordbro 476 Jbo 

Västerhaninge 476 Vhe 

Krigslida 477 Kl 

Tungelsta 477 Ts 

Hemfosa 477 Hfa 

Segersäng 477 Ssä 

Ösmo 477 Öso 

Nynäsgård 477 Nyg 

Gröndalsviken 477 Gdv 

Nynäshamn 477 Nyh 

 

Enligt trafikverkets järnvägsbeskrivning så är STAX för hela stråket D2 22,5/6,4 där 22,5 är STAX (Största 
tillåtna axeltryck) i ton och 6,4 är STVM i ton/m (Största tillåtna vagnvikt per meter). För transporter 
med axellast över 22,5 ton är STH 90 km/h på stråket. STH är 160 km/h för tåg under 22.5 ton axeltryck. 
Max lutning 11 ‰ för stråket. Stråket har ca 51 % rakspår enligt BIS.  

Kurvor och rakspår för hela stråk 19 enligt figur 8. Indelat i hur skarpa kurvorna är. Enligt BIS finns den 
skarpaste cirkulärkurvan mellan Älvsjö och Högdalen, den har 266 meter radie. Det finns 13 st kurvor 
med radie under 500 meter. Vid sökning i BIS visas 32 st rälsmörjningsapparater på bandel 476 och 
fem stycken på 477. 
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Figur 8. Plangeometri stråk 19. 

Förenklat är det uppdelat för bandelarna enligt figurerna nedan. 477 har en större andel rakspår än 
476. Notera att bandel 477 är längre än 476, samt att 476 har dubbelspår hela sträckan och 477 till 
större delen är enkelspårig.  

 

                                     Figur 9. Plangeometri 477.                  Figur 10. Plangeometri 476. 
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Rälsförhöjning enligt tabell 3. Rälsförhöjning används i kurvor, istället för att ha stor radie så kan 
kurvan doseras. Den ena rälen höjs över den andra så att det blir en lutning. Långsamtgående tåg till 
exempel godståg eller tåg som kör med fel hastighet kan då utverka ett högt tryck på inre rälen, 
vilket kan ge skador på rälen. Notera att det endast är längden av konstant rälsförhöjning i tabellen 
nedan, det tillkommer även längd för ökande/minskande lutning. 

Tabell 3. Rälsförhöjning i spårmeter.  

Rälsförhöjning Bandel 476 Bandel 477 

0-50 mm 1056 m 505 m 

51-100 mm 1227 m 2456 m 

101-150 mm 7643 m 3420 m 

Rälsförhöjning total 9926 m 6381 m 

 

Tabellen nedan är en sammanställning av spårväxlar i huvudspår på stråk 19. 

Tabell 4. Lista över spårväxlar på stråk 19. 

Bdl  UNE Pl/Str Nr Växeltyp Inl. År 
477  E Nyh 132 EV-UIC60-300-1:9 2008 
477  E Nyh 103 EV-UIC60-760-1:15 2007 
477  E Nyh 102 EV-UIC60-1200-1:18,5 BL33 2011 
477  E Nyh 109 EVR-UIC60/60E-300-1:9 2011 
477  E Nyh 101 EV-UIC60-1200-1:18,5 BL33 2011 
477  E Öso 131 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  E Öso 101 EV-SJ50-12-1:15 1996 
477  E Ssä 211 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  E Ssä 201 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  E Hfa 211 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  E Hfa 201 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  E,U,N Ts 131 EV-SJ50-12-1:15 1996 
477  N Ts 104 EV-UIC60-1200-1:18,5 2011 
477  U Ts 102 EV-UIC60-1200-1:18,5 2011 
477  N Ts 101 EV-UIC60-1200-1:18,5 2008 
477  U Ts 103 EV-UIC60-1200-1:18,5 2011 
476  U Vhe 132 EV-UIC60-1200-1:18,5 1996 
476  N Vhe 131 EV-UIC60-1200-1:18,5 2010 
476  U Vhe 133 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  N Vhe 136 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  N Vhe 141 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Vhe 143 EV-UIC60-300-1:9 1996 
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476  N Vhe 112 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  N Vhe 107 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Vhe 109 EV-UIC60-1200-1:18,5 1996 
476  N Vhe 104 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Vhe 106 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Vhe 103 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Vhe 102 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Vhe 101 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Jbo 132 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Jbo 105 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Jbo 104 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Jbo 103 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Jbo 102 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Jbo 101 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Hnd 133 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Hnd 131 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  U Hnd 102 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Hnd 104 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Hnd 101 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  U Hnd 103 EV-UIC60-760-1:14 1996 
476  U Skg 134 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  N Skg 132 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  U Skg 131 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  N Skg 133 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  N Skg 104 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  U Skg 103 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  U Skg 102 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  N Skg 101 EV-BV50-600-1:15 1996 
476  U Fas 134 EV-UIC60-760-1:15 1996 
476  N Fas 132 EV-SJ50-12-1:13 1996 
476  U Fas 131 EV-SJ50-12-1:15 1996 
476  N Fas 133 EV-SJ50-12-1:15 1996 
476  N Fas 136 EV-UIC60-300-1:9 1996 
476  N Hön 132 EV-SJ50-12-1:15 1996 
476  U Hön 131 EV-SJ50-12-1:15 1996 
476  U Hön 102 EV-SJ50-12-1:15 1996 
476  N Hön 101 EV-SJ50-12-1:15 1996 
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Figurerna nedan visar andel av räl-typ för stråket och bandelarna. BV(BV 50), UIC(UIC 60), SJ(SJ 43) 
och E1(UIC 60 E1). Större delen av 477 är enkelspår och har BV 50 räl. Nästan all räl på 476 är UIC 60. 

 
Figur 11. Rältyp för stråk 19. 

 

 
                               Figur 12. Rältyp för bandel 477.                      Figur 13. Rältyp för bandel 476. 

 

Inläggningsår för räl på bandel 477 enligt figur 14. Större delen av rälen lades in år 92, 96 och 98. 
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Figur 14. Inläggningsår räl bandel 477. 

Inläggningsår för räl på bandel 476 enligt figur 15. Större delen av rälen lades in år 94, 95 och 96. 

 
Figur 15. Inläggningsår räl bandel 476. 

Vad gäller variationen i komfort för resenärer mäts detta med Q-tal, som är ett sammanfattande 
mått för spårens kvalitet. Q-talet baseras bland annat på genomsnittliga standardavvikelser för 
spårlägesparametrar som beräknas av mätvagnarna Strix, IMV100M samt IMV200 och resultaten 
registreras i Optram. Komfortsgränser har satts upp för standardavvikelserna som är relativt ställt 
mot största tillåtna hastighet (STH). Detta innebär att en hastighetssänkning på en sträcka kan höja 
Q-talet och vice versa. Måttet är ganska trögrörligt vilket innebär att även små förändringar i Q-tal 
kan indikera betydelsefulla förändringar i anläggningen. I Optram är den undre gränsen för Q-talet 70 
och allt över 85 räknas som bra (Trafikverket 7, sid 19). 
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I figuren nedan åskådliggörs hur det genomsnittliga Q-talet för varje Spår (Huvudspår, Upp, Ned och 
Enkelspår) på stråk 19 har varierat de senaste fem åren.  

 
Figur 16. Genomsnittligt Q-tal per spår och år. 

I figur 17, 18 och 19 illustreras hur Q-talet(medelvärdet per kilometer) har varierat de senaste fem 
åren (fyra för bandel 477), för varje spår (UNE) tillhörande stråk 19. De bruna och svarta linjerna 
längst ned i diagrammet är tänkta att illustrera var på spåret mätningarna är gjorda. Driftplatser är 
markerade med svart färg samt en förkortning av driftplatsens namn. Linjesträckning mellan 
driftplatser är markerade med brun färg.  

 
Figur 17. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för enkelspåret på bandel 477. 
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Figur 18. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för N-spåret på bandel 476. 

 

Figur 19. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för U-spåret på bandel 476. 
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sid 33). 
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I Optram är den undre gränsen för QS-talet 80 och allt över 95 räknas som ett bra värde. I tabellen 
nedan åskådliggörs hur det genomsnittliga Qs-talet för varje Spår (UNE) på stråk 19 såg ut under 
2014. 

Tabell 5. Genomsnittligt QS-tal per spår år 2014. 

År QS-tal 476 U QS-tal 476 N QS-tal 477 E 
2014 89 90 109 

 

3.2.2 Teknisk standard tåg 
I april 2002 beställde Storstockholms Lokaltrafik 55 nya pendeltåg av littera X60 från tågtillverkaren 
Alstom. Tillverkaren benämner tågtypen Coradia Nordic.  

Dessa pendeltåg dominerar på Nynäsbanan och i huvudsak används X60-motorvagnar, medan X10 
ses i enstaka tåg. Green Cargo kör ett tågpar varje vardag till Jordbro, där rötslam lastas från ett 
reningsverk och transporteras tilll Aitiks gruva i Gällivare. 

Pendeltågen tillhör SL och har en maxhastighet på 180 km/h, är av typen elmotorvagn och har 374 
sittplatser.  De ursprungliga tågnumren var mellan 6001-6083. 

Nya pendeltåg har beställts som benämns X60A (6072-6083) och X60B (6084-6729) som är något 
modifierade jämfört med den ursprungliga varianten, X60. Dessa har moderniserad elutrustning, 
förbättrad förarmiljö, nya passagerarstolar, eluttag och dörrknappar. De första X60B-tågen kom till 
Stockholmsområden för provkörningar i maj 2015. Totalt kommer SL ha 129 X60-motorvagnar när 
alla levererats. [Banguiden 1] 

3.2.3 Trafiksituation 
Pendeltågstrafiken för Storstockholms lokaltrafik dominerar på banan. De går i kvartstrafik mellan 
Stockholm och Västerhaninge under dagtid, och i halvtimmestrafik på kvällarna. Mellan 
Västerhaninge och Nynäshamn är det halvtimmestrafik på dagarna och heltimmestrafik på kvällar 
och helger. Utöver detta kör Green Cargo ett tågpar till och från Jordbro varje vardag. Enligt den 
aktuella tidtabellen för pendeltåg linje 35 tar det 56 minuter att åka från Nynäshamn till Älvsjö. Det 
tar 58 minuter att åka från Älvsjö till Nynäshamn (SL 1). 

Data för antalet tågpassager vid fyra olika växlar mellan perioden juni 2014 och Maj 2015 har 
hämtats från DS-Analys och sammanställts I tabellen nedan (Tabell 6). På bandel 476 finns 
information från växlarna 102 och 132 där tågpassagerna är uppdelade i vänster och högerläge. Båda 
växlarna ligger i Högdalen. För Bandel 477 har information om tågpassagerna hämtats för växel 131 i 
Tungelsta som är den växel som knyter ihop dubelspåret på bandel 476 till enkelspåret på bandel 
477. Växel 101 ligger i Ösmo. 

Tabell 6. Tågpassager per växel. 

Bandel Växel j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 a-15 m-15 
476 U 102 V 1284 767 1862 1757 1888 1629 917 486 666 442 2040 2166 
476 U 102 H 26 23 27 21 16 53 33 10 28 12 1822 2249 
476 N 132 V 16 3 5 22 7 3 12 11 5 6 1721 2116 
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476 N 132 H 582 224 575 712 587 435 1083 469 612 324 2222 2447 
477 E 131 2020 2021 2121 2283 2292 2191 2238 2213 2055 2233 2164 2237 
477 E 101 2015 2019 2117 2230 2291 2192 2236 2209 2059 2245 2150 2240 

 

3.2.4 Underhåll enligt intervjusvar 
Det stora underhållmålet är parterna överens om; att ha en säker och robust anläggning. Hur detta i 
verkligheten ska uppnås och vilken strategi som ska användas är inte helt klart. Att inga 
besiktningsanmärkningar ska gå över åtgärdstiden är ett mål som Trafikverket har. 
Underhållsentreprenören vill få ner de akuta felen, samt se om samma fel återkommer och i så fall ge 
förslag på åtgärd som bygger bort det felet. Dock saknas en större bild på hur anläggningen ska bli 
bättre. 

På grund av hög trafikintensitet på banan så finns det begränsat med sammanhängande tid för 
underhåll, uteslutande på natten då det är uppehåll i pendeltågstrafiken. Bandel 477 är enkelspårig, 
det är svårare med tider för underhåll på enkelspåriga sträckor. En bra del är att det är få operatörer 
på banan, så banan är lättare att stänga av för underhåll. Transparensen och samarbetet med 
tågoperatörerna har blivit bättre på senare tid, vilket också är en positiv utveckling.  Det finns relativt 
många tillfatsvägar, vilket är positivt för underhållsmässigheten.  

3.3 Problemområden 
Driftstörningsorsaker hos både järnvägsföretag och på infrastrukturen har sammanställts för att 
kunna påvisa var de flesta problemen finns. 

Problemområden har delats in i problemområdena tågförseningar, driftstörningar på infrastrukturen 
driftstörningar på fordon, administrativa och organisatoriska.  

3.3.1 Tågförseningar 
Tågförseningar har studerats och sammanställts i diagram med hjälp LUPP.  

På järnvägen är det viktigt att vara i tid dels för att tågplanen ska hållas och för att passagerare samt 
gods ska komma fram i utlovad tid. Förseningar beror på brister och fel orsakade av bland annat 
infrastruktur, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, olyckor, tillbud och yttre faktorer. 
Förseningsorsakerna kan bero på flera aspekter till exempel att järnvägsföretagen är försenade på 
grund av infrastruktur, vagnsfel, försenad lastning och lossning med mera, detta i sin tur kan ge 
merförseningar på grund av förlorat tågläge. I tabell 7 visas totala antalet förseningstimmar för 
järnvägen utan uppdelning på problemägare för åren 2010-2014. 

Tabell 7. Totala antalet förseningstimmar för perioden 

År 2010 2011 2012 2013 2014 
Förseningar (h) 133 736 140 305 126 742 125 896 131 628 
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De totala förseningstimmarna för hela järnvägen för respektive år kan delas upp på ”problemägare”, 
vilket illustreras i figur 20. Järnvägsföretagen står för den största andelen förseningar följt av 
Infrastrukturen.  

 
Figur 20. Totalt antal förseningstimmar för järnvägen uppdelat på "problemägare". 

Infrastrukturen står alltså som problemägare för en stor andel av förseningstimmarna över hela 
järnvägen och det är därför av intresse att titta närmare på dessa för stråk 19. De årsvisa 
totalförseningarna beroende på infrastrukturfel för stråk 19 var 8261 minuter år 2010, 8783 minuter 
år 2011, 8069 minuter år 2012, 6651 minuter år 2013 och 13131 minuter år 2014. 

 
Figur 21. Totala antalet merförseningsminuter beroende på infrastrukturen för perioden januari 2010 till december 2014 
för stråk 19 [Lupp]. 

Den månad med störst antal merförseningsminuter är juli 2014. Enligt Lupp är det på bandel 477 som 
den stora ökningen sker och hela 3693 minuter kopplas till bandelen. 3021 (81 %) av dessa rör 
anläggningstypen ”spår” där det verkliga felet främst uppges vara dåligt spårläge. Felorsakerna till 
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dåligt spårläge delas upp på geotekniska (618 min), Ingen känd orsak (889 min) samt opåräknad 
mekanisk påkänning (1156 min).  Samtliga merförseningsminuter för de tre felorsakerna skedde i 
Nynäshamn. I juli 2013 var det endast 94 merförseningsminuter på bandel 477 men 1121 på bandel 
476 där ”felet försvann” var den anläggningstyp som bidrog med flest merförseningsminuter, 618 
minuter, följt av Bank, 359 minuter. 

Den anläggningstyp som står för den största delen av merförseningsminuterna under hela perioden 
är ”Spår” med 13999 minuter vilket motsvarar ca 31 % av totala antalet merförseningsminuter. 
Sedan kommer anläggningstyperna ”Felet försvann”, ”Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem”, ”spårväxel”, ”Plankorsning” och ”kontaktledning” mm, vilket illustreras i 
figur 22. 

 
Figur 22. Merförseningsminuter beroende på infrastrukturfel uppdelat på anläggningstyp för perioden 2010-01-01 till 
2014-12-31. 

Tittar man istället på den genomsnittliga merförseningstiden som varje felrapport har genererat för 
de olika anläggningstyperna så hamnar anläggningstypen ”Bank” i topp med 359 
merförseningsminuter på endast en felrapport, vilket illustreras I tabell 8. Viktigt att poängtera är att 
få fel ger litet statistiskt underlag vilket gör att det inte går att säga något angående trender för 
anläggningsyper med få felrapporter. Anläggningstypen ”felet försvann” bidrar till många 
merförseningsminuter och varje sådan felrapport leder i genomsnitt till 13 merförseningsminuter 
(tabell 8). Sådana felrapporter går inte att koppla till en specifik felorsak eller åtgärd men rapporteras 
in med en orsakskod. De förklaringar till orsakskoderna som leder till mest merförsening är ”signal”, 
”obehöriga i spåret”, ”signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem” samt ”snö och is”.   
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Tabell 8.  Merförseningsminuter per felrapport för respektive anläggningstyp för perioden 2010-01-01 till 2014-12-31. 

Anläggningstyp Merförseningsminuter Antal 
felrapporter 

Merförseningsminut
er per felrapport 

Bank 359 1 359 
Eldriftledningssystem 194 1 194 
Kontaktledning 2262 15 151 
Teknikbyggnad 194 2 97 
Spår 13999 179 78 
Människa i spår 758 12 63 
Hjälpkraftledning 94 2 47 
Omformarstation 572 13 44 
Signalställverk, RBC 
och 
linjeblockeringssystem 

5528 128 43 

Spårväxel 4593 111 41 
Plankorsning 3228 94 34 
Tågledningssystem - 
EBICOS 900 & EBICOS 
900 NT 

62 2 31 

Positioneringssystem 2150 81 27 
Signal 602 30 20 
Väg 20 1 20 
Spårspärr 58 3 19 
Bro 17 1 17 
Djur i spår 220 14 16 
Felet försvann 9409 716 13 
Plattformsövergång 157 12 13 
Balisgrupp 416 32 13 
Telestationsanläggning 3 1 3 

 

Felrapporter på anläggningstypen ”signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem” leder till stora 
merförseningar där den vanligast förekommande felorsaken som även leder till flest 
merförseningsminuter, är okänd. De vanligaste åtgärderna är återställning, kontroll, omstart samt 
utbyte av enhet. 

Antalet felrapporter på spårväxlar uppgår till 111 stycken och genererar i 4593 
merförseningsminuter. Under perioden har antalet merförseningsminuter kopplade till spårväxlar 
varit dubbelt så många för bandel 477 som för bandel 476, 3175 minuter respektive 1418 minuter. 
Då det gäller 1826 av dessa så är det verkliga felet inte möjligt att definiera, för 602 minuter anges 
avbrott som verkligt fel och för 536 minuter anges deformering. Den vanligaste felorsaken är ”ingen 
känd orsak” eller snö och is. För bandel 477 drabbas Ösmo och Tungelsta av den största andelen 
merförseningsminuter beroende på spårväxlar, hela 1790 respektive 951 minuter. För bandel 476 är 
det toppar i Jordbro med 615 minuter och i Skogås med 474 minuter.  
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Anläggningstypen ”spår” genererar många felrapporter och varje sådant fel leder i genomsnitt till 
många merförseningsminuter. Därför kan det vara intressant att titta på vilka ”verkliga fel” som rör 
anläggningstypen “spår” och hur merförseningen fördelar sig över dessa, se tabell 9. 

Tabell 9. Merförsening uppdelat på "verkliga fel" för anläggningstypen "spår" perioden 2010-01-01 till 2014-12-31. 

Verkligt fel Antal 
felrapporter 

Summa av merförsening (+3 
min) 

Merförsening per 
felrapport 

Dåligt spårläge 32 6255 195 
Kortslutning 89 2455 28 
Isolationsfel 31 1643 53 
Slitage 2 1229 615 
Materialbrott 3 574 191 
Rälsspricka 1 469 469 
Solkurva 1 284 284 
Djur 3 237 79 
Ej möjligt att 
definiera 

9 213 24 

Inget fel 2 213 107 
Rälsbrott 3 174 58 
Rälsskada 1 173 173 
Deformering 2 80 40 

 

Tydligt är att dåligt spårläge står för den största delen av merförseningen för anläggningstypen 
”spår”. Den vanligaste åtgärden (24 av 32) vid dåligt spårläge är justering/återställning av spårläget 
vilket sker med en spårriktare. Den vanligaste felorsaken till dåligt spårläge uppges vara av 
geoteknisk art (24 av 32). Dessa förekommer som mest i Nynäshamn samt mellan Segersäng och 
Hemfosa där antalet merförseningsminuter uppgår till 1055 respektive 1126.  

Då det gäller kortslutning så är de vanligaste åtgärderna rensning/rengöring (86 av 89). Den 
vanligaste felorsaken är överledning, isol som förekommer över hela stråket. Denna felorsak är även 
den vanligaste vad gäller Isolationsfel (27 av 31).   
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3.3.2 Driftstörningar infrastruktur 
Driftstörningar på infrastrukturen rapporteras in i 0felia som fel och i BESSY(av besiktningsman) som 
akut- och veckoanmärkningar. Alla fel om upptäcks av annan än besiktningsman inrapporteras till 
driftledningen som sedan registrerar felorsakerna i 0felia.  

Besiktningsanmärkningar på infrastrukturen har sammanställts för att bland annat ta fram statistik 
om hur lång tid det tar att åtgärda dessa, men även hur många anmärkningar som inkommit under 
åren 2010-2014. Figur 23 visar totala antalet besiktningar för hela stråk 19, från 2010 till 2014 finns 
2989st besiktningsanmärkningar i Bessy. År 2014 gjordes en övergångsbesiktning på grund av nytt 
underhållskontrakt, även den maskinella besiktningstypen(från mätvagnskörningar) tillkom 2014. 

 
Figur 23. Besiktningstyper årsvis.  

Eftersom övergångsbesiktningen och den maskinella besiktningen endast berör år 2014 bortses dem 
från undersökningen av bandelarna nedan. Alltså visas säkerhets, underhålls och maskinell besiktning 
i figurerna nedan. Värt att veta är att besiktningstyp O(oförstörande provning) tillkommer vartannat 
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år: 2010, 2012 och 2014. Oförstörande provning är ultraljudskontroll av räl med avseende på 
spricktillväxt. 

3.3.2.1 Bandel 477 
Bortsett från kategorin ”Ingen känd orsak” så är de mest frekventa felorsakerna på bandel 477 ”Djur” 
och ”materialutmattning/åldrande”, se figur 24 och 25. 

 
Figur 24. Antal fel per orsak beroende på infrastruktur på bandel 477, år 2010-2014 (0felia). 
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Figur 25. Antal fel på anläggningar som har en felfrekvens större än 5 % av totalt antal fel per år. 

Totala antalet besiktningsanmärkningar av typ Säkerhetbesiktning (S), Underhållsbesiktning (U) och 
Oförstörande provning (O) för åren 2010-2014 är 412 st på bandel 477. 2013 har högsta antal 
besiktningsanmärkningar 139 st. 2011 minst antal med 50 st.  

 
Figur 26. Besiktningsanmärkningar baserat per år och prioritet för bandel 477. (Bessy). 

Anläggningsdelar med minst 5 % av totala antalet besiktningsanmärkningar framgår av figur 27. På 
bandel 477 har spårväxlar och plankorsningar ofta högt antal anmärkningar, samt kontaktledning år 
2013. Det finns många plankorsningar på bandel 477, det finns planerade arbeten för att bygga bort 
flertalet av plankorsningarna i framtiden.  
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Figur 27. Besiktningsanmärkningar baserat per år och anläggningstyp för bandel 477.  (Bessy) 

Figur 28 visar tiden från besiktningstillfället till dess att anmärkningen är åtgärdad för anmärkningar 
med prioritet akut, månad och vecka. De besiktnings anmärkningar med fem procent längsta 
åtgärdstid för prioritet vecka och månad har sorterats bort. De anmärkningarna behöver studeras för 
sig. 

 
Figur 28. Medeltid i dagar från besiktningstillfället till att anmärkningen har åtgärdats för bandel 477. (Bessy) 

Figuren nedan visar hur stor andel av vecko och månadsanmärkningarna som blev åtgärdade i tid. 
För månadsanmärkning är det 90 dagar från och med besiktningsanmärkningen, för 
veckoanmärkning är det 14 dagar från besiktningsanmärkningen. Enligt figuren är det 70-80 % av 
månadsanmärkningar som går över tiden varje år. Underlaget för veckoanmärkningarna är något 
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litet, som mest 12 st veckoanmärkningar år 2012. Fyra som minst år 2011, då tre av fyra 
veckoanmärkningar gick över tiden och därför blev endast 25 % av anmärkningarna klara i tid det 
året.  

 

Figur 29. Andel anmärkningar som blev klara inom åtgärdstiden. 

För att se vilka delsträckor som är känsliga för driftstörningar har antalet fel(0felia) på delsträcka 
adderats med antalet besiktningsanmärkningar med prioritet akut och vecka, notera att sträckorna 
är olika långa(se tabell 10). På de platser som sticker ut till exempel Nynäshamn(nyh) till Ösmo(öso), 
finns en omformarstation som bidrar med 69 av 82 anmälningarna i 0felia.  I Tungelsta(ts) som också 
utmärker sig med många felanmälningar finns en mycket bredare fördelning av feltyper. 
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Figur 30.  Antal fel adderat med antalet besiktningsanmärkningar, uppdelat på delsträckor 

Tabell 10. Längder på sträckor mellan driftplatser. 
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477 

nyh-öso 7,46 Nej 

öso-ssä 3,86 Nej 

ssä-hfa 3,78 Nej 

hfa-ts 4,25 Nej 

ts-vhe 1,26 Ja 
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3.3.2.2 Bandel 476 
 
Bortsett från kategorin ”Ingen känd orsak” så är de mest frekventa felorsakerna på bandel 476 
”Överledning, isol” och ”materialutmattning/åldrande”, se figur 31 och 32. 

 

Figur 31. Antal fel per orsak beroende på infrastruktur på bandel 476, år 2010-2014 (0felia). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

An
ta

l f
el

Orsak

2010 2011 2012 2013 2014



 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
40 (54) 

 

 

 
Figur 32. Antal fel på anläggningar som har en felfrekvens större än 5 % av totalt antal fel per år. 

Totalt antal besiktningsanmärkningar för bandel 476 mellan år 2010 till 2014 är 1497 st. Minst 2011 
då det var totalt 166 st och mest 2014 med 461 st anmärkningar. Trenden visar att 
besiktningsanmärkningarna för bandel 476 minskade från 2010 till 2012 men att de sedan har ökat 
igen.  

 
Figur 33. Besiktningsanmärkningar baserat per år och prio bandel 476. 

Den anläggningstyp som förorsakar flest anmärkningar på bandel 476 är spårväxel. Under 2012 och 
2013 ökade anmärkningarna på kontaktledning, vilka under 2014 hade minskat, se figur 34. 
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Figur 34. Besiktningsanmärkningar baserat per år och anläggningstyper med minst 5 % av totala antalet anmärkningar. 

Figur 35 visar tiden från besiktningstillfället till dess att anmärkningen är åtgärdad. Besiktnings 
anmärkningar med fem procent längsta åtgärdstid för prioritet vecka och månad har sorterats bort. 
De anmärkningarna behöver studeras för sig. 

 
Figur 35. Medeltid i dagar från besiktningstillfället till att anmärkningen har åtgärdats för bandel 476. 

Figuren nedan visar hur stor andel av vecko och månadsanmärkningarna som blev åtgärdade i tid. 
För månadsanmärkning är det 90 dagar från och med besiktningsanmärkningen, för 
veckoanmärkning är det 14 dagar från besiktningsanmärkningen. Märk sambandet på år 2013 i figur 
35 ovanför med figur 36.  
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Figur 36. Andel anmärkningar som blev klara inom åtgärdstiden. 
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Antalet fel(0felia) på delsträcka adderats med antalet besiktningsanmärkningar med prioritet akut 
och vecka, figur 37. Notera att sträckorna är olika långa. Se tabell 11, sträckorna hnd-skg och fas-hön 
är lite längre och det kan förklara att det är mer fel och anmärkningar på de sträckorna.  

 
Figur 37. Antal fel adderat med antalet besiktningsanmärkningar, uppdelat på delsträckor. 

 

Tabell 11. . Längder på sträckor mellan driftplatser. 

Bandel Sträcka Längd (km) Dubbelspår 

 

 

 

476 

vhe-jbo 0,96 Ja 

jbo-hnd 0,98 Ja 

hnd-skg 4,94 Ja 

skg-tåd 0,56 Ja 

tåd-fas 1,29 Ja 

fas-hön 3,18 Ja 

hön-äs 2,56 Ja 
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3.3.3 Driftstörningar fordon 
Någon djupare analys av driftstörningar har inte kunnat genomföras pga. brist på indata. 

3.3.4 Administrativa och organisatoriska problemområden 
Trafikverket och underhållsentreprenören är överens om att det är Trafikverket som har ett 
ägaransvar över dem problemen som finns. Underhållsentreprenören kan ses som ägare till dem 
anmärkningar som ingår i kontraktet med totalentreprenad för banan. 

Underhållsentreprenören anser att Trafikverket bör ta ett större ansvar för kvaliteten på den 
information som finns om banan samt de rapporteringsvertyg som används.  

Ett hinder kan vara hur underhållskontrakten är utformade. Att det inte finns utrymme i kontrakten 
att faktiskt jobba för att förbättra anläggningen. Incitament för att göra anläggningen bättre hade 
kunnat ha positiv inverkan på anläggningens skick. Underhållskontraktens tid kan spela roll för vilka 
investeringar som är möjliga att göra.(t.ex. maskinpark) 

Ett känt problem i branschen är att få tag på erfaren personal, många olika kategorier är svårt att 
rekrytera inom.  
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4 Diskussioner 
Genom att göra en nulägesbeskrivning så kan problem och förbättringsområden identifieras. I detta 
kapitel så diskuteras bland annat datainsamling, problemområden och ideer på nya 
underhållsmetoder som har framkommit under projektets gång.  

4.1 Parter 
Med relativt få tågoperatörer(två stycken, Stockholmståg och Green Cargo) och en 
huvudentreprenör(Strukton) för underhåll av bana samt infrastrukturförvaltare(Trafikverket) som 
beställare kan antalet parter, som är aktiva på de bandelarna som har undersökts i detta projekt, 
tyckas relativt överskådligt. Detta borde vara positivt för framtida möjligheter till samarbeten mellan 
de olika parterna. Det har även framkommit från intervjuer att transparensen och samarbetet mellan 
tågoperatörerna och underhållsentreprenören för infrastruktur har blivit bättre på senare tid, som 
tidigare har varit en mindre öppen förbindelse. Det är förståeligt eftersom det är vinstdrivande 
företag i en konkurrensutsatt bransch som är mån om de fördelar de har.  

4.2 Intervjuer och andra källor 
De parter som har kunnat intervjuas i detta projekt är begränsade till tre stycken, 
infrastrukturförvaltaren och underhållsentreprenören samt infrastrukturleverantör. De intervjuerna 
som gjordes var givande och parterna har varit tillmötesgående.  

Andra parter som vi har varit i kontakt med under projektet, men där det inte gjordes en utförlig 
intervju är tågleverantören(också underhåll för tågen), projektledare för dubbelspårsutbyggnaden på 
bandel 477, forskare och andra personer knutna till JVTC och LTU. 

Det hade varit önskvärt att även få kontakt med till exempel SL samt driftledning(driftledning hade 
besöksförbud då vi befann oss i Stockholm för intervjuer). Arbetet har gjorts under sommaren, vilket 
medför att det kan vara problem att få tag personer att prata med på grund att det är 
semsestertider. 

4.3 Datainsamling 
Trafikverket använder sig av flera olika underhållssystem och det inte finns ett system som kopplar 
samman dessa, därför så finns det inget enkelt och snabbt sätt att få tillgång till den 
information/data som efterfrågats. Eftersom nulägesanalysen syftat till att beskriva många olika 
aspekter av det aktuella stråket så har flera av Trafikverkets system nyttjats, vilka först har behövts 
studeras enskilt. Detta skulle till viss mån kunna undvikas genom införandet av ett övergripande 
underhållssystem eller införandet av ett gemensamt användargränssnitt för de redan existerande 
systemen. Eftersom Trafikverket oftast upphandlar drift- och underhållsentreprenader till fast pris så 
har det även varit svårt att specificera kostnadsdrivare för underhåll av infrastrukturen. 

Trafikutövarna har oftast ett övergripande underhållssystem, men vill inte gärna dela med sig av 
styrkor respektive svagheter eftersom de är konkurrensutsatta. På grund av detta har det varit svårt 
att samla in data och information om tåg, vagnar och kostnader för underhållet av dessa. Utöver 
detta har kommunikationen med trafikoperatörer, deras underhållsentreprenörer och driftledning 
varit problematisk att upprätta.  
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Bristerna som ovan beskrivits har lett till ett antal ”luckor” i nulägesanalysen. Dessa brister blir extra 
tydliga i sammanhang där information från trafikutövare har varit avgörande för att kunna ge en 
någorlunda detaljerad bild av nuläget på stråket. Exempelvis då den tekniska standarden på tågen 
har beskrivits eller då tågförseningar har studerats. Förhoppningen är att dessa luckor kommer att 
fyllas av andra delprojekt som initieras framöver.  

Fakta och data om infrastrukturen är mer lätt tillgänglig då Trafikverket är en offentlig myndighet, 
medan fakta och data om fordon är svårare att samla in då trafiken är konkurrensutsatt, vilket 
medfört en del faktaluckor. 

4.3.1 Datakvalitet 
Information och data har hämtats från BIS, BESSY, 0felia och andra. Om den är hundraprocentigt 
korrekt är svårt att avgöra eftersom det kan variera i sökresultat beroende på hur man ställer 
frågorna i systemen. Beroende på hur information/data hanteras(till exempel sortering och filtrering) 
så kan ett visst bortfall av information/data uppstå. Vid utsökning i BIS så kan fält ibland sakna 
information, till exempel om inläggningsår för räl.  

4.4 Underhåll 
Både tågleverantören och underhållsentreprenören för banan har varianter på så kallade 
molntjänster som ska ge underlag för tillståndsbaserat underhåll. Infrastrukturleverantören har ett 
driftövervakningssystem. 

Systemet infrastrukturleverantören har utvecklat kan monitorera strömkonsumption, mäta krafter i 
spårväxeln, låskrafter och temperatur i rälen. Data från mätsensorerna samlas in och kan ge 
prognoser för underhållsinsatser.  

Från intervju med underhållsentreprenören framkom att de har ett system som bland annat bygger 
på amperemätning av elektriska komponenter till exempel spårväxlar och 
vägbommar(plankorsningar). Data om elförbrukningen kan användas för att analysera komponenters 
tillstånd, till exempel om en komponent har ökad eller ojämn elförbrukning. Det används i Sverige på 
bland annat tunnelbanan i Stockholm.   

Tågleverantören har ett system som heter TrainTracer som visar tågens position och 
realtidsinformation från tågets sensorer. Informationen som finns i tågets dator sänds via GSM 
kommunikation till ett ledningscenter där det monitorernas av personer som jobbar med underhåll 
av fordonen. Informationen används för att hålla koll på tågens skick och beslut kan tas när ett tåg 
ska planeras in för underhåll. Mobilappen Pendelkollen(app för resenärer, ger information om till 
exempel förseningar) bygger på information från detta system. 

I och med att de har GSM teknik på tågen så kan de ta fram vart(GPS-koordinat) ett fel uppstod. 
Tågleveratörens tanke är att med utökat samarbete med infrastrukturförvaltaren kunna dela denna 
typ av information för att möjliggöra åtgärder på infrastrukturen där man ser att fel ofta uppstår på 
tågen. Till exempel om tåget visar att det är fel på kontaktledningen, ska information kunna skickas 
om det och åtgärdas innan ett större fel inträffar. De har även möjlighet att sätta sensorer på boggin 
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på tåg som gör mätningar på spåret. De ser potential för samarbete med infrastrukturförvaltaren och 
att koppla ihop information från tågen till andra detektorer som finns på banan.  

Då dessa aktörer ingår i större koncerner som har verksamhet i många länder finns det intressanta 
projekt och system hos aktörerna. Tågleverantören har ett koncept som presenterades hösten 2014 
om en molntjänst och tillståndsbaserat underhåll(finns beskrivet i bilaga 1). Dessa är vinstdrivande 
företag, vilket kan vara hämmande för vilka satsningar(och risker) som företagen är villiga att göra. 
Hur stort fokus koncepten har som affärsidéer, kan göra att det finns en risk för att möjligheterna till 
samverkan mellan aktörerna minskar. 

4.5 Problemområden 
En stor del av merförseningsminuterna står på anläggningstypen ”felet försvann”, en stor del av 
felanmälningarna har ”ingen känd orsak”. De anläggningarna som har högst antal fel i Ofelia är av 
typen ”felet försvann”. Nyttan med ”felet försvann” måste ifrågasättas, om man inte kan härleda 
tillbaka till grundorsaken. Alla felmeddelnaden som inte ger något svar på vad det egentliga felet, om 
det fanns ett fel, är egentligen desinformation. En person som intervjuades sa att när till exempel 
”felet försvann” har hänt tre gånger på samma ställe, då har man ett problem. Det går inte att peka 
ut några specifika anledningar till att fel försvinner enbart via underhållssystemen men med tanke på 
att det sker relativt ofta kan det vara av intresse att titta mer på. Vad som är viktigast, mest frekventa 
eller längsta tid borde undersökas. Mest frekventa bör analyseras för att hitta grundorsaken och 
värstingsindivider, felet försvann är för diffust och en vilseledande kod. Dialog mellan 
bandriftledning, beställare, utförare och tågopertörena bör inledas, Analys av vad som föregår 
resultatet felet försvann och vilka symptom resulterade i felet försvann, de borde undersöka om det 
finns något mönster.  

Vart rälssmörjapparaterna är placerade kan undersökas. I vilken kurvradie. Rälssmörjappareter skall 
placeras i kurvor där nedbrytningen i huvudsak utgörs av slitage. Om nedbrytningen reulterar i 
ytutmattning(Sprickor) så bör man inte placera en rälssmörjapparat där, smörjmedlet trängder ner i 
sprickan och förorsakar ytterligare spricktillväxt 

På grund av hög trafikintensitet så är det begränsad tid för underhåll. Underhåll nattetid är dyrare, 
mer riskbenäget och tar längre tid än underhåll som kan utföras dagtid.  

Det bör tas fram analyserad statistik om tågförseningar. Data från tågopertörena som förorsakar 
förseningar borde inhämtas, för att veta var förbättringsåtgärder är möjliga att sätta in. Även 
information till infrasturkturförvaltaren, för att göra det möjligt att ställa krav på att 
trafkoperatörena kör med fordon med rätt underhållsstandard. Järnvägen är ett system och för att 
kunna förbättra den så måste man veta vilka pusselbitarna är och hur de passar/inte passar in i 
varandra, åtminstone känna till huvudorsakerna till driftstörningar på fordon är viktig. Likaså att veta 
andra orsaker som påverkar, till exempel vilken anledning till att ett tåg är sen från avgångsstation. 
Därför är det viktigt att parterna börjar utväxla information till varandra om störningsorsaker och 
frekvens. 

Merförseningar på grund av dåligt spårläge är intressant att kolla mer på. Det skulle kunna vara 
lönsamt att bygga bort grundorsaken(geotekniska orsaker), istället för att spårikta ofta. Den 



 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
48 (54) 

 

 

geotekniska delen av banan är bra att undersöka mer, det är inte möjligt att generalisera om 
geoteknik utan det behövs personer med kunskap i ämnet. Merförseningar som berodde på varmt 
väder med föjld solkurvor borde undersökas. Då detta kan bero på att det är fel neutraliserat läge. 

Antal besiktningsanmärkningar och antal felanmälningar som presenteras i avsnitt 3.2 kan ge en 
antydan till vilka anläggningstyper och delar av banan som är utsatta men det behöver göras en 
koppling mellan antal och konsekvens(ekonomisk eller förseningsmässig konsekvens). Ett system 
som sammanställer kostnader och andra parametrar kan säga mycket mer.  

Enligt figur 26 och 33 så är det oroväckande att andelen månadsanmärkningar ökar, det kan bero på 
att i första hand det avhjälpande underhållet görs men att de inte mäktar med det förebyggande 
underhållet. De kanske klarar en tid med denna strategi, men sedan är det risk att förfallet ökar 
exponentiellt. Figur 28 och 35 visar att trenden är att det tar längre och längre tid att åtgärda 
månadsanmärkningar. Enligt figuren är det 70-80 % av månadsanmärkningar som går över tiden varje 
år på bandel 477(figur 29). Figur 36 visar en tydlig trend att antalet månadsanmärkningar på bandel 
476 som går över åtgärdstiden ökar. 

Orsaken till den stora ökningen av anmärkningar på kontaktledning år 2013 borde undersökas. Vilka 
åtgärder har gjorts på kontaktledningen utifrån anmärkningarna. Figur 27 och 34 visar att 
anmärkningarn på spårväxlar ökar på båda bandelarna. Orsaken till detta borde utforskas.  

Figur 30 visar att många fel på sträckan Nynärhamn-Ösmo, 69 av 82 felen är på omformarstation. Det 
bör sättas som mål att andelen störningar på Nynärhamn-Ösmo och Ts borde komma ner i samma 
volym som de övriga sträckorna. I den förra nulägesanalysen som handlar om bandel 119, där finns 
också en omformarstation som bidrar med åtskilligt många fel. Om detta ska accepteras borde 
ifrågasättas.  

En utförlig analys av spårväxlar borde göras för att se vilka spårväxlar som har mycket problem. Från 
Bessy kan data tas fram om vilka spårväxlar som har mest besiktningsanmärkningar av typ Akut och 
Vecka, samt från Ofelia antal felrapporter. Växel 102 i Högdalen på bandel 476 sticker ut med 19 
felrapporter och fem stycken besiktningsanmärkningar. Av de 19 felrapporterna uppges verkligt fel 
vara dålig kontakt(17 st), materialbrott(1 st) och ”ej möjligt att definiera”(1 st). Orsaken uppges vara 
ingen känd orsak(10 st), rost/ärgning(4 st), bristfälligt underhåll(1 st), komponent trasig(2 st), 
opåräknad mekanisk påkänning(1 st) och lossad detalj(1 st). Anmärkningarna är glapp i bult(1 st), 
skruv och mutter saknas(1 st), kontroll för 5 mm(1 st), skyddsjord defekt(1 st) och slitage(1 st). 

Problemområden av administrativ och organisatorisk art som har identifierats är 
underhållskontraktens utformning och rekrytering av erfaren personal. Gällande 
underhållskontrakten anges kontraktstiden och avsaknad av incitament som problem. En person 
uppgav vid intervjutillfälle att en förbättring skulle kunna vara omformning av underhållskontrakten 
och låta det bygga på tillgänglig tid i spår, då kan kvaliteten på underhållet förbättras.  
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5 Sammanfattning 
Denna nulägesanalys beskriver nuläget på järnvägsstråk 19 Nynäsbanan. Rapporten ger ett tum 
avtryck över dagsläget och de senaste fem åren genom att presentera sammanställd 
underhållsrelaterad historik samt återge information som har inhämtats genom intervjuer och samtal 
med olika aktörer som är representerade på banan.  

Stråk 19 Nynäsbanan innehåller två bandelar 476 och 477, där Nynäshamn utgör start- och 
slutdestination för stråket, utan vidare anslutning via järnväg. Större delen av bandel 477 är 
enkelspårig, 476 har dubbelspår. Bandel 477 är 32 km och 476 är 23 km, vilket gör att hela stråk 19 är 
55 km lång. Det pågår just nu dubbelspårutbyggnad på bandel 477, samt en ny station ska byggas på 
476. 

På Nynäsbanan är det relativt få tågoperatörer, nästan uteslutande pendeltågstrafik. Det 
förekommer även lite godstrafik. Det är positivt för förutsättningarna till att utföra underhåll på 
banan då det är lättare att omdirigera trafik med färre tågoperatörer. 

Trafikverket har inte ett centraliserat underhållssystem, utan det är flera olika system. 
Underhållentreprenören jobbar i Trafikverkets system. Tågleverantören, som också sköter 
underhållet för tågen har sitt egna underhållsystem. Transparensen och samarbetet har blivit bättre 
på senare tid, bland annat genom att parterna är överens om att tänka mer på resenärerna. Parterna 
säger uttryckligen att de är positiva till ökad samverkan och vill ha samarbeten som syftar till ökat 
datautbyte. Att få ut mer av den egna informationen genom att komplettera den med en annan parts 
information. Men det är en utmaning att kombinera olika datasystem och få dem att kommunicera 
med varandra.  

Problemområden av administrativ och organisatorisk art som har identifierats är 
underhållskontraktens utformning och rekrytering av erfaren personal. Gällande 
underhållskontrakten anges kontraktstiden och avsaknad av incitament som problem.  

Fakta och data om infrastrukturen är mer lätt tillgänglig då Trafikverket är en offentlig myndighet, 
medan fakta och data om fordon är svårare att samla in då trafiken är konkurrensutsatt, vilket 
medfört en del faktaluckor. 

Det är oroväckande att andelen månadsanmärkningar ökar, det kan bero på att i första hand det 
avhjälpande underhållet görs men att de inte mäktar med det förebyggande underhållet. De kanske 
klarar en tid med denna strategi, men sedan är det risk att förfallet ökar exponentiellt. Trenden är att 
det tar längre och längre tid att åtgärda månadsanmärkningar. På bandel 477 är det 70-80 % av 
månadsanmärkningar som går över tiden varje år. På bandel 476 syns en tydlig trend att antalet 
månadsanmärkningar som går över åtgärdstiden ökar. Orsaker till de infrastrukturproblemen som 
finns uppges vara hög trafikintensitet samt en åldrande anläggning.  

En stor del av merförseningsminuterna står på anläggningstypen ”felet försvann”, en stor del av 
felanmälningarna har ”ingen känd orsak”. På anläggningarna som har högst antal fel i Ofelia är felen 
av typen ”felet försvann”. Nyttan med ”felet försvann” bör ifrågasättas om man inte kan härleda det 
till grundorsaken. Alla felmeddelnaden som inte ger något svar på vad det egentliga felet, om det 
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fanns ett fel, är egentligen desinformation. Orsaken till den stora ökningen av anmärkningar på 
kontaktledning år 2013 borde undersökas. Vilka åtgärder har gjorts på kontaktledningen utifrån 
anmärkningarna borde följas upp. Anmärkningar på spårväxlar ökar på båda bandelarna, orsaken till 
detta borde undersökas.   
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6 Förslag på fortsatt arbete 
För att komplettera denna rapport så bör utförliga intervjuer göras med andra aktörer/myndigheter 
som är representerade på banan till exempel SL och Driftledningen. Även intervjuer med 
tågoperatörerna.  

Kolla mer på feltyper som inte har någon orsak eller att felet försvann. Merförseningsminuterna som 
står på anläggningstypen ”felet försvann”. Fel med ”ingen känd orsak”. De anläggningarna som har 
högst antal fel i Ofelia är av typen ”felet försvann”. 

Datakvalitet är ett förbättringsområde. Vid utsökning i till exempel BIS så kan fält ibland sakna 
information, till exempel om inläggningsår för räl. System används av flera entreprenörer/personer 
systemen blir inte bättre än hur man vårdar dem.  
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Bilaga 1. Parter 
• Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 
• Persontågs ansvar: SL 
• Operatörer: Stockholmståg, Green Cargo 
• Underhållsentreprenör, bana: Strukton 
• Tågunderhåll: Alstom Transport 
• Leverantörer: Alstom (Tågleverantör), Vossloh Nordic (Infrastrukturleverantör) 
• Ombyggnation dubbelspår: Peab (huvudentreprenör), WSP och ÅF infrastruktur (konsulter) 

Trafikverket 
Trafikverket (TRV) bildade 1 april 2010 och är underställd regeringen och ansvarar för långsiktig 
planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. TRV ansvarar också 
för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.  

TRV verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom 
bland annat upphandling av trafik. TRV har även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till 
svensk sjöfart. 

Trafikverket har ca 6500(2014) anställda med en omsättning på ca 47 Mdkr/år (2012) varav ca 26 
Mdr används till investeringar och ca 15 Mdr används till drift och underhåll. 

Vision: 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Verksamhetsidé: 

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i 
samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. 

Trafikverkets värderingar är:  

• Lyhördhet  
• Nyskapande 
• Helhetssyn 

[http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/] 

SL pendeltåg 

SL är en myndighet som har det övergripande ansvaret över Stockholms läns kollektivtrafik. SL är 
infrastrukturförvaltare och spårinnehavare på Tunnelbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan, 
Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Spårväg City samt Tvärbanan. Infrastrukturen har en 
övervakningscentral kallad driftledningscentralen. SL upphandlar trafiktjänster av entreprenörer som 
exempelvis Stockholmståg och detsamma gäller underhåll av infrastrukturen där Infranord AB och 
Strukton Rail är exempel på entreprenörer.  

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/
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[http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl/] [2015-08-05] 

 

Stockholmståg 

Bemannar SLs pendeltåg. Stockholmståg uppdrag mot SL innefattar trafik och bemanning, 
trafikinformation, underhåll och reperation av tågen, biljettförsäljning, service och städning på tåg 
och stationer.  

Samarbetspartners: ISS och Alstom Transport. 

Stockholmståg KB ägs av SJ AB. Ca 1300 medarbetare som arbetar med pendeltågstrafiken. 
Huvudkontoret ligger på Centralstationen i Stockholm. 

[http://www.stockholmstag.se/om-stockholmstag/] [2015-08-13] 

Green Cargo 

Levererar logistiklösningar och transporter till svenska företag. Affärsidé: Effektiv och hållbar 
järnvägslogistik för det svenska näringslivet. Green Cargo äger ca 400 lok och 5000 vagnar. Ca 2000 
anställda och en omsättning på ca 4,2 mdkr/år (2014). 

[http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/] [2015-08-05],  
[http://www.greencargo.com/sv/om-oss/foretagsfakta/] [2015-08-05]. 

Transporterar rötslam åt Boliden på Nynäsbanan, från Jordbro till Aitikgruvan utanför Gällivare. 

[http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/boliden-ger-green-cargo-fortsatt-
fortroende/] [2015-08-05]  

Strukton 

Strukton har 850 medarbetare i Sverige, verksamhetsområde Sverige och skandinavien. Det svenska 
bolaget ingår i koncernen Strukton Rail med som har ca 4000 anställda och verksamhet i sex länder i 
Europa. Järnvägskoncernen ingår i Strukton group som är ett holländskt infrastrukturbolag,  

Strukton har underhålls kontrakt på Nynäsbanan sedan 1 oktober 2014. Kontraktet gäller 
totalentreprenad för banteknik, el kontaktledning och signalsystem och löper fem år.  

[http://www.strukton.se/nyheter/2014/strukton-underhaller-nynasbanan-och-vastra-stambanan/] 
[2015-08-05] 

Exempel på tjänster som Strukton levererar: vegetationsröjning, halkbekämpning, mätning, 
komponentbyten, snöröjning och övriga vintertjänster.  

Enligt Strukton har trafikverket en avgörande roll att spela i skicket och driften av järnvägen. De 
tycker att vid upphandling ska förmågan att leverera kvalitet spela en mer avgörande roll än lägst 
pris. Struktons linje är att vara positiva till ökad samverkan inom järnvägen.  

[http://www.strukton.se/test/sa-har-tycker-vi/] [2015-08-05] 

Alstom 

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl/
http://www.stockholmstag.se/om-stockholmstag/
http://www.greencargo.com/sv/Om-oss/
http://www.greencargo.com/sv/om-oss/foretagsfakta/
http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/boliden-ger-green-cargo-fortsatt-fortroende/
http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/boliden-ger-green-cargo-fortsatt-fortroende/
http://www.strukton.se/nyheter/2014/strukton-underhaller-nynasbanan-och-vastra-stambanan/
http://www.strukton.se/test/sa-har-tycker-vi/
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Totalt ansvarar Alstom nu för underhållet av 219 tåg i Sverige. Antal medarbetare i Sverige 
(Transportbolaget): 355. Antal medarbetare totalt för Alstom Sverige: drygt 1 000 (Transport är 
inkluderade i dessa). 

Alstom är en tågleverantör som levererar tåg som trafikerar Nynäsbanan, alltså Stockholms 
Pendeltågstrafik. SL är tågoperatören. Alstom tog över underhållsverksamheten av Stockholms 
pendeltåg i Bro, Södertälje och Älvsjö i juni 2011 med ett kontrakt på 5 år.  

Huvudorter i Sverige: Stockholm (huvudkontor och Transport), Växjö (Power), Norrköping (Power), 
Västerås (Power och Grid). Tågdepåer: Södertälje (underhåll), Bro (underhåll), Älvsjö (underhåll), 
Umeå (garanti), Tillberga (garanti), Helsingborg (garanti), Göteborg (garanti), Boxholm (underhåll) 
and Falköping (garanti).  

[http://www.alstom.com/se/countries/sweden/press-kit-norrlandstrafiken/alstom-transport-i-
sverige/] [2015-08-05] 

Alstom har ett eget Cloud system som de samlar in data till och beräknar via algoritmer när underhåll 
av hjul, bromsar, kontaktskena samt tågets ytskikt ska ske. HealthHub presenterades på InnoTrans i 
Berlin hösten 2014. Enligt Alstom så ska den första versionen av HealthHub med TrainScanner vara i 
drift i slutet av 2014. 

Iden med HealthHub är att växla från det traditionella sättet att göra underhåll som baseras på körd 
sträcka till ett tillståndsbaserat underhåll. Enligt Alstom kan upp till 15 % av materialkostnaden 
sparas genom att använda detta tillståndsbaserade underhåll som ger information om när exakt 
komponenter behöver bytas. 

Alstom har även ett annat projekt som heter TrackTracer som ska leverera tillståndsinformation om 
spår och banområde, det ska användas som beslutsunderlag för underhåll av banan 

TrainScanner som lanserades 2006 tar in data om tågen med hjälp av kameror. Samlar information 
om hjul, bromsar, kontaktskena samt tågets ytskikt. 

[http://www.alstom.com/se/press-centre/2014/9/alstom-lanserar-healthhub-ett-innovativt-verktyg-
for-forutsagbart-underhall/] [2015-08-05] 

 

Vossloh Nordic 

Vossoh Nordic Swith Systems består av två företag, Vosslo Cogifer Finland samt Vossoh Nordic Swith 
Systems i Sverige. Verksam inom spårväxlar och spårteknik. Det är en nordisk koncern med 
tillverkning på två orter i Sverige samt i Finland och Danmark. 

Vossoh Nordic Swith Systems AB har i nuläget 190 st anställda.  

Kunder är bland annat Trafikverket och SL infrateknik.  

[http://www.vosslohnordic.com/web/page.aspx?refid=2] [2015-08-13] 

Ombyggnation dubbelspår PEAB 

http://www.alstom.com/se/countries/sweden/press-kit-norrlandstrafiken/alstom-transport-i-sverige/
http://www.alstom.com/se/countries/sweden/press-kit-norrlandstrafiken/alstom-transport-i-sverige/
http://www.alstom.com/se/press-centre/2014/9/alstom-lanserar-healthhub-ett-innovativt-verktyg-for-forutsagbart-underhall/
http://www.alstom.com/se/press-centre/2014/9/alstom-lanserar-healthhub-ett-innovativt-verktyg-for-forutsagbart-underhall/
http://www.vosslohnordic.com/web/page.aspx?refid=2
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PEAB har totalentreprenad på utbyggnaden av dubbelspår sträckan Hemfosa-Tungelsta på 
Nynäsbanan. Kontraktssumman uppgår till ca 229Mkr.  

Ingår även bygge av två järnvägsbroar, två gång och cykelbroar samt ny station på perrongen i 
Tungelsta. 

Start december 2014 och beräknas vara klart i slutet under 2017. 

PEAB har en omsättning överstigande 43 miljarder kronor och 13000 anställda. 

[http://news.cision.com/se/peab/r/peab-bygger-dubbelspar-langs-nynasbanan,c9683577] [2015-08-
05]  

http://news.cision.com/se/peab/r/peab-bygger-dubbelspar-langs-nynasbanan,c9683577


 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
1 (13) 

 

 

Bilaga 2. Intervjusammanställning 
Intervjusammanställning över intervjuerna som har gjorts under projektet. Vilken befattning och 
företag som personerna jobbat på framgår av tabellen nedan. Svaren under infrastrukturförvaltare är 
en sammanställning av de olika personerna som intervjuades från Trafikverket. 

Part Företag Befattning 

 

Infrastrukurförvaltare 

 

Trafikverket 

Underhållsingenjör 

Projektingenjör 
 

Underhållsentreprenör 
infrastruktur 

Strukton Platschef 

Infrastrukturleverantör Vossloh Produktutvecklare 

 

Problem 

1. Vilka problem har ni på stråk 19? 
 
Infrastrukturförvaltare: 
Det är gammal anläggning som är renoverad på 90 talet. Det är en åldrande anläggning och 
har problem relaterat till ålder. En del banunderbyggnadsproblem och spårlägesproblem. 
Tung trafik över plankorsningar samt salt och sand som kommer upp på banan. 
 
En del problem med buller i Nynäshamn-området 
Sårig räl på vissa sträckor(headchecks och spalding), gropar i rälen. Sprickor. Bitvis har det 
gått lite för långt och en del räl byten behövs.  

 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Delvis har renoveringar/reinvesteringar gjorts på olika delar, så det finns olika problem-bilder 
att se på pga. olika kvalitet och standard. Bandel 477 har enkelspår och är känsligare för 
störningar. 
 
Markförhållanden är något kämpig, en del sättningar och spårlägesproblem med 
anmärkningar.  
 
Infrastrukturleverantör: 
- 
 

2. Vem äger problemen? Går de att åtgärda? Vad kostar det? 
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Infrastrukturförvaltare: 
En blandning. Trafikverket äger banan och det är vårt material som ligger där. Trafikverket 
äger dom flesta av problemen. Problemen går att åtgärda.  
 
Osäker på kostnader. I år har vi försökt avsätta fem miljoner för ytterrälsbyten på de värsta 
sträckorna. 

 

Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Anläggningsägaren, Trafikverket har ett ägaransvar.  

 
Strukton har totalentreprenad, så har Strukton ansvar för underhåll, kan ses som att Strukton 
äger dom anmärkningar och utförandet inom kontraktet.  
 
Vi gör inte reinvesteringar, jobbar bara med det som är driftsatt.  
 
Svårt att säga kostnader, vissa moment är ersättningen en klumpsumma 
(säkerhetsbesiktningar på samtliga delar, BEST) 

Infrastrukturleverantör: 

Infrastrukturförvaltaren/Entreprenören beroende hur underhållskontraktet ser ut.  

 
3. Vad beror problemen på? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Hög trafikintensitet, kvartstrafik(476) på stora delar av banan samt lite godståg. 
Halvtimmestrafik på 477.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Delar som inte är ombyggda, ålder. Livscykeln börjar ta slut. 
Gammal teknik kan vara en del, t ex plankorsningar.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Min bedömning är att växeln brytas ned för mycket. Den troligtvis största orsaken till detta är 
att det är väldigt svårt att få tillräckliga disptider i spår för att kunna utföra ett ordentligt 
underhåll. Nedbrytningen går förbi gränsen för att ett återställande av den tekniska nivån 
inte längre är möjlig. Vi förordar att göra större insatser istället för mindre punktinsatser.  
 
Om man låter makadamen brytas ned för mycket, så ökar slitaget på växeln. Vi förordar att 
även göra makadambyte vid spårväxelbyte.  
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4. Vad kostar felen er? Felavhjälpning? (avhjälpande underhåll, driftstörningar, ev. 
tågförseningar) 
 

Infrastrukturförvaltare: 
Kan ta fram siffror senare, i alla fall senaste halvåret.  
Det är inte direkt några stora tågförseningar på stråket i alla fall.  

 

Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
För vår del är Felavhjälpning en större kostnad. Men beror lite på hur kontraktet är utformat.  
 

Infrastrukturleverantör: 
Ingenting.  
 

5. Kapacitetsförluster/produktionsförluster pga. problemen? 
 

Infrastrukturförvaltare: 
- 

Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
- 

Infrastrukturleverantör: 
-  
 

 

Underhåll 

6. Vad gör ni för att öka kapaciteten och minska störningarna? 
 
Infrastrukturförvaltare: 
Förutom dubbelspårutbyggnaden, så inriktar vi oss på drift och underhåll på att minska 
störningarna. Utifrån säkerhet och underhållbesiktning gör vi åtgärder. Försöker identifiera 
problemområden med hjälp utav data från mätvagnar. Ytter räl byte för att minska risken för 
rälsbrott, spårriktning ingår i underhållskontraktet. Spårslipning med jämna intervall för att 
försöka förlänga livslängden på rälerna.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Allmänt talas om att jobba med ett förebyggande underhåll.  
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I praktiken i dagsläget pga. Anläggningens skick så utförs ett avhjälpande underhåll där 
resultatet av besiktningsanmärkningar ligger till grund för dom åtgärder som görs.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Utveckling av våra produkter. 
 

7. Hur mycket underhållstider finns det? (schemalagt underhåll) 
a) Bana? 
b) Tåg/vagnar? 
 
Infrastrukturförvaltare: 
Det finns inte så mycket underhållstider. Det är ofta svårare att få underhållstider på sträckor 
med enkelspår(477).  
Har ingen insyn i underhållstider för tåg/Vagnar.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Generellt vill vi ha mer tider för underhåll.  
Akut-tider fås alltid om något går sönder.  
Nynäsbanan är begränsad med anledning av hög trafik och enkelspår.  
Ett år innan lämnas in en förfrågan(BAP) och det är då trafiken kan ändras om.  
13 veckor innan går det att få ändringar i trafiken. Annars är det bara trafikfria tider som är 
tillgängliga, uteslutande på natten.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Trafiken på Nynäsbanan tillåter 4 timmar nattetid. 

 
8. Vem utför underhållet? 

a) Bana? Inhyrd el svets osv.  
b) Tåg/vagnar/hjul 
 
Infrastrukturförvaltare: 
Strukton, med start från oktober 2014. 
 
SL äger vagnarna, Stockholmståg som trafikerar, Alstom har byggt dom. Stockholmståg 
underhåller tågen. 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Struktons egna personal, samt inhyrda resurser(som arbetar under Struktons arbetsledning, 
exempelvis svetsare och eltekniker) 
 
Infrastrukturleverantör: 
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Strukton.  
Vi skickar bara ut folk i samband med erfarenhetsdrifter av nya/förändrade produkter eller i 
samband med reklamation.  
 

 
9. Hur är underhållsmässigheten på anläggningen/fordonen?  

 
Infrastrukturförvaltare: 
Korta sammanhängande tider för underhåll då det är mycket trafik. Om längre tid behövs så 
måste vi planera i BAP nått år före, för att kunna planera om trafiken.  
Men det är relativt många tillfartsvägar och få operatörer(lättare att stänga av med få 
operatörer), samt måttliga hastigheter på banan.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Anläggningen är något utspridd på stråk 19, en mer koncentrerad anläggning kan vara lättare 
att underhålla logistiskt sett.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Sämre på äldre på växelsortimentet. Bättre i nya växlar, mer lättarbetade komponenter och 
modulbaserade komponenter.  

 
10. Hur kan den förbättras? 

   
Infrastrukturförvaltare: 
Om behovet var mer tillståndstyrt och mer tidsanpassat så skulle vi få ett effektivare 
underhåll.  
Mer tillfarts vägar för tvåvägsfordon. Att inte bygga bort uppställning spår/sidospår för att 
kunna ställa upp trasiga tåg och arbetsfordon. Då har man närmare till arbetsplatsen och inte 
lika lång transport tid. Ger mer verklig tid i spår.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Skulle i så fall kräva mer omfattande ombyggnad, så det är en fråga om det behovet finns.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Modulbaserade produkter. För lättare underhåll.  

Vi ser potential i att likrikta arbetsprocesser, att standardisera arbetssätt är ett viktigt steg.  

 
11. Vilken underhållsstrategi använder ni? Och hur är dessa fördelade? 

a) Förebyggande med förutbestämda intervaller (antal tåg/km/ton/tid) 
b) Tillståndsbaserat 
c) Avhjälpande 



 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
6 (13) 

 

 

 

Infrastrukturförvaltare:  

Signal har en del tidstyrda intervaller på hur dom ska göra. 

Finns en del åtgärder och besiktningar som planeras utifrån vilken klass banan har, vilket 
tonnage och hastighet. (B5 B4 etc., besiktas 5 el 4 ggr/år). 

Så en del kan ses som tids styrt.  

 

Underhållsentreprenör Infrastruktur:  

Det är en blandning, en del objekt är tidsbestämda t.ex. ställverk, växelöversyn. 

Största delen är tillståndsbedömda, speciellt ban-delen. 

 

Infrastrukturleverantör: 
- 

12. Vad har ni för underhållsmål? Hur följer ni upp dem? 
 

Infrastrukturförvaltare: 
Första målet är att inga besiktningsanmärkningar ska gå över åtgärdstiden.  
 
En säker och robust anläggning, finns väl formulerade underhållsmål. 
 
Vi ska gå från avhjälpande till förebyggande, minska dom akuta besiktningsanmärkningarna. 
Finns dock inget satt mål med hur många besiktningsanmärkningar det ska minska till 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Målet är först och främst att få en robust anläggning. 
 
Få ner dom akuta felen, dom fel vi får in försöker vi analysera och se till att inte samma 
problem återkommer genom att föreslå en större åtgärd till Trafikverket. 
 
T.ex. är ”Felet försvann” ett intressant problem, om ”Felet försvann” händer tre gånger så 
har man ett problem.  
 
Infrastrukturleverantör: 
- 

 
13. Vilka underhålls- och planeringssystem använder ni idag? 
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Infrastrukturförvaltare: 
Optram, Bessy, Bis, DS-Analys, 0felia och Lupp.  Inget planeringssystem.  
 
Finns något som heter PPU, Projekt Platsen Underhåll som används i planerings och 
uppföljningssyfte. Följer upp projektplanen från entreprenören.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Vi jobbar i trafikverkets system, främst Bessy, 0felia. 
 
Infrastrukturleverantör: 
- 

 
14. Hur används dessa? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Det är entreprenörerna som använder systemen, jag kollar i dom. 
 
Spåriktningsmätning läggs in i Optram av entreprenören.  
0felia, felanmälningssystem.  
 
Lupp samlar från dom andra systemen. 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
- 

Infrastrukturleverantör: 
- 

 
15. Har ni underhållshistorik för de åtgärder ni gjort på anläggningen/fordonen under dess 

tekniska livslängd? 
 

Infrastrukturförvaltare: 
Det sparas i ovanstående system.  
 
Finns ingenstans som historik samlas, man får gå och kolla upp i olika delar. 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Det är meningen att i RUFUS ska spara UH-historik.  

 

Infrastrukturleverantör: 
- 
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16. Sparas underhållshistoriken? Hur nyttjar ni den? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Den nyttjas, framförallt för att följa ekonomin.  
 
Används vid händelser för att ge information, inte annars.  
 

Spårriktning och spårslipning historik nyttjas för att se vilka intervall vi har.  

Annat baserat på väldigt lokal kunskap 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
- 
 
Infrastrukturleverantör: 
- 

 
17. Hur skulle detta kunna förbättras/vidareutvecklas? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Att få allt samlat på ett ställe, med åtgärder. Så att man kan följa flödet. T.ex. att kunna se 
verkan vid byte av en komponent. Att kunna koppla byte av en komponent, mot platsen och 
felet.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Trafikverket bör ta ett större ansvar.  Dom är anläggningsägare och bör ha bra koll på sin 
anläggning.  
 
Systemet blir inte bättre än vad man vårdar det. Det är många som använder systemet, så 
kvalitén på informationen som finns är varierande.  
 
Infrastrukturleverantör: 
- 

 
18. Medför orunda hjul stora problem?  

 
Infrastrukturförvaltare: 
Det vet vi inte, vi har inte koll på orunda hjul. Det påverkar rälen men det är en fråga om i 
vilken omfattning. Bullermässigt och komfortmässigt är det negativt. 
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T.ex. så vet vi inte om träffbilden av smörjningsapparaterna är kompatibel med hjulens 
slipning. 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Det förekommer, men det är inget som sticker ut.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Ja det medför problem. All mekanisk kraftpåverkan bryter ned växlar oavsett hur det 
uppstår. Den påverkan hjulplattor ger kan jämföras med de krafter som uppstår vid 
komponenter i spårväxeln där hjulet förflyttas från en räl till en annan, exempelvis 
korsningar, vilket ger upphov till kraftiga belastningsökningar. 

 
19. Är det säsongsberoende? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
- 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Osäker.  
Infrastrukturleverantör: 
- 

 
20. Har ni övervakningssystem? Uppföljningsstatistik? Felstatistik? Besiktningssystem? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Vet inte om det finns detektorer på sträckan, använder dom inte i så fall.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Nej 
 
Infrastrukturleverantör: 
Survaig – Driftövervaknings system. 
Systemet kan lagra data som kan analyseras och hjälpa till att besluta när underhåll bör 
göras.  

 
21. Hur används de? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Får inte någon direkt information från detektorer. Det är driftledningen som får information 
från detektorerna.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
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- 
Infrastrukturleverantör: 
Mäter strömkonsumtionen. Förändrad strömförbrukning kan indikera fel. 

 Mäter krafter i växeln. 
 Mäter låskrafter. 
 Mäter temperatur i rälen.  

 
22. Hur skulle de kunna förbättras och vidareutvecklas? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Jag tycker det verkar intressant med ombords system för att få en kontinuerlig 
spårlägesmätning.  

 
Jag tror att koppla ihop alla system för att kunna se allt samtidigt, för att få en översikt är 
väldigt bra.  

  
Vidare är alla uppgifter och data som kan användas för att förebygga skador intressanta. 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Det skulle vara bra med mer övervakning/tekniska hjälpmedel, t.ex kanske POSS systemet 
skulle kunna hjälpa till.  
Infrastrukturleverantör: 
Jag tycker att kameran är spännande. Kamera i kombination med sensorer skulle vara 
användbart. Om man ser något visuellt fel med kameran kan man skicka rätt personal, och 
spara tid och resurser.  
 
Det finns en produkt som är en kraftig växelvärmare som Trafikverket utvecklar tillsammans 
med en entreprenör.  
 

23. Vilka förbättringar av systemet/systemen kan förkorta feltiderna? 
 

Infrastrukturförvaltare: 
Överlag borde det vara bra med mer hjulskadetektorer strategiskt placerade i 
Stockholmsområdet för att fånga upp hjulplattor.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
- 
Infrastrukturleverantör: 
Kameran i kombination med växelvärmare. Om man ser att det är is i växeln med kameran så 
kan man fatta ett snabbare beslut att slå på växelvärmen.   
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24. Gällande besiktning, hur utförs den? Hur ofta? Av vem? 
 

Infrastrukturförvaltare: 
Den maskinella, OFP, gör en entreprenör. 
Säkerhets och underhållsbesiktning gör banentreprenören(Strukton) 
Infranord gör spårlägesmätning och rapporterar i Optram.  
 
Dom allra flesta ligger som B4, B5. Sex gånger om året gör säkerhetsbesiktning, en gång om 
året gör underhållbesiktning. Föreskrifter styr hur ofta som OFP görs. Spårlägesmätning görs 
efter en årsplan.  
 
Två år sen gjordes en riktad besiktning av räler på Nynäsbanan, det är något som vi gör 
ibland, att vi går in och kollar på en specifik komponent. Om information finns om problem, 
så kan vi få en bättre uppfattning på en lång sikt vad som behöver göras. Dessa rapporter 
finns inte i Bessy.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Besiktningar utförs enligt en förutbestämd besiktningsplan som trafikverket överlämnar. 
 
Det finns olika klasser B1 till B5 och det är hur många gånger man ska göra besiktningar per 
år på objekten, det beror på t.ex. trafikintensitet och tonnage.  
 
Besiktningarna utförs av besiktningsmän som går efter spåret och gör besiktningar.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Entreprenören, vi får inte del av besiktnings information.  

 
25. Samlar ni in tillståndsdata? Vad gör ni med den informationen iså fall? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Besiktningarna ligger i Bessy. 
OFP ser vi bara om det är ett fel.  
Strix(IMV) finns i Optram.  
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Tillståndsdata samlas in från besiktningarna.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Nej, i produktutveckling kan det förekomma.  
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26. Vilka mätbara värden kan användas i ePilotStockolmsyd som nyckeltal för att mäta 
förbättringar och föra statistik? 

 
Infrastrukturförvaltare: 
Spårläget(QS-talet), Besiktningsanmärkningar, Ekonomi, Räl slitage, spårvidden(kan ge en 
indikation om isolatorerna ger vika), spårväxlar(för att öka livslängden på korsningarna) 
Kan vara intressant med Tågstörningsminuter, tågstörande fel och antal tågstörningar. 
 
Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Spårväxlar. Prioriterade växlar kan ge stora driftsstörningar vid problem.  
 
Infrastrukturleverantör: 
Ofelia rapporter och Förseningsminuter. 

 
27. Övrigt av intresse  

 
Infrastrukturförvaltare: 
Vi har inte en riktigt uttalad underhållstrategi, vi har väl formulerade texter om vad vi ska 
göra men dom säger egentligen ingenting. Jag tycker inte att vi har en riktig 
underhållstrategi.  
 
Förutom överlåtande besiktning 2014 så har vi haft högt fokus på Besiktningsanmärkningar 
år 2014, så alla områden borde öka med besiktningsanmärkningar. Ett projekt drog igång 
januari 2014, projektet gick ut på att åtgärda alla besiktningsanmärkningar, och det handlade 
om urspårningar som varit samt efter uppmärksamhet i media blev det ett stort fokus på 
besiktningsanmärkningar ITC, Infra Tech Consulting gjorde den oberoende överlåtande 
besiktningen 2014.  
 
2014 kom mätvagnskörningarna i BESSY och det ökade besiktningsanmärkningarna. M-
besiktningstyp står för maskinell-besiktning. Data från vagnarna gås igenom och man lägger 
in som besiktningsanmärkningar. Ligger på komponent Räl. Filtrera på M ”Mätning” så fås 
mätresultat.  
 
Den faktiska hastigheten är inte alltid överstämmande med den hastigheten som man får 
köra överallt. Det har en viss betydelse för slitage. Om vi t.ex. projekterar en kurva med räl 
förhöjning för 130 km/h, men om 80 % av alla tågen bara kör 90 km/h i kurvan för att dom 
ska stanna bara en bit efter kurvan, eller att dom bromsar in tidigare av någon anledning så 
stämmer inte räl förhöjningen. Då är det kanske egentligen fel räl förhöjning.  
 
Det är ganska likartad trafik på stråket, mest persontrafik(en operatör), väldigt lite godstrafik.  
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Underhållsentreprenör Infrastruktur:  
Strukton har ett övervaknings-system som heter POSS, det används på andra ställen i 
Sverige, som information tas från och hjälper till med underlag om underhålls åtgärder.  

 
Att få nyckeltal så att man kan kolla på vilka komponenter som behöver prioriteras.  
 
Vi som underhållsentreprenörer behöver ett bra verktyg att jobba med.  
 
Underhållskontraktens tid kan spela roll för vilka investeringar som är möjliga att göra.(t.ex. 
maskinpark) 
 
Att få tag på erfaren personal är ett problem, många olika kategorier är svårt att rekrytera 
inom, det är ett känt problem i branschen.  
 
Transparensen och samarbetet med tågoperatörerna har blivit bättre på senare tid, vilket är 
en positiv utveckling.  

 

Infrastrukturleverantör: 
Prefabricering av spårväxlar arbetar vi med. Genom att centralisera produktionen(montaget) 
så kan vi behålla kompetens och säkra kvaliteten på produkten. Det hjälper även till med 
problemet med att få tag på erfaren personal.  
 
Vi har ett tekniskt center i Frankrike som jobbar med produktutveckling.  
Vossloh Nordic Switch Systems AB har verkstad i Ystad, Örebro och en i Finland. Kontor i 
Stockholm med ett par medarbetare. Även ett kontor i Danmark.  
 
Om underhållskontrakten omformas och bygger på tillgänglig tid i spår så kan man förbättra 
kvaliteten på underhållet.  

 
Survaig. Vosslohs driftstörningssystem.  
 
Ny växelgeneration, 60E växel. Stora skillnaden är att den har lutande räl(samma som på 
linjen för att minska slitage genom att kontaktytan mellan hjul och räl bibehålls), elasticiteten 
har förbättrats. Undersliper-pads (gummimatta) minskar nedbrytningstakten på makadamen. 
60E växlarna består av ett antal produkter i olika kontrakt som bakats ihop till ett större 
paket och blivit Trafikverkets nya spårväxelstandard.  
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Bilaga 3. Instruktioner för trafikverkets system 
Dessa instruktioner är tänkta att fungera som ett komplement till Trafikverkets egna 
användarmanualer för systemen 0Felia, Bis, Lupp, Bessy och Optram som går att finna på; 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/System-verktyg-och-tjanster-for-
jarnvagsjobb/ (2015-08-13) 

0Felia 
Version 7.5.00 (instruktion senast uppdaterad 29/6 2015) 

Utsökning av felrapporter; 

1. Starta och logga in i 0Felia 
2. Tryck på ”enkel sökning med exportmöjlighet till Excell”  
3. Skriv in bandel, datum och tryck på sök 
4. Tryck på ”exportera alla fält på felrapporten”  

Notis: Tänk på att slutdatum är ”fram till” och inte ”fram till och med”.  

BIS 
Version 14.8.0 (instruktion senast uppdaterad 29/6 2015) 

Utsökning av Bis-data med rapportgeneratorn; 

1. Starta och logga in i Bis 
2. Gå till Arkiv  Rapportgenerator 
3. I ”Sökområde” tryck på ”lägg till” 
4. Välj exempelvis ”bandel” 
5. I ”kolumner i rapporten” tryck på ”lägg till”  
6. Lägg till exempelvis ”Ballast”  
7. Tryck på ”Beställ” 
8. Tryck på ”visa resultat”  
9. Tryck på ”exportera till Excell”  

 
Utsökning av bandelslängd; 

1. Tryck ”Arkiv”  Spårnätskarta 
2. Zooma in bandel av intresse och klicka 
3. Klicka på bandel i fönstret som öppnas 

 
Alternativ till rapportgeneratorn; 

1. Välj sök  ”sök objekt” 
2. Skriv in bandel och välj objekttyper 
3. Klicka på ikonen ”beställ sökning”  
4. Klicka på ikonen ”Exportera till Excell”  

 
Lupp (SAP) 
Version 14.1.4.1484  (instruktionen senast uppdaterad 29/6 2015) 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/System-verktyg-och-tjanster-for-jarnvagsjobb/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/System-verktyg-och-tjanster-for-jarnvagsjobb/
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1. Öppna Lupp hemsida och logga in 
2. Klicka på ”applikationer” och välj ”web-intelligence”  
3. Klicka på ikonen ”öppna meny” 
4. Tryck på ”gemensamma mappar”   Lupp  Rapporter 
5. Tryck på ”underhållsinformation” 
6. Tryck på ”infrafel och tågstörande fel” 
7. Välj ”merförsening 5 min” 
8. Välj bandelar 
9. Välj datum 
10. Tryck OK 

 
Bessy 
Version 7.6.2 (instruktionen senast uppdaterad 30/6-15) 

Ta fram ett besiktningsarkiv; 

1. Starta Bessy 
2. Arkiv  Öppna Besiktningsarkiv 
3. Välj bandel 
4. Skriv in datum och tryck ”sök” 
5. Tryck på ”arkiv”  Skapa/beställ  Excell ark 

Notis: Max 5000 resultat kan visas 

Ta fram åtgärder som gjorts; 

1. Arkiv  Öppna  Besiktningsanmärkningar 
2. Klicka i bandel 
3. Välj datum 
4. Klicka ur ”ej behandlad”  
5. Klicka på sök 
6. Arkiv  skapa/beställ Excell ark 

 
Optram 
version 5.0.47.0 (instruktionen senast uppdaterad 13/8 2015) 

Ta fram Q- och QS-tal efter 2012 för en bandel; 

1. Öppna Optram 
2. Välj bandel 
3. Under fliken ”vy”  Välj ”ny vy” och ”händelsediagram 
4. Egenskaper för händelsediagrammet öppnas. Under fliken ”generell” klicka i ”spår måste 

väljas”, ”Visa y-axel” och ”historik”. Välj sedan ”Anpassat datumintervall” och ange datumet 
som ska visas  

5. Under fliken objekt välj ”SPL Statistik StdAvvikelser Hel km” 
6. Tryck på ”ok” och markera sedan det spår som är av intresse. Information visas nu i det 

händelsediagram som du skapat. 
7. För att exportera data till Excell; Markera händelsediagrammet och högerklicka  ”tabellvy” 
Exportera. 
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Ta fram K- och Q-tal för en bandel; 

1. Öppna Optram 
2. Välj bandel 
3. Under fliken ”vy”  Välj ”ny vy” och ”händelsediagram 
4. Händelsediagrammet öppnas, under fliken ”generell” klicka i ”spår måste väljas”, ”Visa y-

axel” och ”historik”. Välj sedan ”Anpassat datumintervall” och ange datumet som ska visas 
5. Under fliken objekt välj ”SPL, KQ km sträcka” 
6. Tryck på ”ok” och markera sedan det spår som är av intresse. Information visas nu i det 

händelsediagram som du skapat. 
7. För att exportera data till Excell; Markera händelsediagrammet och högerklicka  ”tabellvy” 
Exportera  

 

Notiser;  

• Globalt datumintervall kan användas då man vill att ha ett gemensamt datumintervall för 
alla diagram som skapas.  

• Det går att skapa flera olika typer av diagram under fliken ”vy” men alla går inte att 
öppna i tabellvy och därmed heller inte att exportera till Excel.  

• Under fliken ”arkiv” så går det att spara de inställningar som har använts. 
• Det går att välja vilka mätningar som ska användas direkt i Optram genom att klicka på 

ikonen ”välj mätningar”. I de tillvägagångssätt som har beskrivits ovan så har alla 
mätningar för en viss period valts, vilka senare har sorterats i Excel.  
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Bilaga 4. Faktablad 
 

 

 

 

  

Faktablad för 
järnvägstrafik 
på stråk 19  

Augusti 

2015 
Detta faktablad har upprättats för att sammanställa resultatet från 
delprojktet ”Nulägesbeskrivning” som beskriver hur drift och underhåll av 
järnvägssytemt såg ut före start av ePilot. Målet  är att faktabladet skall vara 
ett levande dokument i vilket resultatet av de förbättringsprojekt som 
genomförs skall kunna mätas och redovisas samtidigt som mätbarheten ska 
ökas. 

Faktabladet innehåller trafikuveckling, kapacitetsuttag, beskrivning av 
teknika system, aktuellt läge fär informationsutbyte, tillgängliga 
underhållsleverantörer, aktuell och historisk problembild, befintliga mätetal 
samt ett antal förslag på nya mätetal, t.ex.för åtgärd – effekt  mätning. 
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Faktablad Nynäsbanan 
 

 

 

 

Versionshistorik 
V0.1 2015-08-20 Utkast 1 Påbörjat utkast med förslag på innehåll. 
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Inledning 
Trafikverkets satsning på ePilotStockholmSyd som har målsättningen att implementera resultat av 
forskning och utveckling, öka förutsättningarna för att utbyta underhållsdata mellan alla parter inom 
järnvägsdriften och att hitta möjliga arbetsrutiner för detta. Syftet med nulägesanalysen är att ge 
underlag till projektet ePilotStockholmSyd för att kunna göra rätt urval av förbättringsåtgärder för 
hela järnvägssystemet. 
 
Trafiksituation 

Data för antalet tågpassager vid fyra olika växlar mellan perioden juni 2014 och Maj 2015 har 
hämtats från DS-Analys och sammanställts I tabellen nedan. 

Bandel Växel j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 j-15 f-15 m-15 a-15 m-15 
476 U 102 V 1284 767 1862 1757 1888 1629 917 486 666 442 2040 2166 
476 U 102 H 26 23 27 21 16 53 33 10 28 12 1822 2249 
476 N 132 V 16 3 5 22 7 3 12 11 5 6 1721 2116 
476 N 132 H 582 224 575 712 587 435 1083 469 612 324 2222 2447 
477 E 131 2020 2021 2121 2283 2292 2191 2238 2213 2055 2233 2164 2237 
477 E 101 2015 2019 2117 2230 2291 2192 2236 2209 2059 2245 2150 2240 

Tabell 12. Tågpassager per växel. 

 

Kapacitetsuttag 

Enligt Trafikverkets rapport Järnvägens kapacitet 2014 (Trafikverket 1) är kapacitetsutnyttjandet på 
sträckorna Älvsjö-Västerhaninge, Västerhaninge-Tungelsta och Tungelsta-Nynäshamn <= 60 %.  

Då det gäller kapacitetsbegränsningar är de små mellan Älvsjö och Tungelsta men medelstora mellan 
Tungelsta och Nynäshamn, vilket åskådliggörs i bilden nedan. 
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Figur 38. Kapacitetsbegränsningar hösten 2014. Grön färg = små, gul färg = medelstora [Järnvägens kapacitet 2014, 
Trafikverket] 

Parter 

På stråk 19 finns följande aktörer representerade (för mer information, se bilaga 1), 

• Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 
• Persontågs ansvar: SL 
• Operatörer: Stockholmståg, Green Cargo 
• Underhållsentreprenör, bana: Strukton 
• Tågunderhåll: Alstom Transport 
• Leverantörer: Alstom (Tågleverantör), Vossloh Nordic (Infrastrukturleverantör) 
• Ombyggnation dubbelspår: Peab (huvudentreprenör), WSP och ÅF infrastruktur (konsulter) 

Informationsutbyte 

Med hjälp av e-verktyg i ePilot119 ska en plattform byggas upp som medger informationsutbyte. 
Tabell nedan anger parternas förslag på Nyckeltal som kan användas, från intervjuer.  

  
Part Förslag på nyckeltal 

Infrastrukurförvaltare Spårläget(QS-talet), Besiktningsanmärkningar, 
Ekonomi, Räl slitage, spårvidden(kan ge en 
indikation om isolatorerna ger vika), 
spårväxlar(för att öka livslängden på 
korsningarna) 
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Kan vara intressant med Tågstörningsminuter, 
tågstörande fel och antal tågstörningar. 
 

Underhållsentreprenör infrastruktur Spårväxlar. Prioriterade växlar kan ge stora 
driftsstörningar vid problem.  
 

Infrastrukturleverantör Ofelia rapporter och Förseningsminuter. 

 
Teknisk standard bana 

Stråk 19 Nynäsbanan innehåller två bandelar 476 och 477, där Nynäshamn utgör start- och 
slutdestination för stråket, utan vidare anslutning via järnväg, se figur 1. 

Tabell 13. Driftplatser på stråk 19. 

Driftplats Bandel Förkortning 

Älvsjö 476 Äs 

Högdalen 476 Hön 

Farsta strand 476 Fas 

Trångsund 476 Tåd 

Skogås 476 Skg 

Handen 476 Hnd 

Jordbro 476 Jbo 

Västerhaninge 476 Vhe 

Krigslida 477 Kl 

Tungelsta 477 Ts 

Hemfosa 477 Hfa 

Segersäng 477 Ssä 

Ösmo 477 Öso 

Nynäsgård 477 Nyg 

Gröndalsviken 477 Gdv 

Nynäshamn 477 Nyh 

 

Vid sökning i BIS visas 32 st rälsmörjningsapparater på bandel 476 och fem stycken på 477. 
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Figur 39. Plangeometri stråk 19. 

Förenklat är det uppdelat för bandelarna enligt figurerna nedan. 477 har en större andel rakspår än 
476. Notera att bandel 477 är längre än 476, samt att 476 har dubbelspår hela sträckan och 477 till 
större delen är enkelspårig.  

 
                                     Figur 40. Plangeometri 477.                  Figur 41. Plangeometri 476. 

 

Rälsförhöjning enligt tabell 3.  
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Tabell 14. Rälsförhöjning i spårmeter.  

Rälsförhöjning Bandel 476 Bandel 477 

0-50 mm 1056 m 505 m 

51-100 mm 1227 m 2456 m 

101-150 mm 7643 m 3420 m 

Rälsförhöjning total 9926 m 6381 m 

 
Figurerna nedan visar andel av räl-typ för stråket och bandelarna. BV(BV 50), UIC(UIC 60), SJ(SJ 43) 
och E1(UIC 60 E1). Större delen av 477 är enkelspår och har BV 50 räl. Nästan all räl på 476 är UIC 60. 

 
Figur 42. Rältyp för stråk 19. 
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                               Figur 43. Rältyp för bandel 477.                      Figur 44. Rältyp för bandel 476. 

 

Inläggningsår för räl på bandel 477 enligt figur 14. Större delen av rälen lades in år 92, 96 och 98. 

 
Figur 45. Inläggningsår räl bandel 477. 

Inläggningsår för räl på bandel 476 enligt figur 15. Större delen av rälen lades in år 94, 95 och 96. 
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Figur 46. Inläggningsår räl bandel 476. 

I figuren nedan åskådliggörs hur det genomsnittliga Q-talet för varje Spår (Huvudspår, Upp, Ned och 
Enkelspår) på stråk 19 har varierat de senaste fem åren.  

 
Figur 47. Genomsnittligt Q-tal per spår och år. 

I figur 17, 18 och 19 illustreras hur Q-talet(medelvärdet per kilometer) har varierat de senaste fem 
åren (fyra för bandel 477). 
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Figur 48. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för enkelspåret på bandel 477. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 49. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för N-spåret på bandel 476. 
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Figur 50. Diagrammet illustrerar medelvärde per kilometer av Q-tal för U-spåret på bandel 47 

Tåg och bandriftledningssystem 

Nynäsbanan omfattas av ett geografiskt område, driftområde Stockholm, där all tågtrafik styrs från 
trafikverkets driftledningscentral i Stockholm. Övriga linjer som övervakas av Stockholms 
driftledningscentral är Västra Stambanan, Ostkustbanan, Mälarbanan, Dalabanan, Järnvägslinjen 
Sala-Oxelösund, Bergslagspendeln och Värtabanan.  

Allmänt hanterar bandriftledare kraftförsörjningen till banorna (eldrift) samt felrapportering i 0felia 
och tågtrafikledningen styr och leder trafikuttaget på banan. 

Teknisk standard tåg 

För komplettering.  

Övervakningssystem 

För komplettering.  

Kontaktnät 

En sammanställning av vilka verkstäder/entreprenörer som finns samt kontaktpersoner underlättar 
kommunikation och informationsutbyte. För komplettering.  

Problemområden 

Driftstörningsorsaker hos både järnvägsföretag och på infrastrukturen har sammanställts för att 
kunna påvisa var de flesta problemen finns. 

Tågförseningar 

Tabell 15. Totala antalet förseningstimmar för perioden 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Förseningar (h) 133 736 140 305 126 742 125 896 131 628 
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De totala förseningstimmarna för hela järnvägen för respektive år kan delas upp på ”problemägare”, 
vilket illustreras i figur 20. Järnvägsföretagen står för den största andelen förseningar följt av 
Infrastrukturen.  

 
Figur 51. Totalt antal förseningstimmar för järnvägen uppdelat på "problemägare". 

Infrastrukturen står alltså som problemägare för en stor andel av förseningstimmarna över hela 
järnvägen och det är därför av intresse att titta närmare på dessa för stråk 19. 

 
Figur 52. Totala antalet merförseningsminuter beroende på infrastrukturen för perioden januari 2010 till december 2014 
för stråk 19 [Lupp]. 

Den månad med störst antal merförseningsminuter är juli 2014.  

Den anläggningstyp som står för den största delen av merförseningsminuterna under hela perioden 
är ”Spår” med 13999 minuter vilket motsvarar ca 31 % av totala antalet merförseningsminuter. 
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Sedan kommer anläggningstyperna ”Felet försvann”, ”Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem”, ”spårväxel”, ”Plankorsning” och ”kontaktledning” mm, vilket illustreras i 
figur 22. 

 
Figur 53. Merförseningsminuter beroende på infrastrukturfel uppdelat på anläggningstyp för perioden 2010-01-01 till 
2014-12-31. 
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Driftstörningar infrastruktur 

Besiktningsanmärkningar på infrastrukturen har sammanställts för att bland annat ta fram statistik 
om hur lång tid det tar att åtgärda dessa, men även hur många anmärkningar som inkommit under 
åren 2010-2014. Figur 23 visar totala antalet besiktningar för hela stråk 19, från 2010 till 2014 finns 
2989st besiktningsanmärkningar i Bessy. År 2014 gjordes en övergångsbesiktning på grund av nytt 
underhållskontrakt, även den maskinella besiktningstypen(från mätvagnskörningar) tillkom 2014. 

 
Figur 54. Besiktningstyper årsvis.  

Bandel 477 

Bortsett från kategorin ”Ingen känd orsak” så är de mest frekventa felorsakerna på bandel 477 ”Djur” 
och ”materialutmattning/åldrande”, se figur 24 och 25. 
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Figur 55. Antal fel per orsak beroende på infrastruktur på bandel 477, år 2010-2014 (0felia). 

 

Totala antalet besiktningsanmärkningar av typ Säkerhetbesiktning (S), Underhållsbesiktning (U) och 
Oförstörande provning (O) för åren 2010-2014 är 412 st på bandel 477. 2013 har högsta antal 
besiktningsanmärkningar 139 st. 2011 minst antal med 50 st.  
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Figur 56. Besiktningsanmärkningar baserat per år och prioritet för bandel 477. (Bessy). 

Figuren nedan visar hur stor andel av vecko och månadsanmärkningarna som blev åtgärdade i tid. 
För månadsanmärkning är det 90 dagar från och med besiktningsanmärkningen, för 
veckoanmärkning är det 14 dagar från besiktningsanmärkningen. Enligt figuren är det 70-80 % av 
månadsanmärkningar som går över tiden varje år. Underlaget för veckoanmärkningarna är något 
litet, som mest 12 st veckoanmärkningar år 2012. Fyra som minst år 2011, då tre av fyra 
veckoanmärkningar gick över tiden och därför blev endast 25 % av anmärkningarna klara i tid det 
året.  

 
Figur 57. Andel anmärkningar som blev klara inom åtgärdstiden. 
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För att se vilka delsträckor som är känsliga för driftstörningar har antalet fel(0felia) på delsträcka 
adderats med antalet besiktningsanmärkningar med prioritet akut och vecka, notera att sträckorna 
är olika långa(se tabell 10). På de platser som sticker ut till exempel Nynäshamn(nyh) till Ösmo(öso), 
finns en omformarstation som bidrar med 69 av 82 anmälningarna i 0felia.  I Tungelsta(ts) som också 
utmärker sig med många felanmälningar finns en mycket bredare fördelning av feltyper. 

 
Figur 58.  Antal fel adderat med antalet besiktningsanmärkningar, uppdelat på delsträckor 

Tabell 16. Längder på sträckor mellan driftplatser. 
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nyh-öso 7,46 Nej 

öso-ssä 3,86 Nej 
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  477 ssä-hfa 3,78 Nej 

hfa-ts 4,25 Nej 

ts-vhe 1,26 Ja 
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Bandel 476 
Bortsett från kategorin ”Ingen känd orsak” så är de mest frekventa felorsakerna på bandel 476 
”Överledning, isol” och ”materialutmattning/åldrande”, se figur 31 och 32. 

 

Figur 59. Antal fel per orsak beroende på infrastruktur på bandel 476, år 2010-2014 (0felia). 

Totalt antal besiktningsanmärkningar för bandel 476 mellan år 2010 till 2014 är 1497 st. Minst 2011 
då det var totalt 166 st och mest 2014 med 461 st anmärkningar. Trenden visar att 
besiktningsanmärkningarna för bandel 476 minskade från 2010 till 2012 men att de sedan har ökat 
igen.  
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Figur 60. Besiktningsanmärkningar baserat per år och prio bandel 476. 

Figuren nedan visar hur stor andel av vecko och månadsanmärkningarna som blev åtgärdade i tid. 
För månadsanmärkning är det 90 dagar från och med besiktningsanmärkningen, för 
veckoanmärkning är det 14 dagar från besiktningsanmärkningen. Märk sambandet på år 2013 i figur 
35 ovanför med figur 36.  

 
Figur 61. Andel anmärkningar som blev klara inom åtgärdstiden. 
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Antalet fel(0felia) på delsträcka adderats med antalet besiktningsanmärkningar med prioritet akut 
och vecka, figur 37. Notera att sträckorna är olika långa. Se tabell 11, sträckorna hnd-skg och fas-hön 
är lite längre och det kan förklara att det är mer fel och anmärkningar på de sträckorna.  

 
Figur 62. Antal fel adderat med antalet besiktningsanmärkningar, uppdelat på delsträckor. 

 

Tabell 17. . Längder på sträckor mellan driftplatser. 
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hnd-skg 4,94 Ja 

skg-tåd 0,56 Ja 

tåd-fas 1,29 Ja 

fas-hön 3,18 Ja 

hön-äs 2,56 Ja 

40

2

45

1

33

18
25

1 3

24

45

28

9

35

2

19

1

18

7

11

1 1

9

5

13

2

9

3

2

5

2

1

2
5

2

4

1

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

An
ta

l a
nm

är
kn

in
ga

r/
an

m
äl

ni
ng

ar

Sträckor/Driftplatser

Felanmälan Vecko anmärkning Akut anmärkning



 Dokumentnr 
eP119-037-2015-082 

Projekttitel 
Nulägesanalys StockholmSyd 

Författare 
Simon Rengmyr, Henrik Eriksson, LTU 

Datum 
2015-08-21 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson 

Godk. Datum 
2015-09-15 

Sida 
22 (22) 

 

 

Sammanfattning 

Stråk 19 Nynäsbanan innehåller två bandelar 476 och 477, där Nynäshamn utgör start- och 
slutdestination för stråket, utan vidare anslutning via järnväg. Större delen av bandel 477 är 
enkelspårig, 476 har dubbelspår. Bandel 477 är 32 km och 476 är 23 km, vilket gör att hela stråk 19 är 
55 km lång. Det pågår just nu dubbelspårutbyggnad på bandel 477, samt en ny station ska byggas på 
bandel 476. 

Problemområden av administrativ och organisatorisk art som har identifierats är 
underhållskontraktens utformning och rekrytering av erfaren personal. Gällande 
underhållskontrakten anges kontraktstiden och avsaknad av incitament som problem.  

Det är oroväckande att andelen månadsanmärkningar ökar, det kan bero på att i första hand det 
avhjälpande underhållet görs men att de inte mäktar med det förebyggande underhållet. De kanske 
klarar en tid med denna strategi, men sedan är det risk att förfallet ökar exponentiellt. Trenden är att 
det tar längre och längre tid att åtgärda månadsanmärkningar. På bandel 477 är det 70-80 % av 
månadsanmärkningar som går över tiden varje år. På bandel 476 syns en tydlig trend att antalet 
månadsanmärkningar som går över åtgärdstiden ökar. Orsaker till de infrastrukturproblemen som 
finns uppges vara hög trafikintensitet samt en åldrande anläggning.  

En stor del av merförseningsminuterna står på anläggningstypen ”felet försvann”, en stor del av 
felanmälningarna har ”ingen känd orsak”. På anläggningarna som har högst antal fel i Ofelia är felen 
av typen ”felet försvann”. Nyttan med ”felet försvann” bör ifrågasättas om man inte kan härleda det 
till grundorsaken. Alla felmeddelnaden som inte ger något svar på vad det egentliga felet, om det 
fanns ett fel, är egentligen desinformation. Orsaken till den stora ökningen av anmärkningar på 
kontaktledning år 2013 borde undersökas. Vilka åtgärder har gjorts på kontaktledningen utifrån 
anmärkningarna borde följas upp. Anmärkningar på spårväxlar ökar på båda bandelarna, orsaken till 
detta borde undersökas. 

Mätetal för åtgärd – effekt 

I detta kapitel bör förslag på ett antal mätetal för uppföljning av effekter av åtgärder för bana och 
fordon sammanställas. För fortsatt diskussion och utveckling. 
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1 Övergripande	  sammanfattning	  

Detta delprojekt påbörjades 15-12-01, och avslutades med slutrapport 16-07-01. 

Delprojektet var avgränsat geografiskt till Stångådalsbanan. Det inkluderade introduktion av 
produktens funktion till Trafikverkets projektingenjörer, trafikföretaget Transdevs lokala 
ledning och deras förare under hösten 2015. 

Under första halvåret 2016 ingick validering och utveckling av videoroboten HUGO, en 
kameraenhet med tillhörande tjänst för bättre planering och uppföljning av underhåll av 
järnväg som beslutsstöd för branschföretagens drift och underhållsprocesser.  

I projektet ingick inte att testa produkten i nationell skala eller att integrera produkten/tjänsten 
i Trafikverkets operativa system.  

Projektet har levererat en fungerande produkt och tjänst genom pilotinstallationer av kameror 
på Stångådalsbanan. Utifrån projekterfarenheterna är tjänsten nu redo att levereras för skarp 
drift hos Trafikverket och underhållsentreprenörer. 

2016-11-24	  Stefan Jonsson, Trafikverket	  
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• Per-‐Erik	  Danielsson,	  Trafikverket
• Roland	  Bång,	  Infranord
• Göran	  Stridh,	  KLT
• Gunnar	  Laurell,	  Catalyt
• Jesper	  Westerberg,	  eMaintenance365
• Stefan	  Borgström,	  Transdev
• Tommy	  Aronsson,	  Transdev
• Marie-‐Louise	  Arnell,	  Transdev
• Åsa	  Johansson,	  Transdev

2016-11-24	  Stefan Jonsson, Trafikverket	  
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2 Inledning	  

Genom denna upprättade projektrapport tillgängliggörs erfarenheter och resultat från 
projektet. 

2.1 Bakgrund	  &	  Syfte	  

Timo Trolin fick på mässan Nordic Rail 2012 förfrågan om att lösa ett problem åt 
projektingenjörer på SL. Deras problem var att de var tvungna att manuellt gå ut för att 
inspektera banan och dess omgivning, för att få visuellt underlag till planering och uppföljning 
av underhållsåtgärder. Lösningen skulle kunna vara regelbunden filmning och 
tillgängliggörande av filmerna via en databas och användargränssnitt. Det var uppstarten till 
utveckling av videoroboten ”HUGO”, ett helt nytt sätt att planera och följa upp underhåll av 
järnväg. Under 2013/14 togs prototyp och kravspec fram, och under 2015 togs kontakter 
med Trafikverket och branschen för att hitta vägar att kommersialisera innovationen. Efter 
kontakter med ePilot och beviljad ansökan i slutet av 2015 kunde produktutvecklingen 
intensifierats i och med detta delprojekt inom E119.  

Syftet med projektet var att skapa bättre besluts- och uppföljningsunderlag för projektledare 
underhåll Trafikverket samt att resultaten från delprojektet kan komma användas i 
grundutbildning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Detta görs genom att 
koppla samman Trackoptic tjänster som utvecklats för att filma järnvägens infrastruktur från 
ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om banan, med eMaintenance365 
molntjänst som visualiserar och analyserar spårets och fordonens tillstånd och 
tillståndsutveckling. Detta för att snabbare kunna utveckla diagnos och prognos för 
beslutsunderlag som regelbundet kan följa hur infrastrukturens skick och dess omgivning 
utvecklas. Sedan används information till att visualisera och informera om avvikelser till 
ansvariga personer inom Trafikverket och till de som utför banunderhållet. På så sätt bidrar 
delprojektet till en mer robust anläggning och ett säkrare och effektivare banunderhåll. 

2.2 Mål	  

Målen i projektet var: 

• Förbättrad uppdatering av anläggningskännedom och dess omgivning, gällande
okulär information.

• Påbörja arbetet med att utvärdera faktiska nyttan med intelligenta kamera
installationer ombord på tåg i förarhytten.

• Validering och test av okulär distribuerad status om järnvägsanläggningar till olika
slutanvändare av informationen (branschen) gällande i första hand regionaltågsbanor
som kör i samma omlopp och som i huvudsak trafikerar banorna i dagsljus, tåg som
ständigt återkommer till samma depå.

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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3 Metod	  

Följande aktivitets- och tidsplan har använts i projektet: 

Tidplanen för alla aktiviteter i projektet rörande filmning försköts ca 3 månader fram i tiden p 
g a den uppkomna situationen med kameratillstånd som söktes hos Länsstyrelsen. 

I samverkan med Transdev har riskanalyser gjorts tillsammans med förare och 
säkerhetsansvarig på Transdev. 

Aktivitet Start enl 
plan 

Slut enl 
plan 

Anmärkning Status 

Projektstart/montering 2015-12-01 2015-12-04 Uppstart Genomförd 100 % 

Samkörning av moln och 
visualisering. Koppling till 
LTU-eMLAB. 

2015-12-04 2016-02-01 Koppla samman 
molntjänsterna 

Försenat, men sedan 
genomförd 100%.  

Validera efterfrågade 
informationsfunktioner. 
Lokförares 
observationer. 

2016-01-15 2016-03-15 Koppla 
anläggningskännedo
m okulär information 

Försenat, men sedan 
genomfört till 100%  

Produktutformning samt 
handhavande och 
installation 

2015-12-15 2016-02-15 Utbildning, montering 
ombord på tåg i 
förarhytten 

Försenat, men sedan 
genomfört 100%.  

Utvärdera utvecklade 
funktioner i driftmiljö 

2016-02-01 2016-05-01 Validering och test av 
okulär information 
(förare, Trafikverket) 

Försenat, men sedan 
genomfört 100%.  

Göra tekniken tillgänglig 
som ett hjälpmedel för 
underhåll av järnvägen 

2016-02-15 2016-03-15 Distribuera status om 
järnvägsanläggningar 
till olika 
slutanvändare av 
informationen 

Försenat, men sedan 
genomfört till 100%. 

Förbättra och anpassa 
för öka kvalitén i 
informationen 

2015-04-01 2016-06-15 Upptäcka och justera 
brister i de tekniska 
lösningarna utvärdera 
faktiska nyttan 

Genomfört 100% 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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Intervjuer för att förstå och driva utvecklingen framåt har gjorts med förare Transdev, 
säkerhetsansvarig Transdev, projektingenjör Trafikverket, Infranord underhållsarbetare, 
tågägare KLT samt Euromaint tågunderhållsleverantör. 

Fälttest har genomförts av kameraenhet, kommunikation från monterade enheter i bil och tåg 
för GPS-positionering samt tele- och datakommunikation. 

Observationer har gjorts genom att åka med tågförare, observera arbetsmiljö och 
infrastrukturen. 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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4 Resultat	  

Uppnådda resultat i projektet är att Trackoptic innovation HUGO och Förarapp har 
synkroniserats med inblandade aktörers teknik i projektet, och modifierats utifrån de 
användartester som genomförts gällande: 

• Kameraenhet ”HUGO”

• Förarapp

• eMaintenance365 integration

Den teknik som har valts har utgått från att försöka hitta enklast möjliga sätt att koppla 
samman eller kunna kommunicera. 

Trafikverket och underhållsleverantörer (Infranord) har bekräftat att filmtekniken som 
används i HUGO blir av mycket högre kvalitet än de filmer som f.n. används för att 
dokumentera infrastrukturen med hjälp av nuvarande inmätningsfordon. 

Systemet levererar daglig uppdatering av de bansträckningar där kamera monterats i något 
av tågseten (se Figur 1). Tester under projektet har verifierat att Trafikverket projektledare 
underhåll sparar logistiktid, restid och får en förbättrad dialog med såväl banunderhållare 
som med andra som berörs av infrastrukturens status. Viktigt för dem är att täcka hela sin 
infrastruktur genom kamerainstallationer fram och bak i några olika tågset per bana. 

Projektet skulle även beakta hur förarmiljön påverkas av montering av kamera i hytten och 
ev interaktion kamera och tågförarnas digitala plattor – utvärdering och riskanalys har gjorts 
tillsammans med Transdev, tågoperatör på Stångådalsbanan. Dessa kom fram till att 
förarrapportering via digital platta (som komplement till akutrapportering via telefon) förbättrar 
arbetsmiljön för förarna (minskad stress) och möjliggör rapportering av mer exakt position för 
incidenter. Utifrån erfarenhet från projektet ”Filmning av djur i spår från tåg” vet vi att det är 
viktigt att veta exakt position och se vilket håll ett djur springer åt efter en olycka, för att 
underlätta och effektivisera eftersök.  

I och med att grundbehovet hos underhållsentreprenörerna dock är att täcka banan med 
filmning och inte precis att se vad som händer framför varje tåg, så kommer inte systemet 
och appen att i första hand användas som visuell verifiering och hjälp vid djurkollisioner, 
olyckor etc. Om en kameraenhet finns på just det tåget en incident inträffar, så kan dock film 
ses för en incident vid en viss gps-punkt, utifrån förarens rapport via appens registrering. 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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4.1 Resultat:	  Kameraenheten	  HUGO	  

Figur 1. Videorobot HUGO 

Trackoptics videorobot HUGO för filmning och dataleverans har placeras i tågen och utifrån 
utprovat och godkänt gränssnitt filmat banan och omgivning (se figur 1). I projektet skulle 
testas och bekräftas driftsäkerhet, och modifieringar som behövde göras gällde främst 
batterikapacitet/strömförsörjning samt lagring och överföring av data. 

4.2 Resultat:	  Förarapp	  

Trackoptics applikation för tågförarnas plattor skulle förses med integrerad knapp som 
tågförarna kan trycka på för akuta rapporter, vilken rapporterar exakt GPS-position. 
Lösningen blev fyra tydliga knappar (se figur 2). Funktionen förarrapportering är en tjänst där 
föraren via sin platta i förarhytten kompletterar akuta felrapporteringar. Genom ett knapptryck 
på plattan kompletteras felrapporteringen med bl.a GPS-position samt med filmat material 
och vägbeskrivning. Till exempel är detta en stor hjälp vid lokalisering och eftersök av skadat 
vilt. 

Det behövdes även testkörning av förarappen av tågförare i tågen, dvs i skarpt läge. 
Funktionen röstinspelning vid icke-akuta åtgärder (se Figur 3) testades inte i skarpt läge. Den 
funktionen är tänkt att användas vid icke akut rapportering, t ex fel i infrastrukturen som inte 
är akuta. Denna funktion har Trafikverket i dag inte resurser och organisation för att ta emot 
och organisera, utan fokus lades istället på akuta rapporter. 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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Figur 2. Förarappen, gränssnitt i tågförarens platta 

Figur 3. Förarappen, process för rapportering av icke-akuta situationer 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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4.3 Resultat:	  eMaintenance365	  integration	  

HUGO har modifierats för att levererar en länk till film av banan utifrån önskad position. Data 
hämtas via Trackopticdatabasen, och länkas sedan till eMaintenance365 externa 
applikationer. Syftet var att integrera TrackOptic data i tjänsten E365 Analytics®. 

Det som gjorts: 

• Utvecklat en specifik TrackOptic applikation i E365 Analytics® i vilken användaren
kan interagera med video från kameran relaterat till annan data.

• Integrerat TrackOptic data i kartjänsten E365 Analytics® Map. Detta genom att
inkludera data i infrastrukturlagret på kartan samt att skapa en egen sidomeny där
användaren enkelt kan navigera bland videos och alarm etc.

Förutom detta har även vissa förberedelser för framtida integration gjorts: 

• Tjänsten har förberetts för att inkludera funktionen “Hitta video via position”. Detta
hade möjliggjort för användare att, genom att klicka på kartan kunna se närmaste
video.

• Tjänsten har förberetts för att hantera alarm från TrackOptic.

• Tjänsten har utvecklats I syfte att även kunna inkludera annan typ av data från andra
källor.

Se även dokumentation i Bilaga 3 till Slutrapporten. 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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5 Diskussioner	  
Väntan på ett kameratillstånd gjorde att vi fick ett mindre antal fältstudier och filmmaterial till 
databasen i projektet än tänkt, samt att integrationen med eMaintenance365 fördröjdes. Men 
utifrån förväntningar och målsättning i projektet har vi ändå lyckats uppnå de resultat som var 
uppsatta.   

5.1 Diskussion	  avseende	  resultat:	  Kameraenheten	  HUGO	  
I huvudsak var själva filmningen tillfredställande. Problem uppstod tex med strömförsörjning 
samt bristande bredbandsuppkoppling som används för dataöverföringen via 3 & 4G längs 
banan. Detta löstes genom installation av egna strömkontakter i tågen (i samråd med 
tågägare) samt har bristerna i överföringskapacitet/uppkoppling längs banan löst med 
utvecklad buffringsteknik.  Kameraenheten fungerar nu väl. 

5.2 Diskussion	  avseende	  resultat:	  Förarappen	  
Det var problem för oss i början med att få GPS-positionering via förarnas egna plattor in i 
vår förarapp. Detta har lösts genom förbättrad integrering och utveckling av vår förarapp. 
Säkerhetsanalys och utbildning har krävts av Transdev, och den nu lanserade förarappen 
uppfyller deras krav. 

5.3 Diskussion	  avseende	  resultat:	  eMaintenance365	  integration	  
Genom en enkel men effektiv lösning, har projektet uppfyllt en efterfrågad funktion om att 
kunna se film utifrån en given position längs banan. Kommunikationen löstes via modem 
(GSM, 3G och 4G) istället för tänkt Net1 lösning, samt med http-länk till database. Tiden för 
test och integrering av filmfunktionerna blev kort I projektet, p g a väntan på kameratillstånd.  

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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6 Sammanfattning	  
Projektresultaten är tillfredsställande, och har uppnåtts inom budgeterad ekonomi och 
arbetsinsats. Projektet har bidragit till flera möjligheter t ex vad det gäller fältstudier och 
observationer som hade varit svårt att uppnå utan projektet, samt därmed även en högre 
kvalitet på de utvecklade produkterna. 

Projektet har i fält, ombord på tåg, testat och validerat kameror i skarpt läge för att verifiera 
och validera olika efterfrågade informationsfunktioner. Projektet har upptäckt och justerat en 
del brister i de tekniska lösningarna, och skarp validering av produktutformning samt 
handhavande och installation har genomförts.  

. 

Som ett komplement till filmen, skulle projektet vidareutveckla systemet för att även 
systematiskt samla in lokförares observationer som kan vara relevanta för de som ansvarar 
för underhållet av banan. I samverkan med förare, anläggningsövervakningen och 
projektingenjör på Trafikverket har en förarapp för effektiv återrapportering från tågförarna 
tagits fram och testats under våren 2016.  

Valideringen har genomförts enligt Transportstyrelsens ”Vägledning för godkännande” (TS 
JV 2009:002) och Trackoptic har fått kameratillstånd via Länsstyrelsen Kalmar. I det beslutet 
anges villkor för lagring, integritetsprinciper och maskning. Systemet har anpassats för dessa 
villkor, utan att önskade funktioner har förlorats. 

P g a väntan på kameratillståndet försenades den planerade integrationen att koppla 
samman TrackOptic tjänster som utvecklats för att filma järnvägens infrastruktur från 
ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om banan, med eMaintenance365 
molntjänst som visualiserar och analyserar spårets och fordonens tillstånd.  

Teknisk integrering är nu gjord i form av filmlänk som Trackoptic levererar till 
eMaintenance365 molntjänst, och där de integrerat denna enligt bifogad specifikation, se 
Bilaga 3. 

Projektet har levererat en fungerande produkt och tjänst genom pilotinstallationer av kameror 
på Stångådalsbanan. Utifrån projekterfarenheterna är tjänsten nu redo att levereras för skarp 
drift hos Trafikverket och underhållsentreprenörer. 

Erfarenheterna från projektet kan även användas för workshops mm i framtida undervisning 
vid universitet. 

Stefan Jonsson, Trafikverket	   2016-11-24	  
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Sammanfattning 
Detta dokument är en projektrapport inom delprojektet ’042 - Molnbaserade eMaintenance-tjänster 
för underhållsbeslut’ kallat MeTra-projektet. En av leveranserna från MeTra-projektet var att ta fram 
en rapport beskrivande de affärsmässiga och tekniska fördelar som eMaintenance-lösningar för med 
sig inom det svenska järnvägssystemet samt återge hur mogen järnvägsbranschen är på att utnyttja 
lösningar likt dessa. Denna rapport återspeglar detta genom att beskriva den framtagna 
eMaintenance-lösningen för projektet samt genom att presentera resultat från intervjuer, 
observationer och workshops där branschens mognad för dessa typer av lösningar diskuterats. 

Tjänsteplattformen framtagen inom ramen för detta projekt bygger på en liknande modell som den i 
delprojekt ’028 – eMaintenance infrastruktur’. Plattformen har även här implementerats som en 
molntjänst, dock med högre krav på driften då det inom detta projekt ställs krav på produktionsmiljö. 
Gällande anpassningen har även där vissa delar kunnat nyttjas från 028, däribland delarna som berör 
hjulprofilmätaren i Sunderbyn som även inom detta projekt ingår som en datakälla. MeTra-projektet 
har möjliggjort genomförandet av andra projekt inom ePilot119. 

Överlag syftar anpassningen till att säkerställa att plattformen kan hantera alla inkluderade datatyper 
samt att en kontinuerlig datainläsning kan sättas upp mot alla datakällor. Datakällorna i projektet 
utgörs av hjulprofilmätaren i Sunderbyn, Damill AB:s spårkraftsmätare i Sävast (Sävast2), 
Trafikverkets HotBox-detektorer på sträckorna Borlänge – Luleå och Luleå – Vassijaure, samt 
Trafikverkets hjulskadedetektorer på samma sträckor. För alla dessa datakällor sätts kontinuerliga 
dataflöden upp som hämtar, validerar, sorterar och lagrar data.  

Den tekniska mognaden för att nyttja olika typer av IT-verktyg som appar och webbgränssnitt eller 
att komma åt data från olika databaser anses vara relativt god inom många järnvägsföretag och 
Trafikverket. Däremot behöver den tekniska förståelsen för mätdata öka, och inte minst koppling till 
hur de affärsmässiga och ekonomiska möjligheterna hänger ihop med förmågan att analysera 
mätdata. 

Förmågan och drivkraften att implementera nya affärsmodeller och arbetssätt behöver utvecklas. En 
förklaring till tröghet att adoptera nyheter kan vara att kostnaden för exempelvis ett nytt arbetssätt 
uppstår i delar av organisationen som inte får ta del av vinsterna. 

Insikten om nyttan finns överlag, affärsföretagen har lättare att se detta – men kan sitta fast i 
kontraproduktiva affärsavtal/modeller vilket gör att de inte är intresserade. Progressiva företag inser 
att rådande affärsmodeller medför stagnation och järnvägen som helhet tappar i konkurrenskraft. De 
är beredda att utveckla branschen tillsammans med sina kunder och underleverantörer. 
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Tillkännagivande 
Delprojektet vill först och främst tacka ePilot och Trafikverket för deras finansiella stöd som 
möjliggjort genomförandet av detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Per-Olov Larsson-Kråik, Trafikverket 

• Jan Olersbacken, Trafikverket 
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1 Inledning 
Detta dokument är en projektrapport inom delprojektet ’042 - Molnbaserade eMaintenance-tjänster 
för underhållsbeslut’ kallat MeTra-projektet. En av leveranserna från MeTra-projektet var att ta fram 
en rapport beskrivande de affärsmässiga och tekniska fördelar som eMaintenance-lösningar för med 
sig inom det svenska järnvägssystemet samt återge hur mogen järnvägsbranschen är på att utnyttja 
lösningar likt dessa. Denna rapport återspeglar detta genom att beskriva den framtagna 
eMaintenance-lösningen för projektet samt genom att presentera resultat från intervjuer, 
observationer och workshops där branschens mognad för dessa typer av lösningar diskuterats. 

Delprojektets övergripande mål är att skapa en nytänkande innovativ samverkansplattform som 
medger utveckling av affärskoncept för järnvägsbranschens olika aktörer. 

Delprojektet kommer därmed i förlängningen att bidra till att övergripande mål inom ramen för 
JVTC:s och ePilot:s verksamhet uppnås. Detta med hjälp av information och informationsteknologi 
för drift och underhåll. 

1.1 Bakgrund 
Sedan 2002 har ett arbete bedrivits inom JVTC, med syfte att med hjälp av olika typer av 
tillståndsdata kunna ge ett beslutsstöd, så att förebyggande åtgärder kan genomföras inom 
järnvägsområdet innan fel och störningar inträffar. Att arbeta med ett förebyggande synsätt istället 
för att arbeta avhjälpande när fel och brister uppkommer ökar järnvägssystemets tillförlitlighet, 
kvalitén, planerbarheten och blir betydligt mer kostnadseffektivt.  

I och med avreglering, uppdelning i tågoperatörer och infrastrukturförvaltare samt den ökande 
konkurrensutsättningen har det blivit svårt att bedriva underhållsverksamhet som fokuserar på att 
uppnå de transportpolitiska målen för hela järnvägssystemet, vilket ibland medfört suboptimering av 
ett delsystem på bekostnad av andra delar av systemet, med driftstörningar som följd, varpå en 
underhållsskuld uppstått. Det fanns idag ett stort behov av att effektivisera, utveckla och förbättra 
bl.a. genom att ta hjälp av från forskning och utveckling. JVTC startad därför enarbetsgruppen med 
namnet TURSAM (Tillämpat UndeRhåll i SAMverkan) som hade malmbanan som laboratorie och bjöd 
in JVTCs samtliga intressenter till att tillsammans effektivisera och förbättra underhållet för hela 
järnvägssystemet. JVTC agerade som ett grundläggande stöd och anordnar processledning, 
samordning, motor, erbjöd en neutral plattform och tillhandhöll administrativa rutiner. Arbetet 
bedrevs under partneringsamverkan som är ett arbetssätt med vilken intressenter med ett 
gemensamt arbetsfält utvecklar en mer samverkansinriktad relation, vilken präglas av ömsesidig tillit 
och vilja att tillsammans uppnå gemensamma mål. Gruppen var bemannad med nyckelpersoner från 
drift och underhåll från resp. intressent- och satellitföretag samt universitet där forskare deltar vid 
behov.  

Detta arbetssätt gav en snabbare återkoppling mellan forskning och praktisk nytta och genererade 
ett antal nya forskningsprojekt, ett antal produkter, några nya arbetstillfällen, deltagande i EU-
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projekt samt cluster och marknadsföring av de små och stora företagen som involverades både 
nationellt och internationellt.  

Tack vare det framgångsrika TURSAM-arbetet startades ett nytänkande projekt kallat SAMPLA. 
SAMPLA står för ”SAMordna, Planera, Lagra, Analysera, leverera” och målgruppen var: 

• samtliga järnvägsaktörer, trafikföretag, spårägare (t ex Banverket), järnvägsentreprenader 
och leverantörer 

• konsultfirmor med anknytning till järnväg, mätning, testning, underhåll (såväl nationella som 
internationella) 

• universitet/utbildningsenheter med järnvägsanknytning 

Syftet var att bygga upp ett heltäckande system för löpande underhållsinformation och utveckling av 
verktyg för beslutstöds och som i full utbyggnad ska vara ett heltäckande system för löpande 
underhållsinformation. Projektet levererade en forskningsstation (SÄVAST 1) för mätning av 
spårkrafter samt en web-sida där information från forskningsstationen presenterads löpnade med 
månatliga uppdateringar. Arbete med SAMPLA har sedan 2005 fortsatt inom eMaintenanceLAB.   

 

Figur 1. Processbild SAMPLA 

eMaintenace innebär att underhållet styrs och utförs med hjälp av tillståndsdata från hela 
järnvägssystemet och är tvärvetenskapligt baserat på underhåll och kommunikationsteknologi (ICT) 
och ska säkerställa att underhållet utförs i linje med kundens och leverantörens affärsmål. Att bygga 
upp eMaintenance har finansierats av Trafikverket, LKAB och JVTV (LTU). LKAB har under 
uppbyggnadstiden använt data från SAMPLAs kommersialiserade mätstation (SÄVAST 2) för att 
effektivisera hjulunderhållet med ett lyckat resultat med avseende på kostnadseffektivitet och 
tillgänglighet. Arbetet med att bygga och utveckla eMaintenance har bedrivits hos JVTC och för att 
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förbereda utrullningen i större skala har fyra projekt genomförts i JVTC regi på beställning av 
Trafikverket, nämligen: 

1. Kartläggning av eUnderhåll och underhållsgränser 
2. Demoprojektet "Uppdragsbeställning Mätdata från försöksstation Västra stambanan och 

Malmbanan 
3. Behovsanalys avseende eUnderhållslösningar för järnväg 
4. Behovsanalys för stålpendeln 

Kartläggningen gav en bild över mognad och efterfrågan inom järnvägsbranschen. Behovsanalyserna 
genomfördes bl.a. via intervjuer och en workshop med tågoperatörer och underhållsentreprenörer. 

Det positiva resultatet triggade igång nästa steg, där Trafikverket anlitade SWECO (Norrbin P & 
Svanberg B. (2013).  eMaintenace Implementering – underlag för beslut. Arbetsmodell) att ta fram en 
arbetsmodell för utrullning av eMaintenace i skarpt läge, innehållande målbild, genomförande, 
avgränsningar, intressentanalys, kommunikationsplan, budget och tidsplan. Utrullningen fick 
arbetsnamnet ePilot och avsiktsförklaring avseende denna kraftsamling undertecknades av Green 
Cargo, Infranord, LKAB, SJ. Man beslutade att den första utrullningen skulle ske på bandel 119 som 
går mellan Boden och Luleå. Bandelen valdes då den hade fler system för tillståndsövervakning, bl.a. 
slaghjuls- och varmgångsdetektorer, spårkraftmätningsstationerna SÄVAST 1 och SÄVAST 2 samt en 
hjulprofildetektor. Bandelen ligger dessutom i nära anslutning till universitet (LTU).  Projektet 
startade i november 2013 och fick namnet ePilot119, för mer information se boken ePilot. Projekt 
avslutades i början av 2015 men har fått en fortsatt utrullning i det treåriga projektet 2Pilot2.0 på 
resterande järnvägsstråk.  

I syfte att underhållsentreprenörer, för både fordon och infrastruktur, ska utbyta och använda 
underhållsdata till att hitta potentiella förbättringar, lät Trafikverket JVTC undersöka och förbereda 
ett projekt kallat för ”ePilot119”. För infrastruktur gäller att t.ex. indata från trafiken, dess 
underhållsstatus av hjul och fordon samt dess laster och volymer, skulle kunna påverka behovet av 
underhåll av banan. Att t.ex. använda data från eMaintenanceLAB för prediktering av anläggningsfel 
som funktion av MBT, STAX, hjulprofilstatus och antal axlar etc.  

Konceptet som ePilot119 bygger på benämns eMaintenance och innebär att underhållet styrs och 
utförs med hjälp av tillståndsdata. Det är ett tvärvetenskapligt område baserat på en tillämpning av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som säkerställer att underhållet utförs i linje med 
både kundens och leverantörens affärsmål och är inneboende beståndsdelar i alla delar av ett 
systems livscykel. 

Det finns en stark koppling mellan infrastrukturen och de fordon som trafikerar den. Genom att 
använda tillståndsdata från hela järnvägssektorn är tanken att få ett så bra underlag som möjligt för 
att kunna ta rätt beslut vid rätt tillfälle. 

För att kunna tillhandahålla järnvägsbranschen med en modell för industrianpassad tjänsteplattform 
behövdes ett delprojekt skapas där molnbaserade eMaintenance-tjänster för underhållsbeslut skulle 
utvecklas och testas.  
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1.2 Mål 
Projektets övergripande syfte är att skapa ett nytänkande innovativt affärsklimat för 
järnvägsbranschens olika aktörer genom tillhandhållande av eMaintenance lösningar.  

Därför är projektets huvudmål att tillhandahålla järnvägsbranschen med en modell för 
industrianpassad tjänsteplattform som underlättar affärsutveckling inom underhåll. Denna 
tjänsteplattform möjliggör bl a avancerade paket för utbyte av data- och information, dataanalys, 
datavisualisering för branschens aktörer. Tjänsteplattformen är tillgänglig under kvartal 2 2015. 
Erfarenheterna från delprojektet har spridits via ePilot119:s rutiner och processer för kunskap- och 
resultatspridning till intressenterna. Delprojektet skapar förutsättningar för en effektiv 
informationsförsörjning till järnvägsbranschen. 

Projektet bidrar till att följande effekter uppnås med hjälp av information och informationsteknologi 
för drift och underhåll: 

• Minskade merförseningar (oplanerade trafikstörningar) 

• Förbättrad kvalité och säkerhet 
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2 Metod 
De metoder som har använts för att uppnå projektets mål är: 

• Gruppdiskussioner 
• Intervjuer 
• Observationer 

Deltagare i delprojektet har blivit ombedda att delta i en workshop och intervjuer. En workshop 
arrangerades 161019 i Uppsala med 11 deltagare från infrastrukturägaren, operatörer, 
underhållentreprenörer samt konsulter. Under workshopen delades deltagarna in i två grupper där 
ett antal frågeställningar diskuterades. Svar på frågeställningarna redovisades sedan i helgrupp med 
ytterligare diskussion som följd. Diskussionerna dokumenterades och sammanfattades. 

De intervjuade har varit aktiva deltagare från delprojektet. Intervjuerna har genomförts via telefon 
eller vid personligt möte genom öppna frågor, vilket ger frihet för både intervjuare och den 
intervjuade att ställa följdfrågor och reagera mer fritt. En analys har gjorts av intervjuerna med syftet 
att identifiera fler faktorer som har en effekt på implementering av resultat. Baserat på fälttest, 
gruppdiskussioner, intervjuer och observationer inom delprojektet har analys och slutsatser gjorts.   
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3 Resultat och diskussion 

3.1 En tjänsteplattform som levererar en industriell molnbaserad 
infrastruktur för eMaintenance-lösningar 

En av delprojektets leveranser bestod av en tjänsteplattform som skulle leverera en industriell 
molnbaserad infrastruktur för eMaintenance-lösningar. Delar av denna leverans kan härledas till 
tidigare delprojekt inom ePilot119. I delprojektet “028 eMaintenance infrastruktur” togs en modell 
över en infrastruktur för data-, informations och kunskapsutbyte mellan järnvägsintressenter fram. 
Inom samma projekt implementerades denna modell som en molntjänst och anpassades för att 
hantera branschspecifik järnvägsdata för bandel 119. 

Tjänsteplattformen, se figuren nedan, framtagen inom ramen för detta projekt bygger på en liknande 
modell som den i delprojekt 028. Plattformen har även här implementerats som en molntjänst, dock 
med högre krav på driften då det inom detta projekt ställs krav på produktionsmiljö. Gällande 
anpassningen har även där visa delar kunnat nyttjas från 028, däribland delarna som berör 
hjulprofilmätaren i Sunderbyn som även inom detta projekt ingår som en datakälla. 
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Figur 2. Schematisk bild över Tjänsteplattformen. 

Överlag syftar anpassningen till att säkerställa att plattformen kan hantera alla inkluderade datatyper 
samt att en kontinuerlig datainläsning kan sättas upp mot alla datakällor. Datakällorna i projektet 
utgörs av hjulprofilmätaren i Sunderbyn, Damill AB:s spårkraftsmätare i Sävast (Sävast2), 
Trafikverkets HotBox-detektorer på sträckorna Borlänge – Luleå och Luleå – Vassijaure, samt 
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Trafikverkets hjulskadedetektorer på samma sträckor. För alla dessa datakällor sätts kontinuerliga 
dataflöden upp som hämtar, validerar, sorterar och lagrar data.  

Hämtningen sker via olika kommunikationsprotokoll beroende på källa. För hjulprofilmätaren i 
Sunderbyn sker hämtningen via en FTP-server där csv-filer laddas upp direkt efter en tågpassage. En 
FTP-server existerar på samma sätt för spårkraftsmätaren i Sävast men dessa använder olika metoder 
för anslutning. Den ena använder en aktiv och den andra en passiv metod vilket betyder att två olika 
tjänster är att föredra för hämtning. Vid hämtning av data från Trafikverkets detektorer används ett 
annat protokoll. För dessa datakällor har en REST-tjänst som ständigt är online och väntar på att 
emotta data satts upp. En stor skillnad här gentemot FTP-tjänsterna är att REST-tjänsten inte initierar 
kommunikationen mot servern (läs datakällan) utan bara passivt väntar på att få data skickad till sig. 
REST-tjänsten nyttjar http-protokollet genom GET och POST anrop.  

Ett första steg i kvalitetssäkringen av data är valideringen som utförs i samband med hämtningen av 
data. Valideringen syftar till att säkerställa att rätt typ av data mottagits och i rätt format. I de fallen 
där XML-filer mottas, vilket är fallet från Trafikverkets detektorer samt spårkraftsmätaren i Sävast, 
används definitionen av XML-schemat för validering. Hjulprofilmätaren i Sunderbyn genererar dock 
CSV-filer vilka inte är lika strukturerade. Dessa data valideras istället genom en parser som processar 
igenom alla rader som en tillståndsmaskin.  

Efter detta sorteras data för att kunna separera det på ett flexibelt sätt, exempelvis för att kunna 
separera åtkomst till data baserat på operatör. Allt detta sker automatiskt och kontinuerligt och det 
är efter dessa steg som data finns tillgängligt för vidare analys eller visualisering av skräddarsydda 
applikationer. Parallellt med detta lagras även rådata för replikerbarhets och tillförlitlighets syfte 
vilket bygger upp ett datalager med historisk data. 

Många lärdomar har kunnat nyttjas från tidigare projekt där liknande datakällor nyttjats, bland annat 
delprojekt 028. En viktig sådan är upprättandet av kommunikationskanaler för felsökning då 
dataflöden ej fungerar. Då plattformen ej har kontroll över datakällorna kan fel uppstå utanför dess 
tillämpningsområde hos annan part. Detta kan kräva ett gemensamt felsökningsarbete som bör gå 
smidigt till för att få så lite stilleståndstid som möjligt. 

3.2 Organisationer inom Järnvägsbranschen som avser använda, använder 
data från den molnbaserade infrastrukturen som beslutsunderlag 

Järnvägen är komplex likväl tekniskt som organisatoriskt. Systemet kräver stor teknisk 
systemkompentens som idag är uppdelad på flera olika ”oberoende” affärsdrivande och icke 
affärsdrivande parter Parterna reglerar samarbetet via avtal och kontrakt som ofta ibland saknar 
målstyrning, incitament och samverkansönskemål. 

Järnvägssystemets parter delas in i följande grupper: 

• Ägare; staten 
• Tillsynsmyndighet 
• Infrastrukturägare 
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• Tåg- och driftledning 
• Trafikoperatörer 
• Underhållsentreprenörer infra 
• Underhållsverkstäder 
• Leverantörer 
• Konsulter 

Det finns ett stort antal parter som är involverade i järnvägsdriften på bandel 119. De parter som 
deltar i ePilot119 de vill medverka till ett bättre fungerande järnvägssystem genom att tillsammans 
utveckla underhåll och dela med sig av kunskap och data för att tillsammans bygga upp ett verktyg 
för informationsutbyte.  

På bandel 119 finns följande aktörer representerade: 

• Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 
• Operatörer: SJ, Green Cargo, LKAB Malmtrafik, Norrtåg, Rail Cargo, X-tåg med flera. 
• Underhållsentreprenör: Infranord AB 
• Underhållsverkstäder: Duroc AB, Euromaint, SweMaint, Bombardier 
• Leverantörer: Vossloh 
• Konsulter: SWECO, ÅF, Tyréns, WSP, Interfleet, Damill m fl. 
• Forskning och utveckling: Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) Luleå tekniska universitet 

De parter som har visat intresse för användning av MeTra samt deltar i pågående tester är 
Trafikverket, SJ, LKAB Malmtrafik, Norrtåg, Duroc AB, Euromaint via SJ samt JVTC. 

3.3 Olika mått och aspekter på hur mogen järnvägsbranschen är på att ta 
till sig mätdata i sin underhållsverksamhet  

3.3.1 Mognad: Tekniskt perspektiv 
Den tekniska mognaden för att nyttja olika typer av IT-verktyg som appar och webbgränssnitt eller 
att komma åt data från olika databaser anses vara relativt god inom många järnvägsföretag och 
Trafikverket. Däremot behöver den tekniska förståelsen för mätdata öka, och inte minst koppling till 
hur de affärsmässiga och ekonomiska möjligheterna hänger ihop med förmågan att analysera 
mätdata. Det finns idag öar av system som byggts upp av de olika parterna, som man gärna vill 
behålla eftersom det är invanda system som man lärt sig hantera. En frågeställning har varit om 
verktyget kan jackas in i olika system t ex Maximo. Ett känt API-gränssnitt är viktigt samt anpassning 
till redan använda system och att informationen kan anpassas efter användarens behov. Det är 
viktigt att datakvaliteten finns deklarerad. 

3.3.2 Mognad: Organisationsperspektiv  
Företagen har olika struktur, besluts- och informationsvägar. I de kommersiella företagen är det ofta 
lättare att se helheten och till organisationens bästa och även vad som kan vara bra rent 
företagsekonomiskt. Inom Trafikverket finns en problematik; det är mycket svårt att identifiera de 
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personerna som har mandat att ta beslut. En kommentar från en informant var att ”alla har vetorätt 
men ingen har beslutsrätt”. Utvecklingsverksamheten är för långt ifrån den operativa verksamheten 
och vice versa. Förmågan och drivkraften att implementera nya affärsmodeller och arbetssätt 
behöver utvecklas. Införandet av ”condition-monitoring based managment” påverkar stora delar av 
organisationen. En förklaring till trögheten kan vara att kostnaden för exempelvis ett nytt arbetssätt 
uppstår i delar av organisationen som inte får ta del av vinsterna. 

En implementering av ett nytt verktyg kan kräva att befintlig organisation behöver ställa om 
organisationen för ett nytt arbetssätt.  Det är viktigt att kravbilden tagits fram i samråd med 
slutanvändarna och att informationen är hanterbar, annars är verktyget för tidskrävande att 
använda. För de individer som skall implementera en innovation är det viktigt att man har fått skaffa 
nog med kunskaper och övertygelser angående innovationen, att man har fått ställa kontrollfrågor 
för att genom detta hitta en övertygelse och bevis för att man tror att det kan fungera. 

För att få en lyckad implementeringsprocess är det bra att skapa engagemang genom att formellt 
utse interna implementeringsledare. Någon som samordnar och driver, speciellt om det berör flera 
grupper av användare. 

3.3.3 Mognad: Insikt om Nyttan 
Insikten om nyttan finns överlag, affärsföretagen har lättare att se detta – men kan sitta fast i 
kontraproduktiva affärsavtal/modeller vilket gör att de inte är intresserade. Progressiva företag inser 
att rådande affärsmodeller medför stagnation och järnvägen som helhet tappar i konkurrenskraft. De 
är beredda att utveckla branschen tillsammans med sina kunder och underleverantörer. Trafikverket 
ser nyttan har en brist i förmågan att omsätta detta i verksamheten. 

Incitamentet för datadelning är att det måste ge en nytta för den egna verksamheten. Speciellt i 
slimmade organisationer kan det vara svårt att prioritera uppdrag som enbart ger nytta för annan 
part. 

Man bör fokusera även på kvalitetsparametrar då man pratar om nyttor och inte bara besparingar. 
Ett exempel är möjligheten att testa nya hjul och kunna utläsa information på ett effektivare sätt för 
att snabba på utvärderingen. Förbättringar på hjul skulle kunna ge fördelar för ekonomi/miljö. Man 
kan titta på historisk data hos entreprenörerna angående vilka åtgärder som har utförts och lära sig 
från detta för att förbättra metoder/hitta grundorsaker. 

3.3.4 Mognad: Regelverk och policys 
Regelverk och policys har utvecklats så att de inte utgör något hinder för verksamhetsutvecklingen. 
Integration kan förhindras då det inte finns en gemensam nomenklatur, nu är dock en europeisk 
standard på väg in. 

3.3.5 Mognad: affärsmässig 
Affärsmässig mognad finns, men behöver utvecklas. Nya affärsmodeller behöver utvecklas som styr 
mot mer övergripande målsättningar för branschen. Nya avtal bör underlätta och stimulera 
införandet av nya och bättre lösningar. 
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3.4 Beskrivning affärsmässiga och tekniska fördelar om hur det svenska 

järnvägssystemet, med avseende på tillförlitlighet, punktlighet, 
hållbarhet och kapacitet, förbättras av eMaintenance lösningar 

Möjligheter med systemet:  

• Tillgänglighet kan förbättras genom bättre resursplanering och mer proaktivt arbete 
• Skapar förutsättningar för förebyggande underhåll 
• Förebyggande underhåll är mer ekonomiskt fördelaktigt än avhjälpande underhåll 
• Undvika akuta fel genom bättre övervakning  
• Genom digital sammankoppling får man bättre kontroll på hela systemets tillstånd 
• Studera en viss fordonstyp statistiskt och få ökad kunskap om underhållsbehov 
• Genom bättre tillförlitlighet och punktlighet väljer fler att ta tåget vilket är ett hållbart 

transportsätt  
• Bättre underhållkontrakt genom bättre kunskap om systemets tillstånd och historik 
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4 Förslag på fortsatt arbete 
Utifrån de resultat som har uppnåtts inom ramen för detta projekt samt de erfarenheter som har 
insamlats under projektperioden, föreslår vi följande ett antal olika förslag på fortsatt arbeten. 
Vidare har dessa förslag grupperats och relaterats till olika sammanhang som återger respektive 
förslag huvudinriktning. 

4.1 Trafikverket 
Aktiviteter och fortsatt arbete inom Trafikverket föreslås inriktas på: 

• Att öppna upp Trafikverkets verksamhet avseende digitaliserade informationstjänster 
tillsammans med fysisk anläggning. 

• Att skapa förutsättningar för test i organisationens kärnverksamhet med fokus på 
järnvägstransportkunder och trafikoperatörer samt underhållsentreprenörer, akademi och 
övriga järnvägsaktörer. 

• Att skapa och tillhandahålla digitala informationstjänster för järnvägstransporter, drift och 
underhåll genom exempelvis en interaktiv tjänsteportal. 

• Att implementera en branschgemensam neutral process för initiering, utvärdering, urval och 
test av digitala innovationer. 

• Att skapa och bedriva ett integrerat policyarbete för samordning av kompetens inom 
digitalisering, upphandling av informationssäkerhet, trafiksäkerhet och driftkompabilitet. 

• Att utforma och tillhandhålla organisation, processer och arbetssätt för digitaliseringstillväxt 
inom järnvägssystemet, med integrerade digitaliserade informationstjänster. 

• Att skapa förutsättningar så att existerande och nya regelverk beaktar digitaliseringens olika 
dimensioner och som betraktar data, information och informationstjänster som del av den 
fysiska anläggningen. 

Trafikverket har i skrivandets stund redan tagit ett kraftfullt initiativ genom att etablera 
’Verklighetslabb digital järnväg (VDJ)’ som syftar till att skapa nytta för resenärer och branschens 
olika aktörer. Även Trafikverkets utredning ”Strategi och grund för anläggningsövervakning” beaktar 
flera av dessa aktiviteter med avseende på infrastrukturen. 

Vi anser att ovan föreslagna aktiviteter kan med fördel knytas till och genomföras av VDJ. Ett 
samordnat och heltäckande angreppssätt som drivs och leds av Trafikverket är en nödvändig 
förutsättning för en hållbar utveckling för järnvägssystemet.  

4.2 Branschen 
Aktiviteter och fortsatt arbete för branschen föreslås inriktas på: 

• Att identifiera branschgemensamma krav och behov. 
• Att identifiera och föreslå förslag på beslutsstöd. 
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• Att utforma hållbara affärsmodeller för utbyte av data, information och informationstjänster 

som gagnar såväl den enskilda organisationen som hela systemet. 
• Att utforma förutsättningar för standardisering för data- och informationsutbyte. 
• Att skapa ekonomiska förutsättningar för genomförande av branschgemensamma projekt. 

Idag pågår ett branschgemensamt initiativ ’ePilot’. ePilot syftar till att förbättra punktligheten och 
minimera störningar inom järnvägstrafiken genom att utforma beslutsstöd för underhållsåtgärder. 
ePilot-projektet bygger på ett branschsamarbete mellan Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå 
tekniska universitet, Trafikverket, olika järnvägsföretag och underhållsentreprenörer i Sverige. 
Målsättningen är att resultaten på sikt ska rullas ut i hela det svenska järnvägssystemet. 

Vi anser att ePilot som plattform utgör en viktig del för genomförande av branschgemensamma 
aktiviteter som föreslås ovan.  

4.3 Forskning 
Aktiviteter och fortsatt arbete inom forskning föreslås inriktas på: 

• Att skapa modeller som ger fördjupad insikt i järnvägssystemet. 
• Att skapa konceptuella modeller som ger beslutsstöd inkluderande datainsamling, 

transformering, filtrering, bearbetning, analys och visualisering. 
• Att skapa modeller som beaktar järnvägssystemets komplexa sammansättning och integrerar 

denna med digitaliseringens karaktäristiska natur. 
• Att skapa processer som inkluderar forskning med innovation och implementation. 
• Att skapa fysiska och digitala miljöer för validering och verifiering av nya rön 

Inom järnvägsbranschen finns idag ett antal virtuella organisationer med syfte att främja 
tillämpningsnära forskning, en av dessa är ’Järnvägstekniskt centrum (JVTC)’. JVTC genomför 
tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Centret erbjuder en 
plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter. 
JVTC:s affärsidé är att tillsammans med sina intressenter från branschen genomföra tillämpbar FoI 
inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Genom forskning och engagemang 
i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg och 
metoder. Genom verkningsfulla resultat är JVTC idag en given part i nationella och internationella 
forskningsallianser. JVTC anses även vara en attraktiv samarbetspartner som målmedvetet verkar för 
att svensk järnvägsindustri och svenska järnvägstransporter blir världsledande inom effektivitet, 
kvalitet och flexibilitet. 

Vi anser att JVTC som plattform kan med fördel vara värd för genomförande av forskningsrelaterade 
aktiviteter som föreslås ovan. 

4.4 Järnvägssystemet 
Utökade behov av transporter (passagerare och gods) i Sverige ställer höga krav på utveckling av 
järnvägssystemet. Utvecklingen av järnvägssystemet sker normalt på initiativ och engagemang av 
branschens olika aktörer. Järnvägens olika aktörer besitter djup kompetens av och god förståelse för 
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systemets egenskaper, vilket är nödvändigt för fortsatt utveckling och utformning av nya 
innovationer.  

Innovation i sin natur innebär förmåga att kunna dra nytta av existerande lösningar (produkter och 
tjänster) från andra områden i en ny tillämpning. 

För att främja innovationsprocessen i järnvägsbranschen vill vi föreslå följande aktivitet: 

• Skapa processer, organisationer och affärsmodeller baserad på 1crowdsourcing som koncept. 

Vi anser att järnvägsbranschen genom crowdsourcing som problemlösningslösningsmetod samt 
genom att fokusera på att formulera VAD som behöver uppnås istället för HUR det ska uppnås, kan 
komma åt kompetens och dra av erfarenheter från andra branscher. Detta i sin tur förväntas leda till 
effektivare innovationsprocesser som bl a kan leda till ökad tillgänglighet och förbättrad robusthet i 
hela systemet.  

Vidare anser vi att crowdsourcing kan med fördel bedrivas som ett strategiskt fokusområde inom 
ramen för VDJ. 

                                                           
1 Crowdsourcing innebär att lägga ut en fråga, problemställning eller uppgift offentligt på nätet och därmed 

bjuda in till en bred intressentgrupp att komma med förslag på lösning. 



ePilot  044 Document number
ep119-044-2016-138

Project title
The Influence of Speed on Wheel Impact Load

Author(s)
Birk, Larsson, Hansson

Date
2016-12-23

Confidentiality
ePilot044

Approved by
Stefan Jonsson, TrV

Approved, date
2017-01-12

Pages
45

Project report, final version

The Influence of Speed on
Wheel Impact Load

ePilot119 project 044 with Swedish title
Hastighetsnedsättning vid hjulskada

2016-12-23



ePilot  044 Document number
ep119-044-2016-138

Project title
The Influence of Speed on Wheel Impact Load

Author(s)
Birk, Larsson, Hansson

Date
2016-12-23

Confidentiality
ePilot044

Approved by
Stefan Jonsson, TrV

Approved, date
2017-01-12

Pages
45

Executive summary
This study The Influence of Speed on Wheel Impact Load was setup for the time frame spring 2016 to
fall 2016 with resources from Damill AB, eMaintenance365 AB and The Swedish Transport
Administration. Project manager of the study was Dan Larsson (Damill AB), who was responsible for
the study but also actively worked and contributed to the success of the study. Funding for the study
was provided through ePilot119 by the organizations Swedish Transport Administration, SJ and
Green Cargo.

The study set out to reveal the speed dependency of wheel impact load due to wheel damages, i.e.
wheel flats on locomotive wheels. The dependency should be validated through experiments on an
RC-locomotive with field trials and compared with the current state of the art knowledge. For this
end, experiment trials were setup and discussed with representatives of the funding organization
that have formed a reference group for the project team. Moreover, a literature study was
conducted to document the state of the art.

Due to several limitations in the experimental setup, the experiments had to be restructured several
times. These limitations were in part related to regulations and to time restrictions in the access to
the test site and the test equipment. Nevertheless, the experiments were conducted during 21st to
23rd of September at the measurement site in Sunderbyn, which includes preparation, execution and
refurbishment. The budget of the study was also increased to accommodate for increased resource
and equipment needs.

The main conclusion of the study is that a speed dependency of wheel impact loads for wheel flat
damages was not indicated for the used speed range, which is in line with the result of recent studies
that indicate a weak dependency or even negative dependency on the speed. The uniqueness of the
study lies in the use of realistically worn locomotive wheels as well as the estimation of the actual
damage length based on lateral position measurements. On the contrary, available data and one
previous study by The Swedish Transport Administration indicate a speed dependency for out-of-
round damages.

It must be pointed out that the number of available data points was too small to derive a statistic for
the results, which is one of the consequences of the above-mentioned limitations. The report also
indicates future track to investigate the speed dependency more detailed to provide the needed
knowledge for the adaptation of practice, standards and regulations for speed reduction.
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Sammanfattning
Denna studie avseende hastighetsberoendet för detektorutslag från hjulskador startades
under våren 2016 och slutfördes under hösten samma år. Studien har genomförts av
resurser från Damill AB, eMaintenance365 AB och Trafikverket. Projektledare för arbetet var
Dan Larsson (Damill AB), som också arbetat aktivt i delar av projektet och bidragit till
framgången i arbetet. Finansiering tillhandahölls genom projektsamverkan i ePilot119 med
Trafikverket, SJ och Green Cargo som inblandade parter. Studien syftade till att klarlägga om
det finns ett hastighetsberoende hos detektorutslagen från hjulskador och då främst från
hjulskador på lok. Beroendet validerades genom fältförsök med ett RC-lok och jämförelse
med nuvarande state-of-the-art kunskap. Fältförsökens upplägg diskuteras med företrädare
för de deltagande organisationerna som fick utgöra en referensgrupp. Dessutom
genomfördes en litteraturstudie för att dokumentera state-of-the-art.

På grund av begränsningar i möjligheterna till försök så tvingades projektet att
omstruktureras flera gånger. Dessa begränsningar var bland annat relaterade till
järnvägstekniska föreskrifter och tidsbegränsningar när det gäller tillgång till teststället och
testutrustningen. Trots det kunde försök utföras under tiden 21-23 september på
detektormätplatsen i Sunderbyn och det inkluderade förberedelser, genomförande av tester
och återställande av loket. Budgeten för studien ökades under projekttiden för att tillgodose
behoven av ökad arbetsvolym och utrustning för test.

Den viktigaste slutsatsen av studien är att ett hastighetsberoende för stötkrafter pga.
hjulplatta inte kunde identifieras i det använda hastighetsområdet, vilket är i linje med
resultatet av andra nyligen genomförda studier. Dessa har visat på ett svagt beroende eller
till och med negativ beroende på hastigheten. Det unika med denna studie ligger i
användningen av realistiskt slitna lokhjul samt i att uppskattningen av den faktiska skadans
längd baseras på mätningar av hjulens lateralposition vid detektorpassage. Litteraturstudien
som gjorts hittade å andra sidan en tidigare studie av Trafikverket som visat på
hastighetsberoende för skadetypen orunda hjul.

Det skall påpekas att antalet tillgängliga datapunkter var för liten i den här genomförda
studien för att det ska betecknas som statistiskt säkerställt resultat. Det blev en konsekvens
av begränsningarna som nämnts ovan. Rapporten visar på framtida behov av att undersöka
hastighetsberoendet mer detaljerat och då ge nödvändig kunskap för anpassning av praxis,
normer och regler för hastighetsminskning.
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1 Introduction
This report summarizes the research that has been conducted to analyze the dependency of wheel
damage related forces in rails to train speed. The research had a particular focus on locomotives,
which has not been extensively studied before.

The document is structured as follows. First the project background and its objectives are given.
Second, the literature is reviewed to establish the state of the art on speed dependency of wheel
damage induced forces in rails for locomotives. Thereafter, the methodology for the research study is
described which is followed by a baseline assessment for sensing equipment and locomotives. Then
the results of the study are presented and discussed in the subsequent section. Finally, some
conclusion and future work is given.

1.1 Background
The Swedish Transport Administration uses several monitoring stations in the railway network to
detect wheel defects. They are based on measurements of wheel impact load. In case of an alarm,
the procedure is that the train can either be immediately stopped or allowed to continue its journey
to the nearest station at a reduced speed. The usefulness of the speed restriction has come under
debate because a clear relationship between speed and the contact forces is not fully clarified.
Operators find the speed restriction very negative for their traffic logistics and especially if it relates
to a locomotive.

This project is a collaboration between the Swedish Transport Administration and the operators SJ
and Green Cargo, and aims to give objective input to the debate and potentially contribute to the
development of future standards on this issue.

In Sweden, there are three alarm levels for wheel damages: high, low and warning. The criteria for
each alarm level can be seen in Table 1.

Table 1. Alarm levels for wheel damage detectors in Sweden.

Vehicle type Alarm type High Low Warning

Locomotive
Peak [kN] >425 >350 300
Dynamic [kN] 180
Ratio [factor] 4.8

Wagons and unknown vehicles
Peak [kN] >350 300
Dynamic [kN] 180
Ratio [factor] 4.8

In case of a high-level alarm, the train is required to limit its speed to 10 km/h and stop before or at
the nearest operating site where the damaged vehicle will be disconnected. The same goes for low
level alarms with the only difference that the vehicle only must be disconnected if a damage can be
visually recognized. After a low-level alarm without a confirmed damage, the train can continue to its
end destination with a speed limit of 20 % less than at the detector passage causing the alarm. In
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addition to this, if the outside temperature is below -10 °C, the speed interval 15-45 km/h should be
avoided according to BVF 592.11 (Swedish Transport Administration, 2013). In Nielsen & Johansson
(2000), an argument for the guideline is provided.

Earlier studies with wagons have confirmed the speed dependency and have led to routines in which
the speed of a train is reduced. When it comes to locomotives, this relationship is unclear and it
should be at least confirmed. Subject of this project is thus to validate the relationship between
measured peak values for the wheel load and the speed.

1.2 Objectives
The overall objective of this project is to increase access to the track, reduce maintenance costs for
both infrastructure managers, operators and wagon owners. The main objectives are:

 Investigate through a field test if there is a relationship between speed and wheel impact
load generated by RC-locomotives with wheel flats.

 Conduct a literature study to understand if international research can validate the results of
the field test

The work shall be limited to RC-locomotives with RFID tags and their speed-dependency when it
comes to impact load caused by wheel flats.  The focus shall be on speed range 50 – 160 km/h.

1.3 Wheel damages
In this report, is not just wheel flats, but also out-of-round defects is discussed. While wheel flats
have a clear definition, there is some ambiguity regarding the out-of-round wheel. Therefore, we will
clarify the terminology used here.

 Wheel flats are local defects around the wheel tread with relatively large depth on a specific
location around the wheel surface. These defects are commonly caused by a locked wheel
during operation and have a plane surface.

 Wheel polygonalization are defects with repetitive radius variation symmetrically distributed
around the full circumference of a wheel and where the pattern has a wave length in the
range of typically 1/20 to 1/1 of the total wheel circumference. Such defects can be
generated both in a workshop during lathing, but also during operation when the wheel
suspension ends up in a resonance or when traction or braking torque are not smooth.

 Out-of-round wheels as a commonly used term are any wheel where the radius vary along
the circumference. The out of roundness is often defined as (maximum-minimum) radius no
matter how the defect is shaped or positioned. This means that both wheel flats and wheel
polygonalization are special cases of the general term out-of-round wheels.

In the context of this report, out-of-round wheels refer only to wheels with polygonalization defects
as described above. Thereby we distinguish such defects from those that are pure wheel flats.
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2 Related work
Several studies have investigated the interaction between wheel and rail and the impact forces
dependency on different variables. This chapter describes the state-of-the-art in research on how
wheel flats affect the impact force from wheel to rail.

In previous research, there is a consensus that the wheel to rail impact forces due to wheel defects
are dependent on train speed. This has been shown in studies based on actual field test as well as
simulations of theoretical models. However, speed is not the only factor that influences the impact
load. Dong & Shankar (1994) claims that the shape and size of the wheel defects, axle load, train
speed, and railpad stiffness are the factors that influence impact loads the most.

Figure 1: Experimental measurements of impact loads from wheel flats (Kalay et. al., 1995).

Kalay et. al. (1995) investigated impact loads from wheel flats as a function of train speed in the
interval 30-100 km/h. The results show a slight increase in peak impact force with increased speed
for short (25-40 mm) and long (75-100 mm) wheel flats. There is however no dependency between
impact force and speed for wheel flats of length 50-60 mm, see Figure 1.

Figure 2: Simulated peak force caused by wheel flats of different length (Sandström & Ekberg, 2009).



ePilot  044 Document number
ep119-044-2016-138

Project title
The Influence of Speed on Wheel Impact Load

Author(s)
Birk, Larsson, Hansson

Date
2016-12-23

Confidentiality
ePilot044

Approved by
Stefan Jonsson, TrV

Approved, date
2017-01-12

Page
4 (33)

Alemi et. al. (2016) refer to these results and state that “It is remarkable that increasing the train
speed generally increases the impact load, except at some specific wheel flat lengths”. Simulations by
Bogdevicius et. al. (2016) show a significant positive correlation of speed and impact force for large
wheel flats (length: 70-100 mm, depth: 2.53 mm). Smaller wheel flats only has a slight increase
within the studied speed interval 20-100 km/h. Several studies (Kalay et. al. (1995), Bogdevicius et.
al. (2016), Sandström & Ekberg (2009)) agree that the impact load increase with the length of the
wheel flat, see Figure 2, Figure 3 and Figure 4.

Figure 3: Dependency between impact force, train speed and length of the wheel flat (Bogdevicius et. al., 2016). [depth:
2.53 mm].

Figure 4: Comparison of results from field tests (EXP) and simulations (CLDM) for different speeds and flat lengths
(Bogdevicius et. al., 2016).

The results in Bogdevicius et. al. (2016) also show that, for all wheel flat lengths, the increase in
impact force slows down at speeds over 80 km/h, Figure 3. In contrast, field tests made by Nielsen &
Johansson (2000) with a wheel flat of length 100 mm and depth 0.9 mm showed a negative
correlation between impact force and speed in the investigated speed interval, 30-100 km/h, see
Figure 5. This also coincides with simulations of wheel flats made by Wu & Thompson (2002) where
the impact force shows a slight downward trend after reaching a peak around 30 km/h, see Figure 6.



ePilot  044 Document number
ep119-044-2016-138

Project title
The Influence of Speed on Wheel Impact Load

Author(s)
Birk, Larsson, Hansson

Date
2016-12-23

Confidentiality
ePilot044

Approved by
Stefan Jonsson, TrV

Approved, date
2017-01-12

Page
5 (33)

Similarly, Zhu et. al. (2007) derived a mathematical model and could represent the same behavior in
simulation, there the drop occurred beyond 50 km/h.

Figure 5: Peak impact forces from field tests by Johansson & Nielsen (2000) (diamonds) and simulations by Pieringer et. al.
(2014) (circles). [length: 100 mm, depth: 0.9 mm].

Figure 6: Theoretical peak impact force caused by wheel flats (Wu & Thompson, 2002).

In 2006, the Swedish Transport Administration performed field tests to investigate wheel damage
impact with relation to speed for freight wagons. The results from these tests can be found as an
attachment in this report. No clear correlation between peak values and speed for wheel flat
damages were shown. For loaded wagons the trend stays on the same peak level for all speeds (30-
100 km/h) while for unloaded wagons there is a downward trend with a slightly higher impact force
at lower speed. Wheels with RCF show a slight upward trend both for loaded and unloaded wagons.
The most distinct correlation can be seen for unloaded wagons with out of round wheels with long
wave defects. For those wheels the peak impact force follow a seemingly linear pattern with up to
three times higher values at 100 km/h than at 30 km/h. No tests were made with loaded wagons
with the same out of round damage.

Other studies, based on both field tests (Newton & Clark, 1979) and simulations (Steenbergen, 2007)
have shown a strong increase in impact force at low speeds, up to around 30 km/h, followed by a
more linear increase at higher speeds, see Figure 7. According to Wu & Thomson (2002) the results
from the field test by Newton & Clark (1979) were consistent with results from earlier field tests
reported by the AAR in 1952.
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Figure 7: Theoretical behavior of impact force versus speed (solid line) (Steenbergen, 2007). [length: 100 mm depth: 2.5
mm].
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3 Method
In this section the method for the study is described. Principally, a locomotive will be chosen with
known wheel conditions and then a wheel flat is artificially induced. Then a measurement site with a
wheel load detector will be passed by with different speeds to establish the relationship between the
peak values and the passage speed.

3.1 Measurement site
The experiments are conducted close to Sunderbyn, where an appropriate detector is available. The
site has a speed limitation of 140 km/h for the selected locomotive which need to be considered. The
site was equipped with additional laser range sensors to determine the lateral positioning of the
wheels during the passage. In that way, it is possible to determine lateral position of an axle on the
rail and subsequently, the contact point between the wheel and the rail during the passage. The
general setup of the measurement site is shown in Figure 8 and Figure 9, and an example passage is
shown in Figure 10.

Figure 8: Location of the measurement site.
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Figure 9: Measurement site equipped with three laser range meters (L0, L1, L3).

Figure 10: Example passage of RC6-1397 with zoomed positioning setup. The red line indicates the laser range
measurement.

(a) (b)

Figure 11: Measurement setup for the lateral position detection and angular displacement calculation.
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A principal sketch for the measurement setup is shown in Figure 11. In Figure 11a, it is shown how
the angular displacement can be calculated. First, the laser range is calibrated using a vertical plate
on the inner side of the rail which yields a measurement for 0. During the installation of the laser
the midpoint over the rail is determined to be ℎ = 15 and the vertical displacement is
measured. Using simple trigonometric principles, the angle can be found from solvingsin − tan ∙ 2 ∙ 0 = ℎ +0
where denotes the width of the rail.

When the angle is known the lateral position can be determined in accordance with Figure 11b,
using the trigonometric relationship between 0 − and .

As soon as the lateral position for the right wheel (understood when travelling towards Luleå) is
determined, the lateral position of the left wheel can be calculated from the track gauge and the
back-to-back gauge of the axle, as well as the actual wheel width, as depicted in Figure 12. It is
therefore necessary to measure the profiles of the rail and the wheel prior to the experiments.

Figure 12: Sketch for the relationship between the lateral position of the left wheel position and the lateral position of the
right wheel. Back-to-back gauge (A) and track gauge (SV).

The reason to determine exact lateral position of the wheels on the rails is that we want to know the
wheel/rail contact position when doing test runs with worn wheels. With worn wheel treads, the flat
peripheral length in the contact point can vary with the lateral position, see Figure 15. Using the
estimated lateral position or , the lateral position of the contact point is found as the minimal
vertical distance between the aligned rail and wheel profile, as shown in Figure 13.
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Figure 13: Sketch for the lateral position of the contact point between the wheel and the rail.

Even though, the effective damages for non-uniform damages along the wheel profile can be
determined, the actual extend of the contact patch remains uncertain. In the scope of this study, the
effective damage length for the wheel flat is assumed to be given by the damage length at the
contact point.

During the passages, handheld video footage of the passages was recorded to get an audible
impression of the noise generated by the damage on the locomotive. It is the subjective impression
of the team that was present at the site, that the sound power level was increasing with the speed,
which is in accordance with the result reported in Thompson et. al. (2003). The video footage can be
made available upon request by the authors.

3.2 Preparation of the wheel damage
The wheel flat for the experiments was imposed on the 4 wheels on axle 2 and axle 3 of the RC6-
1397 locomotive. For this end a grinding machine was used in the workshop at Euromaint in Luleå.
The aim of the grinding was to achieve a wheel flat which is at most 55mm in length. Since the RC6-
1397 locomotive was not refurbished prior to the experiments realistic real-life conditions for the
generated wheel damage can be assumed, which means:

a) The length of the wheel damage will vary over the lateral wheel profile
b) The depth of the wheel damage will vary over the lateral wheel profile.

The setup for imposing the wheel damage is depicted in Figure 14. An example for the resulting
wheel damage for the right wheel on axle 2 is depicted in Figure 15. There, the length of wheel flat is
varying largely over the wheel profile. It can therefore be concluded, that the lateral position of the
contact point plays a role in determining the effective wheel damage during a passage. It can also be
assumed that the effective wheel damage length will vary during normal operation.
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Figure 14: Installation of the grinding machine to create the wheel flat damage on the wheels.

Figure 15: Example for the wheel damage created on the right wheel of axle 2.

For each wheel the image of the wheel flat is manually assessed and the damage length over the
wheel profile is determined. This can be done by sampling the upper and lower envelope of the
damage edge from the image and scaling it with the measurement from Figure 15. The sampled
envelopes scaled in [mm] are depicted in Figure 16.
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Figure 16: Upper and lower envelopes for the wheel damage on each wheel. The vertical distance between the upper and
lower envelope is the damage length.

From the graphs in Figure 16, the range for the damage length can be derived which is from 25 mm
to 55mm.

3.3 Experimental runs
To establish a statistic on the relationship it is necessary to perform several passages at the same
speed. Unfortunately, the timing constraints for the experiments did not allow us to conduct more
than one passage per speed. Moreover, it was not possible to perform the passages in one and the
same direction. The passages were therefore in different directions, in an alternating fashion. It has
also to be noted that the experiments had to be aligned with the scheduled traffic passing the test
site.

For the experiments the following passage speeds in [km/h] were chosen: 40, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, and 140.

Prior to the experiments the test track was inspected to make sure that the rails were not damaged
beforehand. After the experiments the rails were inspected once more to make sure that no
damages were inflicted to the rails by the project.

3.4 Analysis principles
The analysis is built on the following approach. First, a baseline for the locomotive is established
using historic data from the detector database. The baseline will give an understanding of seasonal
variations and knowledge about the similarity of recordings from the Sunderbyn measurement site to
other measurement sites. The reason for this analysis is based on the suggestions in Nielsen and
Oscarsson (2004), where the track properties including subgrade properties influence the contact
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forces. The baseline will therefore reveal if the Sunderbyn measurement site has deviating properties
compared to other measurement sites.

Secondly, the same locomotive was tracked historically, to get an understanding of this locomotives
likelihood to have wheel damages and in what ranges the wheel load recordings varied.

Thirdly, the relationship is analyzed both graphically and by trying to establish the raise in the wheel
load depending on the speed. At the same time the length of the wheel damage is derived based on
the lateral contact point of the wheel with rail. Thereby, it is possible to understand if the actual
damage length could be an additional factor that need to be considered.

Since the number of passages with the same speed is too small, it is not possible to derive a statistic
for the speed relationship and the results can merely be understood as indications.
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4 Baseline analysis

4.1 Seasonal variations
Data was gathered from detector passages in Sunderbyn with RC6-locomotives. A total of 527
passages from 11 different vehicle identities during the period 2015/10/01-2016/09/30 were
obtained. This equals measurements from 4216 wheel passages. In July, there was a malfunction in
one of the axle pulse readers and hence no RFID-connected detector data was available for that
month.

Studying Figure 17 and Table 2, it does not seem to be any significant seasonal variation in the
median values for the peak measurements. There is however a clear difference in summer and
winter when it comes to the amount of extreme values seen in the box plot. This could be an effect
of the fact that railway vehicles are more prone to wheel damages during the cold winter season.

Figure 17: Box plot of peak values per month from wheel load detector in Sunderbyn. The edges of the blue box are the
25th and 75th percentiles, the whiskers extend to the most extreme data points that is not considered outliers, and the
outliers are plotted in red.

Table 2: Median of peak values per month from RC6-locomotives in Sunderbyn.

Month Number of measurements Median
January 648 132

February 632 124
March 496 128
April 176 129
May 136 132
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June 48 131
July 0 -

August 216 130
September 216 131

October 784 133
November 448 130
December 424 133

Data was also gathered from another wheel damage detector to further investigate if Sunderbyn is a
representative detector to draw generalised conclusions from. The detector in Harrträsk was chosen
because it had the most readings of the test vehicle RC6-1397 after Sunderbyn. Data from Harrträsk
contained 1864 wheel passages from 7 different RC-locomotives, all of which were included in the
data from Sunderbyn. The seasonal variation in Harrträsk follow a similar pattern to the detector in
Sunderbyn with an even median level and more extreme values in winter as can be seen in Figure 18
and Table 3. Because most of the data is on a steady level, with no significant seasonal variation in
Sunderbyn or Harrträsk, the measurement data from the test with vehicle RC6-1397 in Sunderbyn on
September 22nd can be seen as representative for both winter and summer conditions.
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Table 3: Median of peak values per month from RC6-locomotives in Harrträsk.

Month Number of measurements Median
January 248 135

February 328 126
March 208 128
April 104 128
May 64 129
June 8 133
July 16 131

August 56 131
September 80 132

October 320 131
November 232 137
December 200 135

4.2 Same locomotive at different measurement locations
Plotting historical data from Sunderbyn for vehicle RC6-1397 shows some variation in peak values
over the year. The higher peak values to the left in each plot, in Figure 19, are all measurement data
from October 2015. All wheels were refurbished in November 2015, which explains the distinct drop
in peak value levels around that time. From then and onwards the peak values have been more
stable around the median values seen in Figure 17 and Figure 18. Except for the right wheel of axle 3
that deviates from the norm from March to June. The data furthest to the right is the resulting

Figure 18: Box plot of peak values per month from wheel damage detector in Harrträsk. The edges of the blue box are the
25th and 75th percentiles, the whiskers extend to the most extreme data points that is not considered outliers, and the
outliers are plotted in
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measurements from the test. This vehicle did not have any RFID-passages in Sunderbyn in May, July
and December. There is a slight difference in peak values on the left and right side of axle 1 and 2 but
with opposite ratios which could be a sign of a skewed bogie.

Figure 19: Peak values for each vehicle axle of RC6-1397 in Sunderbyn from October 2015 to September 2016. Blue dots are
left wheel, red dots are right wheel.

Figure 20 shows that data for vehicle RC6-1397 in Harrträsk follow the same pattern as in Sunderbyn
with higher peak values in October 2015 before showing more steady values. This further validates
the test data from Sunderbyn.
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Figure 20: Peak values for each vehicle axle of RC6-1397 in Harrträsk from October 2015 to September 2016. Blue dots are
left wheel, red dots are right wheel.

4.3 Data before and after the test
It is of interest to look at measurement data from before and after the test to get an indication of the
condition of each wheel and the impact it may have on the test results. Figure 21 shows data from all
of 2016 in Sunderbyn, before and after the test, for axle 2 and 3. The light blue area covers the
measured forces from the test. On the right side of the blue area is data from newly repaired wheels
from after the test. This can give a good indication of the condition of the wheels before the test.

Data from the left wheel on axle 2 shows no big difference before and after the test and can be
assumed to have been in a good condition except for the produced wheel flat. A clear increase in
peak values can be seen during the test.

The right wheel on axle 2 has a more distinct difference in peak values before and after the test. For
some reason the measured peak forces were higher than on the left side before the test. This could
perhaps be an effect of the skewed bogie and/or a damaged wheel, but was not further investigated.
The wheel flat during the test does not seem to affect the peak values much. Although, after the test
there is an apparent decline of the peak values. This indicates that the wheel condition before the
test made a significant impact on the peak values.

The left wheel on axle 3 shows quite a bit of variation in data before and during the test. Data from
the right wheel on axle 3 shows, as mentioned earlier, a clear deviation in peak values before the
test. However, the measurements seem to go back to a normal level around 120 kN before the test
data.
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Figure 21: Mean and peak values from before and after the test (Jan-Nov 2016). The light blue area covers the resulting
measurements from the test, x-axis represents the data point individual.

As seen in Figure 19 and Figure 20, there is a difference in peak values where the left wheel has a
higher value on axle 1 and the right wheel has a higher value on axle 2. This skewedness can be seen
by looking at data from both before and after the test. The measurements after the test comes from
recently repaired wheels but the skewedness is still there. This phenomenon causes the forces to be
unevenly distributed within the first bogie and ideally should be considered in the analysis, but is
judged to be outside the scope of this study As can be seen in 4, the average mean force differs with
about 10 kN from side to side in the first bogie. The same pattern goes for the peak values.

Table 4: Average force and standard deviation for vehicle RC6-1397 for data from before and after the test (Jan-Nov 2016).
The deviating interval on axle 3 is not included.

Axle 1
Left

Axle 1
Right

Axle 2
Left

Axle 2
Right

Axle 3
Left

Axle 3
Right

Axle 4
Left

Axle 4
Right

Avg. Mean 96.5 84.8 88.2 100.0 94.6 92.0 96.1 101.4

Std. Mean 5.6 4.9 5.0 4.5 4.1 3.4 4.6 5.1

Avg. Peak 126.4 113.7 114.7 133.5 123.9 123.5 125.1 137.5
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Std. Peak 11.6 6.9 7.5 7.4 7.6 7.2 8.9 9.6

90% Peak

interval

114.8

138.0

103.8

120.6

107.2

122.2

126.1

140.9

116.3

131.5

116.3

130.7

116.2

134.0

127.9

147.1
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5 Results
The experimental runs as indicated in section Method were conducted on 2016-09-22. During the
experiment the wayside sensors collected the information as usual and all additional information was
logged manually by the experimental team on site, namely the laser range readings. The runs are
also performed with alternating travel direction, which means that for one specific speed, the travel
direction is either south or north. Moreover, the locomotive was not turned between the passage,
which means that always the same side was left and right, respectively.

The results will now be presented in the following way. First, the data for each wheel is presented
independent of travel direction. Thereafter the data will also be presented depending on the travel
direction (south/north, forward/backward). Moreover, the estimated effective damage length will be
presented in put into context of the contact force measurements.

For the later discussion, it is important to take note of the different standard deviations for the mean
and peak values of the contact forces of each wheel. Those can be found in Table 4. The ±2σ interval
which represent the 95% interval for the measurement values is used in the analysis.

5.1 Absolute force values, independent of direction
The contact force data (mean and peak values) are extracted from the database and aligned with the
effective damage length estimates.

The assessment of the readings of Laser L0, L1, and L2 revealed that laser L0 did not provide any
reasonable readings. It was concluded that the laser L0 was misdirected and the measurements were
dismissed from the study. Using the method for the contact point estimation of the wheel/rail was
then used and the damage length was determined based on Figure 16.

Figure 22: Recorded peak forces and mean forces (left) and estimated effective damage length (right) for the left wheel on
axle 2.

The left wheel on axle 2 is depicted in Figure 22. Here is can be seen that the peak forces are varying
less than ±15 kN, which is within ±2σ interval. In the mean value readings, a saw tooth like behavior
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can be observed which could be caused by the travel direction. Beside a dip in the reading from L1,
the estimated effective damage length is approximately 50 mm for all passages.

Figure 23: Recorded peak forces and mean forces (left) and estimated effective damage length (right) for the right wheel on
axle 2.

In Figure 23, the right wheel on the same axle 2 is depicted. Even here the peak values are within the
±14.8 kN area and very stable. For the mean values, a saw tooth of opposite phase than for the left
wheel can be observed. There were also two instances where the reading of the laser L1 and L2 were
not leading to a reasonable lateral position estimate and subsequently, the effective damage length
could not be estimated. This was for the speeds 100 km/h (L1) and 120 km/h (L2). It can also be
observed that the estimated damage lengths are not the same. The cause are different lateral
position estimates, due to the lateral motion of the locomotive.

Figure 24: Recorded peak forces and mean forces (left) and estimated effective damage length (right) for the left wheel on
axle 3.

In Figure 24, the left wheel on axle 3 is shown. Here, both the peak values and the mean values
exhibit a saw tooth, as well as the estimate for the effective damage length. Most importantly, the
peak values interval does slightly exceed the ±2σ interval of ±15.2 kN. Nevertheless, in average the
values do not exhibit a trend. Since the saw tooth has an alternating character between subsequent
passages, the travel direction could be a cause. Even here the estimated effective damage length
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produces a stable value for L2, while for L1 the travel direction might lead to different estimates. It
should be noted that the gradient of the envelopes depicted in Figure 16 for this wheel have quite
steep gradients.

Figure 25: Recorded peak forces and mean forces (left) and estimated effective damage length (right) for the right wheel on
axle 3.

For the right wheel on axle 3, Figure 25 shows the recorded data. The peak values in this case stay
within the ±2σ interval of ±14.4 kN. Depending on travel direction laser L1 exhibits a saw tooth. Here
the estimated damage length changes with more than 10 mm depending on the direction when
assessing L1. Two reading for L2 did result in unreasonable position estimates and no effective
damage length could be determined.

For none of the wheels an obvious trend in the peak values depending on the speed could be
observed.

5.2 Effective damage length considering the travel direction
Based on the observation of the saw tooth like behavior in several data points above, analyzing the
data depending on the travel direction is performed. The same data is now clustered in according to
the travel direction (south, north).

Firstly, the effective damage length is clustered according to the direction and given for the individual
wheels in Figure 26. The damage length is now available for the two lasers L1 and L2 as well as for
the two directions rendering 4 series for each wheel. It should be kept in mind, that the locomotive
will have a lateral motion pattern which could well result in a lateral motion of up to 4 mm between
the laser sensors.

Moreover, the estimate of the effective damage length based on readings from L1 and L2 will contain
estimation errors, which are tedious to derive and were not within the scope of this study.

In the Figure 26, it can be seen that the effective damage length for the left wheel on axle 2 is mostly
around 50 mm, beside 2 instances of estimates from L1 in the north going direction. For the other
wheels one need to disregard the outliers (values going towards zero). Thereafter, two estimate level
do establish themselves depending on L1, L2 or direction.
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It could mean that the locomotive attains a recurring lateral position at L1 and L2, which also
depends on the direction. Moreover, the estimated effective damage length does not seem to
depend on speed, which is reasonable to assume.

Noteworthy is though, that the effective damage length can vary quite largely within its possible
range.

5.3 Dynamic forces considering the travel direction
Instead of directly evaluating the peak and mean values of the contact forces, the difference
between them can be assessed, namely the additive dynamic force. It is assumed that the dynamic
force is more directly correlated to effect of the damage on the contact forces.

Similarly, the dynamic forces can be assessed depending on the travel direction and are depicted in
Figure 27. In this case it is safe to assume that the standard deviation of the difference is larger than
the standard deviation of the peak and mean values. Inspection of the individual wheel contact

Left Right
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 2
Ax

le
 3

Figure 26: Effective Damage length per wheel and considering travel direction.
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forces reveals that all values can be collected in an interval of ±2σ and no clear trend can be
observed in the data sets.

5.4 Correlation of velocity and vertical force for out of round wheels
In this subsection, prior results from other studies are analyzed and reported. Thus, the experiments
did not produce these results.

Maintenance reports showing out-of-round wheels were found for a couple of RClocomotives, the
reports can be found in the appendix. Figure 28 shows historical data for vehicle RC4-1290 that
reported an out of roundness of 0.85 mm on the left wheel of the second axle. The blue graph shows
a clear deviation in dynamic values during a couple of weeks in October. Extracting the deviating data
from the time series and plotting it with speed on the x-axis shows a strong correlation between
speed and vertical impact force as can be seen in Figure 29.
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Figure 27: Dynamic forces per wheel and clustered per travel direction.
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Locomotive RC6-1323 showed an out of round wheel of 0.98 mm on the right wheel of the second
axle. The correlation between speed and peak force is not as distinct as for vehicle RC2-1290 but an
upward trend can be identified, which is depicted in Figure 30 and Figure 31.

Figure 28: Historical dynamic values for axle 2 on locomotive RC4-1290. Blue dots are left wheel, red dots are right wheel.

Figure 29: Correlation between speed and dynamic impact force for an out of round wheel on vehicle RC4-1290.
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Figure 30: Historical dynamic values for axle 2 on locomotive RC6-1323. Blue dots are left wheel, red dots are right wheel.

Figure 31: Correlation between velocity and dynamic impact force for an out of round wheel on vehicle RC6-1323.
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6 Discussion
All the recorded contact force data does not give any clear indication of a speed dependency in the
speed region 40 - 140 km/h. Moreover, the recorded data for the forces falls within a ±2σ interval
that was derived from historic information on the locomotive wheels prior to the experiments, which
means that any behavior can be assumed to be stochastic. Essentially this is in line with the results of
related studies, where either a constant relationship or one with a small negative gradient could be
observed.

The main difference of these studies is the fact that wagon wheels were studied and not locomotive
wheels. Locomotive wheels have a larger diameter which means that a certain damage length will
have a smaller damage depth than for a wagon wheel. It should also be kept in mind that the contact
forces will depend on the damage length, as indicated in Sandström and Ekberg (2009). The damage
length was also less than 55 mm, which means that the expected contact forces are in the lower
region with a small gradient. Therefore, a change in the damage length will only have little impact on
the change in the contact forces, see Figure 2. This can be noted for axle 2 as the largest damage
length is found in axle 2 and has a slightly higher magnitude of the peak values. Moreover, the peak
values of the contact forces indicated in that figure are of a similar magnitude as in this study. Since
the wheel damage was inflicted on a normally worn wheel, both damage length and damage depth
varied over the wheel profile. Consequently, the effective damage length would have been uncertain
if the contact point between wheel and rail would have been unknown. The team therefore acquired
lateral position measurements of the individual axle during the passage and estimated the contact
point from these measurements, and subsequently the so-called effective damage length. The
estimate of the effective damage length was derived at two distinct points in measurement site and
revealed that the effective damage length is not constant during a passage. Most importantly, in
some cases the effective damage length also depended on the travel direction, possibly on axle 3 left.
A speed dependency was not indicated by the acquired data. It should also be noted that during this
study the contact patch is assumed to be a contact point.

While no speed dependency was indicated, it could still be observed that the peak values of the
recorded contact forces were elevated during the experiments compared to before and after the
experiments, see Figure 21. It can also be noted that the peak level prior to the test are elevated in
relation to the peak level recorded after normal wheel conditions were restored.

From visual inspection of the locomotive wheels it was also noted that axle 3 had a higher level of
wear prior to the experiments compared to the other axles on the locomotive.

6.1 Comments from the reference group
The results were presented to the reference group and a preliminary report was handed over to
them. Based on these discussions several comments were received which are summarized here.

Pär Söderström provided a background on the directional changes and potential of the
project and how different decisions were taken to achieve results. An abridged version of the
reasoning follows.
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The ambition for the original test setup was to generate out-of-roundess on a set of wheel pairs,
conduct test runs with them using a test locomotive at varied speeds over wheel damage detectors
to evaluate if there is a speed-related impact load.

As it turned out that the out-of-roundness was not possible to produce the in Luleå, the project
sought out alternative methods to manufacture the required out-of-roundness. Even an alternative
solution was not realizable within the time frame of the project and fulfilling the strict safety
requirement. Consequently, it was decided to focus on wheel flats instead.

Another complication prior to the test runs was the inability to get the wheels turned prior to the
infliction of the damage. While this means that the wheel were worn when the damage was inflicted,
it provided a more realistic and lifelike condition, as wheel flats occur due to brake failures during
normal operation. It is for this type of operation case that we need to understand the influence of
speed on wheel impact load for heavier locomotive axles (larger diameter wheels and dynamic
mass), and if so, how this knowledge can be applied to adapt the current regulatory framework for
detector alarm management.

Demonstrating the speed dependency will enable the derivation of a simple chart which can be used
as a guideline, showing the speed reduction required, to reduce from the current alert level peak
forces to an acceptable track force level. This will enable continued driving at reduced speed to the
nearest appropriate maintenance location or the end station. This as opposed to current practice
that locomotives can be immobilized and thus prevents other traffic, ref. TDOK 2014: 0689 § 7.3.3.

It should be emphasized that under no circumstances it is acceptable to operate on infrastructure
with poorly maintained rail equipment and vehicle operators who systematically misbehave, should
be sentenced to fines. Wheel damage and defects may arise suddenly due to hit of obstacles on the
tracks, wheels and brake failure, which is virtually impossible to completely eradicate even when
preventive maintenance is applied.

Lars Fehrlund, Green Cargo, has several times during the course of the project reminded about
the possible problems with out-of-round wheels on locomotives. The forces from such defects are
expected to have a different and stronger speed dependency compared to wheel flats, and should
therefore be studied separately from wheel flats. These problems might be more common than
indicated by the reports from workshops, as these defects occur late in the period between two
turning actions and moreover, can be hidden by other defects on the wheel tread that are more
obvious to ocular inspection. One possible root cause leading to out-of-round wheels is varying brake
torque due to worn brake discs. This project would have been ideal for tests of the out-of-round
wheel impact forces in detector sites, so it was unfortunate that we could not follow the initial plan.
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7 Conclusions
This study investigated the influence of speed on the wheel impact load in the presence of wheel
flats on locomotive wheels. It can be concluded the no speed dependency is indicated by the results
of the experiments for the speed range from 40 km/h to 140 km/h, which is supported by the current
state of the art for wagon wheels.

This study is unique in the sense that a wheel flat is inflicted on realistically worn locomotive wheels,
which introduced the additional complexity of a damage length variation over the wheel profile. This
required the estimation of the actual contact point during a passage during the passage over a
measurement point for wheel impact load detection. The study proposes an experimental method
for the estimation of the damage length for such a varying wheel flat damage.

Due to several limitations like experiments time frame, admissible damage magnitude, number of
passage per locomotive speed and damage preparation, the number of data points that could be
acquired was very limited. Thus, the conclusions from this study are only indicative and not
supported by a thorough statistic.

The study has achieved the objectives that were set and concretized during the beginning of the
study, are attained. Due to the above-mentioned limitations budget frame of the project was
extended and in the end, could be completed within the set limits.

At this point, the results of the study are not sufficiently confident to propose any change in current
practice of speed reduction.

It is also important to note that a wheel impact load alarm does not provide information on the type
of damage and for out-of-round damages a speed dependency is highly likely. This report covers only
the effect generated by wheel flat and cannot be generalized to cover effects of generated by out-of-
round damages. A change is current practice and regulations is therefore not recommended before
more in-depth studies with out-of-round damages are conducted.
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8 Future work
It is already being mentioned that there were several limitations in the study, which should be
considered and circumvented in a future follow-up study. This is list of important factors to be
covered in such a study:

 First and foremost, the number of passages at a certain speed must be increased largely and the
speed range should be increased to cover the region from 10 km/h to 40 km/h. Thereby, the area
of contact force raise which is indicated by several studies would be considered.

 Second, newly refurbished wheels should be considered in the first place to establish a statistic
for locomotives with well-known wear conditions. Thereafter damage on realistically worn
wheels should be studied in comparison. In that way, it will be possible to derive the needed
knowledge with sufficiently high confidence to propose adaptation to the practice, standards and
regulations for speed reduction. Such a study could also be used to validate theoretical damage
models and simulation results. Validated damage models could in the long run be used to derive
a more fine grained approach to speed reduction.

 Beside the speed dependency, the dependency on the damage length for wheel flats has mostly
been studied theoretically, resulting in simulation results which have been recently confirmed for
a limited number of pre-defined damage length in wagon wheels. It would be a natural next step
to explore the effect of damage length for locomotive wheel with a wider distribution of damage
lengths.

 Evidence has also been found with the help of the reference group that the damage type out-of-
round seems to have speed dependency with a high gradient in the contact forces increase, as
indicated in section 5.4. Thus, a study that would generate specific out-of-round damages should
be conducted, since speed reduction in this damage case seems to be an effective counter
measure.

 The effect of axle load on wheel impact forces has been empirically tested as described in the
Appendix of this report, but the tests seem to cover only two load cases: empty and full loaded
wagons. If the relationship between impact forces and axle load is linear has not been validated.

 If the wheel impact load detection stations react differently on wheel flats and out-of-round
wheels and if speed reduction routines also have to differ depending on defect type, then it is
important to study how the defects type can be identified and separated by the station.
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Appendix

Results from wheel damage tests in 2006

In 2006, wheel damage tests and their effect on wheel impact loads was studied. Here, some plots
and protocols from this study are presented which are a curtesy of SJ. These results have not been
made publicly available and are additional evidence for the indications derived in this study.

Figure 32: Wheel flat 40 mm for directions west (top) and east (bottom), loaded and unloaded.
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Figure 33: Wheel flat 60 mm for direction west, loaded and unloaded.
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Figure 34: Wheel flat 60 mm for direction west (top) and east (bottom), unloaded.
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Figure 35: RCF damage for direction west (top) and east (bottom), loaded and unloaded.
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Figure 36: . Out of round wheel, long wave defect, unloaded, peak and mean.



ePilot  044 Document number
ep119-044-2016-138

Project title
The Influence of Speed on Wheel Impact Load

Author(s)
Birk, Larsson, Hansson

Date
2016-12-23

Confidentiality
ePilot044

Approved by
Stefan Jonsson, TrV

Approved, date
2017-01-12

Page
6 (7)

Measurement protocols for out-of-round wheel damages

Figure 37: Maintenance report for vehicle RC6-1323.
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Figure 38: Maintenance report for vehicle RC4-1290.
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1 Övergripande sammanfattning 
ReRail är en modifiering av befintlig räl och kan appliceras på alla godkända modeller av 
standardrälen. ReRail innebär att 10 mm av standardrälens rälhuvud avlägsnas och ersätts 
med en kappa av borstål. 

ReRail har bedömts ha väsentligt bättre hållfasthetsegenskaper och därav även bättre 
interaktion jfr hjul, jämfört med standardrälen och Trafikverket anser det nu är dags att prova 
ReRail i operativ drift, genom att tillåta provdrift.  

ePilot119 har bidragit med medel för att installera ReRail i spår samt att ta fram kontroll- och 
provplan, inkluderande att genomföra extraordinarie säkerhetsbesiktning under de första 6 
månaderna av ReRails provdrift, fram t.o.m. den 8 december. 

ReRail installerades i spår 21 på Luleåden 8 juni 2016 i en kurva med radien 600 m. Den 
anslutande rälen är från 1996 och har slipats ned till MB1 profil.  

Rälen och dess referensräl har fotograferats varannan vecka i totalt 6 punkter per räl. 

ReRail har visat sig ha stor motståndskraft mot Rolling Contact Fatigue, dock har små head-
checks bildats på farkanten i det spåravsnitt där spårvidden uppmättes till 1449 mm.  På 
referensrälen uppstod viddetta ställe små ytutmattningsskador som växte till mer och mer, i 
färdriktningen, varför ReRail omprofilerades till MB1 profil i november. Samtliga skarvar har 
hittills klarat sig bra och visar inga större tendenser till sprickbildning eller nedböjning. Då 
ReRail-kapporna inte är svetsade mot standardrälen så förkommer en viss glidning varvid en 
spaltöppning uppstår pga. av att kappan drar ihop sig vid lägre temperatur. Denna glidning och 
dess ev. konsekvenser kommer noggrant att studeras under den fortsatta provdriften. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort 
genomförandet av detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande instanser som har medverkat med sin kompetens 
och kunskap i detta arbete: 

 Trafikverket Underhåll
 Användarstödet på Trafikverket
 Transportsstyrelsen
 Åke Wistén, EMC - expert
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2 Inledning 
Detta dokument avser att rapportera det som genomförts i ePilot119-delprojektet ”Provdrift av 
ReRail”. Projektet utfördes till största delen mellan våren 2016 och hösten 2016.  Under denna 
period skedde installation av ReRail på driftplats Luleå och i spår 21.   

2.1 Bakgrund 
ReRail presenterades 2003 som projektidé för JVTC som bedömde idén som klart intressant 
att gå vidare med. ReRail är en modifiering av befintlig räl och kan appliceras på alla godkända 
modeller av standardrälen. ReRail innebär att 10 mm av standardrälens rälhuvud avlägsnas 
och ersätts med en kappa av borstål, se figur 1.  

Figur 1. Nedfrästa/hyvlad standarräls kompletterad med ny slitbana enligt ReRail konceptet. 

ReRail har bedömts ha väsentligt bättre hållfasthetsegenskaper och därav även bättre 
interaktion jfr hjul, jämfört med standardrälen och Trafikverket har bedömt att det nu är dags 
att prova ReRail i operativ drift, genom att tillåta provdrift.  

Provdriften har till vissa delar finansierad av Trafikverkets portfölj nr. 4. ePilot119 har bidragit 
med medel för att installera ReRail i spår samt att ta fram kontroll- och provplan, inkluderande 
att genomföra extraordinarie säkerhetsbesiktning under de första 6 månaderna av ReRails 
provdrift, fram t.o.m. den 8 december. 

2.2 Mål 
Målet för detta delprojekt är att installeras ReRail i ett trafikerat spår samt att ta fram en prov- 
och kontrollplan för uppföljning och validering. Dessutom ingår att bidra till finansiering av den 
förtätade besiktningen som genomförs under de sex första månaderna av provdriften. 

Det övergripande målet är att ReRail blir godkänd som en ny rälprodukt. 

Rälsprodukten ReRail minskar behovet av räls vilket ger både miljömässiga som ekonomiska 
vinster. Beräkningar har visat att underhållskostnaderna kan halveras och livslängden ökas.  
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3 Metod 
För att godkännas som en rälprodukt måste ett antal steg genomföras för att bevisa att 
produkten inte medför några större risker jämfört en standardräl. Detta har genomförts genom 
beräkningar och simuleringar, tester i laboratorier, i fullskalig testrigg samt i fält. Därefter har 
en systembeskrivning upprättats och en ansökan för provdrift lämnats in till Transportstyrelsen, 
som beviljades. 

ReRail testas som en 8 meter lång räl som svetsas in i ett trafikerat spåravsnitt. Val av plats 
för provdrift har skett med utgångspunkt att spåravsnittet skall ha redundans och medföra 
minimum risk för personer, miljö och omgivning vid ett ev. rälsbrott som kan medföra en 
urspårning. Spåravsnittet ska också vara hårt belastat helst av tung trafik.   

ReRail passräl har två stycken 3 meter långa ReRail-kappor som klämts fast på en urfräsning 
på standarrälen och där ca 90 cm av standardrälen i vardera änden är orörda vilket möjliggör 
hopsvetsning av anslutande standardräl med termitsvets, se figur 2. 

Figur 2. Skarvning av ReRail med termitsvetsning. Längst till vänster; anslutande standardräl, därefter 

en svetsskarv (termit), följt av början av ReRail passräl som inleds med 90-100 cm standardräl, följt av 

6 meter där rälshuvudet fräst ner 10 mm och försetts med 2 st. borstålskappor vardera 3 m långa, för 

att sedan de sista 90-100 cm åter ha standardprofil.  

ReRail installerades i spår 21 på Luleåden 8 juni 2016 i en kurva med radien 600 m. Den 
anslutande rälen är från 1996 och har slipats ned till MB1 profil. Spår 21 trafikeras endast av 
malmtrafik till och från lossningsstationen i Sandskär. Max tillåten axellast under perioden har 
varit 32,5 ton och max hastighet har varit 40 km/h. 
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4 Förberedelse och installation 
Grundkonceptet med ReRail är att fräsa sliten räl och sedan sätta dit ny slitbana som är 
rullformad och härdad. För kortare sträckor och mindre vanliga profiler kan man ta fram en räl 
med maskinbearbetade slitbanor, dessa slitbanor görs av ett i förväg härdat ämne, vilket 
tillämpats i detta delprojekt. ReRail passräl tillverkades enligt följande. 

1. Ämnet har vattenskurits från härdad plåt, längd ca 2 meter.
2. Slitbanans ut- och insida grovbearbetades för att släppa inbyggda spänningar i

materialet.
3. Slitbanans insida frästes till färdig geometri.
4. Slitbanan monterades på stommen, därefter frästes utsidan till färdig geometri.
5. Bearbetning av ändarna.
6. Slitbanans geometri och hårdhet kontrollerades.

I fullskalig drift är tanken att ReRail ska tillverkas genom rullformning och härdning. Prototypen 
är tillverkad för att efterlikna en rullformad profil. Detta innebär att ReRail har en form som kan 
rullformas. Om önskemål finns om en form som påminner exakt om dagens räl så kan detta 
åstadkommas genom att ReRail:s underkant fräses till rätt form. Detta är inget problem men 
innebär en extra kostnad. Genom att utforma enligt befintlig prototyp får rälen något högre 
böjmotstånd men i övrigt ingen påverkan. Oförstörande provning (OFP) kan eventuellt 
påverkas. 

Innan ReRail transporterades från fabriken (Berglunds Rostfria) till installationsplatsen 
genomfördes två extra besiktningar/kontroller, nämligen kontroll av ReRails ledningsförmåga 
(konduktivitet) och oförstörande provning enligt konventionell metod. 

Mätningarna av konduktiviteten genomfördes genom att mäta resistansen i vertikal och lateral 
led. Resistans i vertikala led; 13.5 mikro Ohm/m och lateral led 0,038 mOhm /m, dvs. marginellt 
lägre än i en standardräl som har en resistans i vertikal led på 9,4 mikro Ohm/m och 0,033 
mOhm/m.  

Kontrollen med oförstörande provning (ultraljud) fann inga dolda sprickor på ReRail-passräl. 

På installationsdagen transporterades ReRail på en 6 m lång släpvagn. Rälen lyftes och 
lastades på ett sådant sätt att den inte utsattes för böjspänningar och lossades med en traktor 
och laststroppar. Ca 30 cm av passrälen (bit med standardräl) kapades så att svetsskarv 
standardräl/standardräl inpassades enligt TRVs krav i befintligt spår. Kapning och svetsning 
utfördes av certifierade svetsare från SBB Signal och banbyggare som är underentreprenörer 
till Infranord. Vid installationen hade ReRail än räl temperatur på 6.5 C̊.  

Installationen (Se även bilaga 1) påbörjades genom att befintlig räl kapades, avbefästes och 
lyftes åt sidan. Under provtiden kommer den utbytta rälen att ligga kvar som en 
säkerhetsåtgärd, för att återinstalleras utifall ReRail snabbt måste bytas ut. Därefter lyftes 
ReRail in i spåret, befästes samt svetsades samman med befintlig räl. 

Före utbyte av befintlig räl genomfördes en kontrollmätning av standardrälens 
spårledningsförmåga, se bilaga 2, två gånger vid installationen, dels före iläggning av ReRail 
dels direkt efter iläggning. Spårledningens elektriska värden hade inte förändrats så att det 
påverkar spårledningens funktion. 
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ReRail installerades på spår 21, höger räl i färdriktning mot LKABs lossningsstation på 
Sandskär och i en kurva med radien 600 m med rälsförhöjning 30 mm. ReRail ligger på 
ytterrälen (high rail). Rerail hade ”nyprofil” under de första fem månaderna, emedan rälen på 
ömse sidor om ReRail hade MB1 profil. Innerrälen har 60E1 normalprofil. Befintlig 
rälsförhöjning och eventuella förändringar beroende på att den nya rälen var under de första 
fem månaderna lite högre (eftersom den var ny och i originalprofil) bedömdes dock inte 
påverka slitaget nämnvärt, då rälsförhöjningen är låg pga. av den låga hastigheten 40 km/h. 

4.1 Förväntningar 
Rälerna kommer att belastas på olika sätt eftersom de ligger i kurva, ReRailen ligger i 
ytterkurva och kommer att utsättas för farkantsslitage och farkantssprickor medan innerrälen 
kommer att belastas mer mitt på rälhuvudet genom ytutmattning RCF (Rolling Contact 
Fatigue). 

ReRails stomme 60E1 R350LHT har lite högre duktilitet varför kontaktbandet formar sig och 
kryper nedåt (bredare) på farkanten. Profilen 60E1 kommer att medföra högt kontakttryck på 
farkanten vilket kommer att leda till RCF i form av head-cheks inom loppet av 2 MGT 
belastning. 
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5 Upprättande av kontrollplan 
En kontrollplan upprättade enligt Trafikverkets och Transportstyrelsens regelverk. 
Kontrollplanen innehåller provdrifts information om syfte, vem som är målgrupp, plats, tidsplan, 
organisation samt kommunikationsplan. Kontrollplanen innehåller även en beskrivning av 
genomförandet, en plan för validering och verifiering samt en beredskapsplan, se bilaga 3. 
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6 Genomförda kontroller 
Under det första halvåret kontrollerads ReRail varannan vecka. Kontrollen dokumenterades 
med foto och kommentarer.  

Den första månadsrapporten i juli redovisade förberedelse, installation, efterföljande kontroll. 
Kontroller som genomfördes var ReRails spårledningsförmåga, OFP, spårvidd, 
okulärbesiktning enligt plan. Inga avvikelser noterades efter 560 000 ton. 

Vid den andra månadskontrollen i augusti, konstaterades att ReRails stomme 60E1 R350LHT 
har lite högre duktilitet varför kontaktbandet formade sig och har krypit nedåt (blivit bredare) 
på farkanten, vilket var förväntat. På ReRail, ca 1 meter från skarven 350/ReRail hade små 
flagor bildats då materialet inte har lika stor benägenhet för plasticering (duktilt). Detta beror 
på att det är en 60E1 profil som gör att det blir höga kontakttryck på farkanten. Även små head-
checks på ReRailen hade uppstått precis vid och efter första skarven i lastad färdriktning. Detta 
sammanföll med start av ytutmattning på referensrälens farbana.  En extra kontroll den 20 juli 
2016, av rälprofilen med Miniprof visade att inget avvikande eller onormalt med avseende på 
rälprofil.  

Vid den tredje månadskontrollen i september och efter 3,08 MBR, var förändringen mot 
föregående månadskontroll fortfarande mycket liten.  Som förväntats var det skarvarna 
gammal räl mot 60 E1, skarv 60E1 mot ReRail som fått de största påkänningarna och ett viss 
förväntat slitage/spricktillväxt konstaterades.  Små head-checks kunde ses på ReRailen precis 
vid och efter skarven. Resultatet från en extra spårledningsmätning visade att nivån för 
konduktiviteten är på samma nivå som efter inkopplingen dvs. 5,33 V, att spänningen är bra 
och ingen avvikelse föreligger. 

Den fjärde månadskontrollen i oktober visade ingen större förändring, förutom en mycket liten 
tillväxt av head-checks på ReRail som börjar ca 10 cm från kontrollpunkten skarv 60E1 mot 
ReRail. Borstålet hade en antydan till utvalsning av material i farkanten. Spårvidden var ca 
1449 mm i det aktuella stället, vilket ytterligare ökade risken för ytutmattning. För att ta bort 
den begynnande ytutmattningen på ReRail beslutade att ReRail skulle slipas till MB1 profil 
under vecka 44.  

I oktober genomfördes den femte månadskontrollen och då hade rälen belastats med 5 MBR. 
Vid kontrollen konstaterade att det uppstått en spaltöppning (0,15 mm) i den första skarven 
standardräl-ReRail i lastriktningen. Detta på grund av den omgivande temperaturen börjat 
sjunka till under 0° C, vilket medför att dragspänningar uppstår i rälsmaterialet, vilket får det 
att dra ihop sig. 

Vid den 6 månadskontrollen i november var spaltöppningen 1,2 mm. Det konstaterades också 
ReRail och dess referensräl (Inför den planerade spårslipningen) försetts med nya 
pandrolklämmor i syfte att korrigera spårvidden till 1435 mm.  

Vid den sjunde och sista månadskontrollen för detta delprojekt, den 8 december hade rälen 
belastats med 7,3 MBR.  Rälen hade då slipats till MB1 profil den 18 november för att ta bort 
ytskador och sprickor samt att återskapa malmbaneprofilen MB1 mellan km 1182+473 – 
1182+710. I samband med denna rälsslipning fick ReRail samma profil som den anslutande 
rälen.  
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Inför slipning genomfördes miniprof-mätningar både för och efter slipning. av Matthias Asplund 
och Anders Sundgren den 17 november resp. den 21 november.  Direkt efter slipningen mättes 
rälstemperaturen som varierade från +0,98 till minus 10 °C. Mark temperaturen låg kring -10 
°C.  Väderleken var lätt duggregn och + 3 °C.  

Förändringarna gentemot november består i att ReRail fått MB1 profil, varvid ytskador i form 
av Head-Check nästan slipats bort, små Head-Checks finns kvar vid kontrollpunkt 5. 

Referensrälens ytskador har också slipats bort. Kylan (kallgraderna) förorsakar en liten 
spaltöppning på 0,7 mm på första skarven Standard-räl mot ReRail (Den första skarven som 
möter det lastade tåget). De övriga två skarvarna är täta. 
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7 Resultat och slutsatser 
ReRail och dess referensräl har fotograferats varannan vecka i totalt 6 punkter per räl, 
nämligen i: 

 svetsskarven Standardräl MB1 mot ReRails passräl standardräl 60E1,
 skarv standardräl 60E1 mot ReRail-kappa,
 på ReRail-kappa 1 där spårvidden var 1449 mm,
 skarv ReRail-kappa-ReRail-kappa,
 skarv ReRail-kappa -standardräl samt
 svetsskarven standardräl 60E1 på passräl ReRail – standardräl MB1.

Motsvarande läge har dokumenterats på referensrälen. Från och med årsskiftet kommer 
endast månadskontroller att utföras. 

ReRail har visat sig ha stor motståndskraft mot Rolling Contact Fatigue, dock har små head-
checks bildats på farkanten i det spåravsnitt där spårvidden uppmättes till 1449 mm.  På 
referensrälen finns vid detta ställe ytutmattningsskador som växer till mer och mer i 
färdriktningen. ReRail omprofilerades till MB1 profil i november. 

Samtliga skarvar har klarat sig bra och visar inga större tendenser till sprickbildning eller 
nedböjning. Då ReRail-kapporna inte är svetsade mot standardrälen så förkommer en viss 
glidning varvid en spaltöppning uppstår pga. av att kappan drar ihop sig vid lägre temperatur. 
Denna glidning och dess ev. konsekvenser kommer noggrant att studeras under den fortsatta 
provdriften. 
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8 Sammanfattning 
ReRail är en modifiering av befintlig räl och kan appliceras på alla godkända modeller av 
standardrälen. ReRail innebär att 10 mm av standardrälens rälhuvud avlägsnas och ersätts 
med en kappa av borstål. 

ReRail har bedömts ha väsentligt bättre hållfasthetsegenskaper jämfört med standardrälen 
och Trafikverket har bedömt att det nu är dags att prova ReRail i operativ drift, genom att tillåta 
provdrift.  

ePilot119 har bidragit med medel för att installera ReRail i spår samt att ta fram kontroll- och 
provplan, inkluderande att genomföra extraordinarie säkerhetsbesiktning under de första 6 
månaderna av ReRails provdrift, fram t.o.m. den 8 december. 

ReRail installerades i spår 21 på Luleåden 8 juni 2016 i en kurva med radien 600 m. Den 
anslutande rälen är från 1996 och har slipats ned till MB1 profil.  

Rälen och dess referensräl har fotograferats varannan vecka i totalt 6 punkter per räl. 

ReRail har visat sig ha stor motståndskraft mot Rolling Contact Fatigue, dock har små head-
checks bildats på farkanten i det spåravsnitt där spårvidden uppmättes till 1449 mm.  På 
referensrälen uppstod viddetta ställe små ytutmattningsskador som växte till mer och mer, i 
färdriktningen, varför ReRail omprofilerades till MB1 profil i november. Samtliga skarvar har 
hittills klarat sig bra och visar inga större tendenser till sprickbildning eller nedböjning. Då 
ReRail-kapporna inte är svetsade mot standardrälen så förkommer en viss glidning varvid en 
spaltöppning uppstår pga. av att kappan drar ihop sig vid lägre temperatur. Denna glidning och 
dess ev. konsekvenser kommer noggrant att studeras under den fortsatta provdriften. 
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9 Förslag på fortsatt arbete 
Fortsatt arbete blir att följa upp och validera ReRail som en ny rälsprodukt via provdrift. Nästa 
steg är att genomföra erfarenhetsdrift i syfte att uppnå EG-märkning. Samtidigt påbörjas arbete 
med att bygga upp en produktionsorganisation för leverans av ReRail till en större marknad. 
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Referenser 
Maximo (2012), Solutions - Managing Assets. Finns på http://www.maximo.ae/new/solutions.php, 

Hämtat 2012-10-02. 
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Bilaga 1: Installation 

INSTALLATION 2016-06-08 kl 19 -23 
Väderlek: Stormbyar med upp till 24 m/s, regn, nordvästlig vind 6 °C 

Spårinformation: 

Befintligt spår är inlagt 1994 och består av UIC60 räler, pandrolbefästning, betongsliprar och makadamballast. 

I spåret finns också ett antal etringitsliprar (defsliprar) som har märkts upp för utbyte. Det spårparti där  

ReRail läggs in finns dock inte några def-sliprar markerade. 

Arbetsmoment Kontrollmoment Utförd av Företag Kl Anm 

Säkerhetsåtgärder Avsängt spår Infranord 19:30 

Utmätning av de meter räl som 
skall kapas 

Koll att svetsskarv ej 
hamnar på slipers 

SBB 

Mätning spårledningsförmåga 
befintlig räl 

Se protokoll Infranord Se bilaga 
1 

Rälskapning enl gängse rutiner SBB 19:53 

Avbefästning Pandrolklämmor enl gängse rutiner SBB 20:00 

Bortlvältning av av gammal räl enl gängse rutiner SBB 20:10 

Rälsprofilmätning gammal räl Utfördes 2016-06-13, med 
Miniproof 

Matthias 
Asplund 

SBB Se bilaga 
2 

Kontroll rälstemperatur enl gängse rutiner Ulla Juntti Performance 
in Cold 

19:00 

Inlyftning ReRail enl gängse rutiner SBB 20:20 

Återbefästning 
pandrolklämmor 

enl gängse rutiner SBB 20:30 

Inpassning av rälskarvar som 
skall termitas 

enl gängse rutiner SBB 

Thermisvetsning ände 1 enl gängse rutiner SBB 

Thermisvetsning ände 2 enl gängse rutiner SBB 

Avskrotning Thermitsvets enl gängse rutiner SBB 

Skarvslipning enl gängse rutiner SBB 

Kontroll av ReRails 
ledningssförmåga 

Infranord Se bilaga 
1 
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Figur 1. 

Avstängt 

spår,  

Figur 2. Termisvetsning standardräl mot standardräl 

Figur 3. 

Avskroting skarv Figur 4. Robelslipning skarv 

Figur 5. Skarv efter grovslipning 
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Bilaga 1. Kontroll av spårledningsförmåga.

Kommentar: 

Bilaga 2: Spårprofilmätning 
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Bilaga 3.  Kontrollplan 

Plan 

för kontroll och validering 

av 

provdrift 

avseende ReRail 

på driftplats 122 Luleå bangård, spår 21. 
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Akronymer och definitioner 

BESSY BesiktningSSYtem, Trafikverket system för planering, 
rapportering och åtgärdande av besiktningsanmärkningar 

JVTC Järnvägstekniskt Centrum 
LTU Luleå tekniska universitet 
OFELIA Noll fel i anläggningen, Trafikverkets felrapporteringssystem 
OFP Oförstörande provning 
RCF Rolling Contact Fatigue 
STAX största tillåtna axellast  
STH största tillåtna hastighet 
Besiktningsanmärkning: Avvikelser som upptäcks vid säkerhets- och 

underhållsbesiktning. Dessa registreras i besiktningssystemet 
BESSY  

Driftsäkerhet: Resultatet av åtgärder för att förebygga risken att fel uppstår 
som orsakar driftstörningar i tågtrafiken.  

Kontrollprogram: Aktiviteter som övervakar banan genom bland annat utökat 
antal besiktningar som ett komplement utöver den ordinarie 
besiktningen av anläggningen.  

Passräl En ny räls längd – får vara min 5 meter- som används för att 
ersätta skadad räl, t.ex. räl med säkerhetsöverskridande 
sprickbildning. 

Trafiksäkerhet Resultatet av åtgärder för att förebygga olycks- och 
skaderiskerna i samband med tågtrafik.  

Åtgärdslista: Lista med sammanfattande behov av åtgärder. Dessa skall 
åtgärdas innan erfarenhetsdrift startar.  
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1. Övergripande sammanfattning

Detta dokument ska utgöra ett styrdokument för kontroll och validering vid provdriften av 

ReRail som är en ny Rälsprodukt. 

Rälprodukten ReRail kommer genom provdriften att exponeras för variationer i verkligheten. 

Kontrollprogram som ska implementeras har som syfte att övervaka och ge återkoppling av 

vad som inträffar under provdriften dels på ReRail dels på referensrälen (UIC60E1 vänster räl 

på provstället) samt beskriva eventuella vad det får för konsekvenser.   

ReRail installeras på befintlig anläggning i spår 21a på driftplats 122 Luleå. Provdriften kommer 

att genomföras under tre års tid med start juni 2016 och avslutas maj 2019.  

Kontrollprogrammet innehåller information om vilka besiktningar och kontroller som ska 
utföras samt vid hur många tillfällen de skall utföras under året.  

Efter provdriftens slut görs en slutlig utvärdering av projektet med stöd av all insamlad fakta 
och alla delrapporter. Kontroll sker att alla krav är uppfyllda. En sammanfattande slutlig 
rapport skrivs och distribueras till målgruppen och övriga berörda inom Trafikverket för att 
om behov finns kunna vidta erforderliga åtgärder.  

Denna sammanfattande rapport från erfarenhetsdriften skall lämnas till Transportstyrelsen. 
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2. Provdriftsinformation

Denna plan ska utgöra ett styrdokument för kontroll och validering vid provdriften av ReRail 
som är en ny Rälsprodukt.  

a. Syfte

Rälprodukten ReRail kommer genom provdriften att exponeras för variationer i verkligheten. 
Detta kontrollprogram som ska implementeras har som syfte att övervaka och ge återkoppling 
av vad som inträffar under provdriften dels på ReRail dels på referensrälen (UIC60E1 vänster 
räl på provstället) samt beskriva eventuella vad det får för konsekvenser.   

b. Målgrupp

Målgrupp för mottagande av dokumentation från kontroll och validering av provdrift är 

Trafikverkets verksamhetsområden Underhåll och godkännandestöd samt Transportstyrelsen 

och Luleå tekniska universitet (JVTC).  

c. Plats för provdrift

ReRail installeras på befintlig anläggning i spår 21a på driftplats 122 Luleå mellan km 1182+536 

till km 1182+544 i höger räl, sett i längdriktningen. 

d. Tidplan

e. Projektorganisation för provdrift

Provdriften kommer att drivs som ett projekt under provdrifttiden. Då projektet delvis är 

sponsrat av JVTC:s projekt ePilot119, kommer provdriften följas som en fallstudie av 

doktoranden Matthias Asplund som är industridoktorand vid LTU.  Matthias är också 

Trafikverkets projektledare för provdriften. I tabell 1 nedan framgår projektgruppens 

kompetens, ansvarsområde och sammansättning.  
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Tabell 1. Projektorganisation för provdrift 

Funktion Kompetens Namn Organisation 

Projektledare Banteknik Matthias Asplund Trafikverket 

Projektadministratör Tekn. Dr. Drift och 

underhållsteknik  

Ulla Juntti Trafikverket 

Teknikstöd Expert materialteknik och 

OFP 

Malin Syk Trafikverket 

Teknikstöd Tekn. Dr. Expert el-

kraftteknik  

Stefan Niska Trafikverket 

Teknikstöd Expert signalteknik Magnus Kårström Trafikverket 

Teknikstöd Tekn. Dr. projektledare 

Underhåll Malmbanan 

Rickard Granström Trafikverket 

Trafikledningen Produktionsledare Gunnar Vikström Trafikverket 

Säkerhetsstyrning UHvesä Christian Dalin Trafikverket 

Förslagsställare Innovatör Anders Sundgren ReRail 

Processledning ePilot, 

ombud ReRail 

Tek. Dr. Drift-och under-

hållsteknik 

Ulla Juntti Performance in Cold 

Entreprenör Underhållsutförare Lars Spett Infranord 

Tillverkare Produktion, 

Försäljningsingenjör 

Jonas Nordqvist Berglunds Rostfria 

f. Kommunikationsplan

Syftet med kommunikationsplanen är att bidra till att uppnå projektmålet med provdriften 

och att sprida information om resultat till identifierade målgrupper. Nyckelpersoner hos 

samverkande aktörer ska känna till var man får övergripande information och var man ska 

vända sig för att mer information. 

Övergripande information sprids kontinuerligt via Trafikverkets och Luleå tekniska universitets 

intranät och externa hemsidor.  

All formell kommunikation går via projektledningen. Projektledningen ansvarar för att invitera 

till återkommande möten för lägesrapporering. Projektledning bistås av Projektadministratör 

som på projektledningens uppdrag verkställer kotrollplan och upprätthåller kommunikation 

enligt plan, se tabell 2 Förkortningar, tabell 3 Kommunikationsplan samt tabell 4 

Kontaktuppgifter till viktiga aktörer.  
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Tabell 2. Förkortningar för funktioner som används i kommunikationsplanen 

Förkortning Funktion 

PLR Projektledare ReRail 

PA Projektadministratör 

PLUh Projektledare Underhåll 

TSB Teknikstöd Bana 

TSE Teknikstöd Elsystem 

TSS Teknikstöd Signalsystem 

TL Trafikledning 

DL Driftledning 

I Innovatör 

E Entreprenör Infranord 

SäkTRV Säkerhetsamordnare 

SäkLKAB Säkerhetsansvarig 

TSty Transportstyrelsen Tillståndsgivning 
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Tabell 3. Kommunikationsplan 

Informationsmål Frekvens Genomförs av Meddelas Kopia 

Slutrapport 3:e året PLR, TSty 

Rapportering resultat Varje halvår PLR, PLUh,  TSB, TSE, TSS,

SäkTRV, SäkLKAB, TL, I 

Sammanfattande 

rapportering av 

genomförda kontroll 

enligt kontrollplan, 

BESSY och ev. Ofelia 

Varje månad PA PLR, TSty PLUh,  TSB, TSE, TSS, I 

Trafikeringsförändringar Vid behov SäkLKAB PLR, PA 

Planerade besiktning 

enligt besiktningsplan 

Årligen PLUh PLR, PA 

Genomförd besiktning Enligt besiktnings-

plan 

E BESSY 

Planerat underhåll, 

underhållsplan 

Årligen PLUh PLR, PA 

Genomfört underhåll Enligt 

underhållsplan 

E PLUh, PLR, PA 

Genomförd 

felavhjälpning, 

avhjälpande underhåll 

Vid behov E Ofelia 

Genomförda kontroller Enligt kontrollplan JVTC PLR, PA TSB, TSE, TSS, 

Installation ReRail 201605 E PLUh, PLR, PA PLUh,  TSB, TSE, TSS,

SäkTRV, SäkLKAB, TL, I 

Avinstallation ReRail 2018 E PLUh, PLR, PA PLUh,  TSB, TSE, TSS,

SäkTRV, SäkLKAB, TL, I 
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Tabell 4. Kontaktuppgifter 

Funktion Namn epost telefon 

Projektledare Matthias Asplund Matthias.Asplund@trafikverket.se 010-123 95 04

070-251 40 12

Projektadministratör Ulla Juntti Ulla.Juntti@minus8.nu 070-526 50 35

OFP, materialteknik Malin Syk Malin.Syk@trafikverket.se 010-123 93 08

Elkraft Stefan Niska Stefan.Niska@trafikverket.se 010-123 78 08

Signalteknik Magnus Kårström Magnus.Karstrom@trafikverket.se 010-123 93 94

Projektledare underhåll Rickard Granström Rikard.Granstrom@Trafikverket.se 010-124 27 21

Felanmälan Driftledning Boden bandriftledaren.boden@trafikverket.se 

Trafikledningen Gunnar Vikström Gunnar.Vikstrom@Trafikverket.se 070-630 23 15

Trafiksäkerhet Lars Strand 

Per Gustafsson 

Lars.Strand@LKAB.com 

Per.gustafsson@lkab.com 

0980-729 51 

0920-380 44 

Entreprenör Lars Spett 

Magnus Eriksson 

Lars.Spett@Infranord.se 

Magnus.b.eriksson@infranord.se 

070-322 55 05

010-121 67 83

Säkerhetsansvarig Christian Dalin Trafikverket, UHvesä 010-123 80 78

Innovatör Anders Sundgren Anders@ReRail.se 070-307 66 47

Processledning LTU Ulla Juntti Ulla.Juntti@epilot.se 070-526 50 35

Tillståndsgivare Alexander Östman Alexander.Ostman@transportstyrelsen.se 

Tillverkare, Berglunds 

Rostfria 

Jonas Nordqvist Jonas@berglunds.se 070-363 15 60

3. Genomförande

Provdriften planeras att pågå under tre år med start juni 2016 och avslutas maj 2019. 
Provdriften genomförs på driftplats Luleå på ett spår som endast trafikeras av LKABs 
Malmtrafik. Provplatsen har redundans, dvs. Malmtågen kan ledas om på ett annat spår för 
förbi passage om något säkerhetsrelaterat inträffar på provplatsen. 

a. Tillverkning av ReRail passräl

ReRail passräl har tillverkats på Berglunds Rostfria i Boden. Se bilaga 1, utförda kontroller. 

b. Installation

mailto:Lars.Strand@LKAB.com
mailto:Lars.Spett@Infranord.se
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ReRail installeras som en passräl med längd 8 m. Installationen sker på samma sätt som för en 
traditionell passräl. Befintlig räl (motsvarande passrälens längd) avlägsnas genom kapning och 
avbefästning. Ny passrälen passas in och svetsas fast mot befintlig räl med termitsvetsning. 
Installationen följer Trafikverkets gängse regelverk för insvetsning av passräl (TDOK 
2014:0586, TDOK 2014:0548, TDOK 2013:0347, TDOK 2014:0084). Kontroll av svetsskarvarna 
genomförs enligt gängse rutiner, dvs. endas 10 % av samtliga genomförda termitsvetsningar 
konrolleras med ultraljud (OFP). 

Installationen och idrifttagning, utförs av certifierad personal som upphandlas av (av 
Trafikverket) kontrakterad underhållsentreprenör. 

4. Plan för validering och verifiering

Validering skall utföras genom ett kontrollprogram (se bilaga 1) av vilken det framgår när och 
vad som ska besiktas eller kontrolleras.  

a. Referenssystem

Vid provdriften kommer befintlig räl, vänster räl i längdriktningen att användas som 
referensräl och utsättas för samma besiktnings- och kontrollförfarande som ReRail.  

b. Besiktnings- och kontrollintervall

Besiktningsklass för spår 21 är B1, vilket innebär att spåret säkerhetsbesiktigas en gång per år 
(TDOK2014:0240). Tidsintervallen mellan kontrolltillfällena fördelas så att de är ungefär lika 
långa, hänsyn ska tas till möjligheten att genomföra besiktningen och kontroll t.ex. med 
avseende på snö. Vid ordinarie besiktningstillfälle kontrolleras även spårvidd, befästningar och 
makadam. 

c. Besiktnings- och kontrollkompetens

Besiktningarna skall utföras av certifierad besiktningsman. Extra kontroller av typen 
friktionsmätning, rälprofilmätning genomförs av doktorand vid LTU. För kontroller utförda av 
doktorand upphandlas certifierad tillsynsman från kontrakterad underhållsentreprenör. 

d. Förtätad besiktning

Förtätad besiktning genomförs genom ett antal kontroller som finns specificerade i bilaga 1. 
Om kontrollant vid dessa kontroller upptäcker/iakttar fenomen/skador som är 
säkerhetsrelaterade kontaktar kontrollanten entreprenören för en certifierad besiktning och 
bedömning av fenomenets/skadans art.   

e. Kontrollprogrammets innehåll
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Kontrollprogrammet innehåller information om vilka besiktningar och kontroller som ska 
utföras samt vid hur många tillfällen de skall utföras under året.  

i. Besiktnings- och kontrollmoment

De besiktnings och kontrollmoment som skall genomföras på ReRail och referensräl är: 

 Fotografering och okulär besiktning av ytstruktur, slitage, plastisk deformation,

spricktillväxt (RCF)– okulärt, varannan vecka det första halvåret, därefter varje

månad.

 Mätning och dokumentation av plastisk deformation/slitage med hjälp av MiniProf –

var 6e månad

 Fotografering och okulär besiktning av spricktillväxt (rolling contact fatigue) –

varannan vecka det första halvåret, därefter varje månad.

 Mätning av spricktillväxt via OFP, var 6:e månad.

 Plasticering vid övergång vid ReRail till standard räl (foto) - varannan vecka det första

halvåret, därefter varje månad

 Deformation i svets standardräl mot standardräl, enligt gängse besiktningsintervall

 Makadamstruktur, befästning, enligt gängse besiktning.

 Friktionsmätning, sommar 2016, vinter 2017, sommar 2018, vinter 2018

 Hårdhet, deformationshärdning-efter avslutat test.

 Ledningsförmågan kontrolleras vid installation och under provdriften, se nedan.

 Från säkerhetsbesiktningen TDOK 2014:0240 (7.2.2):

o Att rälerna inte är rostangripna, eller har annan beläggning, så att den

elektriska ledningsförmågan mellan räl och hjul kan äventyras (gäller där

spårledning finns). Frekvens enligt säkerhetsbesiktning.

 Från BVH 807.34 TDOK 2014:0469 - Underhållsbesiktningar av signalanläggningar

(7.7.1):

o Likriktarens sekundärspänning med eventuellt batteri vid fritt spår

o Reläspänning vid fritt spår. Man skall också mäta spänningen över den ilagda

RERAIL biten

o Spårspänning vid fallshunt
o Spårspänning vid dragshunt

I övrigt förs dagbok över: 

 Passerat tonnage och axlar, data hämtas från JVTC forskningsstation

 Väderleken – luftfuktighet - temperatur, vind, typ av nederbörd, snabba

temperaturvariationer.
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Under provdriftsperioden genomförs även en kontroll av ReRails spårledningsförmåga. 

f. Verifiering och dokumentation

Enligt kontrollprogrammet för projektet ska rapporter tas ut från Trafikverkets 
felrapporteringssystem OFELIA och systemet för besiktningsanmärkningar BESSY. 
Rapporterna samlas i en månadsrapport. Om ett fel har säkerhetspåverkan och koppling 
ReRail ska detta tydligt framgå i månadsrapporten.  

Rapporten baseras på följande: 

 Felrapportering som registrerats i felrapporteringssystemet OFELIA.

 Besiktningsanmärkningar som registrerats i besiktningssystemet BESSY. Dessa
anmärkningar inkommer från det ordinarie planerade underhållet då banan
säkerhetsbesiktigas för att styrka att driftsäkerhet och trafiksäkerhet kan garanteras
samt besiktningsrapporter från projektets upprättade kontrollprogram för bana.

 Förtätad besiktning och kontroll.

Utvärdering görs av projektet tekniska resurser som har mycket goda kunskaper i spårets 
funktion.  

Efter provdriftens slut görs en slutlig utvärdering av projektet med stöd av all insamlad fakta 
och alla delrapporter. Kontroll sker att alla krav är uppfyllda. En sammanfattande slutlig 
rapport skrivs och distribueras till målgruppen och övriga berörda inom Trafikverket för att 
om behov finns kunna vidta erforderliga åtgärder.  

Denna sammanfattande rapport från erfarenhetsdriften skall lämnas till Transportstyrelsen. 

5. Beredskapsplan

Trafikverket utvärderar kontinuerligt provdriften med hjälp av ovan nämnda aktiviteter. Om 

något extraordinärt inträffar, t.ex. onormalt hög intensitet av fel, sammankallar 

projektledaren representanter från projektet för ett beslut om eventuella åtgärder. Om inget 

extraordinärt inträffat efter 1 års provdrift tas diskussion upp om att höja från provdrift till 

erfarenhetsdrift.  



Dokumentnr 

eP119-045-2016-141 
Projekttitel 
Provdrifta av ReRail 

Författare 

Matthias Asplund, Anders Sundgren 
Datum 

2017-01-08 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av 

Stefan Jonsson, Trafikverket 
Godk. Datum 

2017-03-15 

Sida 
31 (31) 

Bilaga 1. Kontrollplan 
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1 Övergripande sammanfattning 
I rapporten har underlag hämtats från Niclas Olersbackens rapport. Detta har sedan kompletterats 
med information från respektive tillverkares hemsida. Resultatet har hållits kortfattat, främst i tabell- 
och punktform, för att läsaren ska kunna erhålla en snabb överblick av respektive mätsystem.  

Dessvärre är det i ett antal fall bristfälligt med information på tillverkarens hemsida. På dessa 
mätsystem har resultatet således inte kunnat presenteras på den detaljnivå som önskats från 
författaren.  

Nedan presenteras tillståndsövervaknade detektorer. Den första delen presenterar de 
detektorsystem som finns i Trafikverkets anläggning i dagsläget. Nästkommande del presenterar 
start-of-the art mätutrustning som finns på den internationella marknaden.  

Rapporten kommer att bli ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras av JVTC:s 
projekt Testbädd Järnväg. 

Rapporten innehåller de mätutrustningar som nu finns som erbjudande på marknaden. Rapporten 
kommer att kompletteras med information om de mätutrustningar som testats i ePilot119. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill tacka ePilot och Trafikverket för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 
detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Niclas Olersbacken, sommarabetare 
• Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket 
• Jan Olersbacken, Trafikverket 
• Ludvig Jangenstål, Sweco 
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2 Inledning 
ePilots State-of-the-Art syftar till att beskriva möjlig teknik och dess möjligheter att mäta och 
bedöma tillstånd på fordon och bana, men även övervaka oönskade händelser, t.ex. djur i spår. 
 

2.1 Bakgrund 
Flera idéer gällande tillståndsövervakning (mobila som fasta) av bana och fordon har inkommit till 
ePilot119. Idéerna är många gånger snarlika och det är svårt att bedöma med avseende på vad de 
egentligen övervakar. I detta delprojekt har en State-of-the-Art genomförts i samråd med TRV. På 
TRV pågår ett projekt med syfte och mål att definiera vad som avses med övervaknings-system, var 
de kan användas, hur det ser ut idag samt ta fram en vision och strategi för hur övervakningssystem 
skall användas i framtiden.  
 

2.2 Syfte och mål 
State-of-the-Art syftar till att beskriva möjlig teknik (mätutrustning) och dess möjligheter att mäta 
och bedöma tillstånd på fordon och bana, men även övervaka oönskade händelser, t.ex. djur i spår. 
 
Målet är att leverera en State-of-the-Art som kan användas vid beslut av val av mätutrustning som 
levererar kostnads/nytta effekter genom tillståndsövervakning av driftstörningskänsliga system och 
komponenter i järnvägssystemet. State-of-the-Art ska också identifiera kriterier för urval av framtida 
övervakningssystem. 
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3 Metod 
I rapporten har underlag hämtats från Niclas Olersbackens rapport. Detta har sedan kompletterats 
med information från respektive tillverkares hemsida. Resultatet har hållits kortfattat, främst i tabell- 
och punktform, för att läsaren ska kunna erhålla en snabb överblick av respektive mätsystem.  

Dessvärre är det i ett antal fall bristfälligt med information på tillverkarens hemsida. På dessa 
mätsystem har resultatet således inte kunnat presenteras på den detaljnivå som önskats från 
författaren.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras tillståndsövervaknade detektorer. Den första delen presenterar de 
detektorsystem som finns i Trafikverkets anläggning i dagsläget. Nästkommande del presenterar 
start-of-the art mätutrustning som finns på den internationella marknaden.  
 

4.1 Trafikverkets mätsystem för tillståndsövervakning 

 Figur 1. Placering av Trafikverkets detektorsystem. Källa: 
http://www.trafikverket.se/contentassets/aa399d15a6d94be48023a6efc62b1aea/trafikverk
ets_detektorsystem_151210_detektorer_tlo.pdf 

http://www.trafikverket.se/contentassets/aa399d15a6d94be48023a6efc62b1aea/trafikverkets_detektorsystem_151210_detektorer_tlo.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/aa399d15a6d94be48023a6efc62b1aea/trafikverkets_detektorsystem_151210_detektorer_tlo.pdf
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4.1.1.1 Upplyftsdetektorn (BUBO) 
Upplyftsdetektorn mäter den vertikala lägesförändringen av kontakttråden vid strömavtagarpassage. 
Syftet är att detektorn ska kunna mäta upplyftet och rapportera resultatet till operatören som därmed 
kan förbygga skador och underlätta underhållet på strömavtagarna. 

Vid larm körs tåget till närmsta lämpliga driftplats och en kontroll/skifte av strömavtagaren genomförs 
samt eventuell avkoppling. 

 
Figur 2. Mätutrustningen för upplyftsdetektorn 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  SS ISO/TS 19 157 

Källa 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b
8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915 

Bild 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729
952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf 

 

4.1.1.2 Kolslitsdetektorn (KIKA) 
Mätsystemet registrerar defekta kolslitskenor. Syftet är att kontrollera strömavtagarens kolslitskena 
för att minska antalet skador på kontaktledningen. 

http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915
http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
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I samband med larm från detektorn kan en bild på strömavtagaren som har gett upphov till larmet 
visas på DPC-klienten.  Vid larm körs tåget till närmsta lämpliga driftplats och en kontroll/skifte av 
strömavtagaren genomförs samt eventuell avkoppling.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  SS ISO/TS 19 157 

Källa 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b
8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915 

Bild 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729
952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf 

 

  

Figur 3. Exempel på bild från kolslitskenedetektor. 

http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915
http://www.trafikverket.se/contentassets/c418e82fd2a1456a93d0b8c55dba2583/larobok_kontaktledning_introduktion.pdf?id=135915
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
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4.1.1.3 Varmgångs- och tjuvbromsdetektor 
Det finns två versioner av detektorer: 

• SERVO/SATT (Äldre version) 
• FUES typ 1 och 2 (Nyare version) 

Både SERVO/SATT- och FUES-detektorer mäter temperaturen genom registrering av värmestrålning 
från undersidan av axelboxen respektive sidan av hjulringen.  

SERVO/SATT-detektorn har endast en mätstråle medan för FUES-detektorn är mätutrustningen 
inbyggd i en stålsliper med vardera fyra mätstrålar. Här är det tillräckligt att endast en av fyra 
mätstrålar har fri sikt och det är endast det högsta mätvärdet som används. Med fri sikt innebär att 
ingen del av fordonet skymmer mätstrålen för detektorn. Risken att någon del av fordonet skymmer 
sikten för detektorn minskar alltså avsevärt med FUES-detektorn.  

Larm för varmgång ges vid en registrerad övertemperatur på över 80 ⁰C jämfört med lufttemperaturen 
på detektorplatsen.  

Larm för tjuvbroms ges vid en registrerad hjulringstemperatur över 250 ⁰C. 

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  SS ISO/TS 19 157 

Källa 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/vagl
edning/godkannande/bilaga_13_bvs_1592_0201.pdf 

Bild 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729
952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf 

 

  

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/vagledning/godkannande/bilaga_13_bvs_1592_0201.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/jarnvag/vagledning/godkannande/bilaga_13_bvs_1592_0201.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
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4.1.1.4 Hjulskadedetektorn 
Hjulskadedetektorn består av åtta ihåliga stålsliprar med två mätgivare i respektive sliper. 

 

 

 

Mätgivarna registrerar vertikala spårkrafter vid hjulpassage med hjälp av trådtöjningsteknologi. Även 
laterala krafter (skjuvningskrafter) registreras med hjälp av åtta mätögon (measuring eyes) som 
borras in i rälslivet. Ett defekt hjul registreras genom att spårkrafterna är höga vid hjulpassage och då 
detta inträffar skickas ett larm till trafikledningscentralen.  

Systemet mäter följande parametrar: 

• Medelkontaktkraften mellan hjul och räl (Statiska hjullasten) 
• Den högst uppmätta kontaktkraften mellan hjul och räl (Statisk + Dynamisk hjullast) 
• Dynamiskt krafttillskott för varje enskilt hjul (Dynamisk hjullast) 
• Förhållandet mellan maximalkraft och medelkraft 

Ett stort förhållande mellan maximalkraft och medelkraft kan tyda på någon typ av hjulskada som 
exempelvis hjulplatta. Medelkraften är en viktig parameter för att kontrollera att fordonsaxlar inte 
trafikerar banan med högre axellast än banans linjeklassning.   

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  SS ISO/TS 19 157 

Källa 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/10393/RelatedFiles/100666_Hjulskador.pdf 

Bild 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a57
29952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf 

Figur 4. Äldre varmgångsdetektor av typen SERVO (vänster) och äldre tjuvbromsdetektor av typen 
SATT (höger). 

Figur 5. . Nyare kombinerad varmgång- och tjuvbromsdetektor av 
typen FUES. 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10393/RelatedFiles/100666_Hjulskador.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10393/RelatedFiles/100666_Hjulskador.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6cd217cb1d54648a5729952b6c47634/15_bvf_592.11.pdf
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Figur 6. Hjulskadedetektor av typen SCHENK 



 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
13 (110) 

 
4.2 Mätsystem för tillståndsövervakning av infrastruktur 
Följande mätsystem övervakar tillståndet av infrastrukturen. Dessa har blivit indelade i tre kategorier 
enligt nedan.  

• Tillståndskontroll av banöverbyggnad 
• Tillståndskontroll av banunderbyggnad 
• Tillståndskontroll av kontaktledningsanläggning 

4.2.1 Detektorer för banöverbyggnad 

4.2.1.1 Inertial-Based Track Geomtery System (Tillverkare: MERMEC) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  
Accelerometer 

Gyroskop 

Mätparameterar 

Spårvidd 

Höjdslitage 

Sidoläge 

Rälsförhöjning 

Skevning 

Mäthastighet 0 - 400 km/h 

 

Användning: 

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod  SS-EN 13848 

Gränsvärden Kan kopplas till TDOK 2013:0347 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/185/track-geometry.php 

 

 

 

 

 

http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/185/track-geometry.php


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
14 (110) 

 
Fördelar enligt författaren: 

• Fästs på konventionella tåg, vilket kan ge fler antal mätningar. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Sämre noggrannhet eftersom mätresultatet påverkas av fordonets gångegenskaper.  

 

 

 

  

Figur 7. Inertial Based Track Geometry I vagnens 
underride.  

Figur 8. Mätutrustningens placering.  
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4.2.1.2 Chord-Based (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifiaktion: 

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 

Spårvidd 

Höjdslitage 

Sidoläge 

Rälsförhöjning 

Skevning 

Rälskorrugering (korta och långa våglängder) 

Mäthastighet 0 - 320 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod  SS-EN 13848 

Gränsvärden Enligt TDOK 2013:0347 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/185/track-geometry.php 

 

Mätsystemet används i bland annat Norge, Schweiz och Sydkorea enligt tillverkaren.  

 Figur 9. Chord Based fasts på vagnens underride. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/185/track-geometry.php
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Hög noggrannhet. Felmarginal <1mm. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Kan inte fästas på konventionella vagnar. 

  

Figur 10. Mätutrustningens placering 
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4.2.1.3 Full Rail Profile (Tillverkare: MERMEC) 
 

Mätsystemet kan integreras med Chord-Based Rail Corrugation System (RCS).  

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 

Rälsprofil 

Rälsslitage 

Konicitet 

Spårgeometrier 

Mäthastighet 0 - 350 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ej enligt någon gällande SS-EN standard 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/60/rail-profile.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Hög noggrannhet. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ingen information om mätmetoden följer internationella standarder. 

Figur 11. Mätsystem Full Rail Profile. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/track-measurement/60/rail-profile.php
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4.2.1.4 V-cube (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 

Tillståndskontroll av rälen  

Tillståndskontroll av befästningar 

Tillståndskontroll av sliprar 

Tillståndskontroll av ballastbädden 

Mäthastighet 0 - 200 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/track-inspection/524/track-inspection-v-cube.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Lätt att installera på konventionella tåg och på mätvagnar.  
• Systemet kan automatiskt identifiera mer än 50 olika typer av defekter på farbanan, 

befästningar, sliprar och ballastbädden.  
• Erbjuder den bästa träffsäkerheten på marknaden. 

Fördelar enligt författaren: 

• Ett komplement till okulär besiktning. 

Figur 12. Mätsystem V-Cube. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/track-inspection/524/track-inspection-v-cube.php
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• Eventuella defekter kan upptäckas i ett tidigt skede och mer fokus kan läggas på 

förebyggande underhåll.  

Nackdelar enligt författaren: 

• Ej kompatibel med gällande kravdokument från Trafikverket TDOK 2014:0240. 
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4.2.1.5 Fishplate/Joint Bar Inspection (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 
Tillståndskontroll av rälsskarvar och 
isolerskarvar. Detta innefattar sprickbildning och 
saknade bultar.    

Mäthastighet 0 - 320 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/track-inspection/65/fishplate--joint-bar.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Systemet kan automatiskt detektera sprickor, repor och andra defekter.  

Fördelar enligt författaren: 

• Ett bra komplement till okulär besiktning.  
• Eventuella defekter upptäcks i ett tidigt skede och mer fokus kan läggas på förebyggande 

underhåll. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ej kompatibel med gällande kravdokument från Trafikverket TDOK 2014:0240. 

Figur 13. Mätsystem Fishplate/Joint bar Inspection. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/track-inspection/65/fishplate--joint-bar.php
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4.2.1.6 TrackLineTwo (Tillverkare: Delta Rail) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  
Kameror  

Laser 

Mätparameterar 
Spårläget 

Rälsskador på rälens farbana 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Okänd 

Källa: http://apta.officialbuyersguide.net/Mobile/Listing.asp?MDSID=ATA-61&AdListingID=974062 

 

 

 

 

Fördelar enligt författaren: 

• Hög noggrannhet 
• Kan fästas på konventionella fordon  

Nackdelar enligt författaren: 

• Ingen information om mätmetoden följer internationella standarder. 

  

Figur 14. Mätsystem TracklineTwo. Bildkälla: 
https://www.google.se/search?q=tracklinetwo&biw=1600&bi
h=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDwrWb
mZnQAhVOKywKHSMgBxIQ_AUIBygC#imgrc=y-
qjjkcSQ8ptvM%3A 

 

http://apta.officialbuyersguide.net/Mobile/Listing.asp?MDSID=ATA-61&AdListingID=974062
https://www.google.se/search?q=tracklinetwo&biw=1600&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDwrWbmZnQAhVOKywKHSMgBxIQ_AUIBygC#imgrc=y-qjjkcSQ8ptvM%3A
https://www.google.se/search?q=tracklinetwo&biw=1600&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDwrWbmZnQAhVOKywKHSMgBxIQ_AUIBygC#imgrc=y-qjjkcSQ8ptvM%3A
https://www.google.se/search?q=tracklinetwo&biw=1600&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDwrWbmZnQAhVOKywKHSMgBxIQ_AUIBygC#imgrc=y-qjjkcSQ8ptvM%3A
https://www.google.se/search?q=tracklinetwo&biw=1600&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDwrWbmZnQAhVOKywKHSMgBxIQ_AUIBygC#imgrc=y-qjjkcSQ8ptvM%3A
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4.2.1.7 SurfView-Rail (Tillverkare: Beena Vision) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  
Kameror som skannar av spåret med upp till 36 
000 bilder per sekund 

Mätparameterar 

Tillståndskontroll av rälen  

Tillståndskontroll av befästningar 

Tillståndskontroll av sliprar 

Tillståndskontroll av rälsskarvar 

Tillståndskontroll av ballastbädden 

Mäthastighet 0 - 120 km/h 

 

Användning: 

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Okänd 

Källa: http://www.beenavision.com/products_surfview.html# 

http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/SurfViewRail-Q4-2014-LowRes.pdf 

 

 
Figur 16. SurfView skannar av banöverbyggnaden.  

Figur 15. Mätsystem SurfView. 

http://www.beenavision.com/products_surfview.html
http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/SurfViewRail-Q4-2014-LowRes.pdf
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Fördelar enligt författaren: 

• Ett komplement till okulär besiktning. 
• Kan fästas på konventionella järnvägsfordon. 
• Kan leda till att besiktningar behöver utföras mer sällan. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ej kompatibel med gällande kravdokument från Trafikverket TDOK 2014:0240. 
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4.2.1.8 TrackView (Tillverkare: Beena Vision) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  
Kameror 

Laser 

Mätparameterar 

Rälsprofil 

Spårvidd 

Rälsförhöjning 

Rälsvikt 

Rälsslitage 

Mäthastighet 0 - 130 km/h 

 

Användning: 

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Okänd 

Källa: http://www.beenavision.com/products_trackviewprofile.html# 

http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/TrackViewProfile-Q4-2014-LowRes.pdf 

  

 

 

 

Figur 17.Mätsystem TrackView.  

http://www.beenavision.com/products_trackviewprofile.html
http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/TrackViewProfile-Q4-2014-LowRes.pdf
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Fördelar enligt författaren: 

• Kan fästas på konventionella tåg, vilket kan ge fler mätningar. 

Nackdelar enligt författaren 

• Ingen information om mätmetoden följer internationella standarder 
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4.2.1.9 RailScanner (Tillverkare: Lynxrail) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Sensorer som installeras på boggin  

Mätparameterar 
Dynamiska krafter som överförs från hjul-räl 
kontakten till boggin 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ej enligt någon gällande SS-EN standard 

Källa: http://lynxrail.com/en/pages/railscanner-on-board-system 

http://lynxrail.com/upload/files/en-railscanner-on-board-system.pdf 

 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Pekar ut problemsträckor, vilket möjliggör att underhållsentreprenören kan fokusera på 
spårsavsnitt som kräver underhåll. 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan fästas på konventionella tåg, vilket innebär fler mätningar 

Nackdel enligt författaren: 

• Mätresultatet påverkas av fordonets gångegenskaper. 
• Kan ej peka ut problemorsak utan endast problemsträckor. 

 

Ingen bild har fåtts fram för detta mätsystem.   

http://lynxrail.com/en/pages/railscanner-on-board-system
http://lynxrail.com/upload/files/en-railscanner-on-board-system.pdf


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
27 (110) 

 
4.2.2 Detektorer för banunderbyggnad 

4.2.2.1 Track Monitoring System (Tillverkare: Slope Indicator) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  

Sensorer som installeras parallellt samt 
vinkelrätt mot spårriktningen   

Termistor 

Mätparameterar 
Sättningar  

Skevningar 

 

Mätsystemet installeras förslagsvis på bansträckor med instabil banundergrund.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod Okänd 

Källa: http://www.slopeindicator.com/pdf/mems-track-monitor-datasheet.pdf 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Möjlighet att direkt finna ogynnsamma spårförhållanden pga. rörelser i banunderbyggnaden. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ingen information om mätmetoden följer internationella standarder 

  

Figur 18. Mätsystem Track Monitoring System. 

http://www.slopeindicator.com/pdf/mems-track-monitor-datasheet.pdf
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4.2.3 Detektorer för kontaktledningsanläggningen 

4.2.3.1 Voltage and Drained Current (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Multimeter 

Mätparameterar 
Spänningen i matningsnätet (Kontakledningstråden)  

Strömmen i matningsnätet (Kontaktledningstråden) 

Mäthastighet 0 - 320 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Okänd 

Källa:http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/239/electric-
parameters.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Mätsystemet Voltage and Drained Current 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/239/electric-parameters.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/239/electric-parameters.php
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Mätsystemet kan mäta data i alla miljöer och väderförhållanden. Mätsystemet kan installeras 
på alla typer av tåg. 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan fästas på konventionella tåg. 
• Bör troligtvis kunna användas för att utvärdera spänningsfallet på banor med hög belastning. 
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4.2.3.2 Pantograph/Catenary Interaction Measuring System (Tillverkare: MERMEC)  
 

Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Kraftsensorer 

Mätparameterar 

Kontaktkraften mellan strömavtagaren och 
kontaktledningstråden 

Strömavtagarens vertikala acceleration 

Kontaktledningshöjd 

Slakningen av kontaktledningstråden 

Mäthastighet 0 - 320 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod SS-EN 50317 och SS-EN 50119 

Källa:http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/77/pantograph-interaction-
.php 

 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 20. Mätsystem Pantograph/Catenary Interaction Measuring 
System. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/77/pantograph-interaction-.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/77/pantograph-interaction-.php
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• Kan kombineras med andra system för mätning av kontaktledning. 

Fördelar enligt författaren: 

• Möjlighet till en god bedömning av kontaktledningssystemets underhållsbehov 
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4.2.3.3 Geometry & Contact Wire Wear (Tillverkare: MEREMEC) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 

Kontaktledningshöjd 

Slakningen av kontaktledningstråden 

Slitage av kontaktledningstråden 

Mäthastighet 0 - 360 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Okänd 

Källa:http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/78/geometry-e-contact-
wire-wear.php 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Kan upptäcka svaga punkter på kontaktledningstråden som t.ex. ojämnt slitage eller skador 
som uppstått av ljusbåge. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ingen information om mätmetoden följer internationella standarder. 

Figur 21. Mätsystem Geometry & Contact Wire Wear. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/78/geometry-e-contact-wire-wear.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/78/geometry-e-contact-wire-wear.php
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4.2.3.4 Contact Wire Thermal Scanning (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  Värmekameror 

Mätparameterar Mäter temperaturen på kontaktledningstråden 

Mäthastighet 0 - 360 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ej enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/74/thermal-scanning.php 

 

Om kontaktledningstråden blir överhettad kommer den att expandera. Detta medför att den börjar 
slakna och kan i värsta fall komma så pass nära att den trasslas in i strömavtagaren. 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Systemet är robust nog att placeras uppe på tågvagnen.  
• Har en bildfrekvens som kan visualisera kontaktledningen i väldigt hög hastighet.  

Fördelar enligt författaren: 

• Mätsystemet identifierar sträckor med överhettad kontaktledningstråd på ett tidigt stadium 
och kostsamma fel kan därmed förhindras. 

Figur 22. Termisk avbildning på kontaktledning från Contact Wire Thermal 
Scanning systemet. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/74/thermal-scanning.php
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4.2.3.5 Transversal Defects System (Tillverkare: MERMEC)  
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  Kameror 

Mätparameterar 
Förändringar och korrosion i kontaktledningsanordningen  

Defekta eller saknade delar av utliggaren 

Mäthastighet 0 - 320 km/h 

 

Mätsystemet tar högupplösta bilder av främst utliggaren, se bilden nedan. Dessa ska sedan analyseras 
av tekniker för att finna eventuella defekter. 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ingen gällande SS-EN standard för denna mätmetod 

Källa tillverkarens hemsida: http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-inspection/71/transversal-
defects-detection.php 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Defekta, korroderade eller saknade delar av utliggaren hittas i ett tidigt skede. 

  

Figur 23. Mätsytemet Transversal Defects Detection 
System. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-inspection/71/transversal-defects-detection.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-inspection/71/transversal-defects-detection.php
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4.2.3.6 Longitudinal Defects Detection System (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  
Laser 

Kameror 

Mätparameterar 

Förändringar och korrosion i kontakledningsanordningen 

Identifiering av defekta bärlinor 

Identifiering av defekta eller saknade isolatordelar 

Inspektion av kontaktråd, återledning och hjälpkraftledning 

Mäthastighet 0 – 320 km/h 

 

Mätsystemet skannar av kontaktledningsanordningen och skapar en rapport med defekter som sedan 
kan analyseras av en tekniker.  

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ingen gällande SS-EN standard för denna mätmetod 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-inspection/72/longitudinal-defects-detection.php 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Defekta eller saknade delar av kontaktråden, bärtråden, bärlinan, hjälpkraftledningen och 
isolatorer hittas i ett tidigt skede. 

Figur 24. Mätsystemet Longitudinal Defects Detection System. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-inspection/72/longitudinal-defects-detection.php


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
36 (110) 

 
4.2.3.7 Electric Arc Detection (Tillverkare: MERMEC)  
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  Framgår inte på tillverkarens hemsida 

Mätparameterar 

Positionen där ljusbågen uppstod 

Ljusbågens varaktighet 

Ljusbågens intensitet 

Summering av antalet och totala varaktigheten 
för ljusbågar på en önskad bansträcka 

Mäthastighet 0 – 320 km/h 

 

Användning:  

Stationär/Mobil Mobil 

Mätmetod Ingen gällande SS-EN standard för denna mätmetod 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/75/electric-arc-detection.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Ett ljusfilter gör det möjligt att filtrera bort solljus, vilket innebär att mätsystemet kan 
användas under samtliga väderförhållanden. 

• Kan skilja på olika typer av ljusbågar.   

Fördelar enligt författaren: 

• Bansträckor med ett stort antal ljusbågar kan identifieras och eventuellt åtgärdas. 

Figur 25. Ljusbåge. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/catenary-measurement/75/electric-arc-detection.php
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4.3 Mätsystem för tillståndsövervakning av järnvägsfordon 
Följande mätsystem övervakar tillståndet av infrastrukturen. Dessa har blivit indelade i kategorierna 
enligt nedan. 

• Hjulskadedetektorer 
• Bromsskadedetektorer 
• Varmgångs- & tjuvbromsdetektorer 
• Detektorer för fordonets lastegenskaper 
• Detektorer för fordonets gångegenskaper  
• Detektorer för att identifiera släpande last 
• Detektorer för fordonets fjädrings- och dämpningssystem 
• Detektorer för strömavtagare 
• Övrigt (Mätsystem som innefattar kombinationer av ovanstående detektorer) 
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4.3.1 Hjulskadedetektorer 

4.3.1.1 VIEWTM (Tillverkare: Delta Rail) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument 
Kameror 

Laser 

Mätparameterar 
Hjulprofil 

Bromsklossar/bromsbelägg 

 

Mätsystemet utför en tillståndsbedömning av hjulprofilen samt bromsklossar och bromsbelägg. Den 
gör beräkningar om omfattningen av slitaget, prediktering av komponentens livslängd samt 
identifierar komponenter som inte längre uppfyller vad som kravställs i standarder.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Kan kopplas till TSFS 2011:106 och TSFS 2012:33 

Källa: http://www.railway-technology.com/contractors/signal/delta-rail/ 

http://www.globalrailnews.com/2011/01/11/deltarails-view-system/* 

 

Bild på mätutrustning saknas från tillverkaren.  

Fördelar enligt författaren: 

• Fordonsflottan kan besiktigas med en högre frekvens. 
• Kan utgöra en grund för förebyggande underhåll. 

  

http://www.railway-technology.com/contractors/signal/delta-rail/
http://www.globalrailnews.com/2011/01/11/deltarails-view-system/
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4.3.1.2 WheelChex (Tillverkare: DeltaRail) 
Mätsystemet använder töjningsgivare som kläms fast mot rälen. Dessa mäter spårkrafterna i vertikal 
och lateral riktning. Höga spårkrafter kan tyda på någon form av hjuldefekt som exempelvis hjulplattor. 
I övrigt väldigt knapphändig information om mätsystemet.  

Mätsystemet används bland annat i New Yorks tunnelbana.  

 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida http://www.deltarail.com/ui/content/content.aspx?ID=16 

 

Nackdelar enligt författaren: 

• Påverkar banegenskaperna då töjningsgivarna fästs i rälen. 
• Knapphändig information från tillverkaren 

 

 

Ingen bild har fåtts fram från tillverkaren. 

 

  

http://www.deltarail.com/ui/content/content.aspx?ID=16
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4.3.1.3 Wheel Condition Monitor (WCM) (Tillverkare: Webtec/Track IQ) 
 

Mätinstrument 
Accelerometer 

Töjningsgivare 

Mätparameterar 

Hjulplattor  

Shelling 

Ytskador på hjulet 

 

Mätsystemet använder accelerometer och töjningsgivare som fästs i rälen. Den kan identifiera 
hjulskador genom att identifiera enstaka hjul som passerar med höga spårkrafter.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden är enligt någon 
SS-EN standard 

Källa: http://www.trackiq.com.au/wheel-condition-monitor.shtml 

 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 27. Mätsystem Wheel Condition Monitor. Figur 26. Mätsystem Wheel Condition Monitor (WCM) fäst i rälen. 

http://www.trackiq.com.au/wheel-condition-monitor.shtml


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
41 (110) 

 
• Sensorerna fästs med klämmor på rälen vilket innebär att det inte behövs några speciella 

sliprar för installationen.  

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera hjulskador som behöver åtgärdas genom att mäta spårkrafter. Detta leder till 
minskat slitage på banan. 

Nackdelar enligt tillverkaren: 

• Framgår inte på tillverkarens hemsida om mätsystemet endast kan identifiera att det är en 
hjulskada eller om den kan vilken typ av hjulskada. 
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4.3.1.4 Wheel Defect Detection (Tillverkare: Gotcha)  
 

Teknisk specifikation: 

Mätinstrument Kraftsensorer  

Mätparameterar Spårkrafter som varje hjul orsakar 

 

På tillverkarens hemsida framgår inte exakt vilka mätinstrument som används.  

Mätsystemet mäter spårkrafterna vid varje hjulpassage och kan identifiera hjulskador som ojämnheter 
på hjulets farbana och hjulplattor genom att identifiera toppar där spårkrafterna är som störst.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: http://www.gotchamonitoringsystems.com/WDD.php 

Nackdelar 

 

Framgår inte om mätsystemet kan identifiera 
typ av hjulskada 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 28. Mätsystem Wheel Defect Detection. 

http://www.gotchamonitoringsystems.com/WDD.php
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• Kan identifiera enskilda hjul med skador som kräver underhållsåtgärder. Vilket leder till 

minskat slitage på banan. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Framgår inte vilka mätinstrument som används. 
• Framgår inte om mätsystemet kan identifiera typ av hjulskada 
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4.3.1.5 Wheel Impact Load Detector (WILD) (Tillverkare: L.B. Foster) 
 

Teknisk specifikation: 

Mätinstrument Töjningsgivare 

Mätparameterar Vertikala spårkrafter 

Mäthastighet 50-300 km/h 

 

Mätsystemet mäter spårkrafterna vid hjulpassage. Mätningen sker med hjälp av töjningsgivare som 
mäter den uppkomna dragkrafterna i rälen när hjulet passerar.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-EN 
standard 

Källa: http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelat enligt tillverkaren: 

Figur 29. Mätsystem Wheel Impact Load Detector. 

http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf
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• Kan identifiera enskilda hjul med skador som kräver underhållsåtgärder. Detta medför även 

minskat slitage på banan. 
• Minskar urspårningar, rälsutmattning, hjullagerskador, spårskador sprickor i betongsliprar 

med mera. 

Nackdelar enligt förattaren: 

• Enligt tillverkaren fungerar endast mätutrustningen i temperaturintervallet 0 - 55 ⁰C. 
Fungerar således inte under vinterhalvåret i större delen av Sverige. 

• Framgår inte om mätsystemet kan identifiera specifika typer av hjulskador. 
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4.3.1.6 UnirailFLATWHEEL (Tillverkare: Camea) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Fiberoptik 

Mätparameterar Mäter hjulet omkrets 

Mäthastighet 30-350 km/h 

 

Mätsystemet mäter hjulets omkrets för att identifiera eventuella hjulplattor eller ojämnheter i 
hjulets farbana.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: http://camea.cz/underwood/download/files/unirail_overview.pdf 

 

 

 

 

 

Figur 30. Mätsystem Flat Wheel Detection. 

http://camea.cz/underwood/download/files/unirail_overview.pdf
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Det behövs inga specialsliprar för detta system. 
• Inga elektriska delar installeras i rälen. 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera enskilda hjul som kräver underhållsåtgärder. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mäter ej spårkrafterna och kan därför missa andra hjulskador än ytskador på hjulets farbana. 
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4.3.1.7 TreadView (Tillverkare: Beena Vision) 
 

Teknisk specifikation: 

Mätinstrument 
Kameror 

Laser 

Mätparameterar Ytskador på hjulets farbana 

Mäthastighet 0 - 100 km/h 

 

Mätsystemet skannar av hjulets farbana med hjälp av laserskanning och bildtagning. Systemet ska då 
automatiskt kunna identifiera olika typer av skador på hjulets farbana och hjulflänsen. Detta 
innefattar bland annat hjulplattor, slitageomfattningen på hjulflänsen 

Användning: 

 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår ej om mätmetoden följer någon SS-EN 
standard 

Källa: http://www.beenavision.com/products_treadview.html 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Installeras utan att ha någon påverkan på bankroppen. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Hjulskador som inte innefattar hjulets farbana och hjulflänsen kan missas. 

4.3.1.8 WheelView (Tillverkare: Beena Vision)  
 

Figur 31. Mätsystem TreadView. 

http://www.beenavision.com/products_treadview.html
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Teknisk specifikation:  

Mätinstrument 
Kamera 

Laser 

Mätparameterar Ger en fullständig inskanning av hjulprofil 

Mäthastighet Upp till 140 km/h 

 

Mätsystemet skannar in hela hjulprofilen och kan därmed mäta fler parametrar än TreadView som 
endast mäter in hjulets slitbana och hjulflänsen. Mätsystemet kan identifiera skador på hjulets farbana, 
hjulflänsen och hjulfälgen. Den kan även mäta in avvikelser i hjuldiametern, vilket är den största 
skillnaden jämfört med TreadView.  

Mätsystemet är installerat på ett antal banor i USA och mäter upp till 50 tusen hjul per dag.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår ej om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: http://www.beenavision.com/products_wheelview.html 

 

 Figur 32. 3D figur av WheelView. 

http://www.beenavision.com/products_wheelview.html
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Robust system som fungerar i extrema miljöer. 
• Lätt att installera och att underhålla. 

Fördelar enligt förafattaren: 

• Ger indirekt minskat slitage på banan då slitna och skadade hjul åtgärdas i förebyggande 
syfte. 

• Skannar in hela hjulprofilen 

  

Figur 33. Mätsystem WheelView. 
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4.3.1.9 Ultasonic Wheel Flaw (Tillverkare: MERMEC) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Elektromagnetiska aukustiska transducers 

Mätparameterar Ljud från hjul-räl kontakten 

 

Mätsystemet mäter ljudet som avges från hjul-räl kontakten vid hjulpassage. Den kan på så sätt 
identifiera eventuella skador på hjulets farbana och hjulflänsen.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/87/wheel-parameters.php 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Mätutrustningen är oberoende av vilket skick hjulets yta är i utan kan fungera även vid slitna 
eller skitiga ytor. Detta är ett av problemen vid laserinskanning samt bildtagning av hjulet.  

Fördelar enligt författaren: 

• Troligen billigare än övriga hjulskadedetektorer. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mätsystemet kan identifiera att det är en hjulskada med inte vilken typ. 

 

Figur 34. Mätsystem Ultrasonic Wheel Flaw Inspection. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/87/wheel-parameters.php
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4.3.1.10 Profile & Diameter (Tillverkare MERMEC) 
Framgår inte exakt vilken typ av mätutrustning som används. Troligen någon typ av laser. 
Mätutrustningen fästs emellan och bredvid respektive räl enligt bilden nedan. 

Mätparametrarna är:  

• Flänsens höjd och bredd 
• Hjulfälgens tjocklek 
• Flänsens lutning 
• Hjuldiameter 
• Ekvivalent konicitet 

Mäthastigheten är upp till 250 km/h.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Ej enligt någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-
monitoring/1023/shoegear-wear.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Robust design som garanterar kontinuerlig drift även i tuffa miljöer 
• Systemet kan lätt installeras utan förändring i anläggningen 

Nackdelar enligt författaren:  

• Bör påverka ballastens egenskaper. Troligtvis är spåret styvare där mätutrustningen är 
placerad.  

 

 

Figur 35. Mätsystem Profile & Diameter. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1023/shoegear-wear.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1023/shoegear-wear.php
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4.3.1.11 W-inspect (Tillverkare MERMEC) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kameror  

Mätparameterar 

Shelling 

Spalling 

Hjulplatta 

Mäthastighet Upp till 30 km/h 

 

Mätsystemet tar bilder av hjulets farbana vid hjulpassage. Mjukvaran kan sedan automatiskt 
identifiera hjuldefekter som shelling, spalling och hjulplattor.  

Mäthastigheten är upp till 250 km/h.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Ej enligt någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-
monitoring/87/wheel-parameters.php 

 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera hjulskador i ett tidigt stadium, vilket bidrar till minskat slitage på både banan 
och fordonet 

• Påverkar ej banans egenskaper 

Nackdelar enligt författaren: 

• Långsam mäthastighet 

 Figur 36. Mätsystem W-inspect. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/87/wheel-parameters.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/87/wheel-parameters.php
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4.3.1.12 Wheel Profile Monitor (Tillverkare: Lynxrail)  
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kameror 

Mätparameterar Ytskador på hjulets farbana 

 

Mätsystemet tar tre bilder av respektive hjul och kan på så sätt identifiera eventuella hjulskador. Om 
en hjulskada upptäcks triggas ett larm. Detta kan vara ytskador på hjulets farbana som hjulplattor 
eller krossår. Mätsystemet kan också identifiera skador på hjulflänsen och hjulfälgen.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår ej om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa:http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-
013%20White%20Paper%20Wheel%20Profile%20Module%201_3.pdf 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 37. Wheel Profiles kamreror och blixt enheter. 

Figur 38. Sammansatt bild av två flänsar med en övertäckt av uppmätta flänsparametrar. 

http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-013%20White%20Paper%20Wheel%20Profile%20Module%201_3.pdf
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-013%20White%20Paper%20Wheel%20Profile%20Module%201_3.pdf
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• Jämfört med annan tekniks som använder sig av laser så sparar Wheel Profile Monitor en bild 

som kan studeras av experter i efterhand. 

Fördelar enligt föraffatren: 

• Effektiviserar hjulunderhållet med förebyggande insatser. 
• Ger indirekt minskat slitage på banan då slitna och skadade hjul åtgärdas i förebyggande 

syfte. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Smuts kan lägga sig på hjulens farbana och kan på så sätt dölja hjulskador. 
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4.3.1.13 ATLAS FO (Tillverkare: Voest Alpine)  
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Fiberoptiska sensorer som fästs i rälen 

Mätparameterar Vertikala och laterala spårkrafter 

Mäthastighet Upp till 500 km/h 

 

Mätsystemet mäter spårkrafterna som överförs från hjulet till rälen. På så sätt kan eventuella 
hjulskador detekteras som hjulplattor eller krossår. Mätsystemet kan även mäta den statiska 
hjullasten samt obalanser mellan hjulpar.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: 
http://www.voestalpine.com/signaling/en/products/dmt/modulare_diagnosesysteme/rsm/atlas_f
o 

http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/products/dmt/ATLAS_FO
_voestalpine_11_2014_EN.pdf 

 

 

Figur 39 Mätsystem ATLAS FO. De fiberoptiska sensorerna 
syns som längs med sliprarna.  

http://www.voestalpine.com/signaling/en/products/dmt/modulare_diagnosesysteme/rsm/atlas_fo
http://www.voestalpine.com/signaling/en/products/dmt/modulare_diagnosesysteme/rsm/atlas_fo
http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/products/dmt/ATLAS_FO_voestalpine_11_2014_EN.pdf
http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/products/dmt/ATLAS_FO_voestalpine_11_2014_EN.pdf
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Övervakar kontinuerligt hjul på ett ekonomiskt och pålitligt sätt i hastigheter ända upp till 
500 km/h. 

• Modern fiberoptiks teknik som tillåter snabb installation och är lätt att underhålla. 
• Inga elektromagnetiska störningar. 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera enskilda hjul som kräver underhållsåtgärder. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Kan troligtvis endast identifiera att det är en hjulskada på ett enskilt hjul och inte vilken typ av 
hjulskada 
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4.3.1.14 E.M.O (Tillverkare: Talgo) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument 
Datorseende (mer specifikt än så framgår ej på 
tillverkarens hemsida) 

Mätparameterar Ojämnheter i hjulfälgen 

Mäthastighet 5 km/h 

 

Mätsystemet är designat för att mäta oregelbundenheter i hjulfälgen. Exakt hur detta går till framgår 
inte på tillverkarens hemsida. 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/ 

http://www.talgo.com/upload/corporativo_en.pdf* 

 

Enligt bilden ser det ut att vara någon form av laserskanning som mäter in oregelbundenheter i 
hjulfälgen.  

 

 
Figur 40. Mätsystem EMO. 

http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/
http://www.talgo.com/upload/corporativo_en.pdf
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Ingen kontakt med hjulet. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Långsam mäthastighet. 
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4.3.1.15 OOR Module (Tillverkare: Argo Systems) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Framgår inte på tillverkarens hemsida 

Mätparameterar Avvikelser från runda hjul 

Mäthastighet 40-300 km/h 

 

Mätsystemet ska kunna identifiera ojämnheter i hjulets farbana och hjulplattor. Vilka mätinstrument 
som ingår framgår ej. På bilderna som visas ser det ut som någon form av töjningsgivare vilket i 
sådana fall skulle mäta dragkrafterna i rälen.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Ej enligt någon SS-EN standard 

Gränsvärden  

Källa: http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf 

http://www.argos-systems.eu/?page_id=2879&lang=en* 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Mäter avvikelser med en upplösning bättre än 0,01 mm för hjulradien.  

Figur 41. Mätsystem OOR Module. Bildkälla* 

http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
http://www.argos-systems.eu/?page_id=2879&lang=en
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4.3.1.16 BrakeView (Tillverkare: Beena Vision) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kamera 

Mäthastighet 0-100 km/h 

 

Mätsystemet använder kameror som tar bilder på bromsskon samt hjulet. Mjukvaran analyserar 
sedan bilderna och kan automatiskt identifiera defekter som hjulplattor, hjulflänsens tjocklek, 
utsliten slitbana på bromsskon etc. Mätsystemet kan användes både i dagsljus och mörker. 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.beenavision.com/products_brakeview-shoe.html 

 
Figur 43. Mätsystem BrakeView-Shoe. 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Fungerar i extrema förhållanden. 
• Installeras utan påverkan på spåret. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Framgår inte om det finns etablerade gränsvärden. 
• Antagligen ingen möjlighet att identifiera eventuella defekter på vagnar med bromsskiva. 

Figur 42. 3D-Bild på BrakeView-Shoe. 

http://www.beenavision.com/products_brakeview-shoe.html


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
62 (110) 

 
  



 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
63 (110) 

 
4.3.2 Bromsskadedetektorer 

4.3.2.1 Break Pad Examiner (Tillverkare: Lynxrail)  
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kamera 

Mäthastighet Framgår inte 

 

Mätsystemet använder kameror för att ta högupplösta bilder på bromsskon vid hjulpassage. 
Mjukvaran analyserar sedan bilderna och kan mäta slitageomfattningen på bromsskon samt beräkna 
tidsperioden kvar tills utbyte krävs baserat på normal nedbrytningstakt. Om ett kritiskt fel upptäcks 
triggas ett larm som skickas till operatören via mail.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa:http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-
010%20Brake%20Pad%20Examiner%20White%20Paper%201.0.pdf 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 47. Mätutrustningen som 
består av kamera- och bilxtenheter. 

Figur 46. Exempel på hur ett larm kan se ut. Figur 44. Mätsystem Break Pad 
Examiner. 

Figur 45. Bild på bromsbelägg. 

http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-010%20Brake%20Pad%20Examiner%20White%20Paper%201.0.pdf
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-010%20Brake%20Pad%20Examiner%20White%20Paper%201.0.pdf
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• Kan innebära stora besparingar för operatören genom att övervakning så att komponenten 

lever ut sin livslängd utan att kompromissa på säkerheten. En australiensisk operatör av tung 
last bytte exempelvis ut 25 % av bromsskorna vid säkerhetsbesiktningen. Efter att installerat 
detta mätsystem minskade utbytet till 5 % vilket resulterade i stora besparingar. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Kan endast utföra mätningar på vagnar med bromsskor. Det kan således inte göras 
mätningar på vagnar med skivbroms. 

  



 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
65 (110) 

 
4.3.3 Varmegångs- & tjuvbromsdetektorer 

4.3.3.1 Trackside Acoustic Detection System (TADS) (Tillverkare: TTCI) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Mikrofon 

Mätparameterar Identifierar skador i kullagret samt tjuvbroms 

Mäthastighet 30-100  km/h  

 

Mätsystemet snappar upp missljud som kommer från kullagret samt tjuvbroms och kan på så sätt 
identifiera eventuella defekter i ett tidigt skede enligt tillverkaren.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Källa: 
http://www.aar.com/pdfs/TADS_OnePager.pdf?bcsi_scan_94f51f53a641c128=0&bcsi_scan_filena
me=TADS_OnePager.pdf 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Identifierar skador tidigt i tillväxtcykeln. 
• Minskar urspårningar och tjuvbromsningar. 
• Minskar antalet förseningar pga varmgång och tjuvbromsningar. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Troligen ett relativt osäkert mätsystem då den endast mäter det emitterade missljudet. 
• Kan identifiera fel med troligtvis inte felorsak. 

  

Figur 49. Mätsystem Trackside Acoustic Detection 
System. Figur 48. Mätsystem Trackside Acoustic Detection 

System. 

http://www.aar.com/pdfs/TADS_OnePager.pdf?bcsi_scan_94f51f53a641c128=0&bcsi_scan_filename=TADS_OnePager.pdf
http://www.aar.com/pdfs/TADS_OnePager.pdf?bcsi_scan_94f51f53a641c128=0&bcsi_scan_filename=TADS_OnePager.pdf
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4.3.3.2 RailBAM (Tillverkare: Webtec/track IQ) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Akustiska detektorer 

Mätparameterar Missljud från hjullagret 

Mäthastighet Framgår inte 

 

Mätsystemet använder akustiska detektorer utplacerade längs med spåret för att identifiera defekter 
i hjullagret som t.ex. varmgång. Mjukvaran kan identifiera vilken typ av skada samt hur allvarlig 
skadan är enligt tillverkaren. Att identifiera defekter i hjullagret är viktigt för att förhindra 
driftstörande fel.  

Enligt tillverkarens är mätsystemet installerat på över 100 platser i världen och har vunnit SNCFs pris 
för ”Innovation Excellence”. 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.trackiq.com.au/railbam.shtml 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Fungerar under både varma och kalla väderförhållanden. 
• Mer pålitlig än traditionella mätsystem som endast registrerar varmgång. 

Figur 50. Mätsystem Railbam. 

http://www.trackiq.com.au/railbam.shtml
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4.3.3.3 Thermal Scan (Tillverkare: LynxRail) 
 

Väldigt knapphändig information från tillverkaren.  

 

Mätsystemet består troligen av värmekamera eller sensorer som registrerar IR-strålning. Den kan 
identifiera värmegång i hjullagret och tjuvbroms.  

Nackdelar enligt författare: 

• Framgår väldigt lite information om mätsystemet på tillverkarens hemsida. 

 

 
Figur 51. Mätsystem Thermal Scan. 

Källa: http://lynxrail.com/en/pages/Thermal_Scan 

 

  

http://lynxrail.com/en/pages/Thermal_Scan


 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
68 (110) 

 
4.3.3.4 UnirailHBHW (Tillverkare: Camea) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument IR-sensorer 

Mäthastighet Framgår inte 

 

Mätsystemet består av en ihålig sliper som skyddar IR-sensorerna är installerade därunder. I vardera 
änden av slipern installeras två IR-sensorer som analyserar eventuell överhettning i hjullagret och en 
IR-sensor som analyserar överhettade hjul.  

Mätsystemet kan alltså identifiera varmgång i hjullagret samt tjuvbroms.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://camea.cz/underwood/download/files/unirail_overview.pdf 

 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera tjuvbroms både för vagnar med bromsskor och bromsskivor. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Eftersom en sliper installeras i spåret påverkar spårets egenskaper. Detta kan resultera i 
högre nedbrytningstakt av bankroppen runt mätutrustningen. Slipern har troligen styvare 
egenskaper än betongslipers vilket ger ett högt dynamiskt tillskott när hjulet passerar.  

• Antagligen inga etablerade gränsvärden för när syst

 

Figur 52. Mätutrustningens placering. 

http://camea.cz/underwood/download/files/unirail_overview.pdf
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4.3.3.5 PHOENIX MB (Tillverkare: Voestalpine) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument Infraröda sensorer 

Mäthastighet Upp till 500 km/h 

 

Mätsystemet använder infraröd teknik för att mäta temperaturen i hjul, bromsskivor samt hjul- och 
axellager. Mätutrustningen fästs i en ihålig stålsliper 

Kan identifiera varmgång i hjullager samt tjuvbroms. 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Enligt SS-EN 50 121-4* Elektromagnetisk kompabilitet. 

Produktblad 
http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/pro
ducts/dmt/PHOENIX_MB_voestalpine_11_2014_EN.pdf 

 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Mätningarna kan ske på alla typer av löpverk 
• Enkel installation 

Fördelar enligt författaren: 

• Mätmetoden följer vad som specificeras i SS-EN 50121-4 

Nackdelar enligt författaren: 

• Påverkar banegenskaperna då en stålsliper installeras i spåret 

Figur 53. Mätutrustningen placeras i en ihålig stålsliper. 

http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/products/dmt/PHOENIX_MB_voestalpine_11_2014_EN.pdf
http://www.voestalpine.com/signaling/static/sites/c054/downloads/en/products/dmt/PHOENIX_MB_voestalpine_11_2014_EN.pdf
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4.3.4 Detektorer för fordonets lastegenskaper 

4.3.4.1 Weigh in Motion (Tillverkare: Gotcha) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Optiska sensorer 

Mätparameterar 

Hjullast 

Axellast 

Tågvikt 

Ojämn axellastfördelning 

Mäthastighet Framgår inte på tillverkarens hemsida 

 

Optiska sensorer mäter nedböjningen av rälen vid tågpassage. Mätsystemet kan på så sätt beräkna 
statisk hjullast, axellast, total tågvikt samt eventuell ojämn axellastfördelning.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Gränsvärden Enligt TDOK 2014:0078 

Källa: http://www.gotchamonitoringsystems.com/WIM.php 

 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 54. Mätsystem Weighing in motion. 

http://www.gotchamonitoringsystems.com/WIM.php
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• Kan bestämma diagonala obalanser som är en viktig parameter vid urspårning.  
• Systemet är självkalibrerande. 

Fördelar enligt författaren: 

• Ger en god översikt över bruttotonnaget på bansträckan och nedbrytningstakten kan då 
utvärderas mer noggrant 

• Kan ge underlag till hur respektive fordonstyp sliter på banan. 
• Eventuella hjulskador på förbipasserande fordon kan identifieras. 
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4.3.4.2  MULTIRAIL @ SpeedWeight (Tillverkare: Schenk Process) 
 

Detta mätsystem finns i Trafikverkets anläggning.  

Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Viktsensorer 

Mätparameterar 

Hjullast 

Axellast 

Total vagnlast och tåglast 

Mäthastighet 10 - 250 km/h 

 

Mätsystemet kan identifiera kritiska laster som överlast eller sned lastfördelning. Mätningen sker 
genom speciella betongsliprar med inmonterade viktsensorer.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär  

Mätmetod  
Framgår inte på tillverkarens hemsida om mätmetoden 
följer någon SS-EN standard 

Gränsvärden Enligt TDOK 2014:0078 

Källa: http://www.schenckprocess.com/products/wheel-diagnosis-wheelscan 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 55. Mätsystem Multirail Wheelscan. 

http://www.schenckprocess.com/products/wheel-diagnosis-wheelscan
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• Kan identifiera fordon som kan skada banan pga för höga dynamiska krafter eller överlast.  

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera kritiska laster som överskrider banans linjeklassning 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mätmetoden innefattar speciella betongsliprar med inmonterade viktsensorer. Denna 
slipertyp kan ha andra egenskaper än övriga slipertyper på banan, vilket resulterar i att 
spårförhållandena på mätsträckan skiljer sig från resterande delen av banan. 
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4.3.4.3 Instant/Instant HP (Tillverkare: Argo Systems) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Viktsensorer 

Mätparameterar 

Hjullast 

Axellast 

Total vagnlast och tåglast 

Mäthastighet 5-300 km/h 

 

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Gränsvärden Enligt TDOK 2014:0078 

Källa: http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf 

http://www.argos-systems.eu/?page_id=2879&lang=en* 

 

 

 

 

Figur 56. Instant/Instant HP 

http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
http://www.argos-systems.eu/?page_id=2879&lang=en
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Kan identifiera överlast och ojämn axellastfördelning. 
• Mätresultatet kommer att inkludera den dynamiska hjullasten vilket gör att axlar med 

eventuella hjulplattor kan identifieras. 
• Mätsensorerna är lätta att installera på rälen med klämmor eller lim, vilket gör de lätta att 

flytta och detta möjliggör även för temporära mätningar. 

Fördelar enligt förattaren: 

• Kan identifiera kritiska laster som överskrider banans linjeklassning. 
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4.3.4.4 WIM Module (Argo System) 
Mätsystemet mäter överlaster och ojämn last mellan hjulaxlar. Den identifierar även hjul som 
passerar med höga dynamiska krafter. Hur mätningen går till samt mätutrustning framgår inte.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://www.argos-systems.eu/wp-
content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf 

 

Nackdelar enligt författaren: 

• Knapphändig information från tillverkaren 

 

Bild av mätutrustningen har inte gått att få fram. 

  

http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
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4.3.4.5 Weigh in Motion (Tillverkare: L.B. Foster) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument Töjningsgivare som fästs i rälen 

Mätparameterar Vertikala krafter  

Mäthastighet 50-300 km/h 

Mätsystemet mäter de vertikala krafterna när ett fordon passerar. Mätsystemet övervakar 
fordonsvikt, obalans mellan höger och vänster hjulpar samt obalans mellan vagnens främre och 
bakre del. Mätsystemet larmar om bestämda gränsvärden överskrids.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf 

 

Bild på mätutrustning saknas från tillverkaren.  

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Övervakar enskilda fordon. 
• Övervakar enskilda fordons stabilitet 
• Övervakar fordonsflottans prestanda 
• Ökar säkerheten 
• Minskar skador på spåret 
• Minskar behovet att ta ut enskilda vagnar ur drift för vägning 

Fördelar enligt författaren: 

• Förhindrar att fordon med för hög axellast eller ogynnsamma obalanser går ut på banan. 
Minskar därför spårnedbryningen och uppkomst av skador på fordon 

  

http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf
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4.3.4.6 WILD/WILD+ och WIM (Tillverkare: International Engineering) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Trådtöjningsgivare 

Mätparameterar Spårkrafter 

Mäthastighet Framgår inte 

 

Mätsystemet består av töjningsgivare som fästs i rälen. Dessa registrerar dragspänningar i rälen i 
både vertikal och lateral riktning. Mätsystemet kan identifiera eventuella hjulplattor, ojämnheter i 
hjulets farbana och shelling. Den kan också mäta statiska hjullasten och på så sätt identifiera 
överlastade axlar, obalans mellan hjulparen. Vidare kan även ogynnsamma laterala krafter 
identifieras som tyder på sinusgång.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Association of American Railroad Field Manual 
Appendix F 

Gränsvärden Enligt TDOK 2014:0689 

Källa: http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Wheel-Impact-Load-
Detector.php 

 

 
Figur 57. Mätsystem Wild/Wild+ 

http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Wheel-Impact-Load-Detector.php
http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Wheel-Impact-Load-Detector.php
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Fördelar enligt författaren: 

• Påverkar inte banöverbyggnadens egenskaper på samma sätt då den inte använder några 
mätsliprar. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Troligen högre felmarginaler än att använda vågar som mäter vertikala krafterna som idag 
används i TRVs hjulskadedetektorer. 

  



 Dokumentnr 
eP119-047-2016-143 

Projekttitel 
State of the Art Mätutrustningar 

Författare 
Ludvig Jangenstål SWECO 
Karl Gjörup SWECO 

Datum 
2016-11-10 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
80 (110) 

 
4.3.4.7 WIM & WILD (Tillverkare: Ansaldo STS) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Optiska fibersensorer 

Mätparameterar Spårkrafter 

 

Mätsystemet använder optiska fibersensorer som kläms fast mot rälen. Den registrerar spårkrafter i 
vertikal och lateral riktning. Mätsystemet mäter både statiska lasten (hjul, bogie, vagn, tåg) samt 
identifierar eventuella hjuldefekter. Detta genom att identifiera specifika hjul som passerar med 
höga spårkrafter (högt dynamiskt tillskott). Mjukvaran kan även urskilja olika typer av hjulskador som 
t.ex. hjulplattor eller ojämnheter i hjulets farbana (krossår).  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  SS-EN 50125-3 

Gränsvärden TDOK 2014:0689 

Källa:http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-
asp.com/files/imce/asts_hitachi_wim_wild_lr.pdf 

 

 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 58. Mätsystem Wim & Wild. 

http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-asp.com/files/imce/asts_hitachi_wim_wild_lr.pdf
http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-asp.com/files/imce/asts_hitachi_wim_wild_lr.pdf
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• Kräver inga särskilda åtgärder i spåret för att installera. 
• Lätt att installera och att flytta. 
• Inga elektroniska kretsar behövs. 
• Robust konstruktion för drift i svåra förhållanden. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Troligen högre felmarginaler än att använda vågar som mäter vertikala krafterna som idag 
används i TRVs hjulskadedetektorer. 
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4.3.4.8 D.S.R. (Tillverkare: Talgo) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Ultraljud 

Mäthastighet 0-10 km/h 

 

Mätsystemet använder ultraljud för att mäta och detektera hjulskador. Den kan upptäcka hjulskador 
som sprickor, plattor, shelling samt inre skador på materialstrukturen.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Ej enligt någon SS-EN 

Källa: http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/ 

http://web.talgoamerica.com/d-s-r* 

 

 

 

 

 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

Figur 60. Mätsystem Wheelset Surface Defect Detection 
System (DSR). 

Figur 59. Mätsystem D.S.R. 

http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/
http://web.talgoamerica.com/d-s-r
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• Kan upptäcka och bedöma omfattningen av inre skador i hjulet som t.ex. shelling 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera exakt placering av hjulskadan på hjulet. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mäter inte spårkrafter vilket betyder att mätresultatet inte ger någon uppfattning om hur 
mycket hjulskadan sliter på banan. 

• Långsam mäthastighet. 
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4.3.4.9 E.V.A. (Tillverkare: Talgo) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument 
Kamera 

Laser 

Mäthastighet 0-50 km/h 

 

Mätsystemet mäter dimensionerna på flänsen, hjuldiametern samt avstånd mellan hjulet både ytter- 
och innersida. Detta i syftet att bedöma slitageomfattningen på respektive hjul.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa: http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/ 

http://web.talgoamerica.com/eva-system 

 

 

 

 

Figur 61. Mätsystem Artificial 
Vision Wheelset Parameter 
Measuring Equipment (EVA).  

http://www.talgo.com/en/maintenance-equipment/
http://web.talgoamerica.com/eva-system
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Kan mäta hjulparametrarna utan att komma i fysisk kontakt med hjulet. 
• På grund av systemets exakthet kan den användas som ett forskningsverktyg i syfte att 

optimera hjulparet 

Fördelar enligt författaren 

• Ger ett bra underlag för slitageomfattningen på enskilda hjul samt om dimensionerna 
underskrider satta gränsvärden. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Framgår inte om det finns etablerade gränsvärden. 
• Kan inte identifiera typ av hjulskada samt inre skador. 
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4.3.4.10 Wheel Impact Load (Tillverkare: MERMEC) 
 

Mätsystemet mäter förskjutningen av rälen i vertikal riktning vid hjulpassage. Exakt vilken 
mätutrustning som används framgår inte på tillverkarens hemsida, men troligen någon form av 
lasermätare. Mätsystemet ska kunna identifiera hjul med hjuplattor, excentriska hjul, ojämnheter på 
hjulets farbana. Mäthastigheten är 40 - 200 km/h.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1024/wheel-impact-load.php 
 

Fördelar enligt författaren: 

• Mätutrustningen inskränker inte i infrastrukturen dvs. ingen risk att den påverkar 
banegenskaperna.  

Nackdelar enligt författaren:  

• Framgår ej vilken mätutrustning som används. 
• Överlag otydligt beskrivet på tillverkarens hemsida.  

 

  Figur 62. Framgår inte mycket om mätmetoden från bilden på tillverkarens hemsida. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1024/wheel-impact-load.php
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4.3.5 Detektorer för fordonets gångegenskaper 
 

Sinusgång 

Sinusgång (Hunting) är ett fenomen som kan uppstå för en hjulaxel som färdas på rakspår. Detta beror 
på att hjulen är koniska och rullradien för vänster och höger sida skiljer sig åt eftersom hjulparet inte 
alltid rullar på centerlinjen. Hjulaxeln svänger då fram och tillbaka i en rörelse som kan beskrivas som 
sinusformad. 

  

Figur 63. Bild på sinusgång från L.B Foster 
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4.3.5.1 Hunting Truck Detector (HTD) (Tillverkare: L.B Foster)  
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument Töjningsgivare som fästs i rälen 

Mätparameterar Laterala krafter  

Mäthastighet 50-300 km/h 

 

Mätsystemet mäter de laterala krafterna när ett fordon passerar. Ett fordon med omfattande 
sinusgång kommer att utsätta spåret för höga laterala krafter. Systemet räknar sedan ut ett ”Hunting 
Index” vilket är förhållandet mellan de vertikala och laterala krafterna. Mätsystemet larmar om 
“Hunting Index” överstiger bestämda gränsvärden.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusg%C3%A5ng* 

 

Bild på mätutrustning saknas från tillverkaren.  

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Övervakar enskilda fordons stabilitet. 
• Övervakar fordonsflottans prestanda. 
• Ökar säkerheten. 
• Minskar skador på spåret. 

Fördelar enligt författaren: 

• Övervakar enskilda fordons sinusgång. 

  

http://www.lbfoster-salientsystems.com/pdf/LBF-Salient-mini-catalog-web.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusg%C3%A5ng
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4.3.5.2 AOAView (Tillverkare: Beena Vision) 
 

Mätutrustningen består av en stålsliper. Vilken typ av mätinstrument som används framgår ej men 
troligen någon typ av laser. Denna mäter avståndet till hjulet och mjukvaran kan på så sätt bestämma 
hjulets attackvinkel mot rälen. Mätningen kan ske upp till 140 km/h.  

Mätningarna utförs på båda hjulen på en axel och kan identifiera sinusgång om tre mätsliprar placeras 
i rad. Detta eftersom attackvinkeln varierar vid sinusgång.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: http://www.beenavision.com/products_aoaview.html 
 

Nackdelar enligt författaren:  

• Framgår ej vilken mätutrustning som används. 
• En eller flera stålslipers i spåret kommer ge ett stort dynamiskt tillskott och därmed ökad 

nedbrytningstakt runt mätutrustningen. Detta eftersom stålslipern har styvare egenskaper n 
betongslipern. 

http://www.beenavision.com/products_aoaview.html
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4.3.5.3 Truck Review & Assessment Module (TRAAM) (Tillverkare: Lynxrail) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kameror 
Mätparameterar Hjulets position mot rälen under en mätsträcka 

Mäthastighet Framgår inte 
 

Mätsystemet består ett antal kameror som tar högupplösta bilder av hjulets position gentemot rälen. 

Detta läses in och mjukvaran kan identifiera hjulpar med sinusgång och stor attackvinkel. Datat som 
mäts in bedöms med referens mot varje axel, boogie, samt hela vagnen. Systemet larmar om kritisk 
nivå upptäcks på en hjulaxel.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: http://lynxrail.com/en/pages/hunting-detection-system-wayside 
http://lynxrail.com/upload/files/en-hunting-detection-system.pdf* 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Ger mer tillförlitliga mätningar än mätsystem som använder töjningsgivare dvs. mäter 
laterala krafterna i rälen vid hjulpassage. 

Fördelar enligt författaren: 

• Påverkar inte banegenskaperna då mätutrustningen installeras vid sidan av spåret.  

Figur 65. Mätsystem AOAView. 

Figur 64. 3D bild av AOAView. 

http://lynxrail.com/en/pages/hunting-detection-system-wayside
http://lynxrail.com/upload/files/en-hunting-detection-system.pdf
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Figur 66. Varje axel mäts in på fem olika mätpunkter, vilket 
visar förändringen av attackvinkeln. 
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4.3.5.4 Truck Performance Detector (TPD) (Tillverkare: Transportation Technology Center) 
 

Knapphändig information på tillverkarens hemsida. Vilken mätutrustning som används framgår inte. 
Mätsystemet identifierar järnvägsfordon med dålig kurvtagning. Systemet övervakar bland annat risk 
för flänsklättring och spårkrafter som leder till spårvidgning. Det framgår inte hur övervakningen 
fungerar.  

 

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: https://www.aar.com/pdfs/VehicleMonitoring_OnePager.pdf 
 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan övervaka hela fordonsflottans kurvtagning, vilket kan innebära minskat slitage på både 
bana och fordon om informationen används rätt.  

Nackdelar enligt författaren:  

• Knapphändig information om mätutrustning samt mätmetod. 

 

 

  

Figur 67. Bild från tillverkarens hemsida. Framgår inte mycket av hur 
mätningen går till. 

https://www.aar.com/pdfs/VehicleMonitoring_OnePager.pdf
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4.3.5.5 Hunting & Tracking Error Detector (Tillverkare: International Engineering) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Laser 
Mätparameterar Mäter in hjulets position mot rälen  

Mäthastighet Framgår inte 
 

Mätsystemet använder laser för att mäta in hjulets position mot rälen. Systemet analyserar axeln 
laterala förskjutning för att bestämma om den har en oscillerande gång (sinusgång). Om sinusgång 
upptäcks används en algoritm för att bestämma allvarlighetsgrad. Vid tillräckligt hög nivå triggas ett 
alarm som skickas till trafikledningscentralen.  

Mätutrustningen kläms fast mot rälen.  

Mätsystemet kan även identifiera vagnar med dålig fordonsgång. Detta kan tyda på hjuldefekter eller 
defekter i vagnens stötdämpningssystem.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer SS-EN 
standard 

Källa: http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Vehicle-Hunting-
Systems.php 

 

Fördelar enligt författaren: 

• Använder laser för att bestämma förskjutningen av hjulet. Mätutrustningen påverkar därmed 
inte banegenskaperna på samma sätt som t.ex. töjningsgivare som borras in i rälsfoten.  

• Ger ett bra underlag för fordonsgång för hela fordonsflottan. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mäter ej spårkrafterna och ett mått på fordon- och banslitage är därför svår att erhålla med 
denna mätmetod. 

http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Vehicle-Hunting-Systems.php
http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Vehicle-Hunting-Systems.php
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4.3.5.6 Truck Hunting Detector (Tillverkare International Engineering) 
Mätsystemet använder töjningsgivare som fästs i rälen för att registrera vertikala och laterala krafter 
vid hjulpassage. Detta kan identifiera eventuell sinusgång, eftersom rälerna utsätts för höga laterala 
spårkrafter i dessa fall.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-
division/Vehicle-Hunting-Systems.php 

 

Nackdelar enligt författaren: 

• Påverkar banegenskaperna då töjningsgivarna fästs i rälen. 

 

 
Figur 70. Mätsystem Truck Hunting Detector. 

  

Figur 68. Bild på mätutrustning från tillverkarens hemsida. 

Figur 69. Bild på sinusgång. 

http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Vehicle-Hunting-Systems.php
http://international-engineering.com/en/divisions/monitoring-division/Vehicle-Hunting-Systems.php
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4.3.5.7 RBM Module (Argo Systems) 
Mätsystemet mäter laterala och vertikala spårkrafter i kurvor för att övervaka instabilitet, 
spårförskjutningskrafter samt gångegenskaper vid kurvtagning. Detta för att motverka urspårning 
som riskerar att ske vid dålig kurvtagning.  

Mätutrustningen som används framgå ej.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://www.argos-systems.eu/wp-
content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf 

 

Nackdelar enligt författaren: 

• Knapphändig information från tillverkaren 

 

Bild av mätutrustningen har inte gått att få fram. 

 

  

http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
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4.3.6 Detektorer för strömavtagare 

4.3.6.1 Shoegear Wear (Tillverkare: MERMEC) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument 
Kamera 

Laser 

Mäthastighet 30 km/h 

 

Mätsystemet använder laser och kameror för att mäta in slitaget av profilen på strömavtagaren för 
strömskenan samt position i förhållandet till rälsöverkant.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätetod  Ej enligt nån SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida 
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-
monitoring/1023/shoegear-wear.php 

 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Strömavtagaren inspekteras regelbundet, vilket minskar risken för avhjälpande underhåll 

Nackdelar enligt författare:  

• Endast för banor med strömskena 
• Långsam mäthastighet 

 
  

Figur 71. Mätsystem Shoegear Wear. 

http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1023/shoegear-wear.php
http://www.mermecgroup.com/inspect/train-monitoring/1023/shoegear-wear.php
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4.3.7 Detektorer för släpande last 

4.3.7.1 DERAIL and DED (Tillverkare: Argo Systems) 
 

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument 
Två ”mätsliprar”. Exakt hur mätningen går till 
framgår ej.  

Mätparameterar 
Identifierar urspårade hjul  

Identifierar släpande last 

Mäthastighet 5-300 km/h 

 

På tillverkarens hemsida kan det tolkas från bilderna att mätutrustningen registrerar slag som 
kommer från ett urspårat hjul eller någon form av släpande last. Detta triggar i så fall ett larm som 
går till trafikcentralen.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Gränsvärden Troligen inga etablerade gränsvärden hos TRV 

Källa: http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf 

http://www.argos-systems.eu/?page_id=2884&lang=en* 

 

 

Figur 72. Urspårat hjul och släpande last. 

http://www.argos-systems.eu/wp-content/uploads/2014/09/Argos_en.pdf
http://www.argos-systems.eu/?page_id=2884&lang=en
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Fördelar enligt tillverkaren: 

• Hela området mellan rälerna övervakas. 
• Ingen risk för falska alarm pga. systemets enkla robusta design. 

Fördelar enligt författaren: 

• Kan identifiera urspårade hjul samt släpande last som annars hade orsakat skador på banan. 

  

Figur 73. Mätsystem Derail module. 
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4.3.8 Detektorer för  fjäder- och dämpningssystem 

4.3.8.1 TruckView (Tillverkare Beena Vision)  
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Kamera 

Mäthastighet Upp till 100 km/h 

 

Mätsystemet tar högupplösta bilder av varje boggi vid tågpassage. Den mäter boggins 
stötdämpningsegenskaper. Detta innefattar friktionskilar (wedge rise), saknade eller defekta 
stötdämpare, obalanser mellan hjulaxlar. Ett alarm triggas om någon av mätparametrarna överstiger 
bestämda gränsvärden.  

Användning:  

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida http://www.beenavision.com/products_wedgeview.html# 

Produktblad 
http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/TruckView-
Q4-2014-LowRes.pdf 

 

Fördelar enligt tillverkare:  

• Kräver ingen förändring i spåret 
• Lätt att installera och underhålla 

Fördelar enligt författare:  

• Ger god överblick över dämpningsegenskaperna hos fordonsflottan 

Nackdelar enligt författare:  

• Verkar endast vara anpassat för vagnar med friktionsdämpare 

 

Figur 74. Mätsystem TruckView. 

http://www.beenavision.com/products_wedgeview.html
http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/TruckView-Q4-2014-LowRes.pdf
http://www.beenavision.com/BV_PDF%20Files/LowRes/TruckView-Q4-2014-LowRes.pdf
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4.3.8.2 Bogie Side Frame (Tillverkare Lynxrail) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  Kameror 

Mäthastighet Framgår ej 

Mätsystemet använder kameror för att identifiera defekter eller saknade komponenter i boggin. Detta 
innefattar: 

• Saknade eller defekta fjädrar/dämpare 
• Saknade ändkåpor till hjullagret 
• Friktionskilar ur position 

Bilderna som tas av respektive boggi analyseras i mjukvaran och eventuella defekter eller saknade 
komponenter registreras automatiskt. Om en kritisk defekt hittas triggas ett larm som skickas till 
trafikledningscentralen.  

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Inte enligt någon SS-EN standard 

Länk till tillverkarens hemsida http://lynxrail.com/en/pages/Bogie_Side_Frame 

Produktblad 
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-
009%20Bogie%20Side%20Frame%20White%20Paper%201.0.pdf 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Kan identifiera defekter eller saknade komponenter som annars skulle kunna gå oupptäckta 
och i förlängningen eventuellt leda till skador på banan eller fordonet alternativt i värsta fall 
urspårning.  

Fördelar enligt författaren: 

http://lynxrail.com/en/pages/Bogie_Side_Frame
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-009%20Bogie%20Side%20Frame%20White%20Paper%201.0.pdf
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-009%20Bogie%20Side%20Frame%20White%20Paper%201.0.pdf
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• Mätutrustningen inkräktar ej på infrastrukturen  

4.3.8.3 Draft gear (Tillverkare Lynxrail) 
Teknisk specifikation:  

Mätinstrument Videokameror 

Mäthastighet Framgår ej 

 

Mätsystemet består av ett antal kameror som tar bilder av vagnens underrede vid passage. Bilderna 
analyseras sedan av mjukvaran för att finna eventuella defekter eller saknade komponenter. Exakt 
vilken typ av defekter som kan identifieras framgår ej.  

 

Figur 75. Mätutrustningen 
Figur 76. Bild tagen av mätsystemet. Högra fjädern saknas, vilket 
identifierades av mjukvaran. 

Figur 77. Användargränssnittet 
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Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  Ej enligt någon SS-EN standard 

Källa tillverkarens hemsida http://lynxrail.com/en/pages/Draft_Gear 

Produktblad 
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-
011%20Draft%20Pack%20Module%20White%20Paper%201.0.pdf 

Fördelar enligt tillverkaren:  

• Kan identifiera defekter och saknade komponenter i ett tidigt skede, vilket kan leda till 
förebyggande underhåll. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Mätutrustningen fästs mellan och vid sidan av rälerna vilket kan påverka banegenskaperna. 

 

  

Figur 78. Mätutrustningen installeras mellan och vid sidan av rälerna. 

http://lynxrail.com/en/pages/Draft_Gear
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-011%20Draft%20Pack%20Module%20White%20Paper%201.0.pdf
http://lynxrail.com/uploads/REF-ENG-011%20Draft%20Pack%20Module%20White%20Paper%201.0.pdf
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4.3.9 Övrigt  

4.3.9.1 TCCSTM (Tillverkare: Ansaldo STS) 
Detta mätsystem innefattar både en detektor för fordonets lastegenskaper samt en detektor för 
värmegång i hjullagret och tjuvbroms.  

Teknisk specifikation:  

Mätinstrument  

Kamera 

Infraröd kamera 

Laser 

 

Mätsystemet skapar en 3D profil av fordonet med hjälp av lasersensorer, utför en termografisk 
skanning av fordonet samt tar högupplösta bilder.  Följande defekter ska enligt tillverkaren kunna 
upptäckas med hjälp av respektive system. 

• 3D profil 
o Kan identifiera möjliga defekter och förhållanden som kan förhindra tågkollisioner. 

Detta innefattar bland annat ojämn lastfördelning på öppna vagnar, öppna dörrar 
eller luckor, onormal lutning på vagnen från defekter i stötdämpningsanordningen. 

• Termografisk skanning 
o Kan identifiera överhettade fordonsdelar som till exempel kullagret, hjulet eller 

motorn. En eventuell brand i vagnen skulle också kunna identifieras. 
• Högupplöst bildtagning 

o Kan användas för att utvärdera eventuella larm utan att nödvändigtvis behöva 
stoppa fordonet.   

Användning: 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa:http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-
asp.com/files/imce/asts_hitachi_tccs_english_092015_lr.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-asp.com/files/imce/asts_hitachi_tccs_english_092015_lr.pdf
http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-asp.com/files/imce/asts_hitachi_tccs_english_092015_lr.pdf
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Fördelar enligt författaren: 

• Ger en god helhetsblick över eventuella defekter på i stort sätt hela fordonet. 
• Påverkar inte trafiken, infrastrukturen eller underhållsaktiviteter. 

Nackdelar enligt författaren: 

• Ett stort system där många komponenter ska samarbeta vilket bör kunna leda till funktionsfel 
eller felaktiga larm. 

• Tar troligtvis mycket plats i anspråk längs med spåret. 

  

Figur 79. Mätsystem TCCS. 
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4.3.9.2 SenTrackTM Track Monitoring Systems (STS) (Tillverkare: Metron Rail) 
Teknisk specifikation: 

Mätinstrument  Olika typer av sensorer 

Mätparameterar 

Urspårning 

Deformationer i rälen 

Sättningar i ballastbädden 

Hängande/släpande last 

Axelräkning  

 

Mätsystemet består av ett antal olika sensorer som kan placeras ut på utsatta sträckor. Följande 
sensorer finns med på tillverkarens hemsida. 

• Urspårningssensor - Fästs mellan rälerna och är designad för att brytas under lasten av ett 
feljusterat hjul.  

 
 

• Spårlägessensor – Kan identifiera ogynnsamma deformationer i rälen samt sättningar i 
ballasten. Fästs förslagsvis på utsatta positioner som exempelvis broar.  

 
 
 

Figur 80. Derailment Sensor (DRS). 

Figur 81. Track Integrity Sensor (TIS). 
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• Hängande/släpande last detektor - Kan identifiera hastighet och riktning som detektorn 

träffas med av en hängande last.  
 

 
 

• Axelräknare – Räknar antalet axlar, hastigheten och riktning för ett passerande fordon.  

 
 

Stationär/Mobil Stationär 

Mätmetod  
Framgår inte om mätmetoden följer någon SS-
EN standard 

Källa: http://metrom-rail.com/sentrack-track-monitoring-system#prettyPhoto 

 

Fördelar enligt tillverkaren: 

• Med sin robusta design och modulära komponenter är systemet lämpligt för användning på 
valfri plats. 

Fördelar enligt författaren: 

• Mätsensorerna kan placeras ut på utsatta sträckor. Detta ger en bättre uppföljning samt att 
ogynnsamma spårförhållanden kan identifieras och åtgärdas fort.  

  

Figur 82. Dragging Equipment Sensor (DES). 

Figur 83. Wheel Detector (WD). 

http://metrom-rail.com/sentrack-track-monitoring-system#prettyPhoto
http://metrom-rail.com/filebin/images/products/full/Dragging_690_x470.jpg
http://metrom-rail.com/filebin/images/products/full/Wheel_Detector_Module.jpg
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5 Diskussioner 
<Diskutera ÖVERSIKTLIGT SAMTLIGA uppnådda resultat i projektet.> 

Diskussion sammanställs, efter det att rapporten kompletterats med de mätutrustningar som testats i 
ePilot119. 
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6 Sammanfattning 
I rapporten har underlag hämtats från Niclas Olersbackens rapport. Detta har sedan kompletterats 
med information från respektive tillverkares hemsida. Resultatet har hållits kortfattat, främst i tabell- 
och punktform, för att läsaren ska kunna erhålla en snabb överblick av respektive mätsystem.  

Dessvärre är det i ett antal fall bristfälligt med information på tillverkarens hemsida. På dessa 
mätsystem har resultatet således inte kunnat presenteras på den detaljnivå som önskats från 
författaren.  

Nedan presenteras tillståndsövervaknade detektorer. Den första delen presenterar de 
detektorsystem som finns i Trafikverkets anläggning i dagsläget. Nästkommande del presenterar 
start-of-the art mätutrustning som finns på den internationella marknaden.  

Rapporten kommer att bli ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras av JVTC:s 
projekt Testbädd Järnväg. 

Rapporten innehåller de mätutrustningar som nu finns som erbjudande på marknaden. Rapporten 
kommer att kompletteras med information om de mätutrustningar som testats i ePilot119. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Rapporten kommer att bli ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras av JVTC:s 
projekt Testbädd Järnväg. 

Rapporten innehåller de mätutrustningar som nu finns som erbjudande på marknaden. Rapporten 
kommer att kompletteras med information om de mätutrustningar som testats i ePilot119. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

JVTC är ett kompetenscentrum vid Luleå universitet som bedriver forskning inom drift och underhåll 

för järnvägssektorn. JVTC har som mål att bedriva tillämpbar FOI, erbjuda en plattform för samarbete 

mellan universitet, företag och myndigheter och har etablerat projektet ePilot som ett forsknings- och 

implementeringsprojekt för utformning av beslutsstöd för underhållsåtgärder. Målet är att minimera 

störningar, förbättra punktligheten, skapa bättre tillgänglighet, kvalitet och underhåll. Som en del av 

ePilot genomfördes under 2013-2016 ePilot119 på bandel 119 innehållande ett 20-tal delprojekt 

mellan Boden och Luleå med Trafikverket som huvudfinansiär. Här aktuellt delprojekt ska utvärdera 

kostnad, nytta och effekt för tre av delprojekten inom ePilot119 och ge förslag till grundmetodik för 

utvärdering av denna typ av samverkansprojekt i järnvägssektorn. 

Utvärdering av tre delprojekt 

De utvärderade delprojekten är 003 Trendanalys, 006 STEG och 040 HUGO. De har valts tillsammans 

med ePilots styrgrupp för att  de var olika till sin karaktär och för att de var avslutade eller nära avslut 

när utvärderingen startades sommaren 2016. Rapporter, intervjuer och enkät har använts som 

informationskällor i utvärderingen. 

I delprojektet Trendanalys studerades om automatisk trendanalys av hjulens förslitningshastighet kan 

göras via molnbaserat IT-stöd och användas som beslutsstöd. Svaret är ja och de kvalitativa nyttor och 

effekter som angavs vid start är i huvudsak uppfyllda. Sammanlagd kvantitativ nytta inom e-pilot 119s 

geografiska område bedöms efter implementering kunna bli  1-10 milj kr/år vilket innebär att 

delprojektet i utvärderingen har kategoriserats som lönsamt.  

STEG har undersökt om det går att analysera det verkliga kapacitetsutnyttjandet i 

järnvägsanläggningen ur ett underhållsperspektiv, hur stor andel av de planerade tiderna för 

banarbeten som verkligen utnyttjas och om strukturerad information kan långtidslagras vid 

eMaintenance LAB på LTU. De efterfrågade analyserna och långtidslagring av data går att utföra och 

förväntade nyttor och effekter uppnås. Kvalitetssäkrad kapacitetstilldelning av underhåll, STEG, ingår 

idag i kravställningen för Trafikverkets ”Nationella Tågledningssystem”, NTL, vilket innebär att 

resultatet från delprojektet planeras implementeras på nationell nivå. Nyttan på nationell nivå på några 

års sikt bedöms vara 10-100 milj kr/år och det gör att delprojektet STEG kategoriseras som mycket 

lönsamt. 

Idag genomförs Inspektioner av järnvägsinfrastrukturen manuellt eller med specialfordon. 

I delprojektet HUGO utrustades kommersiella tåg med kameror och sensorer för att okulärt insamla 

anläggnings- och omgivningsdata för att överföra dessa tillsammans med tågförarinmatade uppgifter 

direkt till lokalt ansvarig underhållspersonal. I delprojektet visades att detta är fullt möjligt att göra 

med hjälp av videoroboten HUGO. De nyttor och effekter som uppställdes som mål vid start bedöms 

vara uppfyllda. Sammanlagd nyttopotential bedöms till 1-10 milj kr/år om HUGO implementeras på 

Stångådalsbanan och delprojektet kategoriseras därför som lönsamt.  

Om implementering av Trendanalys och HUGO sker på nationell nivå ökar möjligheten till lönsamhet. 

Att projekt med många aktörer kräver noggrann planering och en vid start gemensam målbild är 

tydligt. Vid intervjuerna och i delprojektens rapporter framhålls genomgående vikten av att samverka 

mot gemensamma mål och att arbetet i delprojekten tydligt bidragit till en ökad branschförståelse hos 

aktörerna. 

2017-03-15 
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Förslag till metodik  

Metodiken som använts för utvärdering av de tre delprojekten utgår från den metodik som används för 

samhällsekonomiska analyser. Anpassning har skett för utvärdering av kostnad, nytta och effekt för 

projekt med många aktörer som måste samverka för att projektets mål ska uppfyllas.  

Modellen innehåller följande principiella steg: 

1. Identifiera uppställda mål, nyttor och effekter

2. Ta fram aktörskarta

3. Kvantifiera kostnader och insatser

4. Utvärdera kvalitativa och kvantitativa nyttor och effekter

5. Redovisa projektmål, nyttor och effekter på aktörskarta

6. Gör samlad bedömning av nyttopotential och lönsamhet

Aktörskartan används för att överskådligt visa aktörerna, deras kostnader/insatser, förväntade och 

uppnådda mål, nyttor och effekter.  

Rekommendationen är att redan i projektspecifikationen vid ett projekts start tydligt kravställa 

redovisning och uppföljning av projektets mål, kostnad, nytta och effekt. Uppföljningen ska så långt 

möjligt vara kvantifierbar, om kvalitativ bedömning måste användas ska den vara tydlig exempelvis 

bedömas som ja eller nej. För att underlätta bedömning av nyttopotentialen i ekonomiska termer kan 

nyttan i miljoner kr indelas i olika spann (x-y milj kr/år ) kopplat till geografiskt 

implementeringsområde och tidshorisont. Om en mer övergripande bild av lönsamhet önskas baseras 

den bedömningen lämpligen på nyttopotentialen och redovisas i lönsamhetskategorier. 

Som komplement till i projekten genomförd uppföljning kan en uppföljande (anonym) enkät 

genomföras eventuellt kombinerad med djupintervjuer. 

2017-03-15 
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1 BAKGRUND 

JVTC (Järnvägstekniskt Centrum) är ett kompetenscentrum vid Luleå universitet som bedriver forskning 

inom drift och underhåll för järnvägssektorn. JVTC har som mål att bedriva tillämpbar FOI för att stärka 

järnvägstransportsystemet och erbjuder en plattform för samarbete mellan universitet, företag och 

myndigheter. I syfte att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll har JVTC etablerat projektet ePilot som 

är ett projekt för implementering av resultat från forskning och utveckling för utformning av 

beslutsstöd för underhållsåtgärder. Målet är att minimera störningar, förbättra punktligheten, skapa 

bättre tillgänglighet, kvalitet och underhåll.  

Som en del av ePilot genomförs under 2013-2016 ePilot119 på bandel 119 mellan Boden och Luleå. 

Trafikverket är huvudfinansiär av projektet som innehåller genomförande av ett 20-tal delprojekt i 

samverkan mellan JVTC, Trafikverket, intressenter och företag i järnvägsbranschen. Målsättningen 

är att resultaten på sikt ska rullas ut i det svenska järnvägssystemet. En slutrapport för hela ePilot119-

projektet kommer att tas fram 2017 med mål att dra värdefulla erfarenheter av projekt som kräver 

utförande i nära samverkan mellan många aktörer.  

Här aktuellt delprojekt 049 avser utvärdering av kostnad, nytta och effekt av tre delprojekt inom 

ePilot119 samt förslag till metodik för utvärdering av denna typ av samverkansprojekt. Utvärderingen 

genomförs på uppdrag av ePilots styrgrupp och de tre delprojekt som utvärderats har valts 

tillsammans med styrgruppen. De utvärderade delprojekten är; 

003 Trendanalys 

006 STEG 

040 HUGO 

Delprojekten har olika fokusområden; automatisk analys, kapacitetsutnyttjande respektive test av 

utrustning. De var alla tre avslutade eller nära avslut när kostnads-, nytto- och effektutvärderingen 

startade sommaren 2016. 

2 PROJEKTMÅL 

Målet med föreliggande delprojekt var att; 

- analysera kostnader, nyttor och effekter för tre utvalda delprojekt inom ePilot 119

- föreslå en metodisk ansats för strukturerad utvärdering

- överväga om den använda metodiken är generaliserbar för utvärdering av liknande FOI-Projekt

- överväga möjligheter och hinder för den använda metodiken.

Här genomförd utvärdering av de tre delprojekten ska ses som en implementering och test av vald 

metodisk ansats.   

3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1 METODISK ANSATS 

WSP fick 2014 i uppdrag av JVTC att beräkna och värdera den samhällsekonomiska lönsamheten i 

JVTCs verksamhet. I WSPs slutrapport ”Utvärdering av forskning vid JVTC – en samhällsekonomisk 

ansats” daterad 2014-12-11 finns dels beskrivet metodansats för utvärdering, dels övergripande 

utvärdering av projekt inom JVTCs forskningsverksamhet.  

Den ansats till utvärderingsmodell som fanns i WSPs rapport bedömdes vara en användbar 

utgångspunkt för utvärdering av de tre delprojekten inom ePilot119. Anpassning av metodiken har 

skett för att kunna användas för utvärdering av kostnad, nytta och effekt av projekt som bygger på 

samverkan mellan flera parter.  

Den metodiska ansats som beskrevs i WSPs rapport bestod av fyra huvuddelar: 

1) Identifiera kedja av önskade mål och effekter

2) Ta fram aktörskarta

3) Kvantifiera insatser och effekter

4) Sammanställa kostnads-/nyttokalkyl
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I utvärderingen av delprojekten Trendanalys, STEG och HUGO kompletterades den metodiska ansatsen 

med en kvalitativ utvärdering. Orsaken var svårigheten att fullt ut kvantifiera de vid starten av 

delprojekten uppsatta målen, förväntade nyttor och effekter. Som sista steg i utvärderingen lades ett 

steg 6 som utgörs av en samlad bedömning av delprojektets nyttopotential och lönsamhet.  

Den använda metodiken för utvärdering av de tre delprojekten innehåller därmed följande steg: 

1. Identifiera uppställda mål, nyttor och effekter

2. Ta fram aktörskarta

3. Kvantifiera kostnader och insatser

4. Utvärdera kvalitativa och kvantitativa nyttor och effekter

5. Redovisa projektmål, nyttor och effekter på aktörskarta

6. Gör samlad bedömning av nyttopotential och lönsamhet

Sammanställningen i steg 5 redovisar så långt som är möjligt kvantifierbara resultat kompletterat med 

enkelt beskrivna kvalitativa nyttor och effekter. Nyttopotentialen redovisas i milj kr och den 

sammanlagda lönsamheten kategoriseras som mycket lönsam, lönsam, sannolikt lönsam och olönsam. 

I lönsamhetsbedömningen tas hänsyn till inom vilket geografiskt område implementering bedöms 

kunna vara möjligt inom 3-5 års sikt. 

Figur 1 Aktörskarta 

Observeras bör att ekonomisk nytta kan definieras olika i näringsliv, offentliga verksamheter och 

akademin. I föreliggande utvärdering av de tre delprojekten har den kvantifierbara nyttan i form av 

lönsamhet inte identifierats som vinst i en verksamhet utan setts som ett bredare begrepp som täcker 

såväl kostnadsreducering som omsättningsökning.  
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3.2 GENOMFÖRANDE 

Projektspecifikationer, projektrapporter och slutrapporter för respektive delprojekt användes som 

informationskälla för; 

- klarläggande av vid projektstart önskade mål, nyttor och effekter,

- framtagande av aktörskartan och

- utvärdering av mål, nyttor och effekter.

Som en del i informationsinsamlingen genomfördes intervjuer med representanter för de viktigaste 

aktörerna inom varje delprojekt. Sammanlagt intervjuades åtta personer och några deltog i två av 

delprojekten.  

Vid intervjun gjordes avstämning av; 

- att mål, nyttor och effekter för delprojektet var korrekt uppfattade,

- att aktörskartan var rätt återgiven och

- att den projektbudget och de upparbetade kostnader som erhållits av styrgruppen för

ePilot119 var korrekta.

För att undvika missuppfattningar genomfördes efter intervjuerna uppföljande samtal med några av de 

intervjuade. 

Nyttor och effekter både i kvantifierbara och kvalitativa termer diskuterades vid intervjuerna men att 

kvantifiera nyttor under intervjuerna visade sig vara svårt. Orsaken var framförallt att några av de 

intervjuade inte tidigare hade funderat över nyttan i ekonomiska termer för hela delprojektet. En annan 

bidragande orsak vara att frågorna inte skickades till intervjupersonerna i för väg.  

För att ringa in nyttan i kvantifierbara termer skickades efter intervjuerna en enkel enkät per mail till de 

intervjuade med följande frågeställningar;  

- överträffar nyttan av delprojektet respektive projektägares insats?

- är nyttopotentialen < 1 milj kr/år, 1-10 milj kr/år, 10-100 milj kr/år eller  > 100 milj kr/år?

Det gavs möjlighet att ange inom vilken tidshorisont nyttan uppstår. 

Målet med enkäten var att få en indikation på den sammanlagda nyttopotentialen av hela det 

genomförda delprojektet inom ett visst geografiskt område. Nyttopotentialen användes också för att 

göra den kategoriindelade bedömningen av delprojektets lönsamhet.  

4 003 TRENDANALYS AV HJULPROFILFÖRSLITNING 

4.1 PROJEKTBESKRIVNING 

I delprojektets undersöktes om automatisk trendanalys av hjulens förslitningshastighet kan göras via 

molnbaserat IT-stöd och användas som beslutsstöd. Test och utvärdering av underhållsgränser för 

olika parametrar analyserades för att se om man kan gå mot tillståndsbaserat underhåll i stället för 

tidsstyrt. Det ingick också att utveckla en App för trendanalys (förslitningstakten) av hjulprofilmått.  

4.2 AKTÖRER - SAMBAND OCH INSATSER 

Trendanalysens syfte var att ge operatören SJ och infrastrukturägaren Trafikverket bättre kontroll på; 

- hjulslitage,

- optimering av omsvarvningsintervall för ökad hjullivslängd

- minskat slitage på räl

- om möjligt identifiera bandelar som gav högre hjulslitage

- identifiera om olika banstandard påverkar slitaget på hjulen.

Trendanalysen skulle användas som tillståndsbaserat beslutsstöd. 

Projektledare var SJ, ansvarig för App-utveckling var eMaintenance365 och LTU/JVTC var ansvariga för 

mätstationen i Sävast vars RFID-avläsare användes för att identifiera de vagnar som passerade 

Trafikverkets hjulprofildetektor i Sunderbyn. Därtill skulle mätdata från Trafikverkets mätstation 

Sunderbyn användas.  
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En översiktlig aktörskarta med de aktörer som ingått i projektet, deras projektroll och de ekonomiska 

insatserna samt vid starten av projektet uppställda mål, förväntade nyttor och effekter, se figur 2.  

Figur 2 Aktörskarta med aktörer, insats, mål, förväntade nyttor och effekter 

4.3 NYTTOR OCH EFFEKTER 

Det finns tydliga nyttor och effekter av delprojektet. Målet var att skapa ett beslutsstöd för att 

genomföra automatisk trendanalys (förslitningstakt) av hjulprofilmått och det har uppnåtts. Projektets 

kostnader är i enlighet med ursprunglig budget, dock har mer eget arbete utförts än vad som 

planerades vid projektstart.  

Av slutrapport och intervjuer framgick att genomförande av delprojektet har bidragit till att genom 

automatisk trendanalys av hjulprofilmått möjliggöra minskat hjulslitage, minskat slitage på räl och 

optimering av omsvarvningsintervall för hjulen. En App för trendanalys av hjulprofilmått har utvecklats. 

Beroende på problem med kvaliteten i indata kunde inte de djupanalyser genomföras som behövdes 

för att helt klarlägga bandelar som gav högre hjulslitage och hur banstandarden påverkar hjulslitage.  
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Figur 3 Aktörskarta med uppföljning av mål, förväntade nyttor och effekter 

Nyttan för varje aktör bedöms inom 1 år överstiga de av respektive aktör insatta medlen. 

I slutrapporten identifierades följande affärsmöjligheter: 

- Driftsättning och tillhandahållande av i projektet utvecklade molnbaserade tjänster.

- Utformning av infrastruktur för datadistribution från mätstationerna i Sävast och Sunderbyn.

De projektvärden som redovisas för de olika aktörerna i slutrapporten är:  

SJ AB – Trendanalysresultat som belägger hur profilförslitningstakten defacto ser ut och kunna utnyttja 

dessa data för att justera kontrollintervall.   

eMaintenance365AB – Visa hur företagets e-Maintenance-lösningar kan utnyttjas för beslutsstöd av 

branschens intressenter.  

LTU – Visa hur forskningsresultat kan tillämpas i olika tillämpningar hos olika intressenter genom an 

heltäckande innovationsprocess 

Trafikverket – Bidra till branschutveckling. Har tillhandahållit infrastruktur för mätdatainsamling och- 

distribution till olika intressenter. 

Under projektets genomförande ökade förståelse för olika aktörers roller och behov vilket resulterade i 

bra samverkan och det framhålls att detta gör det ännu lättare att arbeta tillsammans i framtiden. 

Delprojektet visar att trendanalysmöjligheten öppnar för att ersätta ordinarie tidsbaserade 

hjulprofilkontroller vilket ger en ekonomisk besparingspotential. Vissa insatser krävs av parterna innan 

beslutsstödet för automatisk trendanalys (förslitningstakt) av hjulprofilmått kan implementeras och 

vara i drift. Trendanalys bidrar till att uppfylla de mer generella målen såsom minskade störningar, 

förbättrad punktlighet, minskade underhållskostnader och förbättrad säkerhet.   

Den sammanlagda nyttopotentialen vid implementering av delprojektets resultat bedöms vara 1-10 milj 

kr/år inom ePilot 119s geografiska område. Nyttan kan inte uppnås direkt utan på 3-5 års sikt då det 

krävs förändrings- och implementeringsinsatser i respektive verksamhet. Eftersom nyttopotentialen i 

nuläget hänförs till ett begränsat område, e-pilot 119s geografiska område (då det bara en 

hjulprofildetektor i Sverige), bedöms delprojektet i kategorin lönsamt.  
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4.4 KOMMENTAR 

När det är flera parter från olika delar av en sektor som ska samverka är det viktigt att de 

administrativa förutsättningarna är klara och att förväntade indata tillgängliga. Detta delprojekt var ett 

av de första som startades och trots vissa problem av ovan nämnda karaktär har delprojektet lyckats 

uppfylla vid projektstart uppställda övergripande mål. 

5 006 STEG FÖR KVALITETSSÄKRAD 

KAPACITETSTILLDELNING  

5.1 PROJEKTBESKRIVNING 

Kapacitetstilldelning i spår är för Trafikverket en komplex och omfattande process som genomförs i en 

viss tidsordning och med prioritering utifrån samhällsnytta. Processen omfattar planering av 

Trafikverkets investeringsarbeten, upphandlade entreprenörers underhållsarbeten och 

järnvägsföretagens tider för trafik. Kapacitetstilldelningen mynnar ut i planer för investeringsarbeten, 

banarbetsplaner för underhåll och trafikplan.   

I ett samarbete mellan Banverket och Uppsala Universitet utvecklades 1997 STEG, tågledningsverktyget 

Styrning av Tågtrafik med Elektronisk Graf. STEG används vid trafikcentralen i Boden sedan 2010.  

Delprojektet STEGs huvudmål var att ta fram informationslogistik och arbetssätt för att med STEG 

kvalitetssäkra kapacitetstilldelningen. I delprojektet undersöktes om det går att analysera det verkliga 

kapacitetsutnyttjandet i järnvägsanläggningen ur ett underhållsperspektiv, om det går att se hur stor 

andel av de planerade tiderna för banarbeten som verkligen utnyttjas och om det går att långtidslagra 

strukturerad information vid eMaintenance LAB på LTU. Därtill studerades om eMaintenance LAB kan 

bidra med den informationslogistik som krävs. 

De nyttor och effekter som eftersträvades kan sammanfattas i tre delar; 

- förbättrad kvalitet i kapacitetstilldelningsprocessen,

- bättre anbudsunderlag för entreprenader och

- mätning av nyttjandegraden.

5.2 AKTÖRER – SAMBAND OCH INSATSER 

Trafikverket var huvudansvariga och projektledare för STEG. Arbetet utfördes i huvudsak tillsammans 

med eMaintenance LAB på LTU som ansvarade för informationslogistiken. Underhållsentreprenörer och 

järnvägsföretag involverades framförallt via intressentgrupper. 

En översiktlig aktörskarta med de aktörer som ingått i projektet, deras projektroll och ekonomiska 

insatser framgår av figur 4. Där visas också vid starten av projektet mål, förväntade nyttor och effekter. 

Den huvudsakliga finansieringen av delprojektet har skett via Trafikverkets finansiering av ePilot vid 

JVTC.  
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Figur 4 Aktörskarta med aktörer, insats, mål, förväntade nyttor och effekter 

5.3 NYTTOR OCH EFFEKTER 

Utvärderingen visar att det finns tydliga nyttor och effekter som skapats genom delprojektet och att de 

förväntningar som fanns vid start av delprojektet har uppfyllts.  

Delprojektet visar att förbättrad kvalitet i kapacitetstilldelningsprocessen kan erhållas genom att 

använda verkliga värden för beläggningsgrad i spår ur underhållsperspektiv i stället för att använda 

teoretiska värden. Ett bättre anbudsunderlag kan uppnås vilket borde kunna leda till bättre anbud. En 

informationslösning har etablerats så att alla uppgifter om anordningar i STEG överförs och sparas på 

server vid eMaintenance LAB på LTU från och med mars 2014. Vidare har möjlig presentation av analys 

från STEG-data tagits fram. Av intervjuer och slutrapport framgår att genom mätning av 

nyttjandegraden uppnås; 

- verkligt utfall av banarbeten

- effektivare löpande banarbetsplan

- ökad förståelse för kapacitetsutnyttjande

- att ansökan om tider blir mer precisa

Delprojektet har under sitt genomförande medverkat till en större förståelse för vikten av en 

kvalitetssäkrad kapacitetstilldelningsprocess inom Trafikverkets organisation.  
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Figur 5 Aktörskarta med uppföljning av mål, förväntade nyttor och effekter 

Genom att STEG bidrar till förbättrad kvalitet i kapacitetstilldelningsprocessen kommer delprojektet 

bidra till de generella målen som optimerat underhåll och trafik, minskade störningar och förseningar 

samt ökad säkerhet.   

Huvudaktör var Trafikverket och nyttan bedöms inom 1 år efter det avslutade delprojektet överstiga 

insatta medel. Infranord deltog som intressant och har inte bidragit ekonomiskt.  

Trafikledningsverktyget STEG finns idag vid driftledningscentralen i Boden och STEG ingår nu i 

kravställningen för Trafikverkets ”Nationella Tågledningssystem”, NTL. Den sammanlagda nyttan 

bedöms därför till 10-100 milj kr/år förutsatt att implementering sker på nationell nivå. Delprojektets 

resultat kategoriseras som mycket lönsamt.  

5.4 KOMMENTAR 

Delprojektet har i Trafikverket formats från ett tydligt behov av en mer kvalitetssäkrad 

kapacitetstilldelningsprocess. Det tydliga behovet tillsammans med att delprojektet varit  avgränsat 

bland annat geografiskt har bidragit till att de uppsatta resultatmålen uppfyllts. Därtill har ett väl 

fungerande samarbete med eMaintenance LAB varit en av framgångsfaktorerna.  

6 040 HUGO 

6.1 PROJEKTBESKRIVNING 

Inspektioner av järnvägsinfrastrukturen görs idag manuellt eller med specialfordon vilket är kostsamt. 

Detta medför att inspektionerna görs sällan vilket ökar risken för trafikstörningar och dyra 

reparationer.   
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I projektet utrustades kommersiella tåg med kameror och sensorer för att okulärt insamla anläggnings- 

och omgivningsdata för att överföra dessa tillsammans med tågförarinmatade uppgifter direkt till 

lokalt ansvarig underhållspersonal. Testinstallationer gjordes på Stångådalsbanan på regionaltåg som 

var i trafik i dagsljus och alltid återkom till samma depå. Filmning skedde med av TrackOptic tidigare 

utvecklad teknik, videoroboten HUGO. Parallellt testades ett system för att samla in lokförares 

observationer med hjälp av digital platta.  

En fungerande prototyp skulle skapas. Produkten och tjänsten skulle utvecklas så att den kan skalas 

upp och levereras för storskalig drift.  

6.2 AKTÖRER – SAMBAND OCH INSATSER 

TrackOptic var projektledare och tillhandahöll kamerautrustningen HUGO som testades tillsammans 

med en molntjänst för informationsdelning. eMaintenance 365 tillhandahöll mjukvara och molntjänst 

för visualisering, analys och prognosmodeller. Trafikverket var informationsleverantör men framförallt 

slutanvändare och JVTC/ePilot mottog informationen som kan användas i undervisningen. Testet 

genomfördes på Stångådalsbanan och tågoperatören Transdev deltog med sin personal i projektet.  

Huvudfokus var att testa den utvecklade kameraprodukten i verklig drift för att verifiera och validera 

efterfrågade informationsfunktioner samt att upptäcka och justera eventuella brister.  

En översiktlig aktörskarta med aktörerna i projektet, deras projektroll och de ekonomiska insatserna 

samt vid starten av projektet uppställda mål, förväntade nyttor och effekter visas i figur 6.  

Figur 6 Aktörskarta med aktörer, insats, mål, förväntade nyttor och effekter 

6.3 NYTTOR OCH EFFEKTER 

Tåg i ordinarie drift på Stångådalsbanan utrustades med kameror och sensorer i inspektionssyfte. De 

tre fokusområdena som identifierades vid projektstart är alla utförda; 

- utvärdera faktiska nyttan av kamera,

- verifiera utrustningens funktion i verklig driftmiljö och

- förbättra informationen om infrastrukturen och dess omgivning
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Intervjuerna och projektrapporter visade att genom den fungerande och verifierade utrustningen kan 

följande nyttor och effekter uppnås; 

- daglig uppdaterad information,

- minskade resor ut i fält,

- minskade kostnader för inspektioner och

- bättre beslutsunderlag.

Under projektet studerades påverkan på förarmiljön och därmed har utrustning och tillvägagångssätt 

kunnat modifieras. Test av utrustning och informationsstruktur i verklig driftmiljö har lett till en bättre 

dialog och ökad förståelse dels mellan aktörerna i projektet, dels med de som ska använda 

informationen. 

Figur 7 Aktörskarta med uppföljning av mål, förväntade nyttor och effekter 

Förbättrad information om infrastrukturen och dess omgivning kommer också kunna bidra till att 

uppfylla de mer generella målen som minskade störningar och restid, minskade underhållskostnader 

och förbättrad säkerhet.   

För de privata deltagande aktörerna bedöms nyttan av delprojektet överstiga nyttan inom ett år då 

lösningarna kunnat testas i verklig drift. För Trafikverket bedöms nytta inom driftområdet kunna 

uppnås när den insamlade informationen för icke-akuta observationer kan användas i organisationen. 

Nyttan för JVTC kommer när resultaten kan användas i utbildningen och den fortsatta 

forskningsverksamheten. Projektet har levererat en fungerande produkt och tjänst genom 

pilotinstallationer på Stångådalsbanan och är redo för att levereras för skarp drift hos Trafikverket och 

underhållsentreprenörer.  

Den sammanlagda nyttan för aktörerna sett på 3-5 års sikt bedöms vara 1-10 milj kr/år inom 

Stångådalsbanan. Nyttan kan inte uppnås direkt utan kräver implementeringsinsatser på Trafikverket 

och med implementering begränsad till Stångådalsbanan kategoriseras delprojektet som lönsamt.  

2017-03-15 
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6.4 KOMMENTAR 

När forsknings- och utvecklingsresultat ska testas i verklig drift så är det viktigt att det planeras så att 

alla förutsättningar och tillstånd är på plats. Det krävs också öppenhet för förändrat arbetssätt. 

7 RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Att i verklig drift testa forsknings- och utvecklingsresultat kräver noggrann planering och vid start 

gemensam målbild hos aktörerna. Här utvärderade tre delprojekt visar att det som förväntades vid 

delprojektens start är uppfyllt när delprojekten avslutats. Grunden för de lyckade resultaten är att det 

har funnits förståelse för varandras olika roller, att problem kan uppstå och att man gemensamt 

försökt lösa problemenen. Vid intervjuerna och genomgång av slutrapporter så framhölls 

genomgående att samverkan mot gemensamt mål som den största framgångsfaktorn. Attityd och 

beteende var således viktiga delar vid genomförandet. 

Bedömning av nyttor och effekter i kvalitativa termer kunde ske med hjälp av delprojektens 

projektspecifikationer, projektrapporter samt intervjuer. För att kunna utvärdera nyttopotentialen i 

kvantitativa ekonomiska termer och göra en lönsamhetsbedömning genomfördes en enkel mail enkät. 

003 Trendanalys - Sammanlagd kvantitativ nytta inom e-pilot 119s geografiska område bedöms efter 

implementering kunna bli  1-10 milj kr/år vilket innebär att delprojektet i utvärderingen har 

kategoriserats som lönsamt.  

006 STEG  - STEG ingår idag i kravställningen för Trafikverkets ”Nationella Tågledningssystem”, NTL, 

vilket innebär att resultatet från delprojektet planeras implementeras på nationell nivå. Den 

sammanlagda nyttan på nationell nivå på några års sikt bedöms vara 10-100 milj kr/år. Bedömningen 

av nyttan för delprojektet STEG blir därför mycket lönsam. 

040 HUGO - Sammanlagd nyttopotential bedöms till 1-10 milj kr/år om resultatet implementeras på 

Stångådalsbanan. Detta bedöms som ett lönsamt delprojekt.  

Vid en eventuell implementering av Trendanalys och HUGO på nationell nivå ökar möjligheten till 

lönsamhet.  

För att nyttan och effekten av såväl respektive delprojekt som hela ePiloten ska uppstå måste varje 

aktör genomföra nödvändiga förändringar och implementera resultaten i sin egen verksamhet. 

Forskning kan bidra med kunskap, pilotprojekt kan testa idéer i verkliga miljöer men för att nyttan och 

lönsamhet ska överstiga nyttan av pilotprojektet krävs att implementering måste ske i de egna leden i 

varje verksamhet. 

Innan start av ett projekt är det viktigt att identifiera och komma överens om ett begränsat antal 

mätbara mål, förväntade nyttor och effekter. Detta gör det lättare att under projektets gång och vid 

avslut följa upp, tydliggöra och mäta nyttan av projektet.  

8 FÖRSLAG TILL GENERALISERBAR METODIK 

WSP fick 2014 i uppdrag av JVTC att beräkna och värdera den samhällsekonomiska lönsamheten i 

JVTCs verksamhet. I WSPs slutrapport ”Utvärdering av forskning vid JVTC – en samhällsekonomisk 

ansats” daterad 2014-12-11 finns dels beskrivet metodansats för utvärdering, dels övergripande 

utvärdering av projekt inom JVTCs forskningsverksamhet.  

Den ansats till utvärderingsmodell som fanns i WSPs rapport har anpassats för utvärdering av kostnad, 

nytta och effekt av projekt som bygger på samverkan mellan flera parter.  

Den föreslagna metodiken innehåller följande steg: 

1. Identifiera uppställda mål, nyttor och effekter

2. Ta fram aktörskarta

3. Kvantifiera kostnader och insatser

4. Utvärdera kvalitativa och kvantitativa nyttor och effekter

5. Redovisa projektmål, nyttor och effekter på aktörskarta

2017-03-15 
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6. Gör samlad bedömning av nyttopotential och lönsamhet

Aktörskartan görs visuell och används för att överskådligt visa aktörerna och deras kostnader/insatser 

samt förväntade och uppnådda mål, nyttor och effekter.  

Bedömning av nytta/nyttopotential genomförs och redovisas i milj kr. För att underlätta bedömningen 

kan vid behov den kvantitativa nyttan delas in i grupper (t ex < 1 milj kr/år, 1-10 milj kr/år, 10-100 milj 

kr/år, > 100 milj kr/år). Om en mer övergripande bild av lönsamhet önskas baseras den bedömningen 

lämpligen på nyttopotentialen och kan t ex delas in i mycket lönsam, lönsam, sannolikt lönsam och 

olönsam. Vid bedömning av nyttopotential och lönsamhet tas hänsyn till geografiskt område och 

tidsperiod. 

Projektspecifikationer, projektrapporter och slutrapporter används som informationskällor för; 

- klarläggande av vid projektstart förväntade mål, nyttor och effekter,

- framtagande av aktörskartan och

- utvärdering av mål, nyttor och effekter.

Rekommendationen är att redan i projektspecifikationen vid ett projekts start tydligt kravställa 

redovisning och uppföljning av projektets mål, kostnad, nytta och effekt. Uppföljningen ska så långt 

möjligt vara kvantifierbar, om kvalitativ bedömning måste användas ska den vara tydlig exempelvis 

bedömas som ja eller nej. Som komplement till i projekten genomförd uppföljning kan en uppföljande 

(anonym) enkät genomföras eventuellt kombinerad med djupintervjuer. 

9 LÄRDOMAR 

Utvärderingen visar att pilotprojekt kan genomföras i samverkan mellan flera aktörer för att pröva 

analysmetoder, utforma arbetssätt och testa utrustning men att det krävs en strukturerad process för 

genomförande. Den stora nyttan kommer naturligtvis när resultaten kan implementeras i full skala och 

för att detta ska kunna ske krävs av aktörerna en fortsatt utveckling och ett förändringsarbete i egen 

verksamhet. Det krävs också ett förändringsarbete i branschen för att här redovisade kvantifierbara 

nyttor och effekter ska kunna bli verklighet. Viktigt är att ha respekt för att förändringsarbete är en 

process som tar tid. 
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Att utvärdera resultat som nytta och effekt när delprojekten är avslutade och projektdeltagarna såväl 

fysiskt som mentalt försvunnit in i nästa arbetsuppgift visade sig vara en utmaning. 

Rekommendationen är att vid projektstart i kraven på rapportering kräva måluppföljning, nytto- och 

effektbedömning i kvantifierbara termer. 
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1 Övergripande sammanfattning 
Saknade järnvägsbefästningar inspekteras och registreras i dagsläget via visuella besiktningar. Dessa 
inspektioner kräver att objekten är synliga vilket inte alltid är fallet då sikten är begränsad speciellt 
under vintertid.  Detta projekt syftar till att automatisera inspektionen av järnvägsbefästningar med 
hjälp av ett robust system som baseras på mätningar av magnetfältsvariationer. Projektet kommer att 
skapa ett värde i form av reducerad tid för inspektion av anomalier och skador i spår. Värdet ligger 
framför allt i: Färre manuella inspektioner vilket frigör kapacitet i spår; Fler automatiska, ej 
kapacitetstörande, inspektioner (även vintertid), vilket ger ökad säkerhet och bättre underhållsbeslut. 
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för drift och underhåll vid Luleå tekniska 
universitet, Bombardier Transportation Sweden AB, Infranord och Trafikverket. I projektet har en initial 
studie där möjligheten att detektera olika typer av befästningsanomalier utförts. Under projektet har 
en testplattform tagits fram innehållande hårdvara med tillhörande mjukvara, 20 meters järnvägs 
sträcka där tester kan utföras, mätvagn samt mjukvara för analys av mätdata. Mätningarna av 
magnetfältsvariationerna har utförts med en av Bombardier framtagen sensor även kallad Lindometer. 
Lindometern skapar ett magnetfält som i sin tur skapar virvelströmmar i ferromagnetiska material. Det 
totala magnetfältet mäts därefter via mottagarspolar som avläses. Resultaten visar på möjligheten att 
detektera saknade järnvägsbefästningar av typen FastClip, e-Clip och HeyBack genom att analysera 
mätsignalen från sensorn. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 
detta arbete samt trafikverket för tillgången på material. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Håkan Lind (Bombardier) 
• Ulf Ranggård (Konsult för Bombardier) 
• Övrig involverad personal på Bombardier 
• Rickard Granström (Trafikverket) 
• Robert Karlsson (Infranord) 
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2 Inledning 
Syftet med detta dokument är att beskriva utförandet och analysen av tester utförda i delprojektet 
050 i ePiloten.  

2.1 Bakgrund 
Ett effektivt underhåll av det svenska järnvägsnätet är en förutsättning för optimeringen av 
anläggningens utnyttjandegrad. Inom järnvägsbranschen är det allmänt känt att en ökad kunskap om 
anläggningens tillstånd är något som måste till för att uppnå detta mål. Det här projektet kommer att 
bidra till strävan mot en ökad kunskap kring järnvägens tillstånd genom att utveckla en robust metod 
för automatisk detektion av befästningar. Projektet kommer även att stärka Sveriges konkurrenskraft 
inom den allt mer globala järnvägsmarknaden där svenska företag skall sälja sina tjänster. 

En järnvägsbefästning är en komponent som håller fast järnvägsrälsen vid sliprarna. För varje sliper går 
det fyra järnvägsbefästningar, se Figur 1A. Av olika anledningar kan dessa befästningar lossna. 
Avsaknaden av befästningar kan leda till kraftig förändring av spårgeometrin vilket kan vara en 
säkerhetsrisk med ökad urspåringsrisk. I november 2013 rapporterade SVT om ett urspårat godståg 
inne i en tunnel där en av orsakerna angavs vara lösa befästningar. I detta specifika fall skedde 
urspårningen i att av Sveriges tågtätaste områden Getingmidjan i Stockholm, se Figur 1 C.  

 
Figur 1 A: Järnvägssystem med sliper, räls och befästning. B: Vy över rälshuvud med rälsskador. C: I november 2013 spårade 
ett godståg ur längs en sträcka med många lösa befästningar. 

2.2 Problemformulering 
I dag utförs besiktningarna visuellt antingen via direkt visuell inspektion eller automatiska system som 
är baserade på ”Machine Vision” system där bildbehandlingsteknik används för att detektera 
befästningar. Teknikerna kan även vara baserade på lasertekniker där laserlinjer scannar av 
spårsystemet [1–11]. Dessa visuella metoder kräver dock fri sikt vilket inte alltid är fallet vid kraftigt 
snöfall, regn, dammig miljö eller då befästningarna är täckta med is eller snö. De kräver också 
stödfunktioner för att hålla linser och belysning fria från smuts och skräp. Befästningar besiktigas med 
jämna mellanrum men är ett tidsödande arbete. Med en total spårlängd av ca 20 000 km i Sverige ger 
detta ungefär 20 000 000/0,6*4 ≈ 133 Miljoner befästningar som skall besiktigas. Rapporter om 
saknade befästningar skickas också in via tåg operatörer om de upptäcks. 

C 
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I detta projekt har problemet med saknade befästningar adresserats. En initial studie har utförts för 
att utvärdera möjligheten att utveckla ett automatiskt, tågbaserat, robust, kostnadseffektivt, 
mätsystem för saknade befästningar. Systemet skall vara lätt att underhålla och bör ej besitta de brister 
som ett visuellt inspektionssystem lider av. System bör också klara av att utföra 
befästningsinspektioner i svåra förhållanden där den visuella sikten är reducerad eller obefintlig. Det 
tilltänkta systemet är baserat på principen att mäta förändringar i magnetfältet under tåget. Teoretiskt 
skulle systemet även kunna bidra med information kring andra anomalier i magnetfältet som härrör 
från tex. spårskador eller dåliga isolerskarvar.  Figur 1 B visar en typisk bild av en spårskada som 
tillkommit efter ytlig sprickbildning. Om dessa spårskador inte åtgärdas kan de växa i storlek med en 
ökad sannolikhet till rälsbrott och urspårning. Storleken på skadorna styr även mängden material som 
måste avverkas vid nästa rälsslipning. För djupa skador leder således till en förkortad livslängd på 
rälsen. Skadade isolerskarvar och spårskador som sprickor eller rälsbrott har ej undersökts i denna 
studie. 

2.3 Teknologi 
Det tänkta systemet för detektion av befästningar bygger på en av Bombardier tidigare utvecklad 
produkt (Lindometer) för hastighetsmätning av tåg. Detta system utvecklades för att förbättra 
hastighetsmätningarna för tåg som i dag görs med baliser utefter spåret och pulsräknare på lokens 
hjulaxlar. Felkällorna är många då tåg slirar och kanar på rälsen. Hjulen har ofta olika diameter och 20% 
fel i hastighetsangivelsen är inte ovanligt. Lindometern mäter och analyserar elektromagnetiska fält 
som uppstår vid rälsen tack vare speciella spolar som monterats på lokens undersida. Ett par 
luftlindade spolar sätts fast på ett exakt beräknat avstånd från varandra under loken. Spolarna bildar 
ett magnetfält som reagerar på befästningarna på sliprarna eller på växlarna längs järnvägen. När tåget 
med spolar passerar över befästningarna eller växlar förändras magnetfältet. Signaler från spolarna 
och det magnetiska fältet tas tillvara, förstärks och leds genom specialkablar till en elektroniklåda uppe 
i loket, en MSDU - Magnetic Speed and Distance Unit. I den analyseras och bearbetas signalerna innan 
de presenteras som exakt hastighet och position. Eftersom det framtagna systemet, för mätning av 
tåghastighet, bygger på detektion av magnetfältsvariationer kan det i princip även användas för att 
detektera anomalier i signalen som kan härröra från saknade befästningar eller andra typer av skador. 
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Figur 2 Sensor Unit (MSU) monterad på en boggi under ett Regina tåg (Copyright Bombardier AB) 

2.4 Mål 
Målet med projektet är att skapa en plattform för test av automatisk tågbaserad detektion av saknade 
befästningar. För realiserandet av plattformen skall följande delmål uppfyllas; 

• Tillverkning av mätsträcka med tre olika typer av befästningar och mätvagn där Lindometern 
(MSU) kan monteras med olika avstånd till rälsen (Höjdled ca 40-100mm)  

• Installation av mätsystem: Sensorer, kablage och utrustning för datainsamling skall monteras 
på en mätvagn. 

• Mätkampanj längs den tillverkade teststräckan där tre olika typer av befästningar skall 
analyseras samt ett antal ytskador på rälsen. 

• Algoritmutveckling: Anpassning av algoritm för detektion av saknade befästningar: Projektet 
utgår från Bombardiers matlab-baserade mjukvara för detektion av hastighet. LTU och 
Bombardier samarbetar för att anpassa algoritm för detektion av saknade befästningar.  

• Verifiering och validering: Mätresultat skall jämföras med inspektioner i fält. 
• Framtagande av implementeringsplan 

Lindometer 
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3 Metod 
För att undersöka möjligheten att använda Lindometern för befästningsövervakning utfördes två typer 
av tester. I laboratoriemiljö där en enkel befästnings inverkan på Lindometern testades samt ute på 
den anlagda teststräckan. I laboratoriemiljön uppmättes endast en befästningstyp (Fastclip). Ute i fält 
utfördes mätningar längs hela teststräckan. Där en befästning på en sida tagits bort för varje sektion 
med olika typer av befästningar. Innan mätkampanjen skapades själva testplattformen. 
Testplattformen består av fyra delar; mätvagn, teststräcka, Hårdvara och mjukvara.  

3.1 Mätvagn 
För testmätningarna konstruerades en testvagn med anpassad för lindometern. Vagnen är av en typ 
som gör att den även går att använda för mätningar ute i fält kopplad till ett tvåvägsfordon, typ mätbil. 
Mätvagnen är också konstruerad med frigående flänsar för att undvika att mätvagnen vrids vid 
flänskontakt. Mätvagnen tillverkades av ett företag i Borlänge (RailDock). RailDock är en möjlig 
framtida partner i framtida projekt där Lindometern kan testas ute i spår då RailDock har mätbil. 
RailDock är även specialiserade på mätning med linjekameror vilket skulle underlätta en verifiering i 
fält. Testvagnen är således anpassad för framtida fältprov, se Figur 3 . Lindometern ses monterad i 
bortre ändan av mätvagnen. I bilden ses även hur hjul och sensor enkelt kan flyttas genom multipla hål 
i ramverket. 

 

 

Figur 3 Mätvagn ute på teststräcka.  
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3.2 Lindometern 
Lindometern består av att antal spolar som matas med växelström. Lindometern monterades 65 mm 
ovanför rälshuvudet. Lindometern är i sitt ursprungsutförande avsedd för att mäta hastighet, (riktig 
hastighet relativt marken) genom att korrelera signalen från två olika delar som genererar två 
tidsförskjutna mätsignaler. För att fungera i testplattformen utfördes uppdateringar av mjukvaran i 
Lindometern samt uppdateringar av hårdvaran. Mjukvaran som kommunicerar med Lindometern via 
en PC och en LAN anslutning uppdaterades också. Strömmatningen av enheten för laboratoriebruk och 
ute på teststräcken skapades också. Spolarna i Lindometern ligger tvärs riktningen på rälsen vilket 
medför att spolarna inducerar virvelströmmar i rälsen och på vardera sidan om rälsen. Detta medför 
att ett svar från en befästningsposition bör vara en summa av strömmarna som inducerats i rälsen och 
respektive befästningsstruktur på vardera sidan om rälsen. Mottagarspolarna är motkopplade vilket 
gör att signalen från sensorn är lika med noll när sensor är symmetriskt rakt ovanför ett ferromagnetisk 
objekt. 

 
Figur 4 Lindometern monterad på mätvagn.  
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3.3 Konstruktion av testbana 
För att efterlikna verkliga förhållanden konstruerades och byggdes en teststräcka (Figur 5) bestående 
av 4 olika typer av befästningar. För varje befästningstyp (Figur 6) lades 8 sliprar ut med två räler. Båda 
rälerna var begagnade med olika grader av slitage. Den ena räler hade omfattande slitage och 
spårskador medans den andra var i princip ny med avseende på rälsprofilens slitage. Denna räl var 
också utrustad med en isolerskarv. Båda rälerna monterades i flera sektioner utan att svetsas 
tillsammans vilket simulerar riktiga rälsbrott.  

 
Figur 5 Teststräcka med fyra olika typer av befästningar. Byggnation och färdigställd teststräcka 

      
Figur 6 Bilder över uppmätta befästningar. Från Vänster: FastClip, eClip och Hayback. 
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3.4 Mätningar i laboratoriemiljö inomhus 
Innan mätningarna ute på testbanan genomfördes utfördes ett antal testmätningar inomhus i 
laboratoriemiljö. Syftet med dessa mätningar var att få en känsla för sensorns allmänna förmåga att 
detektera ett magnetiskt objekt som en befästning.  

Utförda mätningar    Filnamn 

1. FastClip mot liv    LAB_udp_20161118T161002  
2. FastClip 3 cm från liv   LAB_udp_20161118T161956 
3. FastClip 6 cm från liv   LAB_udp_20161118T162139 
4. FastClip 9 cm från liv   LAB_udp_20161118T162236 
5. FastClip 12 cm från liv   LAB_udp_20161118T162345 
6. FastClip 15 cm från liv   LAB_udp_20161118T162440 
7. FastClip 18 cm från liv   LAB_udp_20161118T162558 

 

 
Figur 7 Mätuppställning: Mätning av befästning(FastClip) på en sida av rälsen. Befästningen placeras med olika avstånd 
från livet på rälsen. Befästningen färdas under Lindometern efter trälisten snett upp till höger i bilden.  
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3.5 Mätningar på testbana utomhus 
För att analysera responsen av olika typer av befästningar i ”spårmiljö” utfördes 4 mätningar ute på 
testbanan. På testbanan mättes FastClip, eClip och HeyBack. Följande 4 mätningar beskriv i denna 
rapport. 

3.5.1 Mätning av FastClip utan saknad befästning.  
I denna mätning kör Lindometern fram och tillbaka två gånger över en sliper med dess befästningar, 
se Figur 8. Mätningen utfördes för att testa Lindometern och testvagnens prestanda. 

 

Figur 8 Beskrivning av rörelsemönster för Lindometern längs räl. Lindometern startar mellan två befästningar och färdas 
framåt (till höger i figuren) över en sliper med befästningar där vänder Lindometern och färdas tillbaka över samma 
befästningspar. Detta upprepas ytterligare en gång. 
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3.5.2 Mätning av FastClip där en befästning tagits bort 
Denna mätning startar mellan två befästningar av typen FastClip och färdas framåt (till höger i figuren) 
över fyra sliprar med befästningar. Den andra slipern saknar den yttersta befästningen, se Figur 9 och 
Figur 10. 

  
Figur 9 Beskrivning av rörelsemönster för Lindometern längs rälen.  

 

 
Figur 10 Bild över sektion med FastClip. Lindometern färdas längs vänster räl bortåt i bilden. Mätningarna utfördes vid -11 
grader och delvis snötäckta befästningar. Pil i bilden markerar positionen för den saknade befästningen. 
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3.5.3 Mätning av eClip 
Denna mätning startar mellan två befästningar av typen eClip och färdas framåt (till höger i figuren) 
över en sliper med befästningar därefter över en sliper med en saknad befästning och sedan över en 
sliper som ej saknar någon befästning. Där vänder Lindometern och färdas tillbaka till utgångsläget. 
Detta utförs två ggr, se Figur 11. 

 
Figur 11 Beskrivning av rörelsemönster för Lindometern längs rälen. Lindometern startar mellan två befästningar och 
färdas framåt (till höger i figuren) över tre sliprar med befästningar. Där vänder Lindometern och färdas tillbaka över 
samma sliprar. Detta upprepas ytterligare en gång. Mittersta slipern saknar den yttersta befästningen. 

 

  



 Dokumentnr 
eP119-050-2016-146 

Projekttitel 
Befästningsinspektion 

Författare 
Matti Rantatalo LTU, Johan Odelius LTU 

Datum 
2016-12-11 

Spridning 
ePilot119 

Godkänt av 
Stefan Jonsson, Trafikverket 

Godk. Datum 
2017-01-15 

Sida 
15 (25) 

 
3.6 Mätning av HeyBack 
På ett liknande sätt som för övriga befästningar mäts sektionen med befästningar av typen HeyBack, 
se Figur 12 

 

  

 

Figur 12 Beskrivning av rörelsemönster för Lindometern längs rälen. Lindometern startar mellan två befästningar och 
färdas framåt (till höger i figuren) över tre sliprar med befästningar. Där vänder Lindometern och färdas tillbaka över 
samma sliprar. Detta upprepas ytterligare en gång. Mittersta slipern saknar den yttersta befästningen. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat: Mätningar i labbmiljö  
I dessa mätningar ses responsen när en befästning av typen FastClip färdas vid sidan av rälsen förbi 
Lindometern. Mätningen görs för olika avstånd mellan befästning och rälsens liv. För varje mätning 
flyttas befästningen 30 mm ut från rälsens liv. Mätningars görs för 0, 30, 60, 90, 120, 150 och 180 mm. 
I Figur 13 visas responsen från mätningen som utfördes för 0 mm. 

  
Figur 13 Mätning: 0 mm från liv. Amplitudrespons över tid vid passerande befästning. 
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I Figur 14 ses samtliga mätningar plottade i samma graf. Figuren visar hur amplituden sjunker med ökat 
avstånd från lindometern. Vid 180 mm är svaret i princip borta vilket överensstämmer med 
Lindometern storlek.   

 

Figur 14 Grafen visar amplitudsvaret för samtliga mätningar från 0-180 mm från rälens liv. 
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4.2 Resultat: Mätningar på testbana 
I denna del beskrivs 4 mätningar som utförda ute på testbana. 

1. Mätning av FastClip utan saknad befästning.  
2. Mätning av FastClip där en befästning tagits bort. 
3. Mätning av eClip 
4. Mätning av HeyBack 

4.2.1 Mätning #1 av FastClip, ej saknade befästningar 
Figur 8 beskriver rörelsemönstret för Lindometern längs räl. Lindometern startar mellan två 
befästningar och färdas framåt (till höger i figuren) över en sliper med befästningar där vänder 
Lindometern och färdas tillbaka över samma befästningspar. Detta upprepas ytterligare en gång. 
Resultaten från mätningen för kan ses i Figur 15. Signaturen ifrån befästningen ser liknade ut för 
respektive överfart. Andra signaturen är en speglig av den första och tredje och fjärde är en spegling 
av de två första.  

 
Figur 15 Mätning av FastClip ute på testbana. Ingen befästning saknas. Grafen visar amplitud från sensorn. 
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4.2.2 Mätning #2 av FastClip, med saknad befästning 
Figur 9 beskriver rörelsemönstret för Lindometern längs rälen. Lindometern startar mellan två 
befästningar och färdas framåt (till höger i figuren). Resultaten från mätningen för kan ses i Figur 16. 

 
Figur 16 Mätning av FastClip ute på testbana. Ingen befästning saknas. Grafen visar amplitud från sensorn. 
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5 Mätning #3 av eClip, med saknad befästning 
Figur 11 beskriver rörelsemönstret för Lindometern längs rälen. Lindometern startar mellan två 
befästningar och färdas framåt (till höger i figuren). Resultaten från mätningen för kan ses i Figur 17. 

 
Figur 17 Mätning av eClip ute på testbana. Ingen befästning saknas. Grafen visar amplitud från sensorn. Röd markering 
visar position där befästning saknas. 
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5.1.1 Mätning #4 av HeyBack, med saknad befästning 
Figur 12 beskriver rörelsemönstret för Lindometern längs rälen. Resultaten från mätningen för kan ses 
i Figur 18. Signaturen vid passage över en saknad befästning får ett litet annorlunda utseende jämfört 
med när ingen befästning saknas. 

 
Figur 18 Mätning av HeyBack ute på testbana. Ingen befästning saknas. Grafen visar amplitud från sensorn. Röda pilar visar 
signatur där för position med saknad befästning. 
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6 Diskussion 
Resultaten från laboratoriemätningarna av en enskild befästning av typen FastClip visar att 
Lindometern, på en höjd av 65 mm över rälshuvudet, kan detektera den enskilda befästningen i 
närheten av rälsen. Tester med större avstånd ca 100 mm över rälshuvudet har också utförts men 
redovisas ej i denna rapport. Dessa mätningar indikerar dock att det även går att detektera 
befästningar vid denna höjd. Mätningarna visar också hur amplituden minskar i retursignalen när 
befästningen färdas förbi Lindometern med ökat avstånd. Mätningarna visar också att signalstyrkan 
från befästningarna är nästan lika med noll när befästningen kommer utanför Lindometerns fysiska 
storlek. Dvs ca 150 mm från livet. 

Mätningen visar tydligt de fyra signaturerna som skapas när Lindometern passerar över 
befästningarna. Signaturerna speglas baserat på mätriktningen då Lindometern åker fram och tillbaka 
två gånger. De olika avstånden i x-led mellan signaturerna och eventuella skalfaktorer i x-led beror på 
varierande hastighet på mätvagnen. Ingen kompensation för verklig hastighet har gjorts i dessa 
mätningar.  

Mätningarna ute på testbanan visar skillnader i den uppmätta signalens signatur mellan positioner där 
ingen befästning saknas och där en befästning saknas. Analysen av mätresultatet visar att FastClip och 
eClip skapar en tydligare skillnad när en befästning saknas än när en befästning av typen HeyBack 
saknas. Denna befästning visar dock en skillnad i signaturen men inte lika tydlig som de första två.  
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7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att eClip och FastClip ger en tydligare signaturförändring 
i de fall en befästning saknas. Signaturförändringen när en befästning av typen HeyBack saknas är ej 
lika tydlig. Bedömningen är dock att även denna signatur kommer att gå att detektera som en anomali. 
Fler mätningar och ökad kunskap krävs för att skapa en korrekt signaturbeskrivning för saknade 
befästningar. Fler mätningar är planerade under våren 2017 då finansiering erhållits för en utökad 
studie där tex sprickor i rälen skall undersökas med Lindometern. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
Resultaten visar att det är möjligt att detektera befästningar från Lindometern vid ett avstånd på 65 
mm ovanför rälshuvud. Amplituden förändras när massan där virvelströmmarna skapas minskar. 
Resultaten visar också på betydelsen av demodulationsvinkelns inflytande. Fortsatt arbete kommer att 
fokusera på en kombination mellan demodulationsvinkeln och amplituden för respektive sensor i 
Lindometern. Arbetet kommer att fortsätta i ett beviljat vinnovaprojekt där även mer detaljerade 
analyser av sårskador kan utföras. Testplattformen måste också konfigurera och byggas om så att de 
kraftiga rälsbrotten ej stör mätnigerana av befästningar eller mindre spårskador.    
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Sammanfattning 
Projektet ”ePilot Implementeringsmodell” är ett delprojekt i ePilot119. 

Syftet med detta projekt är att identifiera några av de viktigaste faktorerna som måste beaktas för att 
utveckla en lämplig implementeringsprocess och plattformar för genomförande, för att underlätta 
beslutsfattande inom underhåll genom eMaintenance lösningar. 

I detta arbete har en fallstudie gjorts inom ePilot delprojekt x. 

Fallstudien har identifierat och analyserat ett antal påverkande faktorer. 

Baserat på resultaten från genomförd studie, kan man dra slutsatsen att utvecklingen och driften av 
demonstranter kan vara en av de viktigaste vägar för att kommersialisera forskningsresultat. 

Vidare kan man dra slutsatsen att för innovationer från ePilot119 som ska genomföras på en avreglerad 
marknad, är det viktigt att övervaka och analysera utvecklingen av projektet. Inte bara för att 
identifiera det tekniska systemets fördelar och nackdelar, men också de möjliga organisatoriska, 
ekonomiska och kontraktuella hinder för att införa och genomföra nya innovativa produkter, processer 
och system för att lära av och undvika dessa hinder. 

När det gäller nästa steg i denna forskning, kommer ett ramverk som syftar till att stödja samarbete 
och innovationsprocesser i samband med ett komplicerat tekniskt system (d.v.s. järnväg) att utvecklas. 
Ramverket förväntas underlätta riskhanteringen i samband med att identifiera faktorer, som beskrivs 
i tidigare avsnitt. 
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1 Inledning 
Detta dokument beskriver det fortsatta arbetet med implementering av resultaten från genomförda 
delprojekten i ePilot119. Tidigare resultat visar överlag på stor potential att kunna implementeras i 
skarp drift som beslutstöd för underhåll för att öka robusthet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och 
tillgängligheten för hela järnvägssystemet.  

Det behövs dock ytterligare branschgemensamt arbete för att driftsätta prototyper/demonstratorer 
för test och vidareutveckling av kvalitetssäkrat beslutsstöd som optimerar för drift- och 
underhållsinsatser. I delprojektet ingick även att initiera ett arbete med att ta fram en modell för 
implementering. 

1.1 Bakgrund 
I ePilot119 har ett antal projektidéer inkommit med avseende på tillståndsövervakning av fordon eller 
bana. Dessa kan delas in tillståndsövervakning från stationär mätutrustning respektive 
tillståndskontroll från fordon eller satellit.  

Delprojekt/följaprojekt/idéer som hämtar data för tillståndsövervakning från stationära anläggningar 
är ”003 Trendanalys av hjulprofilsslitage”, ”004 Utvärdering av Spårkraftsmätningsstationen i Sävast”, 
”008 Dålig gång”, ”016 Overhead kamera för växelövervakning”, ”017 vagnavsyning i Sandskär” och 
”044 Hastighetsnedsättning efter hjulskadelarm från slaghjulsdetektor”. Samtliga av dessa mäter 
tillståndet på fordon.  

Delprojekt/följaprojekt/idéer som hämtar data för tillståndsövervakning från mobila 
övervakningssystem som monterats på tågfordon är ”014 Tracklogger”, ”041 Tracklogger II”, ”015 
Mätsystem för kontaktledning”, ”018 Sense box”, ”026 Trådlösa sensorer”, ”027 Växelövervakning av 
växelvärme”, ”039 UPPSAMT DEMO”, ”040 Hugo”, ”050 Befästningsövervakning”, ”052 Kartfunktion 
GPS” och ”054 Riskbedömning”. Alla utom ”015 Mätsystem för kontaktledning” mäter tillstånd på 
banan. 

Parallellt med dessa har delprojekt ”042 MeTra” arbetat med att bygga upp en molnbaserad databas 
och infrastruktur för lagring kvalitetssäkring av underhållsdata, analys- och rapportgenerering av 
beslutsunderlag som kan visualiseras via t.ex. applikationer som kan laddas upp i smart phones. 
Underhållsdata hämtas idag från hjulprofildetektorn i Sunderbyn, hjulskade- och varmgångsdetektorer 
på sträckan Luleå – Borlänge och spårkraftmätningsstationen i Sävast. 

1.1.1 Resultat från projekt för tillståndsövervakning av fordon från stationära 
anläggningar 

Delprojekt ”003 Trendanalys av hjulprofilsslitage” och ”008 Dålig gång” har slutförts och lärdomar 
levererats. 

I delprojekt ”003 Trendanalys av hjulprofilslitage” togs en applikation (app) fram som visade på 
möjligheterna att trenda hastigheten på hjulförslitningen för ett hjul med hjälp av data från en 
stationär hjulprofilmätare placerad i Sunderbyn. Avsikten var att trendanalysen med automatik skulle 
kunna kopplas till trafikoperatörens underhållsystem för att hämta underhållshistorik och leverera 
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arbetsorder då förslitningsgraden närmade sig underhållsgränsen. Omfattande problem identifierades 
dock under projektet i form av bristfällig eller okänd kvalité på indata, så som brister i kalibrering av 
hjulprofilmätdata samt problem med spårbarhet via RFID, vilket medfört att resultaten inte kunnat 
bedömas som validerade och därmed ej kunnat nyttjas reellt, för analys och beslutsstöd.  

I delprojekt ”004 Utvärdering av Spårkraftsmätningsstationen i Sävast” genomfördes en analys och 
utvärdering av de spårkraftdata som presenteras on-line via websidan savast.dyndns.org. Data för de 
20 ”värsta” fordonen presenteras med avseende på vertikala och laterala krafter samt angel-of-attack, 
i fyra olika tabeller för ett antal tågoperatörer. Lärdomar från detta projekt är att det behöver utvecklas 
larm- och underhållsnivåer, att data presenteras på ett mer lättförståeligt sätt och att det behöver 
utvecklas någon form av enkelt visualiserad åtgärd – nytta – effekt. 

Delprojekt ”008 Dålig gång” tog fram en simuleringsmodell för ekvivalent konicitet som gör det möjligt 
att avgöra om det är fordonet eller banan som förorsakar ”dålig gång” dvs. om det är fordonet eller 
banan som förorsakar att passagerens kaffekopp åker i golvet från bordet.  

Mätning av ekvivalent konicitet kräver dock att man mäter passage av ett spårbart fordon på ett 
spårbart banavsnitt. I detta delprojekt hämtades data om fordonens hjulkondition från 
hjulprofilmätaren i Sunderbyn och data om banans kondition i Sunderbyn uppmättes med en 
rälsprofilmätare (Miniprof). Även i detta projekt identifierades problem med okänd kvalitet på indata 
från hjulprofil-mätaren, svårigheter med RFID men också att hjulprofilmätaren ibland missade att mäta 
ett antal av de först kommande hjulen i ett tåg, vilket kan bero på att lok har olika hjuldiameter eller 
att hjulprofilmätaren var kalibrerad för att mäta malmtåg med max 70 km/h med lägre 
”väckningssträcka för att starta hjulprofilmätaren jfr ett godståg eller passagerartåg som framförs med 
+ 90 km/h. 

1.1.2 Resultat från projekt för tillståndsövervakning av fordon från mobila anläggningar 
Ett delprojekt är avslutat, ”014 Tracklogger” som mäter stötar och slag som genereras på tåget då det 
rullar över infrastrukturen. Trackloggern identifierar räfflor och vågor, squats, slirsår  samt akut 
spårväxelreparation och kan vidareutvecklas att mäta spårlägesfel genom att utrustningen 
kompletteras med ett gyro. Det återstår dock ytterligare arbete med att ta fram gränsvärden för brus, 
underhålls- och larmgränser. En annan iakttagelse är att besiktningsrapporteringen i BESSY kan variera 
m.a.p. när besiktningen genomfördes respektive när den inrapporterades. Detta gör det svårt att 
koppla Tracklogger-larm till besiktningsåtgärd. 

1.1.3 Fortsatt arbete med implementering av verktyg 
Det fortsatta arbetet behöver branschsamverkan och ett systematiskt och standardiserat arbetssätt. I 
figur 1 och 2 presenteras översiktligt hur de framtida övervakningssystemen integreras i ett 
eMaintenance moln för tillståndsövervaktning av fordon (figur 1) respektive bana (figur 2). 

Figurerna 1 och 2 visar att det finns tillgänglig teknik för att mäta (se rutan – övervakningssystem). 
Endast mätresultaten ger dock inget fullständigt beslutsunderlag. För tillståndsövervakning fordon 
behövs information som presenterats i ruta tågoperatör data mätdata från Övervakningssystemen 
som är spårbara, kvalitetssäkrade och som kan lagras in i ett standardiserat format som gör det möjligt 
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att analysera, ta fram trender och kostnadseffektiva underhållsbeslut som automatisk genererar ett 
förslag till arbetsorder hos mottagande part.   

 

Figur 1. Översiktligt system fordonsövervakning (Stratoforce Strain to force, är spårkraftsmätning i 
Sävast) 

 

Figur 2. Översiktligt system för infrastrukturövervakning 

Fortsatt arbete kommer att behövas för att ta fram en övergripande plan för implementering av 
eMaintenance för det svenska järnvägssystemet. Planen bör vara iterativ och delas upp i 
steg/delprojekt. 
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ePilot119 vill verka för att ett fortsatt arbete initieras för de projekt med fokus på tillståndsövervakning 
fordon som genomförts i delprojekt inom ePilot119, då dessa har visat på stor potential att 
implementeras samtidigt som stor nytta kommer att genereras. I detta delprojekt påbörjas 
implementering av verktyget för trendning av hjulprofilsslitage och slaghjul. 

 

Figur 3. Hjulprofilmått 

De genomförda delprojekten (003, 004 och 008) visar på ett antal punkter om behöver genomföras för 
att påbörja implementeringsarbetet i operativ drift:  

• Kvalitetssäkring av data från mätutrustningarna och identifiera ansvarig funktion.  
• Kvalitetssäkrad fordonsidentifikation för mätvärden från hjulprofildetektorn i Sunderbyn, dvs.  

att det går att spåra mätvärden till rätt hjul och axel. 
• Att trendning kan ske på alla hjul i ett lok eller en vagn. 
• Utveckling av moduler som möjliggör integrering av data från tågoperatörens 

underhållssystem för att kunna hålla koll på tågkilometrar/transporterat tonnage och 
underhållshistorik.  

• Kostnadseffektiva underhållsgränser. 
• Utveckling av moduler som automatiskt generera arbetsorder i underhållsystemet när en viss 

toleransnivå uppnåtts. 
• Branschsamarbete 

Projekt MeTra har levererat användbara lösningar för: 

• Spårbarhet, dvs. att kunna koppla mätdata mot rätt fordon, axel och hjul. (RFID) 
• Trendning av mätdata från hjulprofildetektorn i Sunderbyn (Flänstjocklek (e-mått), avnötning 

(qR-mått) och flänshöjd (h)) över tiden, se figur 3. 
• Trendning av mätdata från hjulprofildetektorn i Sunderbyn (Flänstjocklek (e-mått), avnötning 

(qR-mått) och flänshöjd (h)) med avseende på antal rullade kilometrar 
• Trendning av slaghjulskrafter (pikvärden) från slaghjulsdetektorn i Sunderbyn 
• Trendning av spårkraftmätningar i Sävast 
• Kvalitetssäkring av data 
• Gränssnitt för hämtning, lagring och analys av data 
• En molnbaserad infrastruktur 
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• Leverans i applikationer – prototyp och demonstrator 

1.1.4 Implementering av innovationer 
Den akademiska världen upplever en ökad efterfrågan på bevisad nytta av offentligt finansierad 
forskning. Implementeringsforskning med fokus på frågor om forskningsutnyttjandet har utvecklats 
under en signifikant efterfrågan, med en snabb expansion av området under 2000-talet [1]. 

När OECD utvärderar Sveriges politik när det gäller innovation visar slutsatserna från en SWOT-analys 
på att ett av nio hot mot den svenska konkurrenskraften är svårigheter att överföra teknik mellan 
forskning och industri [2].  

En framgångsrik implementation beror på om du har en allmän förståelse för 
Implementeringsprocessen, det vill säga om du vet vad som krävs för en framgångsrik innovation och 
implementeringsprocessen är chansen mycket större att man lyckas i implementeringen av en produkt 
eller en process. 

Implementeringsforskning är vetenskapliga studier av metoder för att främja det systematiska 
utnyttjandet av forskningsresultat och andra evidensbaserade metoder i rutin, och därmed förbättra 
kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården [3].  

Implementering anses i innovationsforskning som insatserna som görs efter ett beslut har fattats om 
att införa en innovation [4]. I Rogers diffusionsteori, är implementation inkluderad enligt följande 
beslutsordning: kunskap - övertalning - beslut - implementation - bekräftelse.  

En teori kan beskrivas som ett verktyg för att förstå och förklara ett fenomen. Att använda en teori 
underlättar förståelse av ett problem (t ex orsakerna till svårigheter att sprida vissa tekniker), vilket är 
viktigt för att uppnå bättre lösningar (t ex i form av strategier för förbättrad spridning). Teorier kan 
användas för att förutsäga och analysera hur och varför innovation och implementeringsprocesser 
lyckas och att identifiera vilka komponenter i de processerna som har störst påverkan på resultatet. 
Med hjälp av denna kunskap, det finns möjligheter att utveckla mer effektiva strategier för förbättrade 
resultat (t ex framgångsrika implementering av innovationer). 

Teorier har oftast högre ambitioner för att förklara ett fenomenets bakomliggande mekanismer medan 
modeller i implementeringsforskning används i stället för att planera än att förklara. Ramverk har ofta 
ett förklarande syfte, genom att peka på avgörande faktorer för som är viktiga för genomförandet och 
utvärderingen. 

Den svenska Trafikverket har beslutat att finansiera en demonstrator för utveckling av 
järnvägssystemet som kallas ePilot119 och drivs av Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet ger en 
unik möjlighet att i en kontrollerad miljö studera faktorer som har en effekt på om resultat 
implementeras från ett demonstratorprojekt inom järnvägssystemet tillsammans med 
samarbetsformer som gör det möjligt för forskningsbaserad kunskap att snabbare utnyttjas inom 
Trafikverket.  

Vid genomförande av ett projekt med många aktörer med olika mål och incitament på en avreglerad 
marknad, kommer det att finnas ett antal utmaningar för att finna lösningar på. 
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Några viktiga frågor är; 

• Varför är vissa teknologier svåra att sprida, finns några strategier för att förbättra spridningen, 
hur och varför implementationsprocesser lyckas eller inte? 

• Vilka är framgångsfaktorerna för att erhålla implementerbara resultat från ett 
forskningsprojekt inom järnväg? 

• Vilka incitament och förutsättningar som krävs för en framgångsrik implementation? 
• Vilka funktioner, roller och färdigheter behövs för att effektivt genomföra en implementering? 

I detta projekt kommer vi att fokusera på att ge indata till ett ramverk för att identifiera, beskriva och 
analysera betydelsen av olika faktorer som kan påverka resultatet för en implementering.  

Problemställningar som har lyfts fram i ePilot119 projektrapporter från delprojekt ”001 Nulägesanalys” 
samt ”004 Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på kraftmätning” beaktas och inkluderas 
i sammanställningen av faktorer. 

1.2 Mål 
Syftet med detta delprojekt har varit att prova implementering för slutanvändare samt initiera fortsatt 
arbete med implementering av ett resultat från ett delprojekt som har stor potential för att förbättra 
robusthet, driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och öka tillgängligheten för järnvägssystemet. 

Målet har varit att leverera en eMaintenance prototyp/demonstrator för hjulprofilslitage och slaghjul, 
för skarp drift som tillsammans med branschen successivt utvecklas, kvalitetssäkras så att rätt 
beslutstöd levereras i rätt tid, rätt format, till rätt mottagare för att kunna genomföra kvalitativt och 
kostnadseffektivt underhåll som är till gagn för hela järnvägssystemet.  Ett mål har även varit att 
beskriva vad som krävs för att användare av systemet operativt skall kunna nyttja lösningen. 

Mer specifika projektmål var: 

• Ökade förutsättningar för implementering av projektresultat i form av applikationer för 
trendning av hjulslitage och slaghjul. 

• Kvalitetssäkring av mätdata. 
• Upprättande av projektspecifikation fortsatt arbete t.ex. för en modul som automatiskt 

hämtar fordonsdata till eMaintenance moln tjänst (rullade kilometrar, underhållshistorik) från 
trafikoperatörens system. Att användas som underlag för start av ett nytt projekt och som ev. 
underlag för forsknings- och utvecklingsfinansiering.  

• Analys av vilka faktorer som påverkar en framgångsrik implementering. 
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2 Metod 
De metoder som har använts för att uppnå projektets mål är: 

• Intervjuer 
• Enkäter 
• Observationer 

Studien kommer att analysera hur resultaten från delprojektet implementeras och identifiera, beskriva 
och analysera betydelsen av olika faktorer för att framgångsrikt implementera resultaten. 

Deltagare i delprojektet har blivit ombedda att delta i intervjuer. De intervjuade har varit aktiva 
deltagare från delprojektet. En enkät har först skickats till de som skall intervjuas för att rangordna 
betydelsen av olika faktorer. Enkätfrågorna har konstruerats med avseende på tidigare kunskap från 
delprojekt 001 samt 003.  Intervjuerna har genomförts via telefon genom öppna frågor, vilket ger frihet 
för både intervjuare och den intervjuade att ställa följdfrågor och reagera mer fritt. En analys har gjorts 
av intervjuerna med syftet att identifiera fler faktorer som har en effekt på implementering av resultat. 
Baserat på enkäter, intervjuer och observationer inom delprojektet har analys och slutsatser gjorts.   
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3 Resultat och diskussion 
Detta kapitel beskriver utformningen av molntjänsten för beslutsstöd samt dess implementering i 
verksamheten. Kapitlet inkluderar även en analys över vilka faktorer som påverkar hur framgångsrik 
implementeringen blir i organisationen. 

3.1 Molntjänst 
För att kunna leverera ett effektivt beslutsstöd krävs en tjänst för insamling, kvalitetssäkring, 
sammanställning, analys och lagring av data. Det krävs även att en tillräcklig mängd historisk data finns 
att tillgå i analysen för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. 

Inom ePilotprojektet ”042 MeTra” har en molnbaserad tjänsteplattform tagits fram för 
järnvägsbranschen. Syftet ligger just i att erbjuda branschen en plattform där kvalitetssäkrad data finns 
tillgänglig för vidare analys och leverans som beslutsstöd. Förutom den kontinuerliga datainsamlingen 
finns även årsvis av historisk data att tillgå. Tillståndsdata som finns att tillgå inkluderar data från 
trafikverkets HotBox/HotWheel – detektorer och WILD-detektorer mellan Borlänge och ända upp till 
Vassijaure, samt en WheelView detektor i Sunderbyn och en spårkraftsmätare i Sävast. 

Då fokus på detta projekt ligger i implementering av tidigare resultat används tjänsteplattformen från 
MeTra och dess datalager som grund för den framtagna tjänsten inom detta projekt.  Även då projektet 
utgår från en befintlig tjänsteplattform så krävs en viss del utveckling för anpassning av 
beslutsstödsprofil. Detta innebär identifiering av beslutstödsbehov hos SJ Norrlandståg som 
implementeringen riktar sig åt. Då projektet avgränsar sig till enbart SJ Norrlandstågs RC-lok innebär 
detta mer specifikt beslutstödsbehov avseende dessa fordon. 

Utifrån SJ Norrlandstågs verksamhet och tillgänglig tillståndsdata fokuserade projektet främst på två 
applikationsanpassningar. En applikation för trendning av hjulprofildata samt en applikation för 
trendning av slaghjulskrafter. För att kunna leverera ett mer komplett beslutsstöd integrerades även 
underhållsdata från SJ Norrlandstågs underhållssystem FORD. 

3.1.1 Applikation för Trendning av mätdata från hjulprofildetektorn i Sunderbyn 
En viktig del i att kunna jobba mer förebyggande och tillståndsbaserat med hjulunderhåll är 
möjligheten att kontinuerligt kunna följa upp hjulprofilen och dess nedgradering. Detta kan göras med 
data från hjulprofildetektorn i Sunderbyn.  

Hjulprofildetektorn mäter profilen på alla passerande hjul med hjälp av laser och levererar därigenom 
flertalet mått enligt figur 3. Detektorn inkluderar även en axelräknare vilket medför att det är möjligt 
att följa profilmåttens utveckling på en specifik hjulplats i alla fordon då dessa kan identifieras med 
hjälp av RFID-taggar. Detta ger en bra spårbarhet, inte bara på fordonsnivå, utan även axelnivå. 

En begränsning gällande spårbarheten på data från hjulprofildetektorn i Sunderbyn är dock att den 
endast kan avläsa RFID-taggar av typen ATI och därav bara ett begränsat antal fordon. Då fordonen i 
detta projekt ej är utrustade med RFID-taggar av denna typ krävs det att den tekniska 
implementationen kan nyttja RFID-avläsningen från en närliggande detektor.  
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Trafikverkets hjulskadedetektorer kan läsa RFID-taggar av typen EVN som fordonen i detta projekt är 
utrustade med. En av dessa detektorer ligger lägligt placerad i närheten av hjulprofildetektorn och 
RFID-avläsningen på denna detektor används i detta fall för mappning av ID. För själva mappningen 
används datum, tid, tågets riktning, vagnens orientering, vagnens position, avläsningssida och 
axelräknaren för att dels säkerställa att rätt tågpassage mappas, men även att rätt hjul mappas in på 
rätt plats i rätt vagn. 

Med denna spårbarhet går det att tydligt följa alla parametrars utveckling med tiden i exempelvis en 
tidsserie. Ett exempel på hur rådatat ser ut kan ses i figur 4 där parametern FlangeHeight för ett enskilt 
hjul visualiseras.  

 

 

Utifrån dessa rådata är det sedan möjligt att ta fram prediktioner och beräkna estimat med hjälp av 
olika modeller. Genom estimatet kan osäkerheten i mätningar hanteras bättre och med hjälp av 
prediktionerna ges en bild av hur tidsserien kommer utvecklas framgent. 

Med all denna information kan användaren definiera olika gränsvärden för att skapa varningar i form 
av automatiskt utskickade mejl eller rapporter. Gränsvärdena kan definieras dels utifrån 
rådatamätvärden men även estimat, osäkerhetsgränser eller prediktiva värden. 

För att få en hanterlig mängd information att hantera blir alarm utifrån gränsvärden en viktig funktion. 
Detta ställer dock krav på väldefinierade gränsvärden som gör alarmen tillförlitliga. Alarm måste 
skickas ut så att eventuella åtgärder hinner vidtas men får samtidigt inte skickas ut för tidigt, eller för 
ofta, så att de börjar negligeras. För att säkerställa detta bör gränsvärden definieras ganska 
pragmatiskt med hänsyn till verksamheten och baseras på erfarenhet och fakta. 

Figur 4 - FlangeHeight tidsserie för ett hjul Figur 5 - FlangeHeight tidsserie med estimat och 
prediktion 
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I detta projekt har inga alarm definierats då projektperioden varit så kort. Informationen har dock 
funnits att tillgå via webbportalen vilken kräver en mer manuell användning. Där har användarna haft 
tillgång till all data och kunnat överblicka trender samt fått se exempel på hur visualiseringar kan se ut.  

3.1.2 Applikation för Trending slaghjulskrafter (peakkvärden) från slaghjuldetektorer 
Förutom slitage på hjulprofilen är olika typer av hjulskador en vanlig orsak till hjulunderhåll. Exempel 
på dessa skador är krossår, som uppstår via rullkontaktutmattning, och hjulplattor. 

Trafikverket, som infrastrukturägare, har investerat i slaghjulsdetektorer där de genom slaghjulskrafter 
kan upptäcka vissa hjulskador. Detta eftersom hjul med hjulskador tenderar att generera högre krafter. 
Genom att definiera säkerhetsgränsvärden är det då möjligt att skicka ut varningar till tåg med 
utmärkande höga krafter och eventuellt stoppa dessa fordon. 

Precis som med data från hjulprofildetektorn är det genom spårbarhet möjligt att följa enskilda 
hjulpositioners kraftutveckling med tiden. Detta gör det möjligt att analysera förloppen som leder till 
höga värden i försök att identifiera återkommande trender. På så vis finns det goda förutsättningar för 
att kunna förutspå dessa framgent.  

Svårigheten här ligger, precis som tidigare, i att definiera gränsvärden för avvikelser. Det 
karakteristiska för trender som leder till höga peakvärden är att de är oftast är väldigt snabbt 
uppkommande. Detta skiljer sig en del från exempelvis hjulprofiltrenderna, som kan ses som ganska 
långsamma, och ställer därav högre krav på hanteringen. Här är det möjligt att tänka sig att amplituden 
kanske rent av inte skall vara i fokus utan snarare trendens hastighet eller acceleration. Vilket ger än 
mer möjligheter för användaren. 

Även här har projektet avgränsats från att specificera enskilda gränsvärden och alarm på grund av 
projektets omfattning. Fokus har istället lagts på att lyfta fram exempel på visualiseringar, existerande 
information och hur alarm skulle kunna definieras av detta.  

All tillståndsdata och alla trender har funnits att tillgå SJ under projektet men har krävt en manuell 
övervakning. På så vis har data funnits nära verksamheten och användaren har själv fått bedöma 
avvikelser och dess karaktär samt om det funnits resurser att gå vidare och följa upp samt kolla detta 
mot övriga data i verksamheten. 

Då projektet avgränsades till att endast följa en liten mängd fordon, 14 stycken, är denna metod 
hanterbar. För en hel flotta blir det än viktigare att minska den manuella hanteringen och istället lyfta 
fram avvikelser. 

Under projektet har SJ följt loken och dess trender dagligen, även om det skett manuellt. Trots att 
projektet varit kort har två lok plockats ut manuellt av underhållsplanerare för vidare inspektion. Dessa 
uttag har baserats på prognostiska trender för peakvärden från hjulskadedetektorer som kontinuerligt 
fås fram av tjänsten. 

Lok 1324 planerades in för svarvning efter att trenden följts en tid och såg ut att indikera en ökning 
gällande peak-krafter. Enligt svarvprotokollet gick det då att se runtomgående kross på alla axlar. En 
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ordinarie underhållsåtgärd i form av en tillsyn synkades med detta uttag som gjorde att lokets 
bortovaro från trafiken endast blev 12 timmar. 

Även ett annat lok av samma typ med benämningen 1336 plockades ut efter att trenderna följts en tid. 
Detta lok fick lite längre ledtid men är ändå en indikation på att de prognostiska trenderna ger rätt 
förutsättningar att jobba mer förebyggande. Dessa två uttag kan inte ensamma validera och räkna hem 
metoden, de är dock ett bevis på att detta är ett steg i rätt riktning för att jobba mer med tillståndsdata. 

3.1.3 Implementeringen av delprojektets resultat 
Idag hämtar SJ information från FORD (underhållssystemet) för planering av underhållsåtgärder.  
Arbetsgången efter ett varningslarm från en hjulskadedetektor för fordon i Ford är enligt följande 
(enligt SJM 37/16 [5]): 

1. Ett varningslarm (underhållslarm) om att ett gränsvärde har uppnåtts skickas från Trafikverkets 
hjulskadedetektor till tågklarerare och till e-postadress detektor.fordon@sj.se.  

2. Tågklarerare på Trafikverkets driftledningscentral underrättar föraren om sida och 
ordningsnummer för den axel som larmet avser, räknat i färdriktningen från tågets början.  

3. För varningslarm gäller följande för föraren: Föraren ska meddela Tekniskt driftstöd de uppgifter 
som tågklareraren lämnat om varningslarmet och informera hur fordonet är vänt gentemot 
färdriktningen. För lokomotiv bör föraren ta hjälp av ombordpersonalen för att konstatera hur 
fordonet är vänt innan samtalet till Tekniskt driftstöd. Se även SJF 010.15.1.  

4. Tekniskt driftstöd ska därefter aktivera följande Splitåtgärd i transaktion LFBO enligt instruktion.  

Idag används kilometerbaserat underhåll där t ex frekvensen av kontrolltillfällen för Rc6-lok, 
kontrollintervall "Tillsyn" är 7000km. I detta delprojekt är tanken att genom att gå från 
kilometerbaserat underhåll till tillståndsbaserat underhåll kunna upptäcka begynnande hjulskador för 
att planera underhållsåtgärder på ett effektivare sätt och undvika stoppande fel.  

Under projektet diskuterade deltagarna rutiner kring beslutsstödsinformation och eventuell påverkan 
på nuvarande arbetssätt och rutiner. Det man kom fram till var att SJ inte behöver uppdatera befintliga 
rutiner då lokförarna kommer att använda verktyget som stöd och det åsidosätter inget annat. Inget 
larm av traditionellt slag kommer från verktyget.  Verktyget kommer att användas för att se om något 
mer ska kontrolleras då loket är inbokat i verkstan eller om loket klarar sig till nästa gång det ska in. 

Verktyget kan ge en prognostisering av när hjulunderhåll ska utföras. Man vill ha ett mail från verktyget 
när ett lok passerar ett visst gränsvärde och det kan innehålla följande: 

- Prognostiserat antal km kvar till svarvning behövs, per axel 
- Prognostiserat antal km kvar till ett värde uppnår en säkerhetskritisk nivå, per axel 
- Typ av skada (dålig hjulprofil, hjulplatta, kross) 
- Datum, tid, individ osv. 

Att kunna kontrollera hjulens status inför att någon annan underhållsåtgärd ska genomföras ser 
planerarna som en bonus och man vill hellre ha ett prognostiserat antal km att kunna utgå ifrån. 
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Alla tre underhållsplanerare som har varit involverade i framtagningsprocessen har normalt så pass 
mycket att göra att de inte hinner följa upp fordonen själva, därför kommer en person att svara för att 
kontrollera trender och agera utifrån det. 

Alla tre planerare var dock intresserade av verktyget för att kunna titta i det, men man gjorde 
bedömningen att man som underhållsplanerare inte har tillräcklig kunskap att själv kunna bedöma 
mätvärden, därav funktionen med mailet. 

Under testperioden vill man testa att trendanalyser ger ett adekvat svar och att den fungerar genom 
att jämföra prognosticerade värden med i verkstan uppmätta värden.  

Flödesschema vid arbete med verktyget:  

1. Mail går till underhållsplanerare (med ovanstående information) 
2. Underhållsplaneraren planerar in loket för svarvning av hjulet, samt hjulmätning efter förlöpt 

antal km enligt mailet. Skada registreras i FORD att loket planeras för förebyggande 
hjulsvarvning, hjulmätning och datum. 

3. Loket svarvas och mäts, resultatet skrivs in i FORD 
4. Loket tas återigen i trafik 
5. Vid nytt mail och prognostisering upprepas förfarandet enligt ovan. 

Alarm från 
beslutsstödstjänst

Planera in loket för 
svarvning/hjulmätning. 
Skada registreras I ford 

som förebyggande 
svarvning.

Loket svarvas och 
mäts. Resultat 

registreras I FORD.
Loket återtas I trafik Klart!

 

Figur 6 – Flödesschema vid alarm från beslutstödstjänst 

 

3.2 Faktorer som påverkar en framgångsrik implementering 
Fallstudien visade på ett antal faktorer som har betydelse för att uppnå målen för delprojektet. Dessa 
faktorer kan ha en betydande inverkan på implementering av resultaten. 

En implementering kan kräva att befintlig organisation behöver ställa om organisationen för ett nytt 
arbetssätt.  I detta delprojekt har kravbilden tagits fram i samråd med slutanvändarna där det är viktigt 
att informationen är hanterbar, annars är verktyget för tidskrävande att använda. Valet av de 
potentiella mottagarna för att utvärdera verktyget var desamma som de som har ansvar för att inleda 
inspektion och underhållsåtgärder. I denna del av projektet fokuserar man på att bygga kunskap om 
att kunna ta beslut baserat på verktyget. Om allt är tryggt och korrekt kan man låta planeringsförslag 
genereras automatiskt i underhållssystemet. Fokus har varit på att användarna skall anpassa verktyget 
för att komplettera nuvarande rutiner. 

Deltagarna gjorde en teoretisk analys av nytta, risker samt kostnader som implementeringen för med 
sig. Den nytta som SJ ser med den i projektet framtagna lösningen är i form av möjligheter att få tidiga 
varningar på begynnande fel genom att kunna titta på trender. Verktyget kan skicka en indikation om 
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detta på en enkel nivå så att man kan vara proaktiva i sina åtgärder och ha en mer rationell planering. 
Genom att räkna på kostnad för stoppande fel och se möjligheterna att förhindra detta som en 
kostnadsbesparing är det lätt att räkna hem den framtagna lösningen. SJ ser ingen risk med att använda 
lösningen då det inte påverkar trafiksäkerheten. Dessutom kontrolleras prognoserna med verkliga 
uttag för att säkerställa tillförlitligheten. Tjänsterna har i projektet inte förpackats och prissatts så 
exakta kostnader finns inte. Det är viktigt att prioritera och värdera vilka nya lösningar man vill ha samt 
att man tittar på effekter, funktioner och nyttor samt ta fram en implementeringsplan. 

Incitamentet för datadelning är att det måste ge en nytta för den egna verksamheten. Speciellt i 
slimmade organisationer kan det vara svårt att prioritera uppdrag som enbart ger nytta för annan 
part. 

Om det är en ny mätutrustning på tåg som ska vara fastskruvad i boogien måste en 
säkerhetsbedömning göras och detta är ett större jobb. Om det är RFID-taggar behövs ingen 
säkerhetsbedömning göras då det är mindre objekt. Vid filmning från tåg gör man en riskbedömning 
angående påverkan i förarmiljön. Då ett beslutsstöd används som en rådgivande funktion påverkas 
inte säkerheten och detta gör att lösningen i detta delprojekt är enklare att implementera. 

Mer generella men mycket viktiga faktorer som kan påverka en implementering som upptäcktes i 
fallstudien och är baserade på enkäten och intervjuer är: 

• Innovationens komplexitet påverkar hur svår den är att implementera.  
• Yttre faktorer som att användarnas behov är korrekt kända och prioriteras förenklar 

möjligheterna att implementera en innovation. Det är viktigt att personer med bra kunskap 
om verksamheten är involverade i implementeringsprojektet.  

• Inre faktorer som är betydande är att det är ett gynnsamt implementationsklimat där 
organisationens mål är kända och man har ett klimat för lärande dvs en positiv 
förändringskultur. Organisationen bör ha en beredskap för implementering och ha 
tillgängliga resurser. 

• För de individer som skall implementera en innovation är det viktigt att man har fått skaffa 
nog med kunskaper och övertygelser angående innovationen, att man har fått ställa 
kontrollfrågor för att genom detta hitta en övertygelse och bevis för att man tror att det kan 
fungera. 

• För att få en lyckad implementeringsprocess är det bra att skapa engagemang genom 
formellt utse interna implementeringsledare. Någon som samordnar och driver, speciellt om 
det berör flera grupper av användare. 

Nästa steg är att föreslå ett stödjande ramverk för implementering av innovationer på järnväg för att 
undvika att fastna på de identifierade faktorerna. Ramverket för implementering av innovationer 
kommer att konstrueras baserat på inom andra områden väl testade ramverk.  
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4 Förslag på fortsatt arbete 
Upprättande av projektspecifikation fortsatt arbete t.ex. för en modul som automatiskt hämtar 
fordonsdata till eMaintenance moln tjänst (rullade kilometrar, underhållshistorik) från 
trafikoperatörens system. Att användas som underlag gör bildande av nytt konsortium och som ev. 
underlag för en ansökning av medel för forsknings- och utvecklingsfinansiering. Delprojektet 
överlämnar en projektrapport, en slutrapport och en projektspecifikation som kan användas för vidare 
utveckling och användas som underlag för sökning av separat finansiering, t.ex. från BVFF Bana Väg 
För Framtiden eller Vinnova. 

Under projektet har 12 lok följts manuellt främst med fokus på peak-krafter från 
hjulskadedetektorerna. I en fortsättning skulle denna uppföljning dels försöka automatiseras men även 
bli mer kompletterande. Detta genom att exempelvis försöka definiera gränsvärden som kunde skapa 
varningslarm och även inkludera fler datatyper än enbart peak-värden från hjulskadedetektorerna. Ett 
mer konkret förslag på fortsättning har formulerats enligt följande : 

• Fortsätt följa dessa 12 lok dagligen 
• Sätt ett gränsvärde i programvaran, ett mail skickas vid uppnått gränsvärde 
• Fortsatta studier av WheelFlangeHeight och WheelFlangeThickness och hur dessa värden 

påverkar utfallet från hjulskadedetektorerna och koppla detta till exakt svarvbehov. 
• Utöka populationen från 12 lok till att omfatta även samtliga SJs vagnar, dock krävs att 

gränsvärdesfunktionen är i drift, då det blir ogörligt att manuellt följa varje vagn. 
• Prova metoden som beskrivits ovan på ett lok 
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1 Övergripande sammanfattning 
Projektet ska utvärdera om det med infraröd kamerateknik går att tillståndsbedöma spårväxlar. Att ha 

god kännedom om tillståndet hos spårväxlarna är viktigt för att kunna utföra planerat underhåll och 

även för att kunna utföra korrekta åtgärder under vintersäsongen. Det visade sig vara möjligt att med 

värmekamera detektera funktion hos värmeelement och även bedöma hur väl dessa element ligger an 

mot rälen. Element med delvis funktion och element som inte ligger an ordentligt kan inte detekteras 

med Trafikverkets nya ÖVV system, medan en metod baserad på värmekamerateknologi kan göra det. 
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 

detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 

kunskap i detta arbete: 

 Rikard Granström, Trafikverket

 Tore Nilsson, Trafikverket

 Dan Eriksson, Trafikverket

 Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket
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2 Inledning 
Projektet har till syfte att visa på nya möjligheter att lösa järnvägens tillgänglighetsproblem rörande 

spårväxlar under vinterförhållanden. Genom att utnyttja ny teknik i forma av värmekameror kan 

växelvärmesystemens tillstånd bedömas på ett helt annat sätt än tidigare. Det förväntas att tekniken 

kan leda till minskade underhållskostnader och ökad tillgänglighet. 

2.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är ett forskningsprojekt som genomförts där infraröd kamerateknologi 

utnyttjats för att hitta is och snö på vägar [1] samt hur infraröda värmekameror kan användas för att 

förbättra vinterväghållningen [2]. Denna teknik har visat på stort intresse från Trafikverket för 

vägtrafik, och för spårbunden trafik har det visats ett intresse för infraröd värmekamerateknik. 

Eftersom det finns en gedigen forskarkompetens bakom infraröd kamerateknik så har det inletts ett 

arbete med att undersöka växelvärme med IR värmekamera. 

2.2 Mål 
Målet är att utprova ett system som utgör underlag för en prototyplösning som kan ge stöd för bättre 

underhållsbeslut med avseende på tid, pengar och miljö. Värdet av projektets slutresultat rör sig om 

besparingar inom drift och underhåll samt energiförbrukning hos spårväxelvärme. 

Stefan Jonsson, Trafikverket 2017-03-15 
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3 Metod 
Från det tidigare forskningsarbetet [1] med IR kameror har det visat sig vara möjligt att mycket exakt, 

inom tiondels grader, se skillnad mellan olika temperaturer på vägytor [2]. Denna teknik bör kunna 

användas för att bedöma om växelvärmen fungerar och om enskilda värmeelement är uppvärmda. 

Genom att utföra fälttester vid några olika växlar bör det gå att få ett underlag för att kunna bedöma 

om tekniken är tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas i större skala. 

Efter samråd med Trafikverket bedömdes växel 661, 626, 621, 611 i Boden och växel 1 eller 6 i 

Sävastklinten lämpliga för fälttester. 

IR bilderna samlades in med en FLIR A320 värmekamera som strömförsörjdes via ett externt batteri. 

FLIR kameran anslöts med en nätverkskabel direkt mot en PC för insamling av bilder. Insamlingen av 

bilder gjordes via programmet ThermaCAM Researcher. I programmet ThermaCAM Reasearcher går 

det även att detaljstudera bilder med avseende på temperaturer och ändra temperaturskalorna. De 

filmer som bifogas rapporten är genererade med detta verktyg. 

Stefan Jonsson, Trafikverket 2017-03-15 
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4 Resultat 
Resultaten visar att det går att på ett enkelt och smidigt sätt bestämma om värmeelementen är 

fungerande eller inte. Det visade sig att ca 40 % av växlarna som var genomgångna och skulle vara fullt 

fungerande inför säsongen hade defekta värmeelement. En simulerad fordonsmonterad utrustning 

visade också att det skulle vara möjligt att tillståndsbedöma växelvärmen från servicefordon. 

Figur 1. Sävastklinten, bild tagen mot söder. Varma områden syns tydligt i bilden. Notera skalan till 

höger som anger vilka färger som motsvarar vilka temperaturer. I programmet ThermaCAM 

Researcher går det att ändra denna skala och detaljstudera bilderna och temperaturerna. 

Omgivningsparametrar som t.ex. emissivitet, temperatur och luftfuktighet påverkar absolutvärdet, 

och dessa omgivningsparametrar kan justeras i programmet. För detta projekt behövs inte 

absolutmätning av temperatur varför dessa parametrar inte behöver optimeras. 
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Figur 2. Sävastklinten mot norr. Här är en del av ett värmeelement kallt, se till vänster i bild utefter 

rälen och vid personen på nästa bild 

Figur 3. Sävastklinten mot norr, del av element kallt vid personen på bild. 
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Figur 4. Sävastklinten, bild tagen mot nordväst, bilden visar kall räl där värmeelementet är trasigt. 

Figur 5. Sävastklinten, bilden visar ett varmt element men kall räl vilket indikerar dålig anliggning av 

värmeelementet mot rälen. Dålig anliggning kunde också konstateras vid närmare granskning. 
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Figur 6. Sävastklinten, Här visas ett värmeelementet som har bra anliggning mot rälen och 

temperaturen på värmeelement och räl i nära densamma 

Figur 7. Sävastklinten, här ses att elementen inte är uppvärmda direkt vid böjen 
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Figur 8. Sävastklinten, Personen pekar på tungan där värme överförs mellan räl och tunga. Här går det 

inte att särskilja värme som kommer från från räl och tunga då växel ligger i läge mot varandra.  

Figur 9. Sävastklinten, Här är växel-tunga i annat läge där tungan inte ligger mot rälen och här syns 

värmeelementet tydligt. För att kunna studera värmeelementen måste växeln ligga i ett sådant läge 

att värmeelementen skiljs åt för räl och tunga 
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Figur 10. Bodens bangård, Här syns induktionsvärme i drift. Värmen som utstrålas från 

induktionsvärmarna syns tydligt. 

Figur 11. Bodens bangård, Här visas ett värmeelement som endast fungerar till hälften. Vid personen 

upphör värmen och resten av samma element är kallt. 
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Figur 12. Bodens bangård, Fungerande induktionsplattor syns till vänster i bild. Till höger fungerar inte 

induktionsplattforna p.g.a. elektriskt fel som orsakar att säkringen löser ut. 

Figur 13. Bodens bangård, samma växel som ovan fast med växel i annat läge. Här syns inte 

värmeelementet till höger i bild. 
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Figur 14. Bodens bangård, växel i läge 1. Till vänster i bild är ej fungerande induktionsvärme 

Figur 15. Bodens bangård, samma bild som ovan men växel i läge 2. Till vänster i bild är ej fungerande 

induktionsvärme. 
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5 Diskussioner 
Delvis fungerande element och element som inte ligger an ordentligt mot rälen kan identifieras med 

värmekamera. Element som ligger mellan växlande räl går inte att undersöka förrän växel ändrar läge. 

Det innebär att för en fullständig undersökning av växeln måste växeln manövreras så att alla 

värmeelement blir synliga. För att på ett tillfredsställande sätt kunna bedöma tillståndet hos 

värmeelementen måste växelvärmen slås på några timmar innan undersökningen skall genomföras, 

även om en temperaturökning hos växeln kan ses inom ett tiotal minuter efter påslag.  

Jämfört med den gängse metoden att ohm-mäta och isolationsprova varje enskilt värmeelement går 

det mycket snabbare och enklare att utföra en kontroll med värmekamera. Speciellt vintertid då det 

är mycket omständigt att skruva upp apparatlådor och lossa kablar för att kunna göra en traditionell 

tillståndskontroll av varje element. Med värmekamera går det därför att utföra en snabb och effektiv 

tillståndskontroll av växelvärmen även vintertid. Med tanke på att det upptäcktes fel på ungefär 40 % 

av de undersökta växlarna som var genomgångna och skulle vara fullt fungerande inses det att den 

nuvarande metoden behöver kompletteras med t.ex. en värmekameralösning. 

De försök som gjordes med att simulera en fordonsmonterad utrustning visar att det bör gå att 

montera utrustningen på ett servicefordon. Dessa tester är bifogade rapporten som separata avi-filer. 

Det är att föredra montage på servicefordon före montage på ordinarie tåg eftersom växlarna kan 

behöva manövreras för att få en fullständig bild över växelvärmestatusen. Ett servicefordon kan även 

köra flera gånger över växeln med olika hastighet för att genomföra kompletterande mätningar. Ett 

fortsatt arbete där fordonsmonterad utrustning utnyttjas är av intresse från representanter från 

Trafikverket. 

Stefan Jonsson, Trafikverket 2017-03-15 
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6 Sammanfattning 
Resultaten visar att det är möjligt att utnyttja ny teknik i form av värmekameror för att erhålla ny och 

tidigare detekterbar information om växelvärmens status. Det gäller framförallt värmeelement som 

har delvis funktion och värmeelement som inte har tillräcklig anliggning mot rälen. Dessa problem kan 

inte detekteras med det nya växelvärmestyrsystemet ÖVV, utan ny teknik bör införas. Stora 

besparingar i tågtrafiken förväntas, eftersom serviceåtgärder kan genomföras effektivare och växlarna 

får därmed en tillförlitligare funktion. 

Stefan Jonsson, Trafikverket 2017-03-15 



Dokumentnr 

eP119-053-2016-100 
Projekttitel 
Växelövervakning 

Författare 

Patrik Jonsson, Combitech 
Datum 

2016-12-05 
Spridning 

ePilot119 
Godkänt av Godk. Datum Sida 

17 (18) 

7 Förslag på fortsatt arbete 
Eftersom det visades sig vara enkelt att utföra mätningarna med värmekamera samt att det gick att 

hitta fel som annars inte kunnat hittas med traditionella mättekniker bör fortsatt arbete med tekniken 

genomföras. 

Det finns kopplingar till andra delprojekt som använder kamerateknik som bör följas upp ytterligare i 

fortsatt arbete, ”006 OH-kamera” och ”012 Spårväxelunderhåll”, ”028 Molnlösning”, ”följa-projektet 

Växelvärme med isolering (Sweco)” samt examensarbete inom CBM LAB vid LTU. 

Trafikverket ser gärna fortsatt arbete med utvärdering av tekniken med värmekamera för bl.a. 

fordonsmonterad utrustning. Mer avancerade algoritmer för bildanalys och detektion bör också 

studeras och testas på fältsystem 

Stefan Jonsson, Trafikverket 2017-03-15 
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1 Övergripande sammanfattning 
Syftet är att utveckla GIS-baserad lösning för att inventera järnvägssträcka med avseende på riskobjekt 

i spårets närområde.  

Leveranserna är en GIS-lösning för inventering av spårets närområde med avseende på riskobjekt vid 

urspårning samt ett PM som beskriver lösningen. Lösningen möjliggör en effektiv och ändamålsenlig 

inventering av järnvägssträcka med avseende på riskobjekt vid urspårning. Lösningen kan användas av 

Trafikverket och andra intressenter vid beslut av t ex projektering, underhåll, reinvestering, investering 

etc. 

Det nya arbetssättet för riskbedömning beaktar inte enbart sannolikheten för urspårning (baserat på 

t.ex. anläggningens tillstånd och trafikering) utan även spårets närområde, vilket även inkluderar

konsekvenserna vid en urspårning. Detta ger en mer relevant riskbedömning (sannolikhet och

konsekvens) för prioritering av åtgärder i anläggningen.

Värde för intressenter är huvudsakligen att: 

• Lösningen möjliggör en praktisk tillämpning av utvecklat arbetssätt för riskbedömning av

konsekvenser vid urspårning.

• I dagsläget krävs en inventering via banfilmer eller förflyttning längs med vald

järnvägssträcka, vilket är tids- och resurskrävande vid en bred implementering.
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot119 för finansiellt stöd som möjliggjort genomförandet av 

detta arbete. 
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2 Inledning 
Syftet med detta dokument är att komplettera den formella slutrapporten för projektet ”GIS-baserad 

riskinventering av järnvägssträcka” (eP119-054-2016-117).  

2.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är behovet av att utveckla befintligt stöd till riskbaserad prioritering av 

åtgärder inom underhåll och trafikledning för att vidmakthålla trafiksäkerhet på vald järnvägssträcka 

med avseende på konsekvenser vid urspårning. Behovet av utveckling kan beskrivas genom en 

jämförelse mellan ÄR- och BÖR-läget.  

ÄR-läge: person som sitter och tittar på banfilmer eller åker utmed banan för att inventera spårets 

närområde med avseende på objekt som kan påverka konsekvenserna vid urspårning. Detta tar mycket 

tid (flera dagar per stråk), riskerar att påverkas av subjektivitet och är svårt att uppdatera. Dessutom 

är banfilmerna av minskande kvalitet för en bedömning då mätvagnarna huvudsakligen måste åka 

nattetid på grund av bristande spårkapacitet. 

BÖR-läge: automatiserad inventering via GIS-lösning sparar tid, ger en standardiserad bedömning och 

kan uppdateras automatiskt vid förändringar i indata. 

2.2 Mål 
Projektets mål enligt Projektspecifikationen är 

• MS1: Utveckling av metodik för att bl a kunna koppla risksträcka som skapas utifrån den

längd som riskbedömningen har enligt järnvägens kilometertavla-system. (M1-M2)

• MS2: App i ArcGIS (M2-M5)

• MS3: Webbapp (M3-M5)

• MS4: Dokumentation avseende implementerade app:ar samt slutrapport (M2-M5)
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3 Metod 
Genom att använda fastighetskartan och analysera olika lager i ett GIS-system istället för att studera 

filmer från sträckan kan riskanalys längs med järnvägsspåren effektiviseras och kvalitetssäkras.  I 

fastighetskartan finns den information som behövs för att göra närhetsanalys för de aktuella lagren, 

det leder till en högre kvalité på mätningar från spåret. I detta projekt har byggnads- och vatten-lager 

används men andra lager kan läggas till enkelt i det färdiga verktyget. 

Som arbetsredskap för att uppnå projektets mål med att få fram en metod för att effektivisera 

framtagandet av risker längs järnvägen användes i huvudsak ArcGIS. I ArcGIS finns färdiga 

analysfunktioner för att räkna ut företeelser längs ett nätverk. ArcGis kan beräkna var och hur långt 

ifrån spåret en företeelse, som t.ex. byggnader är och det går också att räkna ut vilken sida företeelsen 

ligger på. 

För att kombinera den data som BIS levererar med data från fastighetskartan och sedan använda data 

enligt den tidigare utvecklade riskmodellen behöver företeelser läggas ihop med BIS-data. För att 

uppnå det på ett automatiskt sätt behöver den ursprungliga filen i CSV-format från BIS bearbetas i ett 

script i ArcGIS. Scriptet gör all analys och lägger till de nya företeelserna med data i filen. Analysen 

lägger också till fält för att kunna identifiera varje händelse i förhållande till spåret. Den resulterande 

filen går sedan att använda i Excel enligt tidigare riskuträkningsrutin.  Risk som den analysen ger kan 

sedan återkopplas till en geometrisk fil över spåret. Spårfilen är en separat fil som sparas när scriptet 

körs. När återkopplingen är gjord kan riskresultatet visualiseras på en karta genom denna spårfil för 

den aktuella sträckan.  

Genom att lägg till riskerna till spårfilen och sedan spara den till ett format som kan presenteras på ett 

enkelt sätt kan informationen läggas in i ett webbaserat presentationsverktyg så att riskerna längs den 

aktuella bandelen kan visualiseras på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. 
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4 Resultat 
I projektet har skapats ett verktyg i ArcGIS (version 10.3) för att använda t.ex. fastighetskartan för att 

räkna ut olika företeelser som vatten och byggnader längs en bandel och lägga in dem som ytterligare 

data i den csv-tabell som tas ut från BIS för att göra en riskanalys. Det innebär att det blir ett relativt 

automatiserat sätt att lägga till dessa företeelser. 

För att presentera resultaten längs en järnvägssträcka kan riksresultaten återkopplas till sträckan i 

ArcGIS. Sedan kan en presentationsfil göras för att presentera filen i ett webbaserat gränssnitt. 

4.1 Resultat: Verktyg i ArcGIS 
Verktyget som skapats är ett verktyg i ArcGIS i form av ett script som utför beräkningar och skriver 

företeelser längs en bandel till en tabell. Den bakomliggande funktionaliteten är ett script som 

utnyttjar geoprocesser i ArcGIS för att uppnå målet. Scriptet läser indatafiler och gör analysen utifrån 

bestämda parametrar som antingen matas in i verktyget eller så används de standardinställningar som 

ligger i scriptet. Resultatet är en uppdaterad CSV-fil där företeelserna är inlagda bland de företeelser 

som är uttagna från BIS. I resultatet finns också idn som går att koppla tillbaka på en geometrisk spårfil 

för att visualisera riskerna längs med spåret. 

4.2 Resultat: Skapa presentationsfil 
När riskanalysen är gjord kan resultatet återkopplas till den geometriska spårfilen som finns från 

riskverktyget i ArcGIS. Genom att lägga ihop risken för varje företeelse genom de unika idn som varje 

rad har kan resultatet sedan visualiseras på spårfilen genom att använda standardverktyget ”Make 

Route Event Layer” i ArcGIS eller ”Display route events”. Efter det kan en jsonfil exporteras som 

används för presentation i den webbaserade kartan. 

4.3 Resultat: Presentation av risk i webbaserad karta 
När analysen är gjord och resultatet finns exporterat i en presentationsfil är nästa steg att visualisera 

detta på ett lättöverskådligt sätt för användarna. Förutom själva visualiseringen ingår en viss 

interaktion där användaren dels ska kunna klicka på objekt för att se mer objektinfo men användaren 

ska även kunna välja vilken typ av information som visualiseras. 

För att användaren ska kunna välja vilken information som visualiseras delas spårnätet och dess 

information upp i olika lager. Ett lager består av hela spårnätet utan ytterligare information men sedan 

på detta kan ytterligare lager läggas för att visualisera exempelvis risknivån för godståg eller persontåg 

i reducerad eller ej reducerad hastighet. Användaren kan sedan under inställningar i sidomenyn välja 

vilken information denne vill se, se figur 1 nedan.  
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1 – Alternativ för visualisering. 

Användaren kan även klicka på spåret för att få upp information om just det riskobjektet. 

Informationen om objektet är i detta fall begränsad till informationen som finns tillgänglig via 

presentationsfilen. Detta då ingen ytterligare information lagts till. I Figur 2 visas ett exempel på vilken 

information som visas när användaren klickar på spåret. 

2 – Objektinfo när användaren klickar på ett objekt. 
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5 Diskussioner 
Projektets slutresultat kan sammanfattas i två delar: 

 Ett verktyg i ArcGIS som tillhandahåller funktionalitet enligt specifikation med tillhörande

dokumentation som beskriver implementationen i ArcGIS.

 En molnbaserad webb-app som demonstrerar vissa av de funktioner som har implementerats

i ArcGIS-verktyget med tillhörande dokumentation som beskriver implementationen i webb-

appen.

5.1 Diskussion avseende Verktyg i ArcGIS 
Under projektets gång har mycket tid lagts på att få till en någorlunda korrekt beräkning av längderna 

längs spåren. Systemet med kilometertavlor och meter innebär att det kan finnas längre sträckor än 

1000m på en kilometer. Den ursprungliga riskuträkningen tog inte hänsyn till detta. Där lades 

metersträckan ihop med kilometertalet. Därför kan det uppstå felaktigheter i beräkningarna av 

risksträckan. I det verktyg som utvecklades delas bansträckan in i sträckor utifrån kilometersystemet 

och däremellan kan det vara olika långt. Det innebär att en mer korrekt bedömning av läget längs med 

spåret kan göras i analysen. 

Först var målet att göra analysen i ArcGIS modelbuilder. Dock visade det sig att det blev problem att 

lägga ihop alla steg som behövdes. Därför valdes att göra analysen genom att skriva ett script i 

programmeringsspråket python. Det scriptet är kopplad till ett verktyg med grafiskt gränssnitt för att 

bestämma indata och parametrar. 

Under projektet gjordes också en del arbete i programmet FME. Dock valdes ArcGIS eftersom det där 

finns färdiga verktyg för att göra så kallad linjär referering. 

Verktyget har utvecklats utifrån de CSV-filer som funnits som exempel från Trafikverket. Om det sker 

förändringar i dessa som t.ex. att de kolumnrubriker som används i beräkningar ändras så måste också 

själva scriptet uppdateras. 

Under utvecklingen av verktyget gjordes en del upptäckter, t.ex. är det risk att företeelser missas då 

de ligger mellan två linjesegment. Därför sker den delen av analysen som hanterar lokalisering utmed 

spåret på ett hopslaget nätverk med endast ett segment. Men när företeelserna sedan läggs in längs 

sträckan så används ett nätverk där kilometerindelningen finns. 

5.2 Diskussion avseende resultat: Skapa presentationsfil 
För att återkoppla riskresultat till den geometriska spårfilen och presentera risken behövs manuell 

hantering. Det måste t.ex. förändras värden i riskexcelen så att nya riskberäkningar kan göras för andra 

hastighetsklasser. Det innebär att informationen måste kopieras över i omgångar till en ny excel som i 

sin tur kan kopplas på den geometriska spårfilen och visa risken. När den filen är färdig så kan en geo-

json-fil exporteras via verktyget ”Features to json” i ArcGIS. Json-filen kan sedan användas för 

presentation på den webbaserade kartan. 
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5.3 Diskussion avseende resultat: Presentation av risk i webbaserad karta 
Då projektet var avgränsat till ett fåtal bandelar har inte denna visualiseringsmetod blivit riktigt testad 

vad gäller prestanda ännu. Det är möjligt att viss förändring i implementationen måste ske då fler 

bandelar inkluderas. I detta projekt var detta dock inget krav då fokus låg på visualiseringen och inte 

prestandan. Gällande utformning och presentationen finns det även fler anpassningar att göra. Genom 

att demonstrera den webbaserade kartjänsten för en potentiell användare skulle en bättre bild av de 

slutgiltiga behoven fås fram.  
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6 Sammanfattning 
Den kompetensutveckling som har ägt rum i Trafikverket är huvudsakligen kopplat till kombinationen 

av riskhantering och GIS. Både vad avser inventering av riskobjekt och presentation av risknivåer. Detta 

underlättar den fortsatta tillämpningen och utvecklingen av riskbaserad bedömning avseende risken 

för urspårning på grund av infrastrukturfel. Orsaksmodelleringen förvaltas av Verksamhetsområde 

Underhåll medan konsekvensmodelleringen bör förvaltas av Verksamhetsområde Planering. 

Deltagande parter utanför Trafikverket har fått en ökad insikt om riskhantering och dess tillämpning 

inom järnväg.  

Framtaget verktyg förvaltas som demonstrator vid eMaintenance LAB. Fortsatt utveckling bedrivs i 

projektform. Övriga deltagande parter får använda resultatet i enlighet med upprättat avtal.  

Projektgruppen har haft en bra sammansättning där deltagande parter har kompletterande 

kompetenser som krävs för att lösa uppgiften. Nackdelen är beroendet mellan parter för att erhålla 

framdrift och den tidsbrist som vissa deltagande parter kan uppleva, vilket har hanterats via 

robustanpassad (störningstålig) planering och utveckling. Samtliga deltagare som ansvarat för 

tillhandahållande av data, bearbetning och visualisering har bidragit mycket positivt och möjliggjort 

uppfyllandet av projektmål samt leveranser av hög kvalitet. 

Projektmålet har inte ändrats under projektets gång. Även ekonomiska utfall har överensstämt med 

ursprunglig budget på 350 000 SEK. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
För att förenkla och förbättra flexibiliteten för verktyget behöver ytterligare utveckling ske. Det finns 

förbättringspotential i användandet och möjligheterna för att få fler inställningsmöjligheter till 

analysen.   

Det behövs en rutin för att gå från färdigt riskresultat till presentation. Det går att förenkla och 

automatisera. I förlängningen kan det vara möjligt att ta ut data från BIS och sedan göra riskbedömning 

och skicka lagret direkt för presentation. 

Eftersom den grundläggande metoden nu är utvecklad kan det finnas anledning att konvertera 

verktyget till FME för att utöka möjligheterna till att automatisk göra analysen och få tillbaka ett 

riskresultat i rätt format direkt för presentation. 

Att arbeta med riskanalys i Excel innebär flera problem och felkällor, när riskbedömningsmetoden är 

färdigutvecklad bör ett säkrare sätt att använda den utvecklas. Det kan ske genom ett egenutvecklat 

program eller beräkningar i FME. Då går det också att lägga till den typ av beräkningar som nu görs i 

verktyget och få till en mer automatiserad process samt fortsatt kunna påverka resultatet genom att 

ändra i parametrar och indata. 

Gällande själva visualiseringarna behövs de potentiella slutanvändarna bli presenterade för verktyget 

för att kunna bidra med värdefull input på ytterligare anpassningar och krav. Det skulle även vara 

möjligt att visualisera annan typ av data tillsammans med risknivåerna för att få fram ett bättre 

beslutsstöd. Ett första steg för detta skulle kunna vara att inkludera någon typ av tillståndsdata. 
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1 Övergripande sammanfattning  
Delprojektets mål är att skapa en kunskapsplattform som möjliggör digitalisering av underhåll, 
implementering av innovationer, förbättrade arbetssätt i järnvägssystemet samt en modell för att 
följa upp kostnad och nytta inom en konkurrensutsatt och delvis offentlig järnvägsindustri.  
Delpojektet har fem olika delleveranser avseende samverkans-, implementerings-, avtals-, affärs- och 
kostnads/nyttamodeller.  

 
En övergripande sammanfattning är att den svenska järnvägsindustrin överlag är i ett ganska omoget 

stadium, för att i samverkan påbörja resan att digitalisera och använda eMaintenance. 
Samverkansmodeller finns men de tillämpas ej i någon större utsträckning utanför ePilot, trots att 
det finns en stor önskan om detta inom branschen.  Detta beror bl.a. på en avsaknad av gemensam 
målbild och incitament.  Branschen behöver öva mer och därav finns det fortsatt behov av en 
samverkansplattform där vidare utveckling och kunskapsuppbyggnad sker.  
 

Demonstratorer är viktiga instrument vid implementering av forskningsresultat och kan vara en av de 
viktigaste vägarna för att genomföra och kommersialisera forskningsresultat. Det bör finnas 

möjlighet att utföra tester i underhållskontrakt, det är viktigt inom järnvägsindustrin att man får med 
incitament som skapar en vinna-vinna situation för järnvägens parter, att man beaktar hur 
regelverken påverkas/kan förändras, samt att man skapar utrymme för detta i underhållskontrakt. En 

framgångsrik implementation beror på om det finns en allmän förståelse för 
implementeringsprocessen, det vill säga om det finns vetskap om vad som krävs för en framgångsrik 

implementering av en innovation är chansen mycket större att man lyckas. 

 
Järnvägen upplever en stor teknisk omvandling som sker på grund av det förbättrade utnyttjandet av 
digital teknik. Denna tekniska omvandling påverkar inte bara de tekniska systemen, det vill säga 

järnvägsinfrastruktur och rullande materiel, utan även regelverk, organisationer, processer och 
individer. En viktig framgångsfaktor för teknikomvandling är förmågan att ha en helhetsstrategi för 

förändringshantering. 

 
De avtalstyper som används underlättar och klarlägger ansvar och åtagande och utgör inga egentliga 
hinder för samverkan, men behöver till vissas delar omarbetas för att få incitament för datadelning 
samt förändringar i upphandlings- och ersättningsformer där man kan dela på ansvaret och 

tillsammans dela risk och hålla gemensam kontroll på kostnadsutvecklingen. 

 
Affärsmodeller kan inte bestämmas eller väljas av beställarna, då det är något som växer fram ur 

marknaden beroende på vilka hinder, incitament och behov som finns. Beställarna kan däremot styra 

den digitala utvecklingen genom att anpassa regelverk så de inte skapar hinder, men även arbeta 

med att ta fram incitament och öka tillgängligheten av icke-säkerhetsklassade data. 

 
Den metod som utvecklats inom ePilot för att utvärdera kostnad/nytta fungerar men för att kunna 
följa upp nyttan av samverkansprojekt måste målbilden vara tydlig från start och definieras på olika 
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nivåer beroende på vad man gemensamt vill uppnå. Det är viktigt att man skiljer på förväntad 
affärsnytta för olika parter i projekten och samhällsnytta. 

 
För att Trafikverket ska ha verklig nytta av ePilots resultat för infrastrukturen måste det finnas 
förutsättningar för implementering. Nyttan finns i dagsläget främst på fordonssidan men för fasta 

anläggningar nyttjas inte ePiloten:s innovationer och kommer inte samhället i stort tillgodo.   
 
Nyttorna i de delprojekt som hanterats av ePilot ligger i de forskningsresultat som framkommit, 
dessa är redo när marknaden är redo. Man har även utvecklat branschen, skapat samarbete, utvidgat 
sina kontaktnät, några aktörer har fått affärsnytta utanför Trafikverkssfären och fått förståelse för att 

mäta nyttan på olika sätt och på olika nivåer. 
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2 Inledning 
Syftet med detta delprojekt är att skapa förutsättningar för innovation och implementering av 

innovationer i järnvägsbranschen genom samverkan samt att kunna mäta den kostnad och nytta som 

dessa innovationer för med sig.  

2.1 Bakgrund 
Delprojektet bidrar till en effektivare samverkan som möjliggör implementering av innovationer i de 

involverade intressenternas organisationer. Dessa innovationer förväntas möjliggöra ett 

kostnadseffektivt, hållbart, robust, tillförlitligt och punktligt järnvägssystem.  

ePilots mål är att implementera resultat från forskning och utveckling i drift- och underhåll av 

järnväg.  

ePilot är initierat av Trafikverket som agerat utifrån ett systemperspektiv och tagit på sig rollen som 

pådrivande för att öka systemets driftsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Det 

ligger i alla järnvägsparters intresse att underhållet av infrastrukturen utförs på ett planerat och 

förutsägbart sätt, i rätt tid, på rätt sätt och av rätt part/parter så att driftstörningar inte inträffar som 

bl.a. medför förlorad kapacitet (Norrbin och Svanberg, 2013).  

Då järnvägstransporterna är ett system som involverar flera olika parter, med olika målbild och med 

flera olika delleveranser som ska bidra till leverans av passagerar- och godstrafik, så krävs ett 

samarbete, samverkan och en gemensam målbild för att uppnå ständiga förbättringar. Parternas 

olika målbild samt värdeflöde regleras via avtal och affärskoncept vilket innebär att man måste ha 

förståelse för att parter för sin överlevnad måste få spelutrymme för legitima affärsvinster.  

Målsättningen för ePilot är också att implementera resultat från forskning och utveckling vilket 

inkluderar akademin som ytterligare en part. Akademin är en part som i första hand värderar 

forskningsresultat före profit och där forskaren äger resultatet från forskningen. I figur 1 görs en 

preliminär illustration över de parter som medverkar i ett järnvägssystem samt hur grundrelationen 

regleras genom kassaflöde (Gul pil för vinst och förlust, orange för avgift och grå för 

forskningsfinansiering, ev. bör dessa gråa pilar vara dubbelriktade).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Järnvägens parter och deras inbördes relation i form av kassaflöde inom drift och underhåll 

av järnväg. 
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2.2 Mål 
Målet med detta delprojekt är att visa hur samverkans-, implementerings-, innovations-, avtals- och 

affärsmodeller och kontinuerliga nyttoanalyser nyttjas idag samt att leverera förbättringsområden 

som kan användas för att göra den svenska järnvägen världsledande. 

Delprojektet ska leverera en kunskapsplattform som möjliggör eUnderhåll och förbättrade arbetssätt 

inom den svenska järnvägsindustrin. Plattformen ska ge möjlighet för fortsatt samverkan och 

möjlighet till demonstrationsprojekt inom den svenska och europeiska järnvägsindustrin.  

Kunskapen som demonstreras och tillämpas inom denna plattform samt resultaten ska kunna 

tillämpas inom hela järnvägsindustrin, nationellt som internationellt. 

Detta Delprojekt ska även sammanfatta andra pågående initiativ för att ge en uppdaterad bild av 

nuläget för de aktuella områdena. 
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3 Metod 
Delprojektet är ett ”ramverks-projekt” för ePilot 2.0 vilket innebär att delprojektet är både 

stödjande, rådgivande och kravställare gentemot ePilot 2.0 övriga delprojekt och av styrgruppen 

godkända följaprojekt (projekt som inte är finansierade av ePilot). Delprojektet hämtar relevanta 

resultat från övriga delprojekt, från genomförda workshops, processmöten, enkäter, intervjuer och 

litteraturstudier, samt från övergripande kontinuerlig omvärldsanalys av övriga observerade resultat 

inom branschen som har bäring och ger input till slutredovisningen i detta delprojekt. 

Aktiviteter för respektive leverans är: 

 Samverkansmodell:  

o State of the Art baserat på litteraturstudier 

o Jämförelse olika samverkansmodeller 

o Gap-analys ePilots samverkansmodell jämfört med övriga 

o Observationer  

 Implementering av innovationer och föreningsledning:  

o Implementering 

 State of the Art med avseende på implementeringsmodeller  

 Intervjuer av personer i olika roller i olika organisationer inom 

järnvägsbranschen  

 Fallstudier 

o Förändringsledning:  

 State of the Art med avseende på förändringsfaktorer och modeller 

 Fallstudie 

 Avtalsformer: 

o State of the Art innehållande avtalsformer avseende t ex baskontrakt och 

trafikeringsavtal  

o Gap-analys av styrande dokument använda inom ePilot och resultat från Juridik för 

datadelning 

 Nyttoanalys:  

o Genomföra intervjuer och identifiera möjligheter och hinder för måluppfyllnad och 

nytta  

o Presentera förslag till metod för nyttoanalys av delprojekt där forskningsresultat ska 

implementeras i verkligheten eller andra samverkansprojekt där nyttan ska komma 

olika aktörer till del.  

 Affärsmodell: 

o Faktasökning genom en litteraturstudie inom digitalisering, m.a.p. digitala 

affärsmodeller, digital transformation, digital mognad samt digitalisering i allmänhet 

o Intervjuer av personer i olika roller i olika organisationer inom järnvägsbranschen  

o Projektdiskussioner 
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4 Resultat 
Delprojektet har pågått under perioden 2017–2019, under vilken två delprojektrapporter för 2017 

(eP200-201-2017 - Projektrapport 2017 – 2018-01-22) och 2018 (eP200-201-2017 – Projektrapport 

2018 – 2019-01-24) har levererats och godkänts av ePilots styrgrupp. För mer detaljerad information 

rekommenderas läsaren att läsa dessa som komplement till denna rapport.  

Delprojektet har delats upp i fem olika delleveranser där man ser över samverkansmodeller, 

affärsmodeller och avtal som understödjer samverkan för att implementera innovationer som leder 

till att de gemensamma målen uppföljs. Processen utvärderas kontinuerligt i syfte att korrigera och 

förbättra genom nyttoanalys av genomförda aktiviteter, se figur 2. Resultat från respektive 

delleverans presenteras i kapitel 4.1–4.6.  

 

Figur 2.  Delleveransernas sammanhang 

 
Under delprojektets gång har ett antal övriga delprojekt och följaprojekt i ePilot2.0 och eP119 

studerats. Några resultat och lärdomar från dessa har varit vikten av att i ett tidigt stadium beskriva 

nyttan, vem som får nytta och vem som är mottagare. Det är en viktig förutsättning för en framtida 

implementering men också att man i ett tidigt skede för en kommunikation med de presumtiva 

mottagarna. Det är också viktigt att de spelregler som gäller för delprojektet tillämpas vilket är en 

förutsättning för en bra samverkan och ett bra klimat för innovativt tänkande. Ytterligare en lärdom 

är att alla delprojektstarter behöver inledas med en kort presentation av ePilot dess plattform och 

spelregler samt vad samverkan innebär. 

Under hösten 2019 gjordes en bredare uppföljning då 24 nyckelpersoner i branschen intervjuades. 

De kategorier som personerna representerar är: 

 Trafikverket underhåll, strategisk verksamhet, inköp, övervakningsenhet och tågledning 

 Trafikoperatörer och trafikhuvudmän 

 Underhållsentreprenörer 

 Leverantörer 
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 Konsulter för drift och underhåll samt ny- och reinvesteringar 

 Mätföretag 

 ITK företag 

 Akademin 

Av dessa har 11 deltagit i ePilot delprojekt som part eller delprojektledare. Intervjuerna har tagit  ca 1 

timme per person och frågorna hade grupperats enligt nedan (Se bilaga 1 intervjufrågor):  

 Målbild  

 Affärsmodeller, avtal och incitamentsmodeller 

 Marknaden 

 Digitalisering, datasäkerhet, beslutstödssystem 

 Kostnad/nytta/utvärdering feed-back 
 

Resultat från intervjuerna har arbetats in under respektive delleverans i kap 4.1-4.6. 

4.1 Samverkansmodeller  
Kapitlet inleds med en nulägesbeskrivning av olika samverkansmodeller som utvecklats och används i 

olika branscher och myndigheter, inklusive en beskrivning av deras grundförutsättning, nackdelar och 

vinster (se kapitel 4.1.1). I kapitel 4.1.2. genomförs en GAP-analys där det görs en jämförelse mellan 

de identifierade samverkansmodellerna fört att hitta skillnader respektive välja ”Best Practice” och i 

kapitel 4.1.3 sammanfattas intervjusvar med avseende på samverkan.  

4.1.1 Identifierade samverkansmodeller  

Totalt har sju samverkansmodeller valts ut och dessa är:  

 Partnering 

 Utökad samverkan 

 Byggherremodell för demonstrationsprojekt 

 Strategiska allianser  

 Digital samverkan, eSam 

 Samverkan bas och samverkan hög 

 Samverkan ePilot 

”Partnering” utvecklades och används inom bygg- och anläggningsbranschen i syfte att minska 

konflikter, kostnader, hålla tidsplaner samt förbättra kvalitén.  Partnering kan användas av två eller 

flera organisationer för att uppnå specifika affärsmål genom att maximera effektiviteten av varje 

deltagares resurser. Systemet är baserat på gemensamma mål, en överenskommen metod för 

problemlösning och ett aktivt sökande efter kontinuerliga mätbara förbättringar (Barlow, 1997, 

Olsson 2012).   En särskild samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner som representerar 

parterna, bildas och arbetar för måluppfyllelse. Dessa nyckelpersoner arbetar medvetet med att 

bygga upp respekt och förtroende för respektive roller. I samverkansgruppen ingår ofta en 

moderator, facilitator som med olika processmetoder hjälper till att ta fram en gemensam målbild, 
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och gemsamma mätparameterar som används för att kontrollera att man uppnår målen. Målen kan 

vara såväl kvantitativa (t.ex. ekonomiska) som kvalitativa. En överenskommen konfliktlösningsmodell 

används i de fall meningsskiljaktigheter uppstår.   

”Utökad samverkan” utvecklades i anläggningsbranschen, med anpassning till det regelverk som 

gäller där. Syftet är att den ska kunna kombineras med samtliga förekommande upphandlings-, 

entreprenad- och ersättningsformer. Modellen har tre nivåer, där nivå 1 består av sex obligatoriska 

moment som utgår ifrån att parterna för en öppen och kontinuerlig dialog mellan varandra för att 

uppnå gemensamma mål. De sex obligatoriska momenten är 1) gemensam organisation och 

processledning, 2) målstyrning, 3) riskhantering, 4) en konfliktlösningsmetod, 5) kontinuerlig 

uppföljning och 6) förbättring samt öppenhet i frågor av gemensam art. Nivå två har valbara moment 

och nivå 3 är s.k. strategisk samverkan. Samverkansprocessen inleds med ett obligatoriskt 

startseminarium där nyckelpersoner hos parterna inleder en strukturerad samverkan genom att lära 

känna varandra, diskutera gemensamma värdegrunder, tydliggöra och definiera roller och 

ansvarsområden, utforma en integrerad organisation i samverkansfrågor, formulera gemensamma 

mål under avtalsperioden samt inleda en gemensam risk- och möjlighetsanalys (Olsson, 2012, FIA, 

2006). 

”Byggherremodeller för demonstrationsprojekt” är en modell utvecklad av den svenska 

anläggningsbranschen. Modellen används av en organisation på ett systematiskt sätt och under 

ordnade former och utvecklar, prövar, utvärderar innovationer i praktisk lösning. Syftet med 

modellen är att lyfta fram byggherrens avgörande roll för att leda och motivera utveckling och 

innovation med hjälp av en implementeringsguide (Femenías och Edén, 2009). 

På senare tid har även testbädd blivit ett begrepp för samverkan för att bedriva gemensam 

utveckling och test.  En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra 

organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer 

eller organisatoriska lösningar (Vinnova, 2017). 

En ”strategisk allians” är ett avtal mellan företag att göra affärer tillsammans för att uppnå strategiskt 

viktiga mål som är ömsesidigt fördelaktiga och som går utöver det normala samarbetet mellan 

företag, men som inte kan räknas som en fusion eller ett fullständigt partnerskap.  

Arbetssättet innebär att kunden och beställaren tillsammans med de viktiga leverantörerna skapar 

en enad syn på hur projekten ska drivas. Gemensamma projektmål utvecklas och parterna tar ett 

gemensamt ansvar för risker och projektekonomi. Vidare tillämpas öppen kostnadsredovisning. 

Resultatet ger tids- och kostnadsbesparingar (Elmuti och Kathawala, 2001).   

Syfte och mål med strategiska allianser kan variera beroende på samverkanstyp och kan t.ex. vara att 

genom partnerskap erövra större marknadsandelar, bedriva utveckling tillsammans, öka flexibilitet 

eller t.ex. pressa kostnaderna.  Idag har t.ex. 80 % av elektronikföretagen i USA någon form av 

allianser.  
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”Digital samverkan” har drivits fram av myndigheter, företag och akademi som har sett att den ökade 

digitaliseringen medfört ett utökat utbyta av information i digital form.   

eSam (ett medlemsdrivet program för samverkan inom den offentliga verksamheten) har tagit fram 

ett svenskt ramverk för digital samverkan. För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det 

offentliga samarbeta över organisationsgränser för att samverka vid utveckling av digitala tjänster 

och utbyte av digital information för att det ska bli enkelt, kvalitativt och rättssäkert och effektivt.  

En förutsättning är att det finns en gemensam förståelse, målbild och ett identifierat behov för 

informationsutbyte, en annan förutsättning är att det finns överenskomna spelregler (Juridik för 

datadelning).  

De grundläggande principerna är: 

1. Samverkan 

2. Arbeta aktivt med juridik 

3. Öppna upp 

4. Skapa transparens till den interna hanteringen 

5. Återanvänd från andra 

6. Se till att information och data kan överföras 

7. Sätt användaren i centrum 

8. Gör de digitala tjänsterna tillgängliga och inkluderande 

9. Gör det säkert 

10. Hitta rätt balans för den personliga integriteten 

11. Använd ett språk som användaren förstår 

12. Gör administrationen enkel 

13. Ha helhetssyn på informationshanteringen 

Samverkansmodeller inom Trafikverket; ”Samverkan bas” och ”Samverkan hög” 

Trafikverket agerar som en renodlad beställare för att uppnå målen ökad, (Trafikverket TDOK 

2016:0199): 

 produktivitet 

 innovationsgrad och  

 konkurrens  

i anläggningsbranschen, där marknaden i allt större utsträckning ska ges möjlighet att ta större 

ansvar för att slutprodukten uppfyller Trafikverkets krav på funktion och kvalitet.  

Trafikverket strävar att öka andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar och har därför tagit fram en 

affärsstrategi som ska underlätta och säkerställa ett medvetet val av affärsformer som ger följande 

effekter: 

 Tidsbesparing vid val av affärsformer för projekt 

 Totalkostnadseffektivitet och bäste utfall för ökad produktivitet 
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 Ekonomiska besparingar hos leverantören 

 Möjliggöra och synliggöra avsteg från best practice för att begränsa risktagandet 

Förutom val av affärsformer beskrivs utvecklingsfrämjande åtgärder och samverkan.  Samverkan 
innebär att arbetet utförs i nära samarbete mellan beställare och leverantör/er, för att säkerställa ett 
effektivt arbetssätt, rätt kvalitet, förbättringar och god måluppfyllelse. I uppdraget ska denna 
samverkan ske i en strukturerad form som ska genomsyra arbetssätt.  Strategidokumentet (TDOK 
2016:0199) styr valet av samverkansnivå genom att kategorisera projekten efter Enkla, respektive 
Komplexa uppdrag i kombination med låg eller hög osäkerhetsgrad. 
 
Det finns två samverkansformer Samverkan Basnivå (TDOK 2015:0021) och Samverkan Hög nivå 

(TDOK 2016:0233). 

TRV definierar Samverkan basnivå med nedan listade aktiviteter:  
 

 Organisation med parternas representanter (med samlokalisering så långt som möjligt)  

 Gemensam målstyrning  

 Gemensam riskhantering  

 Konfliktlösningsmetoder  

 Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking  

 Öppenhet i frågor av gemensam art  
 

Utöver listade aktiviteter ska en person vara utsedd att leda Samverkan, en samverkansledare.  
Det kan vara en extern person men kan även vara en lämplig person i projektorganisationen 
alternativt någon i parternas övriga organisationer.  
 
Samverkan hög basnivå innebär att arbetet utförs i nära samarbete mellan beställare och leverantör 

för att säkerställa ett effektivt arbetssätt, rätt kvalitet, förbättringar och måluppfyllelse. Obligatoriska 

aktiviteter är i: 

• Det tidiga skedet sker en komplexitetsbedömning (osäkerhet), man tar beslut om 

Samverkansnivån samt tillsätter en intern organisation. 

• Upphandlingsskedet väljs affärsform och upphandlingsparametrar 

• Produktionsskedet (med en utsedd samverkansledare): 

o Samlokalisering med upplägg anpassat efter entreprenad/uppdrag 

o Gemensam målstyrning 

o Gemensam riskhantering 

o Konfliktlösningsmetoder 

o Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking 

o Öppenhet i frågor av gemensam art 

o Objektanpassade aktiviteter, t.ex. team-building 

o Projektanpassad kommunikation 

Den samverkansmodell som används inom ePilot” utvecklades ursprungligen i ett av Banverkets 
underhållskontrakt 2000, där man tog fram ett ramverk för partnering i tillämpningen underhåll 
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(Olsson&Espling 2004, Espling&Olsson, 2004)). I ePilot har målet för samverkan ytterligare utökas 
med facilitering av implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom drift och underhåll för 
hela järnvägstransportindustrin. Strategin har varit att skapa ett branschgemensamt 
processorienterat arbetssätt som har en tjänsteorienterad IT-infrastruktur som tillhandahåller 
beslutsstöd baserat på tillståndsdata och som kan tillhandahålla informationsmaterial och sprida 
resultaten i verksamheten. 

 
De generella strategier som har tillämpats i ePilot har varit: 

• Att involvera berörda intressenter i syftet att hitta utvecklings och förbättringsmöjligheter 
• Att använda Järnvägstekniskt Centrums (JVTC) plattform och spelregler (JVTC:s 

medlemsavtal) för att trygga en organisationsneutral samverkan i gemensamma delprojekt  
• Nyttjande av eMaintenance LAB vid Luleå tekniska universitet och dess informationslogistik 
• Använda internationella standarder som exempelvis EN 50126 (RAMS) och EN 13306 för att 

ensas om bl.a en gemensam underhållsterminologi 
• Använd eMaintenanceLAB och LTU:s  Riktlinjer för anläggningsförvaltning (Asset 

Management av digital tillgång, Cyber Asset. (LTU, xxx) 
• Nyttjande av teknologier och resultat från forskningsprojekt 
• En gemensam projektmodell, XLPM (Excellent Project Management) 
• Aktivt deltagande på konferenser och mässor  

För att lyckas med branschsamverkan har ePilot utformat ett koncept som är baserats på 
gemensamma mål, en överenskommen metod för problemlösning och ett aktivt sökande efter 
kontinuerliga mätbara förbättringar. Konceptet bygger på följande hörnstenar: 

• Neutral plattform och gemensamma spelregler med en ”möjliggörande stödorganisation” 
(ePilot support) som faciliterar: 

o Samverkan mellan parter (utökad samverkan) vinn-vinn  
o Att intressenterna tar hjälp av varandra för att få tag på rätt beslutsunderlag 
o Alla parter har haft samma status och förmåga att kommunicera öppet samt 

maktbalansen har varit lika för samtliga 
o Aktivt deltagande 
o Ansvarstagande 
o Öppenhet kring den egna verksamheten 
o Struktur för juridik och finansiering,   

• Processorienterat arbetssätt med överenskomna målbild i alla delprojekt, styrning och 
kvalitetssäkring 

• Databank/datalagring/analys/rapportgenerering via eMaintenanceLAB 
• Testplattform som möjliggör test av innovation med hög TRL i järnvägssystemet.  

 
Under delprojektets gång har det blivit uppenbart att budskapet, ”varför man samverkar” måste 
upprepas och detta har genomförts för delprojektets med projektstart under 2019.  
 
Att samverkan är värdehöjande har tidigare konstaterats i byggbranschen där man sett att 
kostnaderna minskar med upp till 30 %, att tidsbesparingar ökar med 10-40%, samt att kvalitén ökar i 
JVTC:s samverkansprocess TURSAM - Tillämpat underhåll i samverkan (Espling, 2006) noterades 
också den tekniska kunskapsöverföringen förbättrades och att parterna fick bättre kunskap om drift 
och underhållprocessen samtidigt som det gavs möjlighet att genomföra test i operativ miljö. I ePilot 
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skapades bättre ytor för kommunikation och samverkan och minskad innovationstid (Jägare et AL, 
2015). 

4.1.2 Gap-analys 

Vid Gap-analysen användes nedan beskrivna metod (Juntti & Jägare, 2019): 

 Att samla in alla nyckelparameterar från varje modell samt jämföra dessa mot ePilots 

 Gruppera i perspektivet MOTE – Människa-Organisation-Teknik-Ekonomi. 

 En jämförelse mot de samverkansinfluerande faktorer som Jägare (et. Al, 2015) identifierade 

såsom; juridiska, organisatoriska och finansiella.  

Totalt samlades 124 parametrar in. Många av dem var likvärdiga men utryckta med olika ordval, men 

för att inte väga in subjektiv tolkning valdes att behålla de ursprungliga formuleringarna.  

Gapanalysen avslöjade at faktorerna ekonomisk, juridik, kommunikation och risk behöver uttryckas 

tydligare, såsom att ekonomiska vinster som parterna ev. erhåller är ok om parterna redovisar för 

varandra att men t.ex. tänker öka sina marknadsandelar. Samverkan över organisationsgränser och 

delning av data medför att man måste arbeta mer aktivt med att bevaka de ev. juridiska förändringar 

som innovationen och förändringen medför. Då samverkan sker i syfte att implementera en ny 

metod, arbetssätt eller funktion behövs en tidig och bättre kommunikation med framtida 

slutanvändare/kunder. Slutligen behöver riskhanteringen beaktas med avseende på att innovationen 

inte får föra in en säkerhetsrelaterad risk in i järnvägssystemet.  

4.1.3 Observationer från övriga delprojekt samt intervjuer 

Observationer från deltagande vid möten i ePilots följa- och delprojekt är att många parter ställer sig 
frågan – till vem som man bör vända sig när man har en innovation/affärsidé som man vill testa inom 
järnvägsindustrin. Det finns inte ett tydlig utpekat ansvar, vilket eventuellt kan förklaras med att 
innovationsprocessen hos Trafikverket passerar flera olika enheter innan det når stadiet för 
implementering. Denna process med överlämning till ny ansvarig försvårar möjligheterna till 
samverkan och samarbete för att nå till det ursprungligt uppsatta målet.  Vid varje överlämning av 
”stafettpinnen” sker också en överlämning av det mål man vill uppnå samt den samverkansmodell 
som man kommit överens om i de tidigare leden. Vid intervjuerna återkommer flera av 
respondenterna med uttrycket ”Vi jobbar i stuprör, och ibland saknas hängrännorna”. Man upplever 
också att samverkan försvåras genom att kommunikation mellan parterna idag oftast genomförs via 
standardiserade avtal med redan reglerade mötesformer.   
 
Nedan följer ett antal citat som från genomförda intervjuer med avseende på målbild och 
processledning, se bilaga 1 Intervjufrågor.  
 
Att parterna tillsammans upprättar en målbild och som ligger i linje med branschens övergripande 
mål är en förutsättning för att samverkan kan ske, dvs. att man ror åt samma håll.  Intervjufrågorna 
(fråga 1, se bilaga 1) om målbild är inte är preciserad med avseende på om syftningen är på de 
transportpolitiska målen, ePiloten:s mål eller parternas egna mål. 
 
Majoriteten tycker dock att målen är tydliga men det finns kommentarer om att de är på en för 
övergripande nivå och att de snarare uttrycker en mission och inte ett mål. Det råder delade 
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meningar angående om målen behöver preciseras. Några mål är mätbara t.ex. punktlighet, däremot 
anser många att robusthetsmålet är svårt att greppa. Några citat angående detta:  
 

 Målen måste vara mer specifika och mätbara. Tydligare var vi är idag och hur vi vill nå dit.  Vi 
bör använda de mätbara indikatorerna som arbetats fram, av bl.a. Trafikanalys. 

 Att härleda tillbaka till underhåll är svårt. Målen borde brytas ner i fler nivåer så ett det går 
att visa effekter.  

 
På frågan om det finns en tidsaspekt, dvs om man har strategiska mål på lång sikt, taktiska mål dvs 
vad som måste åstadkommas för att de skall uppnås och om man att man bryter ned detta i 
aktiviteter (operativt) som skall genomföras i det dagliga arbete blir svaren olika beroende på vem 
man intervjuar. Några citat:  

 Vill gärna se mer strategiska mål på järnvägsanläggningen. Försöker bryta ner på taktiska och 
operativa mål. Många längre ner i organisationen måste fokusera på här och nu och hinner 
inte fokusera på strategiska mål. På högre nivå arbetar man med strategiska mål > 25 år och 
följer utvecklingen. På kortare basis sker det år för år och 3-års planer tillämpas.  

 Vi jobbar för mycket reaktivt. Sätter inte upp strategiska eller taktiska mål för verksamheten. 

 Nej, de är ej tidsatta. Utmaning i järnvägssystemet att utforma smarta mål.  

 Det sätts målnivåer som kanaliseras till nyckeltal utan åtgärdsförslag, exempelvis finns det 
inte tillräckligt med pengar till utökade åtgärder.   

 Det finns sällan en plan hur man ska ta sig dit. Realistiskt hänger det inte ihop – det är bara 
meningar i en Powerpoint. 

 
Det finns även en viss skillnad för hur de olika parterna arbetar med sin egen målbild. 
Trafikoperatörer jobbar mer proaktivt med att minska avhjälpande underhåll och få in mer 
tillståndsbaserat underhåll istället för kilometer-baserat. Man arbetar med uppföljning, analyser och 
nyckeltal, men det är inte alla nyckeltal som går att påverka. Man efterlyser också mer data från 
Trafikverkets detektorer. 

 
Infrastrukturförvaltare som arbetar på högre nivå tar fram strategiska mål 25 år framåt i tiden samt 
arbetar mot de mål som nu är satta genom att årligen följa störningar, punktlighet och 
verksamhetsmål. På lägre nivåer anser man att det är svårt att per år precisera för då ska man ner på 
timmar, händelser m.m. Här jobbar man med att få bort akuta felavhjälpningar och gå mot 
förebyggande underhåll. Ett annat problem är att underhåll har årsbudgetar vilket omedvetet styr in 
verksamheten mot kortsiktiga åtgärder. Många av respondenterna anger att det behövs en bättre 
intern samverkan; se citat: ”Vi är väldigt ambitiösa men jobbar i stuprör och gör väldigt bra saker. 
Men vi jobbar inte i hängrännor (samverkar, samarbetar). Ett mer agilt arbetssätt skulle vara bra med 
bättre information. Nya lösningar blir mer en intern störning istället för nytta för samhället. Vi 
arbetar på många håll med tillgänglighet. Bra med intervjuerna för det skapar engagemang”. 

 
Underhållsentreprenörer  upplever att man är väldigt styrda av underhållskontrakten och att det inte 

finns något inarbetat arbetssätt för utvecklingsarbete, det ”görs mest punktinsatser” och att man 

”jobbar projektbaserat istället för långsiktigt, där man jobbar med förhållningsätt och inga 

målbilder”.  Se citat: 
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 Vi jobbar med reaktivt underhåll, måste bara prioritera. Hänga med i besiktningsbitarna men 
vi vill åt grundorsakerna. Vill få informationen digitalt, tror att det kan underlätta. Men vi 
känner oss bromsade då det inga pengar finns. 

 
I samtliga av ePilots delprojekt har parterna enats om en gemensam målbild och man har kommit 
överens om vad som ska levereras, men som en av respondenterna påpekar ”svårt att mäta 
genomslagskraft för projekt med kort livslängd och att kunna mäta uppfyllelse mot de 
transportpolitiska målen. ePilot ansvarar inte för implementering – då kan ePilot inte ansvara för att 
uppnå de effekterna”.   
Ett citat: 

 ePilot har inte mandat. Mandat finns bara hos de intressenter som har järnväg som 
verksamhet. ”Vi kan bara servera smörgåsen, vi kan inte tvinga någon att äta upp den”. ePilot 
kanske ska mäta på forskningsresultat eller hur många innovationer man har fått in. 

 
Konsulter uppger att de har jobbat tillsammans med sina kunder för att uppnå deras mål, som t.ex. 
kan vara att reducera antal stopp i spår.   

 
Svar på frågan om samverkan och samverkansledning behövs, kan sammanfattas med citat nedan:  

 Försöker verkligen jobba i samverkan. Det är jätteviktigt att samverka. För kunden är 
transportcentralen spindeln i nätet, det är de som är samverkansnoden, men detta tillämpas 
inte i projekt.  

 Ja, samarbetsmodeller behövs. Underhållskontrakt funkar inte idag. Beställare och utförare 
måste komma närmare varandra. Relationen blir mer och mer trög. Det är för många 
människor och nivåer inblandade.  

 Samarbetsmodeller där man jobbar med entreprenörer och operatörer där man byter data, 
blir det ett stöd. 

 Ja, förändringsledning, samverkansledning i all ära, men man måste se gemensam nytt. Alla 
ledare måste se sig som förändringsledare. 

 Ja, det måste man jobba med. Underlag för beslut blir mer komplicerat, man behöver jobba 
tillsammans för att förstå all denna komplexa data, och skapa team som jobbar med detta.   

4.2 Implementering av innovationer 
Detta kapitel ger en introduktion till implementeringsmodeller, beskriver 

implementeringspåverkande faktorer samt förändringsledning för en digitaliserad järnväg. 

4.2.1 Bakgrund 

Den europeiska vitboken om transport åtföljs av en konsekvensbedömningsrapport (EURDM, 2011) 

som identifierar de utmaningar som transportsystemet sannolikt kommer att möta i framtiden. Det 

sägs att transportforskning och innovation i Europa i dag gör framsteg för att stödja utvecklingen och 

användningen av nyckelteknologier som behövs för att utveckla EU:s transportsystem till ett 

modernt, koldioxidfritt, effektivt och användarvänligt system. Att ta produkterna och tjänsterna till 

marknaden för att uppnå detta mål går dock inte tillräckligt snabbt. Denna situation beror på en 

mängd olika marknads- och styrproblem som: 

 Svaga innovationsprocesser 
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 Brist på tillräcklig samordning relaterad till otillräckliga data och information och brist på 

gemensamma strategiska prioriteringar 

 Lång tid för att få ny teknik till marknaden 

 Komplexiteten hos teknikalternativen 

Den akademiska världen upplever en ökad efterfrågan på bevisad nytta av offentligt finansierad 

forskning. Implementeringsforskning med fokus på frågor om forskningsutnyttjandet har utvecklats 

under en signifikant efterfrågan, med en snabb expansion av området under 2000-talet (Nielsen, 

2014). 

När OECD utvärderar Sveriges politik när det gäller innovation visar slutsatserna från en SWOT-analys 

på att ett av nio hot mot den svenska konkurrenskraften är svårigheter att överföra teknik mellan 

forskning och industri (VI 2013:21, 2013).  

En framgångsrik implementation beror på om du har en allmän förståelse för 

implementeringsprocessen, det vill säga om du vet vad som krävs för en framgångsrik innovation och 

implementeringsprocessen är chansen mycket större att man lyckas i implementeringen av en 

produkt eller en process. 

Implementeringsforskning är vetenskapliga studier av metoder för att främja det systematiska 

utnyttjandet av forskningsresultat och andra evidensbaserade metoder i rutin, och därmed förbättra 

kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården (Eccles & Mittman, 2006).  

Implementering anses i innovationsforskning som insatserna som görs efter ett beslut har fattats om 

att införa en innovation (Rogers, 2003). I Rogers diffusionsteori, är implementation inkluderad enligt 

följande beslutsordning: kunskap - övertalning - beslut - implementation - bekräftelse.  

En teori kan beskrivas som ett verktyg för att förstå och förklara ett fenomen. Att använda en teori 

underlättar förståelse av ett problem (t ex orsakerna till svårigheter att sprida vissa tekniker), vilket 

är viktigt för att uppnå bättre lösningar (t ex i form av strategier för förbättrad spridning). Teorier kan 

användas för att förutsäga och analysera hur och varför innovation och implementeringsprocesser 

lyckas och att identifiera vilka komponenter i de processerna som har störst påverkan på resultatet. 

Med hjälp av denna kunskap, finns det möjligheter att utveckla mer effektiva strategier för 

förbättrade resultat (t ex framgångsrika implementering av innovationer). 

Teorier har oftast högre ambitioner för att förklara ett fenomenets bakomliggande mekanismer 

medan modeller i implementeringsforskning används i stället för att planera än att förklara. Ramverk 

har ofta ett förklarande syfte, genom att peka på avgörande faktorer för som är viktiga för 

genomförandet och utvärderingen. 

4.2.2 ePilot 

I den svenska transportforskningsundersökningen (SOU, 2010) från 2010 beskriver analysen hur 

akademisk kompetens och långsiktig finansiering ska kombineras med medellånga- och korta projekt, 

där vissa projekt ligger nära marknaden eller löser kortsiktiga problem. Förstärkningar av inkubation 

och demonstration i befintliga transportrelaterade utvecklingsmiljöer skapar goda villkor för 
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innovation och tillväxt. För att balansera långsiktiga och kortsiktiga projekt tillsammans med styrning 

och frihet, måste ledning och verksamhet i inkubatorer, plattformar och projekt hanteras på ett bra 

sätt. 

Dessutom beskrivs demonstratorer som ett effektivt instrument i innovationsprocessen som leder till 

möten, främst i förkommersiella faser, mellan utvecklare, problemägare och innovatörer, men också 

som en motor för nya innovationer som ska skapas. Innovationer kan testas i realistiska 

driftsförhållanden där risk, kostnader och olyckor kan minskas. Utveckling och demonstratorers 

funktion kan vara en av de viktigaste vägarna för att genomföra och kommersialisera 

forskningsresultat. 

Den svenska Trafikverket har beslutat att finansiera ePilot, en demonstrator för utveckling av 

järnvägssystemet som drivs av Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet ger en unik möjlighet att i 

en kontrollerad miljö studera faktorer som har en effekt på om resultat implementeras från ett 

demonstratorprojekt inom järnvägssystemet tillsammans med samarbetsformer som gör det möjligt 

för forskningsbaserad kunskap att snabbare utnyttjas inom Trafikverket.  

Vid genomförande av ett delprojekt med många aktörer med olika mål och incitament på en 

avreglerad marknad, kommer det att finnas ett antal utmaningar för att finna lösningar på. 

Problemställningar som har lyfts fram i ePilot projektrapporter beaktas och inkluderas i 

sammanställningen av faktorer. 

4.2.3 Faktorer som påverkar en framgångsrik implementering 

Det finns ett antal faktorer som har betydelse för att uppnå målen för delprojekten. Dessa faktorer 

kan ha en betydande inverkan på implementering av resultaten. Generella men mycket viktiga 

faktorer som kan påverka en implementering är: 

• Innovationens komplexitet påverkar hur svår den är att implementera.  

• Yttre faktorer som att användarnas behov är korrekt kända och prioriteras förenklar 

möjligheterna att implementera en innovation. Det är viktigt att personer med bra kunskap 

om verksamheten är involverade i implementeringsprojektet.  

• Inre faktorer som är betydande är att det är ett gynnsamt implementationsklimat där 

organisationens mål är kända och man har ett klimat för lärande dvs en positiv 

förändringskultur. Organisationen bör ha en beredskap för implementering och ha 

tillgängliga resurser. 

• För de individer som skall implementera en innovation är det viktigt att man har fått skaffa 

nog med kunskaper och övertygelser angående innovationen, att man har fått ställa 

kontrollfrågor för att genom detta hitta en övertygelse och bevis för att man tror att det kan 

fungera. 

• För att få en lyckad implementeringsprocess är det bra att skapa engagemang genom 

formellt utse interna implementeringsledare. Någon som samordnar och driver, speciellt om 

det berör flera grupper av användare. 
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Dessa faktorer kan grupperas i ett ramverk för att ge stöd åt implementeringsarbete, se tabell 1).   

 

Tabell 1. Implementeringspåverkande faktorer (Jägare, et Al 2015). 

Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: Respondenterna ombads att ranka hur följande 

faktorer påverkar möjligheterna till implementering av nya lösningar, från 1-3 där ett är den 

viktigaste faktorn: 

A. Att det finns ekonomiska incitament för förändringar 

B. Att det finns tydliga affärsmodeller 

C. Att mottagaren har tid att införa innovationer i sitt dagliga arbete 

D. Möjligheten att testa resultaten i liten skala i organisationen, och för att kunna ångra 

genomförande om det anses befogat. 

E. Uppfattning om att en innovation kan anpassas, skräddarsys, förbättras eller återuppfinnas 

för lokala behov. 

F. Kulturella normer, värderingar och grundläggande antaganden i en viss organisation. 

G. Engagemang, delaktighet och ansvarsskyldighet för ledare och chefer med 

implementeringen. 

H. Annat: 

Den faktor som ansågs påverka möjligheterna störst var A, sedan kom G och på tredje plats kom C. 

Kommentarer till frågeställningen var: 

• För dyra innovationer är det viktigt att det finns utrymme för att våga ta en risk i 

utvecklingsskedet, man vill ha en vettig avskrivningstid. Det skall finnas ett kontrakt i 

bakgrunden och det är viktigt att innovationen löser kundens problem.  Idag har det hänt att 

man upptäckt problem som inte kunden känner till, men det finns ingen budget för en 

lösning då det saknas flexibilitet i kontrakten. 
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• Vi har valt att jobba ett steg i taget i pilotform och kollar att affärsmodellen håller. Utan 

engagemang hade det inte blivit något. Engagemang, delaktighet men med kontinuerlig 

kritisk granskning: ger det här något och det får inte kosta mer än vad det genererar. 

• Beställaren måste öppna upp för utföraren att komma in med idéer i avtalade kontrakt och 

vara villig att dela risken för att sjösätta idén – någon form av incitament krävs. 

I eP119-042-2018-163 – Projektrapport, beskrivs olika mått och aspekter på hur mogen 

järnvägsbranschen är på att ta till sig mätdata i sin underhållsverksamhet vilket kan påverka 

möjligheterna att nå en framgångsrik implementering. De olika mognadsområdena beskrivs ur fem 

olika perspektiv: teknisk, organisation, insikt om nyttan, regelverk och policys samt affärsmässig.   

I eP119-051-2016-148-Projektrapport Implementeringsmodell, beskriver implementeringen av 

delprojektets resultat med tanke på: 

 olika aktörers roller och drivkrafter  

 affärsmodeller  

 ägarskap och delande av information och data processer för insamling och bearbetning av 

data samt beslut om åtgärd  

 förvaltning av utrustning och processägarskap 

Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: På frågan angående hur man går från visioner/test 

till implementering kan man gruppera svaren enligt: 

 Få med användaren från början: 

o ansvariga för systemförvaltning och personal från den operativa verksamheten bör 

vara med från början 

o genom att involvera den framtida användaren kan man se nya möjligheter och behov 

o lösningarna blir familjära och insålda till användaren 

 Beställaren måste bli mer proaktiv: 

o testade lösningar måste beställas av Trafikverket annars ingen implementering.  

o det är svårt att få gehör som teknikleverantör och det hänger mycket på rätt 

kontakter hos beställaren 

 Ta reda på behovet: 

o utgå från kundenens verkliga behov, och tidigt komma överens om innehåll 

o skapa konkreta mätbara mål med fokusering på nyttorealisering i systemet 

 Ta fram ett arbetssätt: 

o en process för att införa nya lösningar som täcker bl.a. IT-miljöer, utbildningar och 

regelverk 

o mall för överlämnande från projekt till förvaltning 

o en implementationsplan 

o man kan ofta påvisa att lösningar fungerar men man kommer inte vidare från 

powerpoint stadiet 



 Dokumentnr 
eP200-201-2017-
version 3.0 

Projekttitel 
Modeller för samverkan, innovation, 
implementering, avtal och affärsmodeller (SIIAA) 

Författare 
UJ, VJ, GE, ML, BO, NJ, PN, CH, EL 

Datum 
2019-12-31 

Spridning 
ePilot 2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-04 

Sida 
23 (59) 

 

   
 

o gapet mellan FOI och organisationen är för stort och vi har tagit till oss alldeles för 

lite då förmågan att på kontrollerat sätt gå från FOI till test och sedan 

implementering saknas 

 Genomföra tester: 

o Tidigare fanns testarenor 2009-2013 där man snabbt kunde göra saker. Nu görs detta 

i Shift2Rail och demonstrationer. Det är osäkert om S2R kommer att lösa allt detta. 

Det är en gråzon hur man ska göra detta på europeisk nivå och sedan få det till 

svenska förhållanden och specifikt med lokala förhållanden t ex Malmbanan, 

Göteborg.  Organisationen klarar inte av att förvalta kunskapen som kommer in, 

kulturmässigt och i processer. 

o Modellen som ePilot bygger på är väldigt bra där man jobbar med att testa 

teknologier i verkligheten med olika aktörer tillsammans. När man kör delprojekten 

driver utvecklingsverksamheten projekten. Man måste jobba närmare den operativa 

verksamheten när man är inom så hög TRL nivå. 

o Man bör testa i mindre skala innan man sjösätter och gör en nationell satsning 

En akademisk artikel är under granskning: Jägare, V. & Juntti, U. 'A framework for implementing 

maintenance-related innovations in a digitalised railway '. 

4.2.4 Implementeringspåverkande faktor: Datadelning 

Datadelning är en förutsättning för att implementera eMaintenance för järnväg. Här finns ett antal 

faktorer som måste beaktas för de inte skall vara hinder för implementering som t ex: 

 Ägande och användande av data 

 Avtal 

 Affärsmodeller – incitament för datadelning 

 Datalagring 

 Datakvalitet 

 Tillståndsgivning 

Detta finns beskrivet i delprojektrapport eP20-219-2018-ImpDB, se även vetenskaplig artikel om 

Governance (Jägare, et Al. 2019). 

Vid konferensen Intelligent Rail Summit 2018 (Jägare, V. & Juntti, U. 2018), presenterades en 

konceptuell bild, figur 3, som föreslår en modell för ägande och nyttjande av data med tillhörande 

avtal och en branschgemensam plattform för datadelning som kan användas då man diskuterar vilka 

avtal som krävs samt andra implementeringspåverkande faktorer. 
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Figur 3. Modell för tillståndsövervakning för spår. 

Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: Många efterlyser molntjänster och öppen avkodad 

data med viss behörighetspärr. Idag är det jobbigt att komma in med behörighetsgränser. 

Leverantörer av data ska få skäligt betalt men sedan bör det vara data vara öppen. Idag har frågan 

om informationssäkerhet gjort att pendeln slagit över mot säkerhetsarbete och osäkerhet angående 

vad som gäller, vilket bromsar utveckling och implementering. Flertalet respondenter tycker att 

området är viktigt men eftersatt där man inte vet skillnaden på ägande och nyttjande, samt inga 

kravställningar finns. Data ska vara tillgängligt utan dyra investeringar i verktyg. Det ligger i 

Trafikverkets intresse att systemen blir billiga men robusta. Vid anbudsförfrågan får alla samma 

information vilket ger ett bättre konkurrensläge och historik, för alla anbudsgivare.  

4.2.5 Implementeringspåverkande faktor: Regelverksförändringar 

Ofta är tekniken inte problemet, utan det är regelverket som försvårar dess tillämpning. I ePilot 

delprojekt 053 Växelövervakning, utvärderade parterna som bestod av Combitech, Trafikverket och 

Luleå tekniska universitet om det går att systematiskt tillståndsbedöma, och därmed utvärdera, 

värmeöverföringsfunktionalitet, från värmeelement till spårväxel, med hjälp av fältobservationer från 

tågfordon och manuell inspektion från sidan av spåret. Detta i syfte att skapa informationsunderlag 

för larm vid ökad risk för bristande växelvärmefunktion i spårväxlar. Resultatet visade att det går att 

hitta problem och felaktigheter i växlarna som inte kunnat upptäckas tidigare. 

För att kunna implementera det nya arbetssättet, fortsatte arbetet inom det Vinnova-finansierade 

projektet Verklighetslabb Digital Järnväg (VDJ) som drivs av Peter Söderholm på Trafikverket. Inom 

området dynamiskt regelverk har fokus varit på att stötta systematiska arbetssätt för att 

dokumentera logiken i regelverket (baserat på FMECA - Failure, Mode, Effects & Criticality Analysis) 

samt att genomföra verifierande försök i anläggningen (statistisk försöksplanering, DoE – Design of 

Experiments). Handledningar och mallar för dessa arbetssätt överlämnas till förvaltning av 

stödprocessen ”Hantera system- och komponentutveckling”. En artikel om erfarenheterna är 

presenterad och publicerad:  

Tillämpningsexempel har varit just växelvärme, där regelverket har analyserats, infraröd kamera har 

tillämpats för besiktning, och stresstester har genomförts. Detta har bl.a. lett till förslag på 

regelverksförenklingar genom ett reducerat antal besiktningstillfällen och ett reducerat antal 

besiktningspunkter vid varje besiktningstillfälle. Detta bidrar till en betydande förbättring av 
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effektivitet och produktivitet då växelvärme finns i ca 7200 växlar. Förslag på regelverksförändring 

lämnas över till berörd förvaltning.  

Trafikverket hoppas att genom att digitalisera själva regelverket kommer dess förvaltning att 

underlättas och stötta en större dynamik som kan ta tillvara möjligheterna som erbjuds utifrån ny 

och innovativ teknik inom anläggningen och dess förvaltning. Genom en etablerad process för 

regelverksförändring med tillhörande kunskap och organisation kan implementering av innovationer 

möjliggöras. 

Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: Både regelverk, underhållskontrakt och 

förfrågningsunderlag måste utvecklas med avseende på framtida digitala tjänster och innovativa 

arbetssätt. Dessa bör anpassas för att man ska kunna använda innovationer i 

underhållsentreprenaderna.  

4.2.6 Implementeringspåverkande faktor: Upphandling av innovationer 

Offentlig upphandling står för cirka 19 % av BNP i Europeiska unionen (EUPROC, 2015) och erbjuder 

en enorm potentiell marknad för innovativa produkter och tjänster. Offentliga upphandlingar kan 

bidra till att främja marknadsupptag av innovativa produkter och tjänster, samtidigt som kvaliteten 

på de offentliga tjänsterna förbättras på marknader där den offentliga sektorn är en betydande 

köpare. Att söka mer innovativa upphandlingslösningar kan ge fördelar för offentliga myndigheter 

och den privata sektorn, såväl som det bredare samhället. Kraven på efterfrågan kan få marknaden 

att stimulera ekonomin och öka konkurrenskraften hos företagen på framtida marknader, skapa nya 

företag och öka sysselsättningsnivån (EUPROC, 2015). 

Därför krävs ökad kunskap om upphandling av innovationer och underhållskontrakt. 

Trafikverket har en process för hur det går till att sätta en ny produkt eller tjänst på marknaden, se 

figur 4.  

  

Figur 4. Verktygslåda för innovationsupphandlingar 
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För att sätta nya metoder i produktionen, så används ingången Trafikverkets styrfunktioner och 

regelverk medan förändringen genomförs av Trafikverkets entreprenörer som står för ”hur”. 

För nya tekniska lösningar inom järnvägen används normalt ingången Trafikverkets teknikansvariga 

där Trafikverket styr godkännande av material och upphandling. 

Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att Trafikverket via upphandling, 

möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Metoderna sträcker sig ända från 

att främja små utvecklingssteg i "vanliga" upphandlingar, till att initiera större innovationskliv genom 

att köpa gemensamt finansierad forskning och innovation i konkurrens. 

I projektrapporten eP20-219-2018-ImpDB ”Juridik för datadelning” belyses möjliga hinder för 

delprojekt i ePilot. Styrande dokument som parterna, efter delprojektet avslut måste beaktas av inför 

en ev. kommande upphandling inom offentlig verksamhet är främst LOU/LUF, 

Konkurrenslagstiftningen samt Allmänna statsstödsregler. 

Resultatet från intervjuerna i delprojekt 219 visar på att det råder en hel del okunskap om reglerna i 

LOU och LUF. Lagtexten har öppningar för innovationsupphandling, därför är det viktigt att öka 

kunskap kring detta samt informera parter om vad som gäller. 

I projektrapporten eP20-243-2019-Innovationsupphandling beskrivs processen för 

innovationsupphandling och utvärdering av ePilot i ett sådant sammanhang, en utvärdering av 

crowdsourcing som metodik för idégenerering samt en utvärdering av hur implementering av 

resultat från ePilot skulle kunna ske i ett baskontrakt. 

Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: En av respondenterna har varit med om en full 

innovationsupphandling för järnväg. Många kommentarer visar på att det är komplext och krångligt 

samt att det tar lång tid att ta steget från test till standard p.g.a. regelverken. Respondenterna var 

medvetna om fler lyckade innovationsupphandlingar för väg där man har skapat en marknad för 

innovationer som inte tidigare fanns. 

4.2.7 Förändringsledning för digitalisering av järnvägen 

Järnvägen upplever en stor teknisk omvandling som sker på grund av det förbättrade utnyttjandet av 

digital teknik. Denna tekniska omvandling påverkar inte bara de tekniska systemen, det vill säga 

järnvägsinfrastruktur och rullande materiel, utan även regelverk, organisationer, processer och 

individer. En viktig framgångsfaktor för teknikomvandling är förmågan att ha en helhetsstrategi för 

förändringshantering. 

För att lyckas med förändringsprojekt och förverkliga nyttorna måste det finnas en medvetenhet 

kring projektet som helhet, hur det påverkar medarbetare, hur kommunikationen skall gå till och hur 

projektet lyfts fram för att nå och motivera berörda målgrupper. Olika framgångsfaktorer för 

förändring kan vara ledningens engagemang, ett gemensamt budskap och hantera förväntningar.  

En artikel inom området Change Management har presenterats och publicerats, se (Jägare, et. Al. 

2019).  
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Reflektioner från intervjuer utförda under 2019: I de fall som respondenterna svarade att man mäter 

nyttan av förändringsarbetet är det i form av nyckeltal som t.ex. andelen avhjälpande respektive 

förebyggande underhåll, antal fel och punktlighet (TTT). På frågan om en ökad digitalisering påverkar 

inarbetade arbetssätt, beslutsprocesser, organisation så svarade flertalet att det kommer att bli en 

stor förändring. Det ändrar helt sättet hur man ser på information. Det handlar om människor och 

chefer som måste förändra sättet man gör saker på i verksamheten. Informationen kommer att 

förenkla vardagen, tidigare handarbete blir digitalt och man får mer tid till annat. Man går från en 

planerande roll till en mer förvaltande och hinner med mera. Organisatoriskt tror man inte att det 

blir några större förändringar annat än att IKT skall inte vara en centraliserad verksamhet utan mer 

integrerad samt att organisationer behöver anställa en ny typ av kunskap. Alla ledare behöver se sig 

som förändringsledare. 

4.2.7.1 Riskhantering vid förändring 

Att utföra riskanalyser är ett viktigt steg i förändringsprocessen, som tillhandahåller ett användbart 

kommunikationsverktyg för att dela problem och kommunicera visionen. Förståelse av risker 

relaterade till förändringar kräver först en analys av de potentiella riskerna och sedan en 

överenskommelse om de åtgärder som kommer att hantera riskerna effektivt. Inom järnvägen ställer 

förordningen (EU) 2015/1136 (Common safety method for risk evaluation and assessment, CSM-RA) 

krav på hur man ska utföra förändringshanteringsprocessen med avseende på trafiksäkerhet inom 

järnväg, se EU (2015). I förordningen anges att varje förändring, inklusive organisatoriska 

förändringar, med säkerhetspåverkan på drift och underhåll, kräver att CSM-RA-riskbedömningskrav 

följs. Det första steget består av att utvärdera om förändringen kan påverka trafiksäkerheten eller 

inte. Om trafiksäkerheten kan påverkas är nästa steg att utvärdera om förändringen är betydande 

eller inte. Denna utvärdering bygger på sex kriterier, där förändringen kan vara betydande om något 

av kriterierna inte uppfylls. Om förändringen är både säkerhetsrelaterad och betydande, bör 

riskbedömningsprocessen för CSM-RA tillämpas. Slutligen kräver CSM-RA att en riskacceptans för de 

ändringar som bedöms ska utvärderas med hjälp av en eller flera av följande principer för 

riskacceptans (EU, 2015): tillämpning av regler enligt vedertagen praxis; en jämförelse med liknande 

referenssystem; eller en riskuppskattning omfattande sannolikhet, konsekvens och dess integrering 

(Jägare et. Al. 2019). 

4.3 Avtalstyper  
Detta kapitel presenterar en nulägesanalys av befintliga avtalstyper och med fokus på de som 

används inom ramen för offentlig upphandling.  

I Delprojekt eP200-219- Projektrapport ”Juridik för datadelning” har en genomlysning genomförts av 

avtalstyper lagar och andra styrande dokument inom branschen. Resultat från de delprojekt dessa 

delprojekt inväntas inför fortsatt analys. 

Inom järnvägsbranschen finns ett antal olika avtalsformer, varav nedan har identifierats vid 

genomförande av nulägesanalyserna (eP119-001, eP119-037 och eP200-201-projektrapport): 
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 Trafikeringsavtal  

 Leverantörsavtal för konsulttjänster 

 Leverantörsavtal för produkter och komponenter  

 Entreprenörsavtal för ny- och ombyggnation 

 Entreprenörsavtal för drift- och underhåll 

 Underhållsavtal med fordonsverkstäder 

 Hyres- och leasingavtal för fordon 

 Forskningsavtal 

Därutöver finns tillståndsgivning från Transportstyrelsen och regleringsbrev från 

näringslivsdepartementet.  Se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Avtalsstruktur inom järnvägsbranschen 

4.3.1 Trafikeringsavtal 

Trafikeringsavtal ingås mellan infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget i samband med 

tilldelning av tågläge. Avtalet omfattar den kapacitet, i form av tågläge eller annan tillträdestjänst, 

tillkommande behov av tåglägen och övriga tjänster, beskrivna i Trafikverkets 

järnvägsnätsbeskrivning, vilka tilldelats av Trafikverket. Genom avtalet får järnvägsföretaget rätt att 

nyttja de tjänster som Trafikverket tilldelat järnvägsföretaget. Avtalet innehåller också planerade 

banarbeten sammanställd i en banarbetsplan (BAP) som förhandlas med trafikutövarna och avtalas i 

trafikeringsavtal. I detta avtal finns möjlighet för Trafikverkets parter att avropa tillståndsdata från 

Trafikverkets detektorer (eP200-219-Projektrapport).  
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4.3.2 Leveransavtal för konsulttjänster 

Upphandling av konsulttjänster sker vanligtvis genom ett uppdragskontrakt (UK) som utformas enligt 

struktur för Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 

(ABK 09). Uppdraget beskrivs i Uppdragsbeskrivning (UB).  

4.3.3 Leveransavtal för material 

Materialservice ansvarar för materialförsörjningen utifrån de avtal som central funktion Inköp och 

logistik, avdelningen Varor och tjänster vid Trafikverket, handlat upp. Avtalen är upphandlade utifrån 

de kravspecifikationer som tagits fram av avdelningen Teknik och miljö på verksamhetsområde 

Underhåll. Avdelningen teknik och miljö godkänner även alla nya komponenter innan de får nyttjas i 

sortimentet. Allt järnvägsspecifikt material handlas inte upp av Trafikverket, visst material handlas 

upp av entreprenörerna själva hos leverantörer. Det material som anvisas av Trafikverket skall dock 

alltid användas av entreprenören d.v.s. det som handlats upp. Detta sortiment genomlyses med 

jämna mellanrum och ifrågasätts om vissa komponenter behövs handlas upp centralt eller om 

försörjningen kan skötas av entreprenören själv utifrån Trafikverkets behov på kontroll. Vid 

upphandling används Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (AMB 

07). För övriga materialupphandlingar används ofta Allmänna bestämmelser för leverans av varor 

(utan montage) till offentliga sektorn (ALOS 05).  

4.3.4 Entreprenörsavtal för ny- och ombyggnation respektive drift och underhåll av 

infrastruktur 

Trafikverket utför inget arbete i egen regi utan upphandlar ny- och ombyggnations samt drift och 

underhåll via entreprenörskontrakt (EK). EK ingår i förfrågningsunderlag som anger kontraktsvillkoren 

mellan beställaren och utföraren.  Underlaget följer struktur för Allmänna Bestämmelser för 

byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader s.k. utförandeentreprenad, (AB 04) alternativt 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads- anläggnings- och 

installationsentreprenader (ABT 06).  Förfrågningsunderlaget innehåller också:  

 Administrativa föreskrifter (AF) med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader som dock inte inkluderar skrivning om digitala tjänster 

 AMA AF 12, som är ett referensverk för upprättande av beskrivningar och utförande av 

arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyl och EL.  

 Entreprenadbeskrivning (EB) som anger omfattningen av uppdraget och övriga 

förutsättningar och föreskrifter, som inte framgår av kontrakt eller AF.  

 Objektspecifika mät- och ersättningsregler (MER) Anläggning beträffande mätning och 

ersättning av entreprenadarbeten. 

 Allmän beskrivning, anläggningsförteckning, tekniskt tillstånd, ritningar och 

driftinstruktioner. 

 Trafikverkets styrande dokument 

 Grafiks tidtabell och banutnyttjandeplan 
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 Övriga handlingar, bl.a. generella systemkrav och krav på miljö, trafik – och elsäkerhet och 

arbetsmiljö. 

I avtalen fastställer man också hur ansvaret fördelas samt hur resultat skall levereras respektive vem 

som äger resultatet.  

Ansvaret för en ”affär/projekt” kan ligga kvar hos beställaren (AB) eller föras över helt eller delvis till 

utföraren (ABT), se figur 5.  

 

Figur 5. Ansvars- och riskfördelning 

Trafikverket delar upp underhållet i följande kategorier: 

 Snötjänster 

 Avhjälpande underhåll (felavhjälpning och besiktningsanmärkningar som måste åtgärdas 

akut eller inom 2 veckor). 

 Besiktning av anläggningarnas tillstånd som utförs av besiktningspersonal och mätfordon. 

 Tillståndsbaserat underhåll som baserade på beslutsstöd från genomförda 

besiktningar/inspektioner och data från övervakningssystem.  

 Regelstyrt förutbestämt underhåll på bl.a. isolerskarvar, lås- och kontrollanläggningar på 

spårväxlar, byte signallampor och provning av säkerhetsreläer. 

Drift och underhåll upphandlas i fleråriga kontrakt av underhållsentreprenörer, som AB eller ABT, 

med i första hand som fastprisavtal. Uppföljningsindikatorer är bl.a. spårlägeskvalitén.  

4.3.5 Underhållsavtal med fordonsverkstäder 

Underhåll av fordon (lok och vagnar) kan ske; 

 I egen regi t.ex. LKAB 

 Utkontrakterat till underhållsverkstäder 

 Trafikföretag som hyr järnvägsfordon, där hyrföretag står för det tunga underhållet 

 Garanti 

ENTREPRENAD-
FORM

Funktions-
styrning/
Ansvar

Produktion/
Genom-
förande

Utförande-
entreprenad

Total-
entreprenad
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Det förebyggande fordonsunderhållet baseras på körda fordonskilometrar, visuell inspektion utförd 

av underhållspersonal och varnings-/säkerhetslarm från system integrerade i fordonet eller 

Trafikverkets övervakningssystem.  

Strategin för det förebyggande underhåll är övervägande förutbestämt underhåll som baseras på 

olika revisionsintervall. Intervallen ligger oftast på mellan tre till sex år, medan 

komponentunderhållet ofta är kilometerbaserat, se tabell 5. Vid en revision sker förebyggande 

underhåll där underhållsleverantören återställer funktionaliteten på vagnen. Innan revisionen startar 

genomförs dessutom en så kallad in-besiktning för att upptäcka eventuella fel som inte ingår i den 

planerade revisionen, men som är kritiska att åtgärda för att vagnen ska vara tillförlitlig och säker. 

4.3.6 Hyres- och leasingavtal för fordon 

En trång sektor för nyetablerade person- och godstrafikföretag är att få tillgång till fordon. Ett sätt att 

lösa detta är att hyra/leasa lok och vagnar. Här finns ett antal olika modeller där ytterligheterna är:  

 Hyra/leasa fordon och inklusive alla underhållsåtgärder 

 Hyra/leasa fordon exklusive alla underhållsåtgärder 

På grund av konkurrenssituationen är det dock svårt att få insyn i hur sådana avtal är uppbyggda. 

4.3.7 Forskningsavtal 

Företag och organisationer kan anlita högskolans forskare för lösa specifika problem, göra 

utvärderingar eller andra typer av uppdrag. Forskningen är i hög grad inriktad på att producera 

resultat som kan komma till praktisk nytta och mycket av den bedrivs i samverkan med det 

omgivande samhället. 

Uppdragsforskning är den forskning som en enskild forskare eller en forskargrupp utför på uppdrag 

av en myndighet, kommun, organisation eller företag. Uppdragsforskning syftar till att producera nya 

forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av 

uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och 

utvecklad. 

När en finansiär ger pengar till ett specifikt ändamål efter ansökan från en forskare vid universitetet 

lämnas ett bidrag. 

När ett forskningsprojekt inleds bör ett forskningsavtal upprättas mellan deltagande parter. Syftet 

med att ingå forskningsavtal är att generera ett forskningsresultat. I ett forskningsavtal är det därför 

av yttersta vikt att reglera hur äganderätten till resultatet skall fördelas. Generellt sett kan man säga 

att det alltid är lättare att bestämma detta redan på avtalsstadiet.  

Huvudregeln vid forskningssamarbeten är att resultatet tillfaller den som genererat resultatet, den så 

kallade upphovsmannen. Emellertid är det ofta komplicerat att avgöra vem som är den reella 

upphovsmannen till ett visst resultat när flera forskare varit involverade. I sådana situationer är 

huvudregeln att upphovsmännen äger resultatet gemensamt och man upprättar då ett så kallat 
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samägandeavtal. Man bör till exempel reglera huruvida en av delägarna skall kunna patentera, 

licensiera och/eller kommersialisera resultatet utan övriga delägares godkännande. 

När det gäller uppdragsforskning är det som regel uppdragsgivaren som äger resultaten eftersom det 

är just resultatet som är anledningen till att uppdragsgivaren finansierat forskningen. Detta gäller 

dock endast om uppdragsgivaren fullfinansierat forskningen. 

För forskningsprojekt som bedrivs inom JVTC används JVTCs medlemsavtal som bas inför skrivningen 

av forskningsavtal. I medlemsavtal beskrivs bl.a. hur bakgrund, förgrund och immateriella rättigheter 

skall hanteras. 

4.3.8 Ersättningsformer 

En mycket viktig drivkraft för att lyckas med ett projekt som föregås av upphandling, är valet av 

ersättningsformer vilket om de används rätt gör avtalen mer dynamiska.  

Vanliga ersättningsformer är: 

 Traditionella ersättningsformer dvs. fast pris, mängdkontrakt eller löpande räkning. 

 Bonus  

 Riktpris med incitament 

 Budgetmodellen (Takpris) 

 Andra varianter, t ex mängdkontrakt med incitament 

Vid tillämpning av fast pris finns en överenskommen totalsumma som ersättning för ett utfört 

arbetena.  

Fast pris kan också vara fasta á-priser för i mängdförteckning upptagna reglerbara kvantiteter. 

Omfattningen av uppdraget kan då varier både med avseende på mängden utfört arbete och med 

avseende på slutersättning. 

När löpande räkning tillämpas sker ersättning mot verifierade självkostnader. Vad som ingår i 

verifierad självkostnad och med vilken detaljeringsnivå redovisning ska ske regleras i AB 04 kap 6 § 9 

och ABK 96 kap. (FIA, 2006). 

Bonus används av beställaren då denne vill locka utföraren att leverera men även förbättra krävd 

prestation t.ex. genom att slutföra uppdraget i tid, leverera krävd kvalitet eller att hålla sig inom 

budget för uppdraget. Om utföraren klarar av att leverera ”belönas”/ersätts denne med en på 

förhand bestämd bonusutbetalning. 

Ekonomiska incitament kan användas för att premiera projektresultat som gynnar eller drabbar alla 

aktörer, dvs man skapar ett vinna-vinna koncept. Fokus kan då riktas in på att hitta lösningar i 

samförstånd genom att få parterna att dra åt samma håll (FIA, 2006). FIA (2006) har beskrivit en 

vanlig uppbyggnad i en princip, se figur 6.  
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Figur 6. Incitamentsmodell (FIA.2006) 

Beställaren och utföraren enas om en riktkostnad, dvs. en trolig ersättning för det totala uppdraget. 

Därefter sätter man upp överenskomna procentsatser för hur man skall fördela ev. vinst om 

slutkostnaden är lägre än riktkostnaden eller hur man fördelar förlusten om slutkostnaden högre än 

riktkostnaden. 

Budgetmodell (takpris) är en medelväg mellan löpande räkning och fast pris. Detta innebär att man 

debiterar löpande men med en övre prisgräns.  

4.3.9 Intervjusvar 

Ofta återkommande svar från respondenterna är att det saknas incitament för att bedriva 

utvecklingsverksamhet inom järnvägsindustrin. De avtal som tillämpas ger ej heller utrymme för att 

reglera den risk som medföljer då en utförare påbörjar ett utvecklingsarbete eller försöker föra in en 

innovation. 

4.4 Affärsmodeller  
Kapitlet beskriver affärsmodeller, digitaliserade affärsmodeller inom järnvägsbranschen samt 

sammanfattade intervjusvar från respondenter inom järnvägsbranschen gällande digitaliserade 

affärsmodeller och datahantering.  

4.4.1 Inledning 

I korthet kan en affärsmodell sägas vara ”en beskrivning över hur organisationen skapar värde i sin 
verksamhet”. Modellen lyfter fram och tydliggör vikten av värdeskapandet och hur man kopplar 
detta mot sina kunder på ett lämpligt sätt. 

Digitaliseringen genomströmmar flera delar av järnvägen, medför det att aktörer behöver anpassa 

sina affärsmodeller eller behöver nya affärsmodeller skapas? Kan det finnas det en generell 

affärsmodell som fungerar till den digitala järnvägen? Aktörerna i den fysiska järnvägen har sina 

etablerade aktörer och den digitala järnvägen kan ställa andra krav än tidigare, vilket skulle kunna 

innebära nya aktörer och sätt att göra affärer. Börjar en aktör samla in data digitalt om tillståndet på 

infrastrukturen kan en annan aktör skapa värde genom att analysera data, vilket i sin tur kan leda till 

helt förändrade underhållsprogram, eftersom en ökad kunskap möjliggör tillståndsbaserat underhåll 
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(Johansson & Roth, 2018). Detta påverkar i sin tur de partnerskap och kundrelationer som agerar i 

järnvägsbranschen. 

4.4.2 Övergången till den digitala järnvägen 

Historiskt kommer affärsmodellen från att byta varor mot andra varor till att byta fysiska varor mot 

betalningsmedel, pengar, vilket har varit fallet väldigt länge. Idag har dessa affärsmodeller på vissa 

områden förändrats till att hantera digitala, virtuella eller upplevda varor/tjänster, som till exempel 

från att köpa grammofonskivor till att prenumerera på musik via Spotify, att världens största 

taxibolag Uber inte äger några taxibilar, eller att världens största varuhandel Amazon inte har några 

butiker. På fler och fler områden inom privatkonsumtionen ser vi övergången från fysiska varor som 

förmedlas via fysiska kontakter, vilket mer och mer också är fallet när företagen gör sina affärer. Hur 

skulle en liknande övergång fungera inom järnvägen? Inom digitaliseringen pratas det mycket om 

digital mognad. Är man som företag inte van med det digitala försöker man använda digital teknik 

som ett tillägg till nuvarande processer, medan digitalt mogna företag använder det för att göra 

affärer på ett fundamentalt annorlunda sätt (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet & Welch, 2013). Inom 

järnvägen så växer mängden data som produceras, analyseras och används av fler och fler utövare. 

Behovet av att få fram data växer samtidigt som det också används till flera tillämpningar, vilket gör 

att behovet av affärsmodeller som kan nyttja detta blir tydligare. Tillgång till data är en punkt som 

anses vara av stor vikt vid övergången till den digitala järnvägen för att öka innovationen. Ju fler 

personer som har tillgång till data, desto större är möjligheterna till innovation (Sadeghi, Wachsmann 

& Waidner, 2015). Exempel på detta är hur Storstockholms Lokaltrafik (SL) har offentligt tillgängliga 

data om trafiken, vilket externa personer använder för att möjliggöra bättre planering av resor och 

på så sätt skapa värde åt konsumenter (Samtrafiken, 2016). 

Om implementationen av teknologier och arbetssätt är dålig kan det förkastas innan den börjat ge 

positivt resultat (Crawford & Yvonne, 2010). Det gäller att ha en bra strategi för att klara av den 

digitala resan, att arbeta med att öka den digitala mognaden. Det är bättre att ta hjälp av företag 

som har en större mognadsgrad och förståelse än vad man själva har (Johansson & Roth, 2018). 

Samarbeten mellan företag och akademin ökar då studenter och forskare ofta är mer insatta i den 

digitala världen och kan bidra i den digitala utvecklingen (Legner, Eymann, Hess, Matt, Böhmann, 

Drews, Mädsche, Urbach & Ahlemann, 2017). 

I dagsläget är det en mängd med liknande företag och organisationer som utför arbetet kring 

järnvägen och de har också tydliga affärsmodeller och strukturer för hur de ska genomföra sina 

affärer. Det är inget som ändras över en natt, deras bästa bekräftelse på att affärsmodellen fungerar 

är ju just att de fortfarande är kvar i branschen och överlever. Järnvägsbranschen har idag långa 

innovationscykler på cirka 25 - 30 år, jämfört med vägsidan som ligger på 5 år vilket påverkar 

innovationen enormt (Briginshaw, 2018). Innovationer för att fånga maximalt värde av 

digitaliseringen kräver i sin tur att branschen börjar dela med sig och agera på nya möjligheter 

(Global Railway Review, 2018). 
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En svårighet när det handlar om att dela med sig om data finns det hinder som säkerhet som 

exempel som kan orsaka stora skador på anläggningen (Sadeghi, Wachsmann & Waidner, 2015). För 

att uppmuntra till att dela data bör man fokusera på att data dels är riktig, att den är tillgänglig och 

det som är konfidentiellt är säkert. Följer man ISO standard 27 000 om informationssäkerhet följer 

man just de tre ledorden: Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för 

informationssäkerhet (SIS-ISO/IEC 27000:2016). För att öka innovationen behöver tillgängligheten 

vara hög så länge det inte är av yttersta säkerhet att den hemlighålls. När det kommer till 

tillgänglighet behöver även data på något sätt vara standardiserad, så att den blir maskinläsbar både 

in och ut (Johansson & Roth, 2015). Om det går att komma åt rätt typ av data, skulle detta kunna 

leda till nya och annorlunda affärer? 

Dagens krav och förväntningar på att arbeta med den cirkulära ekonomin ställer också andra krav på 

hur man gör affärer inom järnvägen, men hur påverkar det affärsmodeller och den digitala 

järnvägen? Frågor som dyker upp är då: Hur ser nuläget kring digitala affärsmodeller inom järnvägen 

ut? Vad händer med affärsmodellerna då den digitala järnvägen utvecklas? Behöver aktörerna på 

den fysiska järnvägen agera på andra sätt? Kan nya aktörer ta sig in på marknaden? Finns det hinder 

eller incitament till utvecklingen? Vem kan nyttja insamlade data? Hur ser affärsmodellen ut kring 

dataflödet. 

4.4.3 Information från järnvägsbranschen  

Respondenternas svar har grupperats och presenteras nedan utifrån vilken organisation de tillhör 

inom järnvägsbranschen. 

Hur ser nuläget kring digitala affärsmodeller inom järnvägen ut? 

Akademin, beställarna, entreprenörerna och konsulterna ansåg att det inte finns några befintliga 

affärsmodeller. Bland beställarna ansåg majoriteten att det i nuläget inte finns några etablerade 

digitala affärsmodeller inom järnväg. De menade på att informationen endast är riktad åt ett håll 

istället för att ett kontinuerligt utbyte sker där informationen förädlas hos respektive part. Vidare 

menade beställarna att det inom inköp och juridik måste skapas tydliga incitament för både 

beställarna och entreprenörerna som leder till att minimera felen i anläggningen. I dagsläget finns 

exempelvis kontrakt där entreprenörer tjänar mer på akut felavhjälpning än att åtgärda felen innan 

de blir tågstörande fel. Entreprenörerna ansåg att det inte finns några tydliga digitala affärsmodeller, 

även om det lyftes exempel på kontrakt som mer eller mindre gått över på löpande räkning med á 

priser där entreprenörer fått större ansvar. Entreprenörer menar att det är för mycket manuellt 

arbete som går för långsamt för att i nuläget kunna användas i underhåll. 

Leverantörerna menade att digitala affärsmodeller handlar om att data delas, analyseras och att det 

går att ta del av resultatet. Leverantörerna anser att det finns möjlighet att skapa fungerande digitala 

affärsmodeller om beställarna tar tydligare beslut då det ofta är oklarheter kring ägande av 

utrustning och datainformation. Enligt konsulterna finns det inte någon digital affärsmodell sett till 

underhåll, eftersom det enda som sker i nuläget är att beställaren tillhandahåller information. Bland 

operatörerna varierade respondenternas svar, en del ansåg att de har en fungerande affärsmodell 
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med beställaren eftersom det finns ett kontinuerligt utbyte av data mellan parterna, medan vissa 

ansåg att det inte finns några skarpa affärsmodeller som fungerar. De menade vidare att 

affärsmodellerna kommer förändras när den digitala järnvägen utvecklas, men att marknaden inte är 

mogen för det ännu. 

Vad händer med affärsmodellerna då den digitala järnvägen utvecklas? 

Akademin svarade att digitaliseringen måste prägla både upphandlingsprocessen och 

affärsmodellerna. Så länge det går att tjäna pengar på de gamla affärsmodellerna så kommer 

utvecklingen ta tid. Det måste skapas incitament att tjäna pengar på nya affärsmodeller innan en 

förändring kommer att ske. Beställarna var eniga om att affärsmodellerna måste utvecklas eftersom 

den digitala järnvägen utvecklas. De menade att behovet hos samtliga parter måste täckas när 

befintliga affärsmodeller ska ses över i kombination med att regelverk ändras för att underlätta 

implementering av innovationer för att nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut. 

Leverantörerna ansåg att nuvarande affärsmodeller behöver förändras i samband med utvecklingen 

av den digitala järnvägen, bland annat genom att uppdatera regelverk men även att beslut behöver 

fattas, exempelvis om tredje part ska tillåtas eller ej. Konsulterna svarade att både regelverk och 

upphandlingsform behöver förändras och eftersom nuvarande regelverk hindrar utvecklingen 

samtidigt som att incitament saknas. Operatörerna menade att digitalisering medför att 

affärsmodellerna kommer behöva förändras och anpassas efter de parter som ingår i affären. De 

menade även att branschen inte är riktigt mogen ännu då de inte ser nyttan med digitaliseringen fullt 

ut. De svarade vidare att beställarssidan måste fokusera mer på långsiktigt och planerat underhåll 

med hjälp av kunskap från de som arbetar ute i spår. 

Behöver aktörerna på den fysiska järnvägen agera på andra sätt? 

Akademin menade att det måste till strukturella förändringar i de befintliga affärsmodellerna, 

exempelvis genom att sälja funktion istället för produktportföljen som säljs i nuläget. Beställarna var 

eniga om att aktörerna på järnvägen måste agera på andra sätt, men vissa ansåg att utmaningen är 

att entreprenörerna måste anpassa sig till den tekniska utvecklingen, medan andra beställare ansåg 

att det var beställarssidan som inte hinner implementera tekniska lösningar. Några beställare lyfte 

den ekonomiska aspekten, att det måste vara ekonomiskt gynnsamt för entreprenören att vara 

kreativa och innovativa, samtidigt som det ifrågasattes om det är korrekt att skattemedel används för 

att finansiera privata aktörers framtagande av innovationer. Entreprenörerna svarade att det är svårt 

att få in ny teknik trots att det finns både god vilja och många idéer. 

Leverantörerna ansåg att beställarna måste tydliggöra sina riktlinjer då de inte kan chansa eftersom 

det är för stor ekonomisk risk. Konsulterna var eniga om att aktörernas agerande måste förändras, 

men att beställarna inte kan skapa affärsmodeller, det måste marknaden göra. Däremot ansåg de att 

regelverk bör förändras så att de inte hindrar affärsmodeller att växa fram. Operatörerna ansåg att 

förändring i agerande måste ske med fokus på vilka behov som finns och inte vad som kan mätas 

med en speciell teknik. 
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Kan nya aktörer ta sig in på marknaden? 

Konsulterna och akademin svarade att det är svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. 

Akademin ansåg att de långa ledtiderna från innovation till en implementering innebär att det är 

svårt att ta sig in på marknaden för nya aktörer. Även befintliga kan ha det svårt på marknaden då de 

måste vara ekonomiskt uthålliga innan de kan få ”pay-back” för sina investeringar. Entreprenörerna 

menade att nya aktörer kan ta sig in på marknaden om de är lyhörda för vad beställarna vill. 

Infranord hade i princip monopol tidigare men har nu bara 50 – 60 % då nya aktörer tagit sig in på 

marknaden. Uthyrningsfirmor har tagit sig in på marknaden genom att hyra ut maskiner till 

entreprenörer. 

Leverantörerna sa att det är möjligt för nya aktörer på marknaden under förutsättningen att 

beställarna utvecklar sig till att efterfråga tjänster och tillgänglighet istället för produkter och 

komponenter. Även regelverken utgör ett hinder, regelverken måste bli tydligare för att nya aktörer 

ska våga sig in på marknaden. Operatörerna ansåg att nya aktörer kan ta sig in på marknaden men då 

måste de förstå beställarens behov. Aktörer som kan kunskapsbaserade statistiska modeller 

efterfrågas i branschen och borde därför kunna ta sig in på marknaden. 

Finns det hinder eller incitament till utvecklingen av affärsmodeller? 

Akademin ansåg att det inte finns några hinder men brist på incitament. Eftersom alla måste 

genomgå samma långa process främjas inte digital utveckling. En del av beställarna höll med 

akademin att det inte finns några hinder men snarare brist på incitament. Andra beställare ansåg att 

regelverk och långa kontrakt kunde utgöra hinder i utvecklingen av affärsmodeller, eftersom de långa 

kontrakten medför svårigheter att ändra regelverken som skulle kunna möjliggöra nya lösningar. 

Incitament för en robust anläggning borde kunna skapas genom att arbeta mer med bonus än med 

vite. Det framkom även att beställaren får högre kostnader, eftersom operatörer och entreprenörer 

inte samverkar i tillräckligt hög utsträckning, vilket skapar små underhållsluckor som driver upp 

kostnaderna. Beställarna tror att tillståndsbaserat underhåll kan vara en möjlighet för 

entreprenörerna att tjäna pengar med de förutsättningar som finns nu. Entreprenörerna ansåg att 

det finns stor vilja till utveckling av affärsmodeller, men att det saknas incitament i form av pengar. 

De ansåg att de borde få mer ansvar och frihet så att inte kreativiteten hämmas, idag ansåg de att i 

princip allt arbete måste godkännas av beställaren innan det påbörjas. 

Leverantörerna svarade att det måste finnas tydliga incitament, det saknas i nuläget tillräckliga 

incitament från beställarna för att jobba med affärsmodeller som gynnar hela systemet. Man måste 

förutom tillgänglighet och tillförlitlighet även se till vilket slitage som anläggningen får från de som 

använder den. Det är viktigt att undersöka kvaliteten på utrustningen som rullar på spåren. 

Konsulterna stämde in i att regelverk och nuvarande underhållskontrakt utgör hinder till utvecklingen 

av affärsmodeller. Operatörerna ville att avtalen bör utvecklas så att incitament skapas. Regelverken 

utgör ett hinder genom att när något ska testas fysiskt i anläggningen måste omfattande riskanalyser 

och säkerhetsprövningar göras. 
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Hur ser ni på äganderätt och nyttjanderätt för insamlade data? 

Det är väldigt viktigt och i många sammanhang vet man inte vad som är skillnaden på ägande- och 

nyttjanderätt till data. Data ska betraktas som vilken anläggningstillgång som helst och tillhör ägaren 

av anläggningen. Nyttjanderätt ska bestämmas av ägaren. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

ägaren av anläggningen också bör äga sin data. Många framförde problematiken med hur data ska 

delas och kunna nyttjas, där alternativ som lyftes fram var att det skulle regleras i kontrakten, klassa 

data efter hur känslig informationen är och att de som är berörda av data har rätt att nyttja den. 

Vem utför dataanalys och hur ser affärsmodellen ut kring dataflödet? 

Många av beställarna svarade att de inte riktigt vet hur dataflödet kring affärsmodeller ser ut, men 

en del av dem tror att de gör analyser in-house tillsammans med externa konsulter. 

Entreprenörernas svar varierade där vissa inte utförda några analyser. Andra entreprenörer ansåg att 

det var deras roll som entreprenörer att utföra analyser från insamlade data för att förstå orsaken till 

återkommande fel. Leverantörernas svar var likt entreprenörernas varierande, vissa leverantörer gör 

all analys in-house medan andra kombinerade analys in-house med externa konsulters analys. 

Konsulterna svarade att de genomför dataanalys kunder, samlar in data, skapar algoritmer och ibland 

sker analyser i samband med andra. Samtliga operatörer svarade att de hade dataanalys in-house, 

men majoriteten av operatörerna menade på att externa konsulter hjälper till att ta fram underlag 

eller system som de kan använda till analyserna. 

4.4.4 Exempel på affärsmodeller 

Det finns många olika nya typer av sätt att skapa värde med den digitaliserade järnvägen. Detta 

kommer kräva dels en justering av nuvarande affärsmodeller, men även nya aktörer med helt nya 

affärsmodeller kan komma in på marknaden. Uppbyggnaden i detta kapitel sker därför genom ett 

exempel på en händelse, och dess värdeskapande aktiviteter. 

Låt oss säga att en infrastrukturförvaltare vill bli starkare i sin beställarroll, och kunna beställa 

funktionsbaserat underhåll av underhållsentreprenörer. Dels skulle det finnas ett värde av att någon 

samlar in data från själva objektet, exempelvis via fasta sensorer på objektet, och via trafikföretag 

som använder objektet. Det skulle även kunna finnas en affär att tillhandahålla en databas där 

företag aktiva inom branschen kan hämta och lämna information som är relevant. I figur 7 nedan kan 

man se ett analysföretag som hämtar rådata, och sedan säljer tillbaka färdiga analyser. I slutändan är 

det sedan trafikförvaltaren och underhållsentreprenören som använder denna information, så att 

rätt beställning kan göras av trafikförvaltaren och underhållsentreprenören kan lämna rätt pris i sitt 

anbud. 
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Figur 7. Exempel på en ”digital järnväg”.  

Detta är ett exempel på nya affärsmodeller som skulle kunna uppkomma. Nedan följer exempel som 

respondenter beskrev under intervjuer. 

Rolls Royce som är ett digitalt moget företag säljer inte längre flygmotorer – de säljer funktionalitet 

över tid. Du köper tillgänglighet på en viss effekt under en viss tid för en viss sträcka, men äger inte 

själva motorn under tiden. Rolls Royce samlar data kontinuerligt om motorerna för att kunna 

säkerställa funktionaliteten, och kunderna får även en lägre kostnad om de lämnar extra information 

som är relevant för Rolls Royce för att förbättra motorernas funktionalitet ytterligare. Skulle man ta 

detta exempel in på järnvägsbranschen skulle detta kunna vara att sälja funktionalitet på lok och 

vagnar istället för den fysiska produkten. 

Ett annat exempel som en respondent tog upp är järnvägen i Holland, och hur ProRail hanterar 

underhåll. De har implementerat funktionsbaserat underhåll, och entreprenörerna säkerställer 

därför att infrastrukturen ska ha en viss driftsäkerhet. Tillgång till data är grundläggande för att detta 

ska fungera. ProRail har kontrakt med entreprenörer som samlar in data och tillhandahåller den 

sedan. Entreprenörerna gör sina egna analyser och bestämmer när och vilka underhållsåtgärder som 

ska ske. ProRail gör dock samma analyser som entreprenörerna för att följa upp att det hela sköts 

bra. Om entreprenörens bristfälliga underhåll skulle leda till att infrastrukturen inte är tillgänglig, 

leder det till viten oavsett om det blev en tågstörning eller inte. De kan även få stå för kostnader om 

de behöver mer tid i spår än tidigare sagt, då det räknas som extra nedtid. 

Förmodligen kommer affärsmodellerna i dessa företag att sakta förändras för att bli bättre, eller 

enbart, anpassade till den digitala järnvägen. Ett exempel är att subjektiva bedömningar minskar och 

möjligheten till uppföljningar ökar (Manco, Ritacco, Rullo, Galluci, Astill, Kimber & Antonelli, 2017). 
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4.5 Nyttoanalys 

4.5.1 Metoder för nyttoanalyser 

Samhällsekonomiska kalkylmodeller har under lång tid använts för att bedöma och redovisa 

samhällsnyttor i ekonomiska termer. För komplexa nyttoanalyser inom samhällsbyggnad har under 

senare år även multikriterieanalyser och konsekvensnyttoanalyser använts, den sistnämnda är en 

vidareutveckling av multikriterieanalyser. Gemensamt för de tre analysmodellerna är att det krävs ett 

stort informationsunderlag, att bedömningsarbetet är omfattande och komplext.  

4.5.1.1 Samhällsekonomisk kalkylmodell 

En samhällsekonomisk kalkyl redovisar effekter, samhällsekonomiska nyttor och kostnader. Den har 

tydligt ekonomiskt fokus och bygger i grunden på jämförelse av olika alternativ och scenarier med 

hjälp av olika kalkylverktyg. En samhällsekonomisk kalkyl räcker inte för att beskriva alla effekter som 

en åtgärd har på samhället. Vissa effekter går att kvantifiera men inte att värdera i pengar, medan en 

del effekter även är svåra att kvantifiera. I en komplett samhällsekonomisk analys måste även de 

svårvärderade effekterna ingå och för att göra en samlad bedömning kompletteras därför den 

samhällsekonomiska kalkylen med bedömningar av effekter som inte är prissatta. 

Samhällsekonomiska kalkylmodeller används ofta inom transportsektorn. 

4.5.1.2 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys används för att systematiskt utvärdera och rangordna olika beslutsalternativ med 

hjälp av relevanta kriterier i ett visst sammanhang. I en multikriterieanalys jämförs alternativens 

utfall utifrån kriterierna med hjälp av poängsättning som kan vara kvalitativ eller kvantitativ. 

Multikriterieanalys används inom miljösidan när alternativen kan förenklas och tydliggöras så att de 

kan jämföras med varandra.     

4.5.1.3 Kostnads-nyttoanalys 

Kostnads-nyttoanalys (KNA) kan ses som en vidareutveckling av multikriterieanalysen, i KNA väger 

man samman och jämför multipla nyttor och kostnader inom samma system. Huvudsyftet med KNA 

är att undersöka om en viss samhällsekonomisk insats är mer samhällsekonomisk lönsam än andra. 

KNA används ofta för prioritering av åtgärder och ibland benämns kostnads-nyttoanalysen för 

kostnads-intäktsanalys. KNA syftar till att beräkna nyttor och kostnader för alla de verksamheter som 

påverkas av en viss insats, analysverktyget kan även användas på individnivå. KNA kan på samma sätt 

som multikriterieanalys nyttjas för att göra bedömningar av olika åtgärder inom miljösektorn.  

4.5.2 Förslag modell nyttoanalyser för samverkansprojekt 

Under 2014 genomfördes en värdering av den samhällsekonomiska lönsamheten i JVTC:s verksamhet 

och en metodansats för samhällsekonomisk utvärdering presenterades. Metodansatsen bedömdes 

vara möjlig att vidareutveckla och förenkla.  Modellen testades för utvärdering av 

kostnad/nytta/effekt för sex samverkansprojekt med många aktörer inom ePilot119 under 2016-

2018.  
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Modellen innehåller följande principiella steg:  

1. Vid projektstart tydligt identifiera mål, nyttor och effekter för respektive aktör och 

gemensamma, affärsnytta respektive samhällsnytta på kort och lång sikt. 

2. Identifiera vilka hinder som kan finnas för att nå mål och nyttor  

3. Ta fram aktörskarta 

4. Kvantifiera kostnader och insatser 

5. Utvärdera kvalitativa och kvantitativa nyttor och effekter  

6. Redovisa projektmål, nyttor och effekter på aktörskarta  

7. Gör samlad bedömning av nyttopotential och lönsamhet 

Genomförda tester visar att ju tydligare målbilden är för alla aktörer ju lättare är det att nå 
uppställda mål.  
 
Kort- och långsiktigs mål, affärsnytta och samhällsnytta ska vara identifierade och överenskomna av 
aktörerna före projektstart. Handhavaren av samhällsnyttan, som i samverkansprojektet ePilot i 
huvudsak är Trafikverket, måste också vara involverad även i de fall man inte är direkt delaktig i 
samverkansprojektet.  
 
Aktörskartan används för att överskådligt visa aktörerna, deras kostnader/insatser, förväntade och 

uppnådda mål, nyttor och effekter. Varje aktör måste innan projektstart förstå vilka förutsättningar 

som respektive aktör går in med, vilka mål som delprojektet gemensamt ska uppnå, vilken nytta och 

effekt som kan uppnås.   Rekommendationen är att i projektspecifikationen vid ett delprojekts start 

tydligt ställa krav på redovisning och uppföljning av samverkansprojektets mål, kostnad, nytta och 

effekt. Uppföljningen ska så långt möjligt vara kvantifierbar, om kvalitativ bedömning måste 

användas ska den vara tydlig exempelvis bedömas med ja eller nej. För att underlätta bedömning av 

nyttopotentialen i ekonomiska termer kan nyttan i miljoner kr indelas och redovisas i olika 

lönsamhetskategorier (x-y milj. kr/år) eller om det inte är möjligt i lönsamhetskategorier kopplat 

exempelvis till geografiskt implementeringsområde och/eller tidshorisont.  

Målbild för samverkansprojektet och aktörskartan med mål, nyttor och effekter ska upprättas vid 

projektstart och följas upp i projektrapport under delprojektets gång och i slutrapport. Som 

komplement till uppföljning av kostnader, nyttor och effekter kan det göras en uppföljande (anonym) 

enkät av hur samverkansprojektet och samverkan mellan olika aktörer fungerar/har fungerat. 

Uppföljning under delprojektets gång ger möjlighet till eventuell justering av genomförande för att 

nå uppsatta mål, nyttor och effekter 

4.5.3 Aktörskarta och checklista 

Aktörskarta upprättas före start av delprojektet för redovisning av aktörer, deras insats ,målbild, 

förväntade nyttor och effekter, se figur 8.  Uppnådda nyttor och effekter presenteras under 

delprojektets genomförande på aktörskartan för att ge en överblick av samverkansprojektets 

resultat. Bedömning av långsiktig nyttopotential och långsiktiga effekter anges.  
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Figur 8. Aktörskarta. 

Aktörskartan med insats, projektdeltagare, projektmål och förväntad nytta, effekt och nyttopotential 

lever som en röd tråd genom delprojektet.   

För att genomföra nyttoanalysen effektivt används lämpligen checklistor som tydliggör mål, nyttor 

och effekter. Målbilden är densamma från start till avslut av delprojektet och därför bör samma 

checklista användas genom hela projektet.  Exempel på test av nyttoanalys med resultat redovisad på 

aktörskarta framgår i figur 9. 

 



 Dokumentnr 
eP200-201-2017-
version 3.0 

Projekttitel 
Modeller för samverkan, innovation, 
implementering, avtal och affärsmodeller (SIIAA) 

Författare 
UJ, VJ, GE, ML, BO, NJ, PN, CH, EL 

Datum 
2019-12-31 

Spridning 
ePilot 2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-04 

Sida 
43 (59) 

 

   
 

 

Figur 9. Exempel aktörskarta vid avslut av ePilot delprojekt 042 – MeTra 

4.5.4 Slutenkät 

För att ett projekt ska fungera behövs förutom gemensamma målbilder attityd och beteende som 

bidrar till samverkan.     

För att fånga upp hur projektet fungerat görs förslagsvis en uppföljning vid avslut, förslagsvis genom 

en anonym enkät innehåller bland annat: 

 Grunddata såsom verksamhet, år i branschen 

 Samverkan  

 Nytta för din verksamhet och typ av nyttor 

 Hur har projektet fungerat 

 Faktorer som medverkar till lyckad implementering av innovation 

 Hinder för att skapa affärs- och samhällsnytta  

4.5.5 Nyttan av att samverka i ePilot 

De intervjuer som genomförts under 2019 och de nyttoanalyser som under 2016 - 2018 utförts i 6 

testobjekt ger samma övergripande bild. Här sammanfattas det huvudsakliga innehållet i svaren. 

 Har ePilot projektet skapat nytta? 

 För att åstadkomma nytta, egen och gemensam, krävs tydlig överenskommen målbild vid 

start av projekt där man tydliggör förväntad affärsnytta, samhällsnytta (strategisk och 

politisk) eller annan nytta (exempelvis innovationskraft). 

 Nytta har skapats i ePilots projekt men möjlighet till implementering av resultat för att 

åstadkomma betydande affärs- och samhällsnytta varierar kraftigt. Mandatet ligger inte hos 

ePilot utan i flera fall hos Trafikverket.  
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 Att det har varit lättare att åstadkomma affärsnytta om man rår över lösningen själv dvs när 

resultatet enbart ska implementeras i egen verksamhet.  

 Att regelverk och rutiner och strategier hos Trafikverket hindrar affärs- och nyttiggörandet.   

 Nytta av att tillsammans arbeta för att ta forskningsresultat till verkligheten.  

 Branschen jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Vi lär oss mycket av varandra. 

Tågoperatörer, infrastrukturförvaltare, underhållsföretag med flera få gemensamt och rätt 

fokus.  

 Så frön hos beslutsfattare. Ökat kontaktnät ger ringar på vattnet, både internt och externt. 

 I vissa projekt har en specifik teknisk frågeställning fått en lösning. 

Har ePilot projektet bidragit till att utveckla underhållet inom järnvägssektorn? 
I stort sett alla svarar ja på denna fråga med bland annat följande förklaringar; 

 Vi har börjat prata med varandra och börjat utvecklas tillsammans. 

 Svårt att uttala sig för helas sektorn men för enskild operatör.  

 Man har fått möjlighet att testa 

 Absolut, även om det går trögt med implementeringen 

 Om inte ePiloten skulle ha funnits finns det resultat som aldrig skulle kunna ha blivit till. Kan 

ha lett till interna projekt för att ta vidare 

 Inte än; gå tillbaka se ringarna på vattnet = Mätbarheten 

 ePiloten har utvecklat förutsättningarna men någonstans står vi och stampar och resultat blir 

inte implementerat 

 För kort tidshorisont, men en väckarklocka för att ny teknik kan göra stor nytta 

 Samverkan har bidragit med att ta in många parter och kompetens. Sektorn gemensamt är 

omogen att utveckla underhållet. Förespråkar att ePilot ska fortsätta och TRV ska delta mer 

aktivt för att kunna ta emot nya lösningar.  

Har du och din organisation fått bättre kunskap om tillståndsbaserat underhåll genom att ni 
medverkat i ePilot? 

 Ja, vi har fått input och bättre kunskap, spännande med alla tester, ger bättre kunskap 

genom detta 

 Delvis om det handlar om tillämpningen på jvg. 

 Vi ser fullt av möjligheter som att vi vet om varandra. Nätverket har blivit större. 

Samverkansprojekt behövs. 

 Organisationen har fått bättre kunskap. 

 Lära sig de akademiska värdena för att minska gapen Akademi-Verklighet. 

 Svårt att uttala mig men ser att man bidrar till att skapa hängrännor mellan olika 

verksamheter. 

 Vi har lärt oss men vi bör bli bättre på att sprida kunskapen. Bra att intervjuerna också 

innehåller samhällsnyttoperspektivet. 

 ePilot behövs som opartiskt samarbete, gärna ePilot x 10. 

 ePilot känns unikt eftersom man får testa. 
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 ePilot har belyst frågor som vi inte tänkt på. 

 
Några intervjuade har svarat ja respektive nej utan motivering. 
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5 Diskussioner 

5.1 Samverkansmodeller 
Det finns flera modeller för samverkan, beroende på ändamål, syfte och mål, men även vilka parter 

som är involverade. Sammanfattningsvis innehåller de flera grundstenar som är gemensamma, 

såsom: 

 Gemensam målbild och modell för riskfördelning 

 Bildandet av samverkansgrupper och/eller engagering av pådrivare/moderator/facilitator 

med fokus på att uppnå målbild och ha alla parter med på tåget,  

öppen och kontinuerlig dialog 

 Kontinuerlig uppföljning och informationsspridning 

ePilot vars mål är att implementera resultat från forskning och utveckling har fört in nya grundstenar 

såsom; 

 Neutral spelplan 

 Regelverk/lagparagrafer för ägarskap av bakgrund, data och resultat 

 Testbädd 

 Molntjänst för informationsutbyte 

Under 2018 har ytterligare modeller studerats såsom Digital samverkan och Samverkan Bas nivå och 

Hög nivå, från dessa kan tilläggas att arbeta aktivt med juridik, helhetssyn och systematisk 

kompentensutveckling. Resultatet har arbetats in i ePilots samverkansmodell som sedan tillämpats 

för ePilots delprojekt. 

Inför start av ePilot hade flera av parterna en stor önskan om att man genom att samverka lättare 

skulle få igång ett klimat för att effektivisera järnvägsunderhållet genom eUnderhåll samt att utbyta 

data och kunskap som var till gagn för hela järnvägsindustrin. Men man oroade sig över hinder såsom 

lagen om offentlig upphandling, lagar, regelverk och interna föreskrifter samtidigt som man kan vara 

låsta för att agera på grund av pågående avtal/kontrakt och plötsliga politiska beslut.  

Intervjuer genomförda vid nulägesanalyser (ePilot2.0), i detta delprojekt och observationerna från 

andra del- och följaprojekt avslöjar att järnvägsindustrin är relativt omogen att börja samarbeta, då 

man fortfarande lever kvar i ett system där kommunikation sker via avtal, regelverk och ”stuprörs-

organisationer” och fortfarande inte riktigt har tilltron att börja kunna lita på varandra. Ytterligare en 

faktor som sätter hinder för samverkan är att de s.k. stuprörsorganisationerna, som i vissa fall även 

förekommer inom den egna organisationen. Dessa ”stuprör” kan gå tvärs (vertikalt) genom en 

process, vilket i sin tur gör det svårt att identifiera vem som äger processen har totalansvar över 

denna, t.ex. vem som har det övergripande ansvaret att leda och motivera utveckling och innovation, 

se vidare kap 5.2. 



 Dokumentnr 
eP200-201-2017-
version 3.0 

Projekttitel 
Modeller för samverkan, innovation, 
implementering, avtal och affärsmodeller (SIIAA) 

Författare 
UJ, VJ, GE, ML, BO, NJ, PN, CH, EL 

Datum 
2019-12-31 

Spridning 
ePilot 2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-04 

Sida 
47 (59) 

 

   
 

Att driva ett lyckat samverkansprojekt kräver att man först och främst har förstått varför man vill 

samverka samt att man gör ett omfattande förarbete, annars är risken mycket stor att den 

misslyckas, vilket skett i upp till 70 % av de allianser som Elmuti och Kathawala (2001) kartlade.  

För att lyckas krävs en gemensam övergripen målbild på lång sikt, strategiskt taktiskt och operativt 

och en välformulerad överenskommelse om vad som ska levereras, vem som ska äga leveransen och 

vem som är kunden. Förarbete och genomförandet av planering tar mycket tid och energi i anspråk, 

som dock betalar igen sig i kvalitet, bättre ekonomi, teknologi och samarbetsklimat. 

I ePilot har parterna enats och samarbetat för att uppnå en gemensam målbild och man har kommit 

överens om vad som ska levereras. Men då delprojekten har haft en relativt kort varaktighet på tre 

månader till ett år så har det varit svårt att mäta genomslagskraft för delprojekten med avseende på 

hur de resulterar i bättre robusthet eller ökad punktlighet. Det kan sammanfattas att vi har lärt oss 

att samverka, men vi kan inte koppla det tillbaka till en värdhöjning av drift och underhållsprocessen. 

Flera av delprojekten har påvisat nytta och i vissa fall ekonomisk vinning.  I få fall har en mottagare 

identifierats som kan omsätta resultat till handling. 

Det finns ett fortsatt stort behov av att samverka/samarbeta inom järnvägsindustrin då man får en 

ökad förståelse för de problemställningar som råder, man får ett mer effektivt genomförande av 

problemlösande/effektivitetshöjande åtgärder och då man har alla pusselbitar i ett tidigt stadium så 

erhålls kostnadsreduktion, bättre kvalitet på lösningarna, tidsbesparing samt ett proaktivt arbetssätt 

för att öka järnvägens konkurrenskraft. För detta behövs en supportfunktion som följer med under 

hela projektet gång, för att faciliterar det nya arbetssättet. 

5.2 Implementering av innovationer  
Demonstratorer beskrivs som ett effektivt instrument i innovationsprocessen som leder till möten, 

främst i förkommersiella faser, mellan utvecklare, problemägare och innovatörer, men också som en 

motor för nya innovationer som ska skapas. Innovationer kan testas i realistiska driftsförhållanden 

där risk, kostnader och olyckor kan minskas. Utveckling och demonstratorers funktion kan vara en av 

de viktigaste vägarna för att genomföra och kommersialisera forskningsresultat. Det bör finnas 

möjlighet att utföra tester i underhållskontrakt 

För att demonstrerade lösningar ska uppnå sin fulla potential är det viktigt att försöka förstå vad som 

kan påverka olika innovationers implementerbarhet inom järnväg. Dessa faktorer kan ligga till 

underlag för en modell som kan användas i demonstratorverksamhet för att man ska kunna ta 

lösningar vidare från test till full implementering. En sådan modell bör ta hänsyn till utmaningar så 

som incitament, regelverk och underhållskontrakt 

Det medför mycket arbete för att få till en förändring. I dagsläget finns det överlag inget 

sammanhållet ansvar för att genomdriva en förändring som innebär test, verifiering och 

implementering av en ny lösning.  En ganska enkel process som är fragmenterad i många olika delar 

där ingen vet vem som är ansvarig för vad och ingen vet riktigt hur det hänger ihop, därför är det 

nästan kortslutning i systemet. En vanlig kommentar är att det går nästan inte att driva förändring för 
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vi vet inte hur vi ska hantera dem t ex vem är ansvarig för att ta reda på vilka brister vi har i 

anläggningen, vem fattar beslut om en regelverksförändring, vem skall ställa krav på vad som ska stå 

i regelverket, om man har fattat beslutet om att genomföra en förändring vem är ansvarig för att se 

till att detta implementeras i stödsystemen, vem är ansvarig för tester, vem är ansvarig för att se att 

Trafikverkskolan klarar av att utbilda folk i det nya arbetssättet, vem är ansvarig för att skriva 

instruktionen som man lägger in i kontraktet, hur man ska förhandla in något i kontraktet och vem 

ansvarar för helheten. Någon kan ansvara för en TDOK, men är inte ansvarig för att den efterlevs, att 

stödsystemen stöder den, dom som jobbar ute i kontrakten jobbar enligt TDOK, eller för att dom 

resultat som kommer in omhändertas för att bedriva någon form av ständig förbättring. Slutsatsen är 

att någon måste vara personligt ansvarig för att få igenom en förändring i kontrakt. 

Det behövs en stödfunktion för test, verifiering och implementering då det inte bör vara linjen som 

driver utveckling på grund av resursbrist. 

Personligt ansvar bör genomsyra verksamheten för att åstadkomma förändring då det måste vara 

tydligt angående vem som ansvarar för vad. Idag finns endast ansvar för stuprör, ej för 

verksamhetsövergripande hängrännor som skulle kunna ta ansvar för implementering. Processen bör 

vara tydligare och även ansvaret för processen. 

5.2.1 Förändringsledning för digitalisering av järnvägen 

För att lyckas med förändringsprojekt och förverkliga nyttorna måste det finnas en medvetenhet 

kring projektet som helhet, hur det påverkar medarbetare, hur kommunikationen skall gå till och hur 

projektet lyfts fram för att nå och motivera berörda målgrupper. Olika framgångsfaktorer bör 

identifieras, analyseras och beskrivas. Det är viktigt att involvera slutanvändaren i ett tidigt skede 

genom att ta reda på behoven och skapa ett proaktivt arbetssätt.  

5.3 Avtalstyper 
Inom järnvägsbranschen finns ett stort antal avtalstyper, beroende på uppdrag och partsrelation. 

Avtalen bygger på av branschen framtagna styrdokument och regelverk som används för att beskriva 

arbetets utförande och omfattning, hur man hanterar olika påkomna situationer såsom t.ex. vad som 

gäller inom entreprenadområdet etc. Dessa dokument underlättar och klarlägger ansvar och 

åtagande och utgör inga egentliga hinder för samverkan. För ePilot som arbetar med digitalisering, 

datadelning från ett systemperspektiv behöver dessa avtalsmodeller ses över med avseende på hur 

dessa kan utvecklas och kompletteras för att inkludera samverkan och digitalisering.  

Delprojekt 219 identifierade ett antal avtalstyper som behöver förändras/uppdateras, bl.a. 

trafikeringsavtal och entreprenadkontakt. Trafikeringsavtalen behöver kompletteras med möjlighet 

för datadelning, inte bara från de befintliga detektorerna för fordonsövervakning utan också för 

övervakningssystem för infrastruktur respektive fordon som finns monterade på tågfordon i reguljär 

trafik samt eventuellt även för framtida mätplatser för demonstratorer. Trafikeringsavtalen bör också 

kompletteras med incitament, t.ex. kan en operatör som upplåter sitt fordon till en leverantör som 

genomför tillståndskontroll av infrastrukturen, få en lägre banavgift. Många av 
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entreprenadkontrakten saknar en målbild och flera av de ingående dokumenten, t.ex. administrativa 

föreskrifter bör ses över med avseende på förändringar inför framtida digitalisering.  Vid offentlig 

upphandling kan det också bli aktuellt att förändra upphandlings- och ersättningsformer där man kan 

dela på ansvaret och tillsammans dela risk och hålla gemensam kontroll på kostnadsutvecklingen. 

Oavsett avtalsform är det viktigt att det finns drivkrafter för att lyckas med ett projekt eller en affär, 

att beställaren är engagerad i kombination med valet av upphandlings- och ersättningsformer vilket 

om de används rätt gör avtalen mer dynamiska.  

5.4 Affärsmodeller 
Järnvägsbranschen är konservativ med lång innovationscykel, vilket gör att alla förändringar och 

förändringsarbeten tar lång tid att implementera. Affärsmodeller inom branschen är få, fler 

affärsmodeller skulle kunna skapa ökad konkurrens och ökad effektivitet och därigenom skulle 

längden på innovationscykeln kunna minskas. Det saknas dock incitament i branschen, vilket kan vara 

en bidragande orsak till att befintliga affärsmodeller inte förändras. Många respondenter talar om 

vikten av att sälja funktion, men eftersom det saknas incitament vill ingen ta ansvar för hur det ska 

fungera i praktiken. Ytterligare ett problem med dagens affärsmodeller är att informationsflödet är 

enkelriktat. Genom att öppna upp för att information och data ska kunna delas mellan parter inom 

branschen skapas förutsättningar för nya affärsmodeller.  

Det är viktigt att poängtera att beställarna inte kan bestämma eller välja en affärsmodell, då det är 

något som växer fram ur marknaden beroende på vilka hinder, incitament och behov som finns. Det 

som beställarna kan påverka är att regelverk inte ska utformas så de skapar hinder till den digitala 

utvecklingen. Beställarna kan även arbeta med att ta fram incitament för att styra utvecklingen åt 

önskat håll. En viktig del i att utvecklingen går vidare handlar om datahantering och att öppna 

tillgängligheten av icke-säkerhetsklassade data. Det möjliggör för nya och befintliga aktörer att 

genomföra analyser och samarbeta mot en digital järnväg. Genom att formulera kontrakt så att 

incitament skapas så att samtliga inblandade aktörer tjänar på affären ökar chanserna för ett 

samarbete som gynnar både aktörer men även samhällsnyttan. Detta kan i sin tur leda till ännu 

större samarbeten mellan olika aktörer i branschen. 

5.5 Nyttoanalys  
Samhällsekonomiska kalkylmodeller, multikriterieanalyser och kostnads-nyttoanalyser (KNA) är tre 

metoder som används för utvärdering av komplexa sammanhang inom samhällsbyggnad. 

Multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys har under senare år använts inom miljösidan medan 

samhällsekonomiska kalkyler under lång tid använts inom transportsektorn. Under 2016-2018 

utarbetades och testades en metodbaserad på samhällsekonomisk kalkyl för analys av kostnad, nytta 

och effekt mot uppsatt målbild för sex delprojekt inom ePilot. Metoden visade sig fungera, men för 

att kunna följa upp nyttan av samverkansprojekt måste målbilden vara tydlig från start och definieras 

på olika nivåer beroende på vad man gemensamt vill uppnå, det är viktigt att man skiljer på 

förväntad affärsnytta för olika parter i projekten och samhällsnytta.  
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Att nyttja forskningsresultat i verkligheten underlättas genom ePilot som en testarena. För att 

Trafikverket ska ha verklig nytta av ePilotens resultat för infrastrukturen måste det finnas 

förutsättningar för implementering. Det innebär såväl översyn av regelverk, avtalskonstruktioner, 

affärsmodeller som det faktiska underhållet.   Nyttan finns i dagsläget främst på fordonssidan, men 

för fasta anläggningar nyttjas inte ePilotens innovationer och kommer inte samhället i stort tillgodo.  

Det visar intervjuer genomförda i de sex delprojekten 2016-2018 och den bredare intervjun 2019. 

Resursbrist och digitaliseringsmogenhet samt översyn av strategiska och övergripande mål kommer 

på längre sikt att driva på växlingen från tumstock och skjutmått till mätning, insamling och 

behandling av data och utifrån detta gå mot förutsägbart underhåll och tillståndsbaserat underhåll. 

Där mätvärdesinsamling sker genom intelligenta övervakningssystem som analyserar och bearbetar 

mätvärden samt sätter gränser för när underhåll bör ske. 

Nyttorna i de delprojekt som hanterats av ePilot ligger i de forskningsresultat som framkommit, 

dessa är redo när marknaden är redo. Man har även utvecklat branschen, skapat samarbete, utvidgat 

sina kontaktnät, några aktörer har fått affärsnytta utanför Trafikverkssfären och fått förståelse för att 

mäta nyttan på olika sätt och på olika nivåer. 

Troligt är att trafikutövare och entreprenörer kommer att driva digitaliseringen av järnvägen stegvis 

framåt då man kommer att kunna bevisa brister i anläggningarna genom mätning, datainsamling och 

få en gemensam lägesbild tillsammans med anläggningsförvaltaren. 
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6 Utökad sammanfattning  
DelProjektet har genomförts av parter från Luleå tekniska universitet, Omicold, Tyréns, Sweco och 

Trafikverket, med målet att skapa en kunskapsplattform som möjliggör digitalisering av underhåll, 

implementering av innovationer, förbättrade arbetssätt i järnvägssystemet samt en schabloniserad 

modell för att följa upp kostnad och nytta inom konkurrensutsatt och delvis offentlig 

järnvägsindustri.   

Delprojektet har pågått under perioden 2017–2019, under vilken två delprojektrapporter för 2017 

och 2018 levererats. 

Delprojektet har fem olika delleveranser avseende samverkans-, implementerings-, avtals-, affärs- 

och kostnads/nyttamodeller.   

I rapport 2017 levererades en nulägesanalys, i rapport 2018 påbörjades modellbyggnad och i 

projektrapport 2019 levereras en slutsammanfattning som inkluderar resultat från hela ePilots 

genomförda aktiviteter, resultat från ePilots följaprojekt samt övriga observerade resultat inom 

branschen som har bäring och ger input till slutredovisningen i detta delprojekt. 

En övergripande sammanfattning är att den svenska järnvägsindustrin är överlag i ett ganska omoget 

läge (vissa parterna har kommit längre) för att gemensamt påbörja resan för att börja använda 

eMaintenance, att samarbeta mot en gemensam målbild, att underlätta införande och 

implementering av innovationer, att öka möjligheterna att avtala med incitament, att tillåta att 

marknaden levererar nya affärsmodeller och vikten av att det behövs utvecklas metoder för att följa 

upp de åtgärder som man genomför, vad de får för utfall och nytta och sist men inte minst, hur man 

tar till vara den vinst som kan påvisas för att tillsammans inom järnvägsindustrin arbeta för att göra 

den svenska järnvägsindustrin världsledande inom eUnderhåll.  

Samverkansmodeller finns men de tillämpas ej i någon större utsträckning utanför ePilot, trots att 

det finns en stor önskan om detta inom branschen.  Detta beror bl.a. på omognad, avsaknad av 

gemensam målbild om vad man vill uppnå, och incitament.  Branschen behöver öva mer och för det 

behövs en supportfunktion som följer med under projektets gång. 

Demonstatorer är viktiga instrument vid implementering av forskningsresultat kan vara en av de 

viktigaste vägarna för att genomföra och kommersialisera forskningsresultat. Det bör finnas 

möjlighet att utföra tester i underhållskontrakt, viktigt inom järnvägsindustrin att man får med 

incitament som skapa en vinna-vinna situation för järnvägens parter, att man beaktar hur 

regelverken påverkas/kan förändras samt att man skapa modeller för hur man skapas utrymme för 

detta i underhållskontrakt.   

En framgångsrik implementation beror på om det finns en allmän förståelse för 

implementeringsprocessen, det vill säga om det finns vetskap om vad som krävs för en framgångsrik 

implementering av en innovation är chansen mycket större att man lyckas. 
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Det finns ett antal faktorer som har betydelse för att uppnå målen för delprojekten. Dessa faktorer 

kan ha en betydande inverkan på implementering av resultaten. Generella men mycket viktiga 

faktorer som kan påverka en implementering är: innovationens komplexitet, om användarnas behov 

är korrekt kända och prioriterade, om organisationens mål är kända och om man har ett klimat för 

lärande. Organisationen bör ha en beredskap för implementering och ha tillgängliga resurser. För att 

få en lyckad implementeringsprocess är det bra att skapa engagemang genom formellt utse interna 

implementeringsledare. 

Järnvägen upplever en stor teknisk omvandling som sker på grund av det förbättrade utnyttjandet av 

digital teknik. Denna tekniska omvandling påverkar inte bara de tekniska systemen, det vill säga 

järnvägsinfrastruktur och rullande materiel, utan även regelverk, organisationer, processer och 

individer. En viktig framgångsfaktor för teknikomvandling är förmågan att ha en helhetsstrategi för 

förändringshantering. 

De avtalstyper som används underlättar och klarlägger ansvar och åtagande, men utgör inga 

egentliga hinder för samverkan. Men behovet av att öka samverkan, digitalisera och arbeta med 

gemensamma målbilder medför att vissa av dessa avtal behöver omarbetas, bl.a. Trafikeringsavtal 

och Entreprenadkontrakt, för att få incitament för datadelning samt förändringar i upphandlings- och 

ersättningsformer där man kan dela på ansvaret och tillsammans dela risk och hålla gemensam 

kontroll på kostnadsutvecklingen. 

Beträffande affärsmodeller är det viktigt att poängtera att beställarna inte kan bestämma eller välja 

en affärsmodell, då det är något som växer fram ur marknaden beroende på vilka hinder, incitament 

och behov som finns. Det som beställarna kan påverka är att regelverk inte ska utformas så de skapar 

hinder till den digitala utvecklingen. Beställarna kan även arbeta med att ta fram incitament för att 

styra utvecklingen åt önskat håll. En viktig del i att utvecklingen går vidare handlar om datahantering 

och att öppna tillgängligheten av icke-säkerhetsklassade data.  

Den metod som utvecklats inom ePilot för att utvärdera kostnad /nytta fungerar men för att kunna 

följa upp nyttan av samverkansprojekt måste målbilden vara tydlig från start och definieras på olika 

nivåer beroende på vad man gemensamt vill uppnå, det är viktigt att man skiljer på förväntad 

affärsnytta för olika parter i projekten och samhällsnytta.  

För att Trafikverket ska ha verklig nytta av ePilotens resultat för infrastrukturen måste  det finnas 

förutsättningar för implementering. Nyttan finns i dagsläget främst på fordonssidan men för fasta 

anläggningar nyttjas inte ePilotens innovationer och kommer inte samhället i stort tillgodo.    

Nyttorna i de delprojekt som hanterats av ePilot ligger i de forskningsresultat som framkommit, 

dessa är redo när marknaden är redo. Man har även utvecklat branschen, skapat samarbete, utvidgat 

sina kontaktnät, några aktörer har fått affärsnytta utanför Trafikverkssfären och fått förståelse för att 

mäta nyttan på olika sätt och på olika nivåer. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  
 

ePilot 201 delprojekt Modeller för Samverkan, Innovationer, Implementering, 

Avtal, Affärer och kostnads-nytta uppföljning (SIIAA) - Intervjuer 

Inom järnvägsbranschen pågår sedan 2013, ett projekt som syftar till att järnvägens parter 

tillsammans ska samverka för att implementera resultat från forskning och utveckling. Syftet är att 

effektivisera och förbättra drift och underhåll med hjälp av bl.a. eUnderhåll. Projektet har fått 

namnet ePilot och har initierats av Trafikverket, som i sin tur har anlitat JVTC (Järnvägstekniskt 

Centrum) vid LTU (Luleå tekniska universitet) som projektledare. Målet är att skapa en 

kunskapsplattform som möjliggör digitalisering av underhåll, implementering av innovationer och 

förbättrade arbetssätt i järnvägssystemet Under perioden har 28 delprojekt genomförts och 12 är 

pågående. Resultat och erfarenheter från dessa följs upp i ett s.k. ”ramverksprojekt” i syfte att ta 

fram modeller för samverkan, implementering av innovationer, avtal och affärsmodeller. 

Ramprojektet genomför även en kostnads nytta uppföljning av de genomförda projekten. Relevanta 

resultat från delprojekt hämtas från delprojektrapporter, genomförda workshops, processmöten, 

enkäter, intervjuer och litteraturstudier.  Mer information finner du på www.epilot.se 

https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Forskningsprojekt/ePilot 

Vi är nu i slutfasen och avser att genom intervjuer stämma av med branschen om vilken potential 

som finns för att förbättra eUnderhåll inom järnväg. Vi ser dig som en viktig part och vill därför boka 

in dig för en intervju som max tar en timme.  

 

Vi som arbetat inom detta ramprojekt är: 

Veronica Jägare, LTU  Projektledare ePilot 

Ulla Juntti, Omicold AB,   Delprojektledare Ramverksprojektet eP201 SIIAA 

Niklas Johansson, Sweco Projektpart 

Görgen Edenhagen, Sweco Projektpart 

Caroline Hägglund, Sweco Projektpart 

Birgitta Olofsson, Tyréns Projektpart 

Mikael Lindgren, Tyréns  Projektpart 

Peter Söderholm, Trafikverket Projektpart 

 

Intervjufrågorna, se nästa sida. 

https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Forskningsprojekt/ePilot
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Intervjufrågor 
 
Målbild 

1. ePilots mål är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken 
genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder är i linje med de transportpolitiska 
målen.   Upplever du att dessa är: 

a. tydliga och mätbara?  
b. behöver de preciseras?  
c. finns en tidsaspekts? se exemplet;  Strategisk mål  – inom fem år ska 

driftstörningarna förorsakade av fel på anläggning X minskas från _ - till _. Taktiska 
mål - detta genom åtgärda och bygga bort grundorsaken till de tre största feltyperna.  
Operativa mål – mer frekvent tillståndkontroll och tillståndsbaserat underhåll 

d. Hur arbetar ni själva med ovan? 
2. Hur går man från visioner och forskningsresultat/test till implementering? 

 
Affärsmodeller, avtal och incitamentsmodeller 

3. Hur ser nuläget kring digitala affärsmodeller inom järnvägen ut? Finns det några? 
4. Behöver nuvarande affärsmodeller för inköp/försäljning av drift och underhåll inom järnväg 

förändras då den digitala järnvägen utvecklas?  
5. Behöver aktörerna på den fysiska järnvägen agera på andra sätt, t.ex. ta fram andra 

affärsmodeller och skapa nya sätt att tjäna pengar  
6. Finns det hinder eller incitament till utvecklingen av affärsmodeller? 

 
Marknaden 

7. Kan nya aktörer ta sig in på marknaden?  
8. Finns det någon marknad? 
9. Hur aktiva är leverantörsmarknaden i att försöka sälja in nya produkter/tjänster och hur 

duktiga är de på att förstå er verksamhet och hur en produkt/tjänst kan passa in? 
10. Hur ser du järnvägsbranschen om 10 år, med avseende på eUnderhåll? 

 
Digitalisering, datasäkerhet, beslutsstödssystem 

11. Hur ser ni på äganderätt/nyttjande rätt för insamlad data? 
12. Vad är målsättning med digitalisering/uppkopplad anläggning? Beskriv eventuell nytta för er.  
13. Hur påverkar digitaliseringen samt underhållsstrategin upphandling av kommande 

underhållsentreprenader?   
14. Hur jobbar ni idag med digitalisering och/eller uppkopplad infrastruktur med tonvikt på 

underhåll/förvaltning? 
15. I vilka faser (operativt, taktiskt, strategiskt) ser ni störst nytta med digitalisering? 
16. Hur jobbar ni med informationssäkerhet?  
17. Vem utför dataanalys och hur ser affärsmodellen ut kring dataflödet? (allt inhouse, 

entreprenörens roll, externa konsulter) 
18. Exempel på lyckade projekt (forskning, piloter, test)? 
19. Erfarenheter av: IT-plattformar, molntjänster, analysverktyg, underhållssystem. Vilka är 

användare av hjälpmedlen? 
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Förändringsledning - Implementering 

20. Hur mäter ni nyttan av förändringsåtgärder? 
21. Jobbar ni med framtagande av arbetssätt och kompetens för dataanalys? 
22. Hur påverkar en ökad digitalisering inarbetade arbetssätt, beslutsprocesser, organisation 

osv? 
23. Kan processledning/samarbetsmodeller bli ett stöd vid förändringsarbetet – hur? 
24. Vilka tre av nedan faktorer påverkar möjligheterna till implementering? Sätt 1 för viktigast, 2 

för näst viktigast och tre för tredje viktigaste.   

 Att det finns ekonomiska incitament för förändringar 

 Att det finns tydliga affärsmodeller 

 Att mottagaren har tid att införa innovationer i sitt dagliga arbete 

 Möjligheten att testa resultaten i liten skala i organisationen, och för att kunna ångra 
genomförande om det anses befogat. 

 Uppfattning om att en innovation kan anpassas, skräddarsys, förbättras eller 
återuppfinnas för lokala behov. 

 Kulturella normer, värderingar och grundläggande antaganden i en viss organisation. 

 Engagemang, delaktighet och ansvarsskyldighet för ledare och chefer med 
implementeringen. 

 Annat:…………………………………………………………… 
25. Hur kan man snabba upp implementering av nya lösningar på järnväg? 
26. Vilka är de största utmaningarna för att implementera nya lösningar? 
27. Vilka är de största utmaningarna för att digitalisera järnvägsunderhåll? 
28. Känner du till någon ytterligare plattform som hjälper till med test och verifiering av nya 

lösningar i järnvägsbranschen? 
29. Har du varit med om någon innovationsupphandling, och om ja, vad är dina erfarenheter från 

detta? 
  
Kostnad/nytta/utvärdering feed-back 

30. Har ePilot-projektet skapat nytta för dig, samt på vilka områden?   
31. Tycker Du att ePilot-projektet har bidragit till att utveckla underhållet inom järnvägssektorn?  
32. Anser du att du och din organisation har fått bättre kunskap om tillståndsbaserat underhåll i 

och med medverkan i ePilot-projektet?  
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Bilaga 2. Checklista 
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Övergripande sammanfattning 
Bakgrunden till detta projekt är huvudsakligen erfarenheter från ePilot119 där ett delprojekt tagit fram 
en lösning för tillståndsbaserat hjulunderhåll baserat på Trafikverkets detektordata, mätstation i 
Sunderbyn samt operatörens underhållsdata. Erfarenheter från bl.a. ePilot119 visade att förutom 
själva tekniken, så är det även nödvändigt att hantera affärsmässiga relationer mellan parter i 
järnvägssystemet samt även existerande regelverk för att lyckas med en implementering. Således 
utformades delprojektet ”Implementering av digital samverkan för hjul-räl på sträckan Uppsala-
Sundsvall-Umeå” inom ePilot2.0. Den valda sträckan baserades bl.a. på en samordning med 
samverkansinitiativet TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som har pekat ut Ostkustbanan som ett prioriterat 
stråk (tillsammans med Västra och Södra stambanan). Målet med delprojektet var att implementera 
framtagen hjul-räl lösning från ePilot 119 på den utpekade sträckan. Implementationen omfattar de 
tre delarna: 1) beslutstöd och teknisk lösning; 2) affärsmodeller och avtalsformer samt 3) förslag på 
regelverksändringar.  

Den övergripande forskningsstrategin var en fallstudie på den angivna sträckan, där aktiva parter i 
järnvägssystemet involverades. Det kritiska tekniska gränssnitt som fokuserades på var mellan hjul-räl 
medan gränssnitten mellan strömavtagare-kontaktledning samt signalsystem på fordon respektive i 
infrastrukturen ej beaktades. Anledningen till denna avgränsning var att bygga vidare på den lösning 
som tagits fram inom ePilot119. Kvantitativa data samlades in via Trafikverkets detektorer samt 
deltagande operatörers system för underhålls- respektive fordonsdata. Kvalitativa data samlades in via 
bl.a. dokumentstudier, observationer, intervjuer och workshops. Kopplat till affärsmodeller och avtal 
genomfördes även en benchmarking mellan Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Stockholm läns 
landsting avseende upphandling av underhåll. Parallellt genomfördes även litteraturstudier för att 
inhämta ytterligare information. Kvantitativa data samanalyserades med hjälp av bl.a. Kalmanfilter för 
att prediktera behovet av framtida hjulunderhåll utifrån operatörens perspektiv. Kvalitativa data 
analyserades utifrån teorier relaterade till affärsmodeller och innovation med fokus på relationen 
mellan Trafikverket och entreprenören. Avseende regelverk så analyserades insamlad kvalitativa data 
utifrån strukturen på existerande regelverk för infrastrukturunderhåll uppdelat på involverade parter 
samt om det stöttade eller hindrade en implementering.  

Projektresultatet kan delas in i tre delar:  

• Testad och validerad teknisk lösning implementerad som molntjänst för prediktering och 
presentation av tillståndet på hjul anpassat till de två deltagande operatörerna  

• En beskrivning av den affärsmässiga relationen mellan Trafikverket och entreprenören, men 
även till ägaren av sensordata, för att skapa incitament till ett proaktivt underhåll. Även en 
genomlysning av en del aspekter kring åtkomst till sensordata samt förslag på en checklista 
som stöd vid upphandling av underhåll.  

• Förslag på regelverksförändringar avseende underhåll av räl, med fokus på regelverk inom 
Trafikverkets ansvar.  
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Implementeringen på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå visade på ett antal erfarenheter som är värda 
att nämna. Antalet och typen av detektorer är avgörande för möjligheten att implementera bra 
beslutsstöd för fordonsunderhåll. På bandel 119 (Boden-Luleå) finns ett relativt stort antal detektorer, 
medan Ostkustbanan har få detektorer och huvudsakligen varmgångsdetektorer. Om detektorerna ska 
användas i mer förebyggande underhållssyfte och inte enbart förhindra säkerhetsrisker eller skador på 
infrastrukturen bör antal, typ och placering av detektorer ses över. Vad gäller fordonsbaserad 
tillståndsmätning av infrastrukturen så är det nödvändigt att beakta vilken typ av fordon som trafikerar 
sträckan, då de har olika möjlighet att registrera infrastrukturrelaterade egenskaper. Om det är så att 
regelverket för infrastrukturunderhåll anpassas till möjligheten till tillståndsmätning baserad på fordon 
i reguljär trafik så bör alternativa lösningar vara tillgängliga i de fall som trafikerade fordon saknar 
inbyggd nödvändig sensorteknik.   

Vad gäller affärsmodeller och avtal så bör hela kedjan från sensor till beslut hanteras. Detta gör att 
Trafikverkets trafikeringsavtal med operatörerna samt baskontrakt med entreprenörerna bör anpassas 
till de möjligheter som ny sensorteknik erbjuder. Det är även troligt att ytterligare aktörer tillkommer, 
t.ex. avseende analys- och molntjänster, vilket också måste regleras via avtal. Då avtalen baseras på 
existerande regelverk så måste även arbetssätten för förvaltning av regelverk anpassas så att det går 
att ta hänsyn till ny och innovativ teknik på ett effektivt sätt samtidigt som krav på t.ex. trafiksäkerhet 
och informationssäkerhet uppfylls. Avtalens utformning och innehåll är även grundläggande vid 
genomförandet av samverkansprojekt där samtliga ingående parters deltagande och bidrag är 
nödvändigt för att nå gemensamma mål. För att erhålla en bredare implementering föreslås liknande 
delprojekt på stråken Västra stambanan och Södra stambanan, i enlighet med TTT:s utpekade stråk. 
Dessutom skulle det vara intressant att djupare studera möjligheterna och hanteringen av 
fordonsbaserad mätning av infrastrukturen. Ett sådant projekt är redan beslutat inom ePilot2.0 och 
omfattar fordonets fasta ombordutrustning, men även dedikerad mätutrustning placerad på fordon i 
reguljär trafik samt intressenternas möjlighet att dela data med varandra (se projekt EP214). Utöver 
detta behöver arbetssätt och verktyg som stöttar en dynamisk förvaltning av regelverket 
implementeras för att kunna ta tillvara de möjligheter som en ökad digitalisering erbjuder, vilket ingår 
i projektet Verklighetslabb digital järnväg. Ett sådant arbetssätt måste också kunna hantera krav 
avseende trafiksäkerhet och informationssäkerhet. Det finns goda förutsättningar att bedriva 
samverkansprojekt inom ovanstående områden inom projektet ePilot2.0. Även inom projektet 
Verklighetslabb digital järnväg kan ovanstående områden beaktas med fokus på utveckling av 
Trafikverkets interna förmåga samt gränssnitten mot övriga intressenter. Både ePilot2.0 samt 
Verklighetslabb digital järnväg är planerade att pågå 2017-2019 och synergier kan erhållas genom att 
samordna de två projekten.     
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1 Inledning  
Detta dokument beskriver och sammanfattar resultat uppnådda inom delprojektet eP202 som har 
genomförts inom ramen projektet ePilot. 

1.1 Bakgrund  
I dagsläget finns en utvecklad lösning för tillståndsbedömning av gränssnittet hjul-räl som tillämpats 
inom ePilot 119 på Malmbanan. 

Denna lösning behövde anpassas till utvalt tillämpningsområdet, Ostkustbanan med utökade sträckan 
Sundsvall - Umeå, samt kompletteras med förändringar avseende avtal, kontrakt och regelverk.  

Syftet med delprojektet har varit att utveckla och implementera en lösning för beslutsstöd som bidrar 
till förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet. 

Beslutstödet ska även möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hantering av gränssnittet hjul-räl 
baserad på detektors- och fordonsdata. 

Projektet har möjliggjort en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för tillståndsbedömning av 
gränssnittet hjul-räl. Denna lösning förväntas bidra till: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 
materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• minskade underhållskostnader relaterade till såväl infrastruktur som rullande materiell genom 
mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 
underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt effektivare 
felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

1.2 Mål 
Målet med detta projekt har varit att implementera framtagen hjul-räl lösning från ePilot 119 på 
sträckan Uppsala - Sundsvall - Umeå. 

Implementation omfattar: 

• Beslutstöd och teknisk lösning 
• Affärsmodell och avtalsform 
• Förslag på regelverksändringar 

Förväntad nytta för branschen har varit att möjliggöra riskbaserad prioritering av åtgärder inom 
underhåll och trafikledning för att vidmakthålla punktlighet på vald järnvägssträcka med avseende på 
problematik vid gränssnittet hjul-räl. 
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2 Projektets delleveranser 
Projektet har utarbetat i huvudsak tre (3) delleveranser, nämligen: 

1. Beslutstöd och teknisk lösning - en molnbaserad lösning för beslutsstöd. Denna tekniska 
lösning kommer att utgöra en demonstrator för att påvisa för marknaden hållbarheten i 
konceptet för deras vidare utveckling av kommersiella produkter.  
 
(Ansvarig: LTU; Medverkande: E365, TRV, SJ, IN, OF, XL, NT) 
 
Vidare är det önskvärt att den framtagna lösningen ska kunna tas omhand av partnerna och 
erbjudas till övriga intressenter inom branschen. En eventuell kommersialisering av lösningen 
ingår inte inom ramen för detta projekt. 

2. Affärsmodell och avtalsform - en dokumentation innehållande underlag för upprättande av 
affärsmodeller och avtalsformer (t ex trafikeringsavtal, baskontrakt och analystjänster), utifrån 
Trafikverkets perspektiv. Dokumentationen innehåller bl a kravbild på avtal och affärsmodell 
som stödjer proaktivt underhåll avseende hjul-räl.  
 
(Ansvarig: XL; Medverkande: TRV, SJ, IN, OF, LTU, E365, NT) 

3. Förslag på regelverksändringar – en dokumentation innehållande sammanställning av 
förändringsförslag avseende styrande regelverk (t ex Trafikverkets föreskrifter om säkerhets– 
och underhållsbesiktning samt tidsbaserat underhåll). 
 
(Ansvarig: OF; Medverkande: TRV, SJ, IN, XL, LTU, E365, NT) 

2.1 Delleverans 1: Beslutsstöd 
Denna delleverans utgörs av en teknisk lösning i form av en molntjänst för beslutsstöd. Tjänsten, som 
utgör en demonstrator, levererar beslutsstöd genom insamling och bearbetning av data. Detta för att 
påvisa möjligheterna med konceptet som helhet men även för att se hur underhållet kan bli mer 
effektivt genom rätt stöd till beslutsprocessen.  

2.1.1 Introduktion och bakgrund 
Ett effektivt beslutsfattande är en förutsättning för ett effektivt underhåll. Att stödja beslutsprocessen 
ställer dock krav på tillgång till relevanta och tillförlitliga data anpassat för olika delar av verksamheten. 
För att tekniskt kunna möjliggöra detta krävs en flexibel och skalbar informationslogistisk lösning som 
kan anpassas till kontexten och de behov som finns. 

Inom ePilot119 demonstrerades och implementerades just denna princip på bandel 119 där data 
samlades in från flertalet olika typer av detektorer och sensorer via en molnbaserad tjänst. Dessa data 
kunde sedan bearbetas och analyseras för att levereras som beslutsstöd till berörda intressenter och 
dess verksamheter. 

Inom detta projekt ska samma princip implementeras men med fokus på andra bandelar, detektorer 
och nyttor. Bandelen i huvudfokus är Ostkustbanan och datakällorna utgörs av detektorsdata, 
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fordonsdata och underhållsdata med fokus på gränssnittet hjul-räl. Implementationen kan även 
kompletteras med andra anpassningar avseende de andra delleveranserna avtal, kontrakt och 
regelverk för att bättra vara anpassad till verksamheten. 

2.1.2 Metod 
Metod för anpassning av beslutsstöd 

Arbetet med anpassningen av beslutsstöd har skett iterativt. Det första steget var anpassning av 
tjänster för datainsamling för att kontinuerligt kunna ta emot nya data. Efter att datainläsningen 
anpassats har intressenter fått tillgång tjänsten via personliga användarkonton där de kunnat 
överblicka data ur olika perspektiv. Därefter har en dialog funnits mellan utveckling och intressenter 
för att iterativt kunna göra bättre anpassningar av beslutsstödet för att stödja verksamheten. 

Metod för användning och validering av utformat beslutsstöd 

Det utformade molnbaserade beslutsstödet har validerats genom att två demonstratorer i verklig 
miljö.  

• Demonstrator 1 har anpassats med utgångspunkt från Norrtågs behov och önskemål av 
dataanalys för beslutsfattande inom underhåll. 

• Demonstrator 2 har anpassats med utgångspunkt från SJ:s behov och önskemål av dataanalys 
för beslutsfattande inom underhåll. 

2.1.2.1 Konceptuell beskrivning sensor till beslut 
 

2.1.3 Uppnådda resultat  
Två anpassningar av den molnbaserade tjänsten har tagits fram, en innehållande data för Norrtåg och 
en för SJ. Tjänsterna är helt separerade från varandra och genom personliga användarkonton har bara 
behöriga personer åtkomst till de respektive anpassningarna. Genom RFID-taggar på varje individuellt 
fordon kan mätvärden kopplas mot specifika fordonsindivider. Därav är det även möjligt att separera 
data utifrån operatör. Användarna loggar in på tjänsten via en webbportal där de kan överblicka och 
interagera med all tillgänglig information. I bild 1 ses användarvyn direkt efter inloggning.  
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Figur 1. Användarvy efter inloggning i tjänsten 

I tjänsten finns flertalet olika applikationer för användaren att hantera den tillgängliga informationen. 
Datakällorna som är kopplade till tjänsten utgörs av underhållsdata samt trafikverkets detektor som 
kan detektera hjulskador, varmgång och tjuvbroms. I Norrtågs tillämpning utgörs den primära 
datainläsningen av två stycken hjulskadedetektorer samt sju stycken varmgång-tjuvbromsdetektorer 
som finns placerade på bandelen i fokus. I SJ:s tillämpning finns samma typ av data tillgänglig men den 
primära datamängden kommer från några fler detektorer beroende på trafikering på de inkluderade 
bandelarna. I bild 2 nedan visas hur tjänstens inbyggda karta kan användas för att överblicka 
detektorers placeringar längs spåret. 
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Figur 2. Tjänstens karta som visar detektorers placeringar och typ 

I tjänsten finns ett urval av verktyg och visualiseringsalternativ för användaren. Bland dessa finns 
Tidsserier som gör det möjligt att följa hur olika tillståndsparametrar har förändrats över tid.  
Fördelningar som är ett annat verktyg gör det enkelt att se säsongsvariationer i data, se bild 3, och 
jämföra olika typer av fordon eller komponenter mot varandra. Det är även möjligt att filtrera ut högsta 
eller lägsta värden genom att ange intervall för olika tillståndsparametrar i verktyget 
Parameterfiltrering som ses i bild 3. Förutom detta kan användaren även följa data ur ett fordons 
perspektiv genom fordonsvyn som samlar all tillgänglig data för individuella fordon, i bild 4 visas ett av 
Norrtågs fordon ur just detta perspektiv. 

 

Figur 3. Fördelningar av mätvärden jämfört mellan två 
månader 

Figur 4. Data för ett individuellt fordon 
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2.1.4 Konklusion 
Arbetet med att lindra de trafikala konsekvenserna av hjulskador har varit mycket framgångsrikt inom 
projektet. Det vore önskvärt att snabbt kunna överföra arbetssättet till andra flottor i andra delar av 
landet. Tyvärr är antalet hjulskadedetektorer en begränsande faktor när det gäller att implementera 
arbetssätten i andra delar av landet. Som exempel kan nämnas att hjulskadedetektorer helt saknas på 
Ostkustbanan från Stockholm till Sundsvall. På nämnd sträcka finns ett stort antal fordon går i omlopp 
som aldrig berör sträcka där det finns hjulskadedetektor, t.ex. Upptåget och X-tåget. Det finns även 
godstrafik som går i sådana omlopp, som t.ex. flygbränsletågen Gävle – Märsta. En utökning av antalet 
detektorer skulle möjliggöra bättre planerbarhet för hjulunderhåll vilket inte bara skulle minska 
kostnaderna för de direkta skadorna utan också bidra till bättre stabilitet och regularitet. 

Vidare är det viktigt att poängtera att Trafikverkets detektorer är i första hand till för att ge information 
för att skydda infrastrukturen utifrån ett driftsyfte och underhåll. Erfarenheten från detta projekt är 
att detektorsdata även ger mycket användbar information om fordonens tillstånd (hjul) och möjliggör 
analyser av degraderingsförlopp (prediktioner) som möjliggör för operatörerna att stärka det 
förebyggande underhållet och därmed reducera det felavhjälpande underhållet. Projektet drar därför 
slutsatsen att det finns stor potential att använda existerande information från detektorer på andra 
bandelar, exempelvis på bandelarna Stockholm – Göteborg, Stockholm – Malmö och Malmö - 
Göteborg, för att uppnå samma resultat. 

 

 
Figur 5. Tydlig men långsam trend över ökande Peak-värden för ett hjul 
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2.1.4.1 Erfarenheter från Norrtåg:s demonstrator 
Norrtåg har tillsammans med Operatör och underhållsverkstad via tjänsten bevakat data från 
hjulskadedetektorerna. När värden ett hjul avvikit från de normala värdena har fordonet styrts till 
verkstad och aktuella hjul har kontrollerats. Detta har skett parallellt med-  och i tillägg till hjulsyning 
enligt underhållsinstruktion och arbetssättet har utvecklats och anpassats under projektets gång. 
Under projektet har totalt 14 hjulskador som kräver någon typ av åtgärd hittats. 8 av dessa har hittats 
vid de normala inspektionerna, dock har ingen av dessa 8 har visat på tydligt förhöjda värden från 
detektorerna. I 6 fall har hjulskadan detekterats av hjulskadedetektorn och i 2 av dessa fall har värdena 
stigit över gräns för varningslarm innan fordonet kommit till verkstad.  

Slutsats: Vi har genom att systematiskt använda hjulskadedata, under den korta tid projektet pågått, 
kunnat förutse och parera potentiella trafikstörningar vid 6 tillfällen. Data från hjulskadedetektorer är 
således ett värdefullt komplement till den okulära kontrollen som görs på km-intervall. 

2.1.4.2 Erfarenheter från SJ:s demonstrator 
SJ:s tillämpning har huvudsakligen fokuserat på information från hjulskadedetektorerna. En positiv 
aspekt med verktyget är att det har förberett ett antal rapporter som kan nyttjas. För att lösa 
problemet med att effektivt skapa larmnivåer för tillståndsbaserat underhåll behövs dock troligtvis fler 
faktorer vävas in för att ge en bättre prediktion av ett begynnande problem. Således är detta ett bra 
första steg som behöver kombineras med annan data och större volymer för att vi ska kunna skapa en 
algoritm för sann prediktering av tillståndet. Detta är intressant för fortsatt arbete. 

2.2 Delleverans 2: Affärsmodeller och avtal 

2.2.1 Introduktion och bakgrund 
Syftet med denna delleverans är främst att bidra till en diskussion som har bäring långt utanför detta 
projekt, eftersom dess resonemang har en vidare bäring på upphandlingsfrågor inom Trafikverket och 
även i andra sammanhang (myndigheter, kommuner, privata upphandlare…).  

I Bilaga 1 finns de texter som, efter vissa tillägg och redigering, har utgjort det diskussionsunderlag som 
är den centrala delen av denna delleverans. I bilagan utvecklas de resonemang som presenteras nedan, 
vilket bland annat innebär att referenser ges till nyttjad teori (rörande affärsmodeller, öppen 
innovation och tillit). Diskussionsunderlaget färdigställdes under januari 2018.  

2.2.2 Metod 
Arbetet har baserats på litteraturstudier, ett antal workshops med projektgruppen (Roland Bång, 
Infranord samt Hans Björkman, Bodil Sandén och Lisa Johnsson, XLENT) samt kontinuerliga 
avstämningsmöten med övriga aktörer inom projektet. Allra viktigast har en rad intervjuer och 
diskussioner varit. 
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Anna Nicodemi på Trafikverket har intervjuats och även försett oss med material rörande brukande av 
RFID-teknik. Max Levenko, som under våren 2017 skrev sin masteruppsats med titeln ”Open 
Innovation in the public procurement: enablers and hinders. A case study of Trafikverket” vid 
Stockholms universitet, har också bidragit med mycket värdefulla insikter.  

2.2.3 Uppnådda resultat 
Resultaten av detta arbete redovisas i en separat delrapport med namnet ”En affärsmodell som stödjer 
proaktivt järnvägsunderhåll”. Denna rapport färdigställdes i januari 2018.  

Rapporten förväntas kunna ligga till grund för diskussioner och utveckling av upphandlingspraxis inom 
Trafikverket, rörande såväl järnvägsunderhåll som andra upphandlingar. Resonemangen torde också 
ha bäring på många andra upphandlande organisationer. Ett bredare nyttjande av arbetets resultat 
kräver särskilda insatser för spridning av rapporten och diskussioner kring dess slutsatser, exempelvis 
i form av workshops, informationsinslag på Trafikverkets hemsidor/intranät mm.  

2.2.4 Konklusion  
Rapporten har tillkommit inom ramen för ett projekt som hanterar de tekniska möjligheterna att samla 
och processa sensorsgenererad information. Dessutom berörs frågor rörande hur existerande 
regelverk samspelar med ett nyttjande av sensordata som grund för underhållsplanering. 

Denna delleverans hanterar frågan om affärsmodeller och upphandlingsvillkor/avtal som kan stödja 
utvecklingen av ett fungerande förebyggande underhåll. Ytterst så är de möjligheter som ny teknik 
öppnar av ringa mening om det inte finns affärsmodeller och avtal som ger incitament att arbeta 
proaktivt. 

Rapporten har tagit sin utgångspunkt i förebyggande underhåll, men resonemangen har i olika delar 
också bäring på akutunderhåll (och kanske även på drift). Underlaget tar i huvudsak tar upp relationen 
mellan Trafikverket och underhållsentreprenörer (samt andra som kan ta roller när det gäller 
utförande av underhållsarbete). Även relationerna mellan ägare av sensordata och 
Trafikverket/underhållsentreprenörerna behandlas. Dessa relationer kan vara väl så komplicerade – 
och förtjänar att studeras närmare. 

Utgångspunkten är att det i grunden är bra att tåg kommer fram säkert och i tid. Då måste underhållet 
fungera – och det blir också en naturlig utgångspunkt att det är bäst att sköta underhållet så väl att 
säkerheten och punktligheten inte äventyras. Förseningar och driftstörningar medför problem för 
samhälle, resenärer och för alla som transporterar gods. Att bygga ett hållbart samhälle innebär att 
miljömässigt attraktiva transportmedel ges goda förutsättningar. Hållbart underhåll är därför inte en 
fråga om kortsiktiga åtgärder: det handlar om att sköta infrastrukturen så att den håller. 

Om det inte är svårt att visa att samhälle, individer och godstransportörer – och operatörer - vinner på 
ett fungerande förebyggande underhåll, så kan det vara mera komplicerat när det kommer till andra 
intressenter. Många affärsmodeller bygger på att leverantörer kan vinna på dålig kvalitet – det finns 
exempel på företag som tjänar mer på att sälja reservdelar än på själva produkten. Denna typ av 
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affärsmodeller bygger ytterst på att parterna kan vinna på att ”lura varann”. Det blir inte lätt att bygga 
tillitsfulla relationer. 

I rapporten jämförs det förhärskande arbetssättet inom Trafikverket med hur Trafikförvaltningen - Sll 
handlat upp sitt underhåll i kontrakt med Strukton och Infranord. Trafikförvaltningen - Slls sätt att göra 
upphandlingar förefaller i allt väsentligt svara upp mot de krav på affärsmodeller och upphandlingar 
som beskrivs nedan – och som utgör huvuddelen av rapportens slutsatser.  

Att bygga en nyttoskapande affärsmodell 
Ett grundläggande krav på en affärsmodell är att den ska innebära att alla vinner på att goda effekter 
nås. Om ett avtal handlar om ett fungerande förebyggande underhåll så kan detta innebära att det 
finns mål för exempelvis antal timmar med trafikstörning. Om dessa mål överträffas kan det vara 
rimligt att underhållsentreprenören får en högre ersättning. Motsvarande går att uppnå då specifika 
beslut om insatser beslutats: genom riskdelning kan båda parter få incitament att göra ett bra arbete 
(om det blir dyrare än enligt plan fördelas kostnaden enligt beslutade riktlinjer och detsamma sker om 
det blir ”vinst” i uppdrag). 

Vidare bör affärsmodellen fördela ansvar på ett sådant sätt att administrativa flaskhalsar undviks. Vid 
sidan av löpande drift och underhåll uppstår situationer som kräver specifika beslut om insatser. Här 
gäller att finna enkla rutiner för hantering av dessa situationer. Det handlar exempelvis om att stödja 
ett decentraliserat beslutsfattande. En annan fråga är vem som gör vad i dessa situationer. En 
möjlighet kan vara att låta underhållsentreprenören hantera projektering i syfte att snabbt producera 
lösningsförslag. 

Vidare är det angeläget att söka kostnadseffektivitet genom planering. Underhållsleverantören kan då 
hantera bemanning, maskinutnyttjande på ett sätt som håller ned den totala kontraktskostnaden. Ett 
ytterligare skäl till planering är att prioriteringar kan ske, vilket innebär att verkligt kritiska händelser i 
större utsträckning kan undvikas. 

Slutligen är det enklare att bygga tillit och långsiktighet genom långa affärsrelationer. Detta kräver 
långa avtalstider. I kombination med ovannämnda incitament att nå goda effekter är detta av 
betydelse: Det är ingen god idé att fuska med underhåll om det på sikt minskar intäkterna… Långa 
affärsrelationer ger också möjligheter att på ett annat sätt planera för anskaffande och nyttjande av 
nödvändig, men dyr, utrustning. Stabilitet öppnar också för att sådan utrustning kan införskaffas 
gemensamt, exempelvis i ”pooler” ägda av underhållsleverantörer. 

I en mera specifik och konkret form kan detta innebära att en affärsmodell (och därtill hörande 
upphandlingar och avtal) tar sikte på bland annat följande: 

• Att de stimulerar användning av ny teknik. Det finns möjligheter att utnyttja mätdata från 
fordonen för att tidigt hitta avvikelser och snabbt reagera med en fördjupad besiktning. Här 
bör rutiner utvecklas/förutsättas, innebärande att med stöd från dessa data ska 
entreprenören leverera en fullt färdig offert rörande lämplig åtgärd med målet att felet inte 
skall generera någon tågstörning och det skall helst aldrig återkomma. Affärsmodellen ska 
inte gynna ytliga reparationsinsatser som riskerar att leda till återkommande fel. 
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Användande av ny teknik stimuleras om den kan leda till bättre fungerande järnvägstrafik – 
om samtliga medverkande parter gynnas av att det fungerar. 

• Affärsmodellen bör även stimulera/förutsätta ett nära samspel mellan entreprenör, 
tågoperatörer och tågledning. Här gäller det att finna effektiva lösningar och en smart 
rollfördelning. Det kan exempelvis vara angeläget att ge tågoperatörerna ett tydligare ansvar 
för att hantera snöröjning och vegetationsröjning. 

• Även i andra delar bör enkla kontaktytor och borttagande av onödig byråkrati eftersträvas. 
Kontakter mellan parterna bör i allmänhet inte ske på högre nivå än nödvändigt: snabba 
beslutsvägar kan skapas direkt mellan dem som finns ute i verksamheterna. Här är ju även 
befogenheterna viktiga att beskriva, om en tekniker i det dagliga arbetet ser enkla fel i 
anläggningen bör dessa åtgärdas omedelbart och helst utan en lång byråkratisk 
beslutsrunda. Detta skapar en mycket stark motivation hos medarbetarna. 

• En enkel struktur för att hantera beslutsfattande. Om parterna inte kommer överens på en 
nivå nära verksamheten flyttar frågan en nivå upp för lösning. 

• En struktur för rapportering och möten som bidrar till öppenhet och tillit. 
 

Rapporten innehåller även ett förslag till checklista för upphandling av underhåll samt en genomlysning 
av ett antal aspekter som berör åtkomst till sensorsdata. 

2.3 Delleverans 3: Regelverk 
Denna delleverans rapporteras i separat dokument. 
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3 Metod 
Projektet genomfördes i samverkan mellan projektparterna enligt det regelverk som upprättats av 
ePilot2.0 samt dokumenterades i enlighet med detta. Projektformalia baseras på projektmodellen 
XLPM.  

Utifrån syfte och mål med projektet så bedömdes en fallstudie på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå 
vara en lämplig övergripande forskningsstrategi. Inom denna fallstudie valdes tre studieobjekt enligt 
följande: 1) beslutsstöd och teknisk lösning; 2) affärsmodell och avtal, samt; 3) regelverk.  

Empirisk data har samlats in via databasstudier, intervjuer, observationer, dokumentstudier samt 
workshops. Kvantitativ data har hanterats via tillämpning av standardiserade kommersiella lösningar. 
Kvantitativ data har analyserats via analytiska metoder så som A, B och C. Kvalitativ data har 
analyserats utifrån teorier och standarder om affärsmodeller, innovation och underhåll som 
identifierats via litteraturstudier. Avseende affärsmodeller och avtal så genomfördes även en 
benchmarking med Trafikförvaltningen vid Stockholm läns landsting.  

Resultaten från analyserna presenteras via molntjänster och rapporter med referensrapporter. 
Molntjänsten baseras på standardiserade kommersiella lösningar och tillhandahålls via 
användaranpassade gränssnitt. Rapporterna följer huvudsakligen projektmodellen XLPM, medan 
upprättade referensrapporter kan ha en mer akademisk struktur, t.ex. examensarbete.  
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4 Resultat 
Delprojektet EP202 har uppnått de uppsatta målen. De tre (3) delleveranserna har levererats i enighet 
med projektspecifikationen. Delresultat till respektive delleverans beskrivs i detalj i föregående avsnitt, 
under Avsnitt 2. Dessa resultat kan sammanfattas enligt nedan: 

• Delleverans 1: Beslutstöd och teknisk lösning: 
o Två anpassningar av den molnbaserade tjänsten har tagits fram, en innehållande data 

för Norrtåg och en för SJ.  
o Tjänsterna är helt separerade från varandra och genom personliga användarkonton 

har bara behöriga personer åtkomst till de respektive anpassningarna. 
o  Genom RFID-taggar på varje individuellt fordon kan mätvärden kopplas mot specifika 

fordonsindivider. Därav är det även möjligt att separera data utifrån operatör. 
o I beslutsstödstjänsten finns flertalet olika applikationer för användaren att hantera 

den tillgängliga informationen. Datakällorna som är kopplade till tjänsten utgörs av 
underhållsdata samt trafikverkets detektorer som kan detektera hjulskador, varmgång 
och tjuvbroms. I Norrtågs tillämpning utgörs den primära datainläsningen av två 
stycken hjulskadedetektorer samt sju stycken varmgång-tjuvbromsdetektorer som 
finns placerade på bandelen i fokus. I SJ:s tillämpning finns samma typ av data 
tillgänglig, men den primära datamängden kommer från några fler detektorer 
beroende på trafikering på de inkluderade bandelarna. 

• Delleverans 2: Affärsmodell och avtalsform– Resultat från denna delleverans har uppnåtts 
genom: 

o Resultaten av detta arbete redovisas i en separat delrapport med namnet ”En 
affärsmodell som stödjer proaktivt järnvägsunderhåll”. Denna rapport färdigställdes i 
januari 2018. 

o Rapporten förväntas kunna ligga till grund för diskussioner och utveckling av 
upphandlingspraxis inom Trafikverket, rörande såväl järnvägsunderhåll som andra 
upphandlingar.  

o Resonemangen torde också ha bäring på många andra upphandlande organisationer.  
o Ett bredare nyttjande av arbetets resultat kräver särskilda insatser för spridning av 

rapporten och diskussioner kring dess slutsatser, exempelvis i form av workshops, 
informationsinslag på Trafikverkets hemsidor/intranät mm. 

• Delleverans 3: Förslag på regelverksändringar– Resultat från denna delleverans har uppnåtts 
genom: 

o Intervjuer 
o Workshop 
o Fallstudier 
o Litteraturstudier 
o Observationer 
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5 Sammanfattning 
<Sammanfatta projektet från olika perspektiv som t ex uppnådda resultat, ekonomi, kvalitet etc.> 

Genomförda aktiviteter och uppnådda resultat från delprojektet EP202 kan sammanfattas från olika 
perspektiv: 

Resultatperspektiv 

Delprojektet har levererat de delresultat som har specificerats i projektspecifikationen. Projektet 
inriktning har varit tillståndsbedömning av hjul-räl-gränssnittet. Fokus i projektet har främst varit 
tillståndsbedömning med avseende på rullande materiell. Tillståndsbedömning av infrastruktur via 
fordonssensorer har överlämnats till annat delprojekt inom ePilot, dvs. EP214. Huvudanledningen till 
detta upplägg har berott på att tekniska förutsättningar inte har varit mogna för bl a datainsamling om 
infrastruktur från fordon på avsedd sträcka. 

Arbetssätt för hantering av regelverk som del av ett dynamiskt underhållsprogram kommer att 
fortsätta inom ramen för Verklighetslabb digital järnväg (VDJ). Detta syftar till att utveckla Trafikverkets 
förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i samverkan med övriga intressenter. Även andra 
delar av resultaten från detta delprojekt samt ePilot som helhet kommer att kunna implementeras i 
Trafikverket via VDJ.  

Ekonomiskt perspektiv 

Delprojektet har genomfört aktiviteter inom budgetramen. Detta innebär att resursskattningen och 
verkligt utfall har stämt överens, och därmed inga ytterligare resurser har behövt tillföras projektet för 
att uppnå uppsatta mål. 

Kvalitetsperspektiv 

Delprojektets leveranser bedöms ha uppfyllt delprojektets, ePilot:s, JVTC:s och Trafikverkets 
kvalitetskrav. Projektledning och -koordinering har genomförts enligt uppsatta rutiner, med bl a 
kontinuerliga avstämningar, workshop och fältvalideringar. 

Kunskapsspridningsperspektiv 

Delprojektet har bidragit till kunskapsspridning inom parterna, primära intressenterna och branschen 
genom medverkan i ett antal workshops och konferenser samt ePilot:s och JVTC:s resultat- och 
intressentkonferenser.  

 

5.1 Förslag på fortsatt arbete 
För fortsatt arbete vill delprojektet föreslå följande huvudinriktningar:  

• Tillståndsbedömning av infrastruktur via fordonsbaserade sensorer – Denna ansats föreslås 
fokusera på tillståndsbedömning av infrastruktur via fusion av olika teknologier placerade på/i 
fordon. Syftet med detta är att identifiera och kartlägga hur kontinuerlig tillståndsbedömning 
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med högre frekvens av datainsamling kan komplettera dagens tillståndsbedömning m h a 
mätvagn. 

• Implementering av beslutsstöd på Södra eller Västra stambanan – Denna ansats föreslår 
fokusera med att implementera utformat beslutsstöd i delprojekt på annan sträcka som t ex 
Södra eller Västra stambanan. Syftet med detta är att sprida kunskap och resultat uppnådda 
inom EP202 nationellt. 

• Mätstation(er) för mätning av hjulgeometri i högtrafikerad sträcka(or)- Denna ansats föreslås 
fokusera på att identifiera och TRV:s existerande detektorsinfrastruktur med nya mätstationer 
som kan tillhandahålla hjulgeometri. Syftet med detta är att kunna tillhandahålla bättre 
förutsättningar för tillståndsbedömning av rullande materiell. Även strategi för placering av 
nuvarande detektorer bör utvärderas då deras tillämpning utökas mot mer proaktivt 
underhåll.  

Inom ramen för arbetet har affärsmodeller och upphandlingsfrågor behandlats. Det är angeläget att 
dessa frågor även fortsättningsvis hanteras. Detta kan ske genom projekt som är mera specifikt 
inriktade mot affärsmodeller, men också genom att affärsmodells- och upphandlingsaspekter hanteras 
inom ramarna för de områden för fortsatt forskning/innovation som föreslagits ovan. 
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Bilaga 1 
Syftet med denna bilaga är främst att bidra till en diskussion som har bäring långt utanför detta projekt, 
eftersom dess resonemang har en vidare bäring på upphandlingsfrågor inom Trafikverket och även i 
andra sammanhang (myndigheter, kommuner, privata upphandlare…).  

Nedan presenteras de texter som, efter vissa tillägg och redigering, utgör det diskussionsunderlag som 
är den centrala delen av denna delleverans. 

Att bygga tillit 

Det är intressant att tillitsfrågorna kommit i fokus i den svenska debatten. Regeringen har tillsatt en 
Tillitsdelegation med uppgiften att arbeta för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. 
Delegationen ska genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller 
kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan, dvs. styrning från den 
nationella nivån till genomförande i kommuner och landsting. Syftet med projekten ska vara att 
långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en 
rättssäker och effektiv förvaltning. 

Vidare ska projekten bidra till en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som bidrar 
till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig 
kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Statliga myndigheter ligger alltså utanför Tillitsdelegationens fokus och det är också ganska svårt att 
få en bild av hur delegationens arbete relaterar till upphandlingar. 

I Trafikverkets nya styrfilosofi betonas tillit samt intern och extern samverkan. Detta bör rimligen 
tolkas som att verket önskar att externa relationer ska präglas av tillit – och detta bör därmed 
rimligen även inkludera relationen till alla de tillhandahållare av tjänster och andra nyttor som 
verket upphandlar. Den verksamhet som bedrivs av dessa står för en mycket stor del av Trafikverkets 
budget.  

Vad menar vi då med tillit? Det finns en rad definitioner och i detta sammanhang kan det räcka med 
att hävda att det handlar om att vi litar på att någon kommer att göra något, antingen för att de 
själva har något att vinna på det, eller av etiska/moraliska skäl – exempelvis för att det utlovats. Ofta 
handlar det om såväl egennytta som heder (läs gärna Öberg et al.; 2011; för djupare resonemang). 

Denna rapport berör möjligheterna att bygga tillit i affärsrelationer och utgångspunkten har varit 
att det finns två viktiga vägar att gå: den första handlar om att sluta avtal där det finns ett stort 
övergripande gemensamt partsintresse. Om det handlar om järnvägsunderhåll måste avtalet alltså 
vara sådant att samtliga parter vinner på att anläggningen fungerar. Den andra vägen som beskrivits 
för att bygga tillit handlar om arbetsformer. Här underlättas byggande av tillit av långsiktighet och 
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av arbetsprocesser som innebär att parterna hanterar uppkomna frågor tillsammans. Dessa 
modeller underlättas av att det finns tydliga rutiner för hantering av konflikter och oväntade 
händelser. 

Intressant läsning kring tillit i vid bemärkelse finns i Charles Heckschers bok ”Trust in a Complex 
World” (2015). I Ron Adners bok ”The Wide Lens” (2012) beskrivs en innovationsstrategi som bygger 
på att implementering i allmänhet kräver mer än att en part lyckas: vi skapar värden i nätverk. 
Bärande tankar blir då att innovationer måste knytas samman med fungerande affärsmodeller för 
att kunna förverkligas. Dessa affärsmodeller bygger på att alla som är nödvändiga för att 
innovationen ska komma till stånd verkligen vill och kan bidra. 

 

Något om denna rapport 

Syftet med rapporten är främst att bidra till en diskussion som har bäring långt utanför detta projekt, 
eftersom dess resonemang har en vidare bäring på upphandlingsfrågor inom Trafikverket och även i 
andra sammanhang (myndigheter, kommuner, privata upphandlare…). Arbetet har baserats på 
litteraturstudier, ett antal workshops med projektgruppen (Roland Bång, Infranord samt Hans 
Björkman, Bodil Sandén och Lisa Johnsson, XLENT) samt kontinuerliga avstämningsmöten med övriga 
aktörer inom projektet. Allra viktigast har en rad intervjuer och diskussioner varit. 

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Anna Nicodemi på Trafikverket som intervjuats och även försett 
oss med material rörande brukande av RFID-teknik. Max Levenko, som under våren 2017 skrev sin 
masteruppsats med titeln ”Open Innovation in the public procurement: enablers and hinders. A case 
study of Trafikverket” vid Stockholms universitet, har också bidragit med mycket värdefulla insikter.  

Utan allt stöd från de ovan nämnda och andra hade arbetet inte kunnat genomföras. Ansvaret för 
rapportens innehåll och slutsatser vilar dock hos projektgruppen 

Om nyttjande av empiri och teori 

Denna bilaaga är i huvudsak skapad utifrån den empiri som samlats. Samtidigt har teori brukats under 
arbetets gång. Teori har använts såväl för att skapa frågor eller ”hypoteser” som för att söka 
förklaringar till det vi funnit. Särskilt intressant har det varit att söka förstå implikationerna av de 
underhållsavtal som Trafikförvaltningen – Sll tecknat. Här var en första influens från juridiken, där 
”gemensam partsvilja” anses vara grunden för ett tecknande av avtal. Partsviljan kan vara olika 
omfattande och exempelvis endast innefatta en gemensam vilja att träda i kontraktsförhållande med 
varann under gemensamt fastställda villkor. I det fall vi studerade sträckte sig den gemensamma 
partsviljan långt: båda parter hade ett gemensamt mål, som kan uttryckas i termer av en fungerande 
tågtrafik. Samtidigt kunde vi se att den gemensamma partsviljan inte nödvändigtvis var lika 
långtgående i andra underhållsavtal. 



 Dokumentnr 
EP202-xxx 

Projekttitel 
Implementering av digital samverkan för hjul-räl på 
sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå 

Författare 
Stefan Kratz, TRV; Peter Söderholm TRV 

Datum 
2017-12-08 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot - Styrgrupp 

Godk. Datum 
 

Sida 
22 (32) 

 
Bilaga 1, Diskussion om affärsmodell som stödjer proaktivt järnvägsunderhåll 

 
Kan forskningen om affärsmodeller ge kunskaper kring byggande av bra upphandlingsavtal? I 
allmänhetens bild finns i huvudsak Osterwalders ”Business Model Canvas”, som egentligen är en sorts 
”sorteringsschema” för skapande av en strategi för en organisation. Litteraturen i övrigt är i många 
avseenden mera intressant, exempelvis beskrivs ett antal arketyper för affärsmodeller (Gassmann, 
2014). Vårt intresse har särskilt riktats mot ”hållbara affärsmodeller”, där det finns behov av mer 
forskning. Evans (2014) har beskrivit ett antal arketyper för hållbara affärsmodeller. Tre är 
teknikorienterade: Maximize material and energy efficiency, Create value from ”waste” samt 
Substitute with renewables and natural processes. Tre andra är socialt orienterade: Deliver 
functionality rather than ownership, Adopt a stewardship role och Encourage sufficiency. Slutligen 
beskrivs två organisatoriska affärsmodellinnovationer: Re-purpose the business for 
society/environment och Develop scale-up solutions. 

Vid underhållsupphandlingar kan säkert influenser plockas från samtliga dessa arketyper, särskilt de 
socialt och organisatoriskt orienterade modellerna. Vi har funnit att fokus på funktionalitet är viktigt 
och även att ta rollen som ”omhändertagare” av andras egendom (stewardship), att faktiskt lämna 
egendomen i bättre skick än du fann den. Även de två organisatoriskt inriktade arketyperna, alltså att 
ha syftet att göra nytta för samhälle och miljö samt att finna lösningar som kan skalas upp, är relevanta 
i sammanhanget. Vi ser också att Trafikförvaltningen – Sll i många avseenden utvecklat avtal som bär 
spår av dessa affärsmodeller.  

I arbetet har vi också tagit intryck av forskningen kring Open Innovation, där Henry Chesbrough (2003) 
är ett välkänt namn. Inom detta område är det angeläget att utveckla nya kunskaper kring det som kan 
beskrivas som Open Innovation Management, alltså hur arbete med innovationer i värdenätverk kan 
organiseras. Här har Max Levenkos (2017) examensarbete, som gjorts i nära samverkan med vårt 
projekt, varit betydelsefullt, tillsammans med två rapporter som berör innovationsarbete i 
värdenätverk med Trafikverket som viktig part (Björkman et al. 2017; 2017b). 

Eftersom vi sökt förstå vad som möjliggör och krävs för att skapa fungerande hållbara affärsrelationer 
har vi också studerat forskningen kring tillit, vilken i korthet beskrivs i inledningen av vår rapport. 

Bakgrund 

Inom ramen för Trafikverkets arbete med forskning och innovation har frågan väckts om möjligheterna 
att organisera förebyggande anläggningsunderhåll genom att använda information från sensorer som 
är installerade på lok och vagnar. Dessa sensorer genererar normalt sett information som används för 
bedömningar av tågens status, men det är även möjligt att använda den för anläggningsunderhåll. 

Detta är ett diskussionsmaterial som tagits fram inom ramen för FOI-projektet ”Implementering av 
digital samverkan för hjul-räl på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå”. I projektet hanteras de tekniska 
möjligheterna att samla och processa information. Dessutom berörs frågor rörande hur existerande 
regelverk samspelar med ett nyttjande av sensordata som grund för underhållsplanering. 
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Slutligen berör projektet frågan om affärsmodeller och upphandlingsvillkor/avtal som kan stödja 
utvecklingen av ett fungerande förebyggande underhåll. Ytterst så är de möjligheter som ny teknik 
öppnar av ringa mening om det inte finns affärsmodeller och avtal som ger incitament att arbeta 
proaktivt. 

Detta underlag har tagit sin utgångspunkt i förebyggande underhåll, men resonemangen har i olika 
delar också bäring på akutunderhåll (och kanske även på drift). Underlaget tar i huvudsak tar upp 
relationen mellan Trafikverket och underhållsentreprenörer (samt andra som kan ta roller när det 
gäller utförande av underhållsarbete). Även relationerna mellan ägare av sensordata och 
Trafikverket/underhållsentreprenörerna behandlas. Dessa relationer kan vara väl så komplicerade – 
och förtjänar att studeras ytterligare. 

Alla ska vinna på fungerande underhåll! 

Utgångspunkten är att det i grunden är bra att tåg kommer fram säkert och i tid. Då måste underhållet 
fungera – och det blir också en naturlig utgångspunkt att det är bäst att sköta underhållet så väl att 
säkerheten och punktligheten inte äventyras. Förseningar och driftstörningar medför problem för 
samhälle, resenärer och för alla som transporterar gods. Att bygga ett hållbart samhälle innebär att 
miljömässigt attraktiva transportmedel ges goda förutsättningar. Hållbart underhåll är därför inte en 
fråga om kortsiktiga åtgärder: det handlar om att sköta infrastrukturen så att den håller. 

Om det inte är svårt att visa att samhälle, individer och godstransportörer – och operatörer - vinner på 
ett fungerande förebyggande underhåll, så kan det vara mera komplicerat när det kommer till andra 
intressenter. Många affärsmodeller bygger på att leverantörer kan vinna på dålig kvalitet – det finns 
exempel på företag som tjänar mer på att sälja reservdelar än på själva produkten. Denna typ av 
affärsmodeller bygger ytterst på att parterna kan vinna på att ”lura varann”. Det blir inte lätt att bygga 
tillitsfulla relationer. 

Ett första krav på en affärsmodell borde istället vara att man betalar för att få något att fungera 
enligt specifikation. Om det inte fungerar (och detta kan härledas till leverantören) ska man betala 
mindre, inte mer. 

Ett andra krav borde vara att affärsmodellen utformas så att såväl Trafikverket som 
underhållsleverantörer vinner på att systemet fungerar. 

Ett tredje krav på affärsmodellen borde vara att den stöds av avtal som syftar till att hjälpa parterna 
att utveckla långsiktiga och tillitsfulla relationer. 

Samtidigt ska affärsmodellen inte bygga på upphandlingar och avtal som står i strid med de regler som 
gäller idag. Här är bland annat transparens och konkurrensutsättning viktiga beståndsdelar. Är detta 
möjligt? Vi vill hävda det. I längden är det omöjligt, eller åtminstone ohållbart och oetiskt att nyttja 
gemensamma medel till upphandling av underhåll som vi vet är dåligt. 
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Det är för övrigt önskvärt att resonemangen ovan, där så är möjligt, även tillämpas i relationen mellan 
Trafikverkets avtalsparter och deras underleverantörer. 

Hur fungerar det idag? 

De kontrakt som Trafikverket idag har med underhållsentreprenörer bygger på att säkerhets- och 
underhållsbesiktning sker 1-5 ggr/år. Underlagen från dessa besiktningar går vidare till beställarsidan 
för att kostnadsberäknas och projekteras. Därefter läggs tilläggsbeställning till entreprenören. Detta 
är alltså modellen för att planera underhåll. 

Vid sidan av detta blir det fråga om att avhjälpa fel utan att någon går till grunden med orsaken. Det 
finns ingen efterfrågan från Trafikverket av något annat och underhållsentreprenörerna har inga 
egentliga incitament att kräva grundliga studier av orsaker. I princip tjänar de mer ju oftare det går 
sönder. 

Detta arbetssätt leder till: 

• En långsam process för underhållsplanering: fördröjning och felprioriteringar på grund av att 
många personer/nivåer är inblandade och att information tappas bort. 

• Otillräckliga och ofta alltför ”ytliga” reparationsåtgärder 
• Begränsat utnyttjande av underhållsentreprenörers kompetens och motivationsbortfall hos 

dess medarbetare. 
• Slöseri med resurser 
• Tågförseningar 

Att bygga en nyttoskapande affärsmodell 

Ett grundläggande krav på en affärsmodell är att den ska innebära att alla vinner på att goda effekter 
nås. Om ett avtal handlar om ett fungerande förebyggande underhåll så kan detta innebära att det 
finns mål för exempelvis antal timmar med trafikstörning. Om dessa mål överträffas kan det vara 
rimligt att underhållsentreprenören får en högre ersättning. Motsvarande går att uppnå då specifika 
beslut om insatser beslutats: genom riskdelning kan båda parter få incitament att göra ett bra arbete 
(om det blir dyrare än enligt plan fördelas kostnaden enligt beslutade riktlinjer och detsamma sker om 
det blir ”vinst” i uppdrag). 

Vidare bör affärsmodellen fördela ansvar på ett sådant sätt att administrativa flaskhalsar undviks. Vid 
sidan av löpande drift och underhåll uppstår situationer som kräver specifika beslut om insatser. Här 
gäller att finna enkla rutiner för hantering av dessa situationer. Det handlar exempelvis om att stödja 
ett decentraliserat beslutsfattande. En annan fråga är vem som gör vad i dessa situationer. En 
möjlighet kan vara att låta underhållsentreprenören hantera projektering i syfte att snabbt producera 
lösningsförslag. 
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Vidare är det angeläget att söka kostnadseffektivitet genom planering. Underhållsleverantören kan 
då hantera bemanning, maskinutnyttjande på ett sätt som håller ned den totala kontraktskostnaden. 
Ett ytterligare skäl till planering är att prioriteringar kan ske, vilket innebär att verkligt kritiska 
händelser i större utsträckning kan undvikas. 

Slutligen är det enklare att bygga tillit och långsiktighet genom långa affärsrelationer. Detta 
underlättas av långa avtalstider. I kombination med ovannämnda incitament att nå goda effekter är 
detta av betydelse: Det är ingen god idé att fuska med underhåll om det på sikt minskar intäkterna… 
Långa affärsrelationer ger också möjligheter att på ett annat sätt planera för anskaffande och nyttjande 
av nödvändig, men dyr, utrustning. Stabilitet öppnar också för att sådan utrustning kan införskaffas 
gemensamt, exempelvis i ”pooler” ägda av underhållsleverantörer. 

I en mera specifik och konkret form kan detta innebära att en affärsmodell (och därtill hörande 
upphandlingar och avtal) tar sikte på bland annat följande: 

• Att de stimulerar användning av ny teknik. Det finns möjligheter att utnyttja mätdata från 
fordonen för att tidigt hitta avvikelser och snabbt reagera med en fördjupad besiktning. Här 
bör rutiner utvecklas/förutsättas, innebärande att med stöd från dessa data ska entreprenören 
leverera en fullt färdig offert rörande lämplig åtgärd med målet att felet inte skall generera 
någon tågstörning och det skall helst aldrig återkomma. Affärsmodellen ska inte gynna ytliga 
reparationsinsatser som riskerar att leda till återkommande fel. Användande av ny teknik 
stimuleras om den kan leda till bättre fungerande järnvägstrafik – om samtliga medverkande 
parter gynnas av att det fungerar. 

• Affärsmodellen bör även stimulera/förutsätta ett nära samspel mellan entreprenör, 
tågoperatörer och tågledning. Här gäller det att finna effektiva lösningar och en smart 
rollfördelning. Det kan exempelvis vara möjligt att ge tågoperatörerna ett tydligare ansvar för 
att hantera snöröjning och vegetationsröjning. 

• Även i andra delar bör enkla kontaktytor och borttagande av onödig byråkrati eftersträvas. 
Kontakter mellan parterna bör i allmänhet inte ske på högre nivå än nödvändigt: snabba 
beslutsvägar kan skapas direkt mellan dem som finns ute i verksamheterna. Här är ju även 
befogenheterna viktiga att beskriva, om en tekniker i det dagliga arbetet ser enkla fel i 
anläggningen bör dessa åtgärdas omedelbart och helst utan en lång byråkratisk 
beslutsrunda.  Detta skapar en mycket stark motivation hos medarbetarna. 

• En enkel struktur för att hantera beslutsfattande. Om parterna inte kommer överens på en 
nivå nära verksamheten flyttar frågan en nivå upp för lösning. 

• En struktur för rapportering och möten som bidrar till öppenhet och tillit. 

Det kan i sammanhanget noteras att en affärsmodell/avtalskonstruktion enligt dessa riktlinjer vid en 
första anblick skulle kunna se ut att vara ineffektiv, eftersom andelen av den tid som 
underhållsentreprenören använder till konkret underhållsarbete utmed spåret minskar. Detta är dock 
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en naturlig följd av att arbetet rörande projektering och prioritering av förebyggande 
underhållsåtgärder växer. Detta klargörs nedan i ett exempel hämtat från Trafikförvaltningen - Sll. 

Krav på nyttoskapande upphandlingar och avtal 

Att arbeta med nya affärsmodeller och andra avtalskonstruktioner än tidigare medför vissa 
utmaningar. Detta ställer särskilda krav på upphandlingsarbetet. Det är här angeläget att beställaren 
kan ge tydliga beskrivningar av vad de avser att uppnå genom avtalet och vilka frågor som därför 
behöver regleras. En öppen och transparent kommunikation mellan beställaren och tänkbara 
underhållsentreprenörer ökar förutsättningarna för att anbud av god kvalitet ska kunna levereras. 

Bland de krav som bör ställas på avtalen finns att de ska innehålla: 

• Självklara formalia: vilka som omfattas, vad som omfattas, löptid, hantering av oenighet, 
fasta och löpande priser…. 

• Beskrivning av det gemensamma partsintresset, av hur samtliga parter vinner på att lyckas nå 
mål/effekter 

• Modell för ersättning (incitament, fast del, tilläggsdelar, riskfördelning…): hantering av 
innovationer (såväl vem som betalar som ägande). 

• Beskrivning av arbetssätt 
• En enkel modell för ”konflikthantering” 
• Krav på transparens 

Vidare kan en checklista skapas för arbetet. Nedan följer några tänkbara punkter: 

• Har vi lyckats undvika allt där någon part kan vinna något på att luras? 
• Stödjer avtalets konstruktion en utveckling av tillit mellan parterna? 
• Stödjer de arbetsformer som beskrivs i avtalet en utveckling av tillit mellan parterna? 
• Motiverar affärsmodellen/avtalet såväl medverkande organisationer som deras medarbetare 

att göra sitt bästa? 
• Är arbetsformerna tydligt och pedagogiskt beskrivna? Har vi en smart rollfördelning? 
• Har vi övervägt kontraktets omfattning (geografiskt, innehållsligt, tidsmässigt)? Har för- och 

nackdelar knutna till kontraktsstorlek övervägts? 
• Har kontraktet en ”lagom” detaljeringsgrad? 
• Möjliggör/stimulerar avtalet utveckling? Kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling? 

Test av nya tekniklösningar? 
Det förtjänar också att påpekas att arbetet underlättas om de avtal som upprättas mellan 
underhållsentreprenörer och deras underleverantörer så långt möjligt bygger på samma logik, alltså 
att aktörerna ska vinna på att utrustningen håller. 

Vägen framåt 

En övergång till kontrakt av den innebörd som beskrivits nedan kan initialt medföra ökade kostnader: 
nödvändiga reinvesteringar är kortsiktigt mera resurskrävande än ett ”fortsatt plåstrande”. På sikt 
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kommer dock vinsterna i form av bättre framkomlighet utmed spåren och lägre kostnader för 
oplanerat underhåll. En strategi för att hantera initialt ökade kostnader är att stegvis införa de nya 
avtalskonstruktionerna: då kontrakt förnyas kan konstruktionen utbytas, vilket innebär att ökade 
reinvesteringskostnader sprids över några år. 

Nedan beskrivs ett underhållssamarbete som enligt vår bedömning stödjer utvecklingen av ett väl 
fungerande underhåll. Det finns anledning för Trafikverket att studera detta exempel ytterligare och 
söka anpassa arbetsformerna efter sina förutsättningar och möjligheter. Det är också viktigt att själva 
upphandlingsprocessen präglas av en stor öppenhet och samverkan med tänkbara 
underhållsleverantörer redan i arbetet för att kunna producera bra anbud. 

Ett exempel på fungerande underhåll 

Trafikförvaltningen - Sll har upphandlat drift av underhåll av fast infrastruktur av Infranord och 
Strukton. Avtalet innefattar alltså såväl drift (kontinuerliga åtgärder som genomförs för att ett objekt 
ska fungera som avsett med minimal påverkan på avsedd funktion eller prestanda) som underhåll 
(återkommande åtgärder som genomförs på ett objekt för att säkerställa dess funktion och prestanda 
över objektets livscykel). Vidare innefattas avhjälpande underhåll och akut felavhjälpande samt 
reinvesteringar. Kontrakten är mycket långa, 9+2 år, vilket bland annat ger möjligheter att utveckla 
fungerande bedömningsmodeller: bestående nyttor kan vara svåra att se i kortare, exempelvis 
femåriga, kontrakt. En nackdel med långa kontrakt kan vara att de innebär att konkurrensutsättning 
undviks. Detta hanteras genom att Trafikförvaltningen - Sll alltid har rätten att göra upphandlingar av 
reinvesteringar från andra leverantörer. 

Arbetet med reinvesteringar kan beskrivas som ett proaktivt, förebyggande underhållsarbete. 
Återställande åtgärder syftar till att uppnå minst likvärdig kapacitet och funktion som det tekniskt eller 
ekonomiskt förbrukade objektet hade vid anskaffningstillfället. 

Här läggs ett stort ansvar på entreprenören när det gäller att besiktiga och identifiera samt prioritera 
och föreslå. Entreprenören ska rangordna, motivera, beskriva och kostnadsberäkna de reinvesteringar 
som har identifierats och föreslagits. Dessa beskrivs i reinvesteringsplaner. Kostnadsberäkningarna 
gäller som offerter från entreprenören. Här förväntas entreprenören söka samordning mellan olika 
reinvesteringsarbeten – de som bedrivs i egen regi och de som bedrivs av andra. Innan reinvesteringar 
genomförs ska de godkännas av Trafikförvaltningen - Sll. 

Arbetet har rutiner för planering av olika insatser: 

• Underhållsplanering 
• Reinvesteringsplanering 
• Närtidsplanering 
• Spårarbets- och transportplanering 
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En intressant del när det gäller utförande av underhåll är att det är järnvägsoperatörerna som svarar 
för all vegetationsbekämpning av hela spåranläggningen. Endast i vissa delar är detta 
underhållsentreprenörens ansvar. 

Sammantaget innebär arbetsmodellen att frågor kan hanteras snabbt och utan långa beslutsvägar. 
Detta förväntas hålla ned såväl kostnader som trafikstörningar. 

Hur skapas incitament för underhållsentreprenörerna att leverera kvalitet? Åtminstone två modeller 
används: 

• Vid reinvesteringar finns modeller för att dela på kostnaden om budget överskrids och att 
dela på vinsten om budget underskrids. Det är alltså lönsamt att arbeta effektivt. 

• Varje år sätts måltal i antal timmar rörande driftstörningar. Då måltalen underskrids tillfaller 
en ersättning till entreprenören. Denna beräknas efter underskridandets storlek. 

Här är en viktig del av arbetet med måltal att om åtgärder som föreslagits av underhållsleverantören 
inte godkänns av Trafikförvaltningen - Sll, kan diskussioner uppkomma om hur underhåll då ska skötas 
och om berörd sträcka ska undantagas från beräkningar av måltal. Här finns alltså incitament från båda 
parter att ta ansvar för val av lösning. 

Vidare innebär entreprenörernas övertagande av materialförsörjningen att de har incitament att 
snabbt genomföra åtgärder: de kan inte skylla beställaren för materialbrister. Då kontraktet skapades 
flyttade spårarbets- och transportplaneringen över till underhållsleverantörerna, som också tog över 
viss personal från Trafikförvaltningen - Sll. 

I jämförelse med mera traditionella avtal innebär denna modell att fördelningen mellan 
”administration” och ”drift” hos underhållsleverantören ser annorlunda ut. Eftersom entreprenören 
direkt tar ansvar för skapande av underlag för reinvesteringsplaneringen, sker en större del av arbetet 
på annat ställe än ute vid spåren. Detta innebär inte att det blir mer ”administration”, bara att den 
utförs av entreprenören istället för av beställaren eller de som denne anlitar till detta. Sannolikt blir 
det istället mindre ”administration”, eftersom frågor inte behöver passera flera nivåer, med risker för 
missförstånd, förseningar mm. 

En av de ansvariga på Infranord menar att samarbetet med Trafikförvaltningen - Sll kännetecknas av 
stort ansvar och stort inflytande, medan samarbetet med Trafikverket präglas av ganska stort ansvar 
och inget inflytande. Nu ska det också betonas att Trafikförvaltningen - Sll i flera avseenden har andra 
förutsättningar är Trafikverket när det gäller att upphandla underhåll. Samtidigt finns likheter, som att 
delar av anläggningen är gamla. En stor skillnad är att operatörerna, som i Sll-fallet är en viktig part i 
helhetslösningen när det gäller underhåll, är väsentligt fler i Trafikverksmiljön. 

Åtkomst av data för förebyggande underhåll 
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En första förutsättning för användande av sensorsdata för förebyggande underhåll är att 
affärsmodeller och kontrakt kan utformas så att de stödjer proaktivitet och baseras på bra 
arbetsrutiner. Detta har beskrivits ovan – och slutsatsen är att det är möjligt att få detta att fungera. 

Ett nyttjande av teknikens möjligheter som stöd för ett bra förebyggande underhåll kräver dessutom 
tillgång till data – i denna studie handlar det om data som samlas genom sensorer i lok och vagnar. De 
möjligheter och utmaningar som beskrivs är dock i huvudsak liknande dem som berör åtkomst av data 
från andra källor än sensorer. Mycket av vårt lärande är från arbetet som Trafikverket och 
järnvägsoperatörerna bedrivit och bedriver rörande RFID-teknik (se bilaga för mer information). I 
enkelhet kan nyttjande av denna teknik beskrivas som att data kan samlas genom att vagnar och lok 
”taggas”. Genom denna teknik förbättrar Trafikverket sin tåglägestjänst, som operatörerna även 
tidigare betalat för. Egentligen innebär nyttjande av RFID-teknik inte att en ny affärsmodell behöver 
skapas. Tekniken används idag och för att tågbolagen ska kunna ansluta sig förutsätts att de levererar 
data till Trafikverket enligt en viss standard, som är lika för alla. Informationen hanteras av Trafikverket 
och respektive operatör – och är alltså inte att betraktas som offentlig handling. Detta har varit en 
förutsättning för tågoperatörernas deltagande. 

Ett bättre nyttjande av RFID-teknikens möjligheter bygger på att allt fler, helst samtliga, operatörer 
låter tagga samtliga fordon. Här finns ett par utmaningar. Den ena handlar om att det inte 
nödvändigtvis är operatörerna som äger lok och vagnar. Den andra utmaningen relaterar till 
incitamenten för att tagga alla lok och vagnar: vad vinner operatören på detta? 

Den första utmaningen hanteras rimligen genom att Trafikverket överlåter ”taggningsfrågan” till 
operatörerna. Det är tågoperatörerna som avtalar med Trafikverket om nyttjande av RFID-tekniken – 
och det är tågoperatörerna som i sin tur får ställa krav på sina underleverantörer: man får avtala med 
ägaren eller uthyraren av lok och vagnar om att de ska ”tagga” fordonen. Den andra frågan, om 
incitament, kan hanteras på åtminstone ett par olika sätt. Det finns ju incitament för operatörerna i 
form av att man faktiskt får möjlighet att hålla bättre ordning på sina tåg. Men om detta inte räcker… 
Eftersom nyttjande av RFID-teknik minskar risker för skador på anläggningen, kan man helt enkelt 
bestämma att tåglägestjänsten blir dyrare för dem som inte nyttjar RFID-tekniken. 

Ett annat sätt är att skapa driftmässiga fördelar för RFID-anslutna operatörer. Det kan handla om att 
ändra regelverk så att starttillstånd ges automatiskt om lok och alla vagnar är taggade. Detta skulle 
kunna spara tid och arbete. Nåväl, detta blev mycket om RFID. Resonemangen är dock överförbara till 
frågan om åtkomst av sensordata. Affärsmodeller/avtalskonstruktioner skulle alltså kunna bygga på: 

• Kontrakt mellan operatör och Trafikverket med tydliga standards för vad som ska levereras in 
och regler rörande hantering av informationen. Eftersom informationen ska brukas för 
gemensam nytta är det önskvärt att ingen specifik betalning utgår. Ett sätt att reglera detta 
skulle kunna vara att trafikeringsavtal förutsätter att data i viss form levereras (eller att 
trafikeringsavtalen blir dyrare om sensorsdata inte levereras). 
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• Anslutande kontrakt mellan operatörer och andra tänkbara ägare av sensorsdata 

Är det fler aktörer som berörs? 

Utgångspunkten är, som ovan beskrivits, att kontrakt ska upprättas mellan Trafikverket å ena sidan 
och en part å andra sidan. Detta gäller avtal gentemot underhållsentreprenörer och även gentemot 
tågoperatörer. Detta innebär också att om exempelvis tågoperatörer har ett ansvar för busk- och 
snöröjning, så regleras detta i ett avtal mellan dem och Trafikverket. 

När det gäller sensordata, lär det finnas ytterligare några relationer som måste hanteras. Dessa rör 
bearbetning av data. I avtal med tågoperatörerna kan det överenskommas rörande hur data ska 
sorteras och överföras, med vilken frekvens mm. Det kan också avtalas att viss bearbetning/analys av 
data ska ombesörjas av tågoperatörerna. Här är en annan lösning att Trafikverket själva gör denna 
bearbetning och analys – eller att verket köper upp dessa tjänster av externa leverantörer. 

Om risker för intresse- och regelkonflikter 

Det är uppenbart att det i stor utsträckning finns eller kan skapas gemensamma intressen av att 
järnvägstrafiken fungerar väl. Trafikverket, tågoperatörerna och underhållsentreprenörerna kan alltså 
till stora delar ha gemensamma utgångspunkter då avtal ska skrivas. Detta innebär inte att allt är 
enkelt. I vanlig ordning är frågor som rör ersättning sådant där åtminstone delvis motstridiga intressen 
finns: operatörerna vill köra tåg så billigt som möjligt, underhållsentreprenörerna vill ha så bra betalt 
som möjligt för sitt arbete, Trafikverket vill optimera såväl intäkter som kostnader. Det nya är härvidlag 
att affärsmodeller som i stor utsträckning bygger på gemensamma intressen skulle kunna underlätta 
transparens och byggande av tillit i affärsrelationer.  

Beträffande underhållsavtal skulle man kunna pröva modeller som bygger på att ersättningsnivåer i 
vissa delar fastställs i en öppen process under första perioden.  Arbetet skulle då i vissa delar göras ”på 
löpande räkning”. Under första året i produktion tar man fram riktkostnader för olika insatser. Här blir 
det också viktigt att ha modeller för när det är grund för ändring av riktkostnader. 

Nu några ord om risker för intresse- och regelkonflikter i relationen mellan Trafikverket och 
tågoperatörerna. Här begränsas resonemangen till att gälla sensordata. 

Trafikverket och järnvägsoperatörerna har gemensamma intressen som sammanfattningsvis kan 
beskrivas som: 

• Att Trafikverket får tillgång till nödvändiga och användbara data, som ska användas för att 
förbättra järnvägsunderhållet 

• Att nyttjande av dessa data kan ske utan att regelverk kring säkerhet överträds 
• Att datahanteringen ej står i strid med regler kring datadelning eller på annat sätt strider mot 

exempelvis regler på EU-nivå 
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Järnvägsoperatörerna har dessutom ett intresse som de inte delar med Trafikverket: de önskar inte ge 
ifrån sig affärskritiska data. Dessa data kan vara av sådan karaktär att de inte önskar dela dem med 
övriga operatörer (eller andra intressenter) eller med Trafikverket, som de ju har en affärsmässig 
relation till. Här gäller det att noggrant reglera vilken information Trafikverket ska få och hur de ska 
hantera data. 

En liten fördjupning om RFID/GPS-teknik och affärsnyttor 

Eftersom nyttjande av RFID-teknik nyttjats som exempel i beskrivningarna av samverkan mellan 
Trafikverket och tågoperatörerna, lämnas här en sammanfattande beskrivning av hur denna teknik 
skapar affärsnyttor för medverkande parter. 

När ett fordon passerar en av Trafikverkets detektoranläggningar registreras mätvärden i realtid och 
lagras i Trafikverkets detektorsystem. Med hjälp av RFID-teknik kan Trafikverket leverera 
detektorinformationen kopplad till mer exakt det fordon informationen gäller. Identifieringen av 
fordon sker med trådlös dataöverföring mellan RFID-läsare och RFID-tagg. 

Trafikverkets kunder har idag efter ansökan tillgång till DPC III, vilket är en klient som möjliggör tillgång 
till detektormätvärden i realtid. Dessutom kan egna sökningar göras i DPC III på lagrad information, t 
ex specifika detektorpassager mm. 

Informationen ger förutsättningar för ett förbättrat proaktivt underhåll och man kan effektivt upptäcka 
fel på fordon som då kan tas ur trafik. Vidare skapas bättre logistiska förutsättningar att följa 
gods/transporter inom Sverige och Europa. Informationen kommer även stödja Trafikverket i att skapa 
mer precisa och korrekta prognoser och rapporter – leder till bättre underlag för planering och 
prioritering av trafiken.  

Detta resulterar sannolikt i lägre kostnader, mindre slitage, färre avbrott, bättre logistisk uppföljning 
och därmed förbättrat kapacitetsutnyttjande. 

RFID och GPS-tjänsterna möjliggör: 

• Kontroll över järnvägsfordons position (RFID) 

• Kontroll på tågens sammansättning (RFID) 

• Kontroll över järnvägsfordon kopplat till detektormätvärden (RFID) 

• Detaljerad position i realtid för hela transporten (RFID + GPS) 

• Detaljerad position i realtid leder till effektiv övervakning och styrning (RFID + GPS) 

• Innovativa och förbättrade övervakningssystem (RFID + GPS) 
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Övergripande sammanfattning 
Bakgrunden till detta projekt är huvudsakligen erfarenheter från ePilot119 där ett delprojekt tagit fram 
en lösning för tillståndsbaserat hjulunderhåll baserat på Trafikverkets detektordata, mätstation i 
Sunderbyn samt operatörens underhållsdata. Erfarenheter från bl.a. ePilot119 visade att förutom 
själva tekniken, så är det även nödvändigt att hantera affärsmässiga relationer mellan parter i 
järnvägssystemet samt även existerande regelverk för att lyckas med en implementering. Således 
utformades delprojektet ”Implementering av digital samverkan för hjul-räl på sträckan Uppsala-
Sundsvall-Umeå” inom ePilot2.0. Den valda sträckan baserades bl.a. på en samordning med 
samverkansinitiativet TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som har pekat ut Ostkustbanan som ett prioriterat 
stråk (tillsammans med Västra och Södra stambanan). Målet med delprojektet var att implementera 
framtagen hjul-räl lösning från ePilot 119 på den utpekade sträckan. Implementationen omfattar de 
tre delarna: 1) beslutstöd och teknisk lösning; 2) affärsmodeller och avtalsformer samt 3) förslag på 
regelverksändringar.  

Den övergripande forskningsstrategin var en fallstudie på den angivna sträckan, där aktiva parter i 
järnvägssystemet involverades. Det kritiska tekniska gränssnitt som fokuserades på var mellan hjul-räl 
medan gränssnitten mellan strömavtagare-kontaktledning samt signalsystem på fordon respektive i 
infrastrukturen ej beaktades. Anledningen till denna avgränsning var att bygga vidare på den lösning 
som tagits fram inom ePilot119. Kvantitativa data samlades in via Trafikverkets detektorer samt 
deltagande operatörers system för underhålls- respektive fordonsdata. Kvalitativa data samlades in via 
bl.a. dokumentstudier, observationer, intervjuer och workshops. Kopplat till affärsmodeller och avtal 
genomfördes även en benchmarking mellan Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Stockholm läns 
landsting avseende upphandling av underhåll. Parallellt genomfördes även litteraturstudier för att 
inhämta ytterligare information. Kvantitativa data samanalyserades med hjälp av bl.a. Kalmanfilter för 
att prediktera behovet av framtida hjulunderhåll utifrån operatörens perspektiv. Kvalitativa data 
analyserades utifrån teorier relaterade till affärsmodeller och innovation med fokus på relationen 
mellan Trafikverket och entreprenören. Avseende regelverk så analyserades insamlad kvalitativa data 
utifrån strukturen på existerande regelverk för infrastrukturunderhåll uppdelat på involverade parter 
samt om det stöttade eller hindrade en implementering.  

Projektresultatet avser:  

• Förslag på regelverksändringar – en dokumentation innehållande sammanställning av 
förändringsförslag avseende styrande regelverk (t ex Trafikverkets föreskrifter om säkerhets– 
och underhållsbesiktning samt tidsbaserat underhåll). 

Leveranser: Inga ”stjälpande” regelverk funna. Många ”hjälpande”: 

• 1 st TDOK som exempel på direkt (oinbjuden) omarbetning av text 
• 5 st TDOK med direkta exempel på utpekande utvecklingsbehov 
• 23 st TDOK i förslag till prioriteringslista för fortsatt arbete 
• Sammanställning utifrån 3 regelverkspyramider och 4 regelverksnivåer 
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1 Inledning  
Detta dokument beskriver och sammanfattar resultat uppnådda inom delprojektet eP202OF som har 
genomförts inom ramen för projektet ePilot och delprojektet EP202. 

1.1 Bakgrund  
I dagsläget finns en utvecklad lösning för tillståndsbedömning av gränssnittet hjul-räl som tillämpats 
inom ePilot 119 på Malmbanan. 

Denna lösning behövde anpassas till utvalt tillämpningsområdet, Ostkustbanan med utökade sträckan 
Sundsvall - Umeå, samt kompletteras med förändringar avseende avtal, kontrakt och regelverk.  

Syftet med delprojektet har varit att utveckla och implementera en lösning för beslutsstöd som bidrar 
till förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet. 

Beslutstödet ska även möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hantering av gränssnittet hjul-räl 
baserad på detektors- och fordonsdata. 

Projektet har möjliggjort en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för tillståndsbedömning av 
gränssnittet hjul-räl. Denna lösning förväntas bidra till: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 
materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• minskade underhållskostnader relaterade till såväl infrastruktur som rullande materiell genom 
mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 
underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt effektivare 
felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

 

1.2 Mål 
Målet med detta projekt är att utforma förslag på regelverksändringar inom ramen för delprojektet 
eP20-202OF-2017-Utformning av förslag för regelverksändringar. 
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2 Projektets delleverans 

2.1 Delleverans: Regelverk 

2.1.1 Introduktion och bakgrund 
Leveransobjektet 3. Regelverk beskrev vi som: Förslag på regelverksändringar – en dokumentation 
innehållande sammanställning av förändringsförslag avseende styrande regelverk (t ex Trafikverkets 
föreskrifter om säkerhets– och underhållsbesiktning samt tidsbaserat underhåll). 

Arbetet med regelverk har kommit att bygga på ett urval av fallstudier. 

• Fallstudie 1: faller inom nivå 1: ”Trafikverkets värld”.  
• Fallstudie 2: däremot behöver knytas till nivå 2: ”Fordonen i järnvägssystemet”. 
• Fallstudie 3: ”Dela eller inte dela data” behöver även knytas till nivå 3. ”Sverige och 

järnvägssystemet”. 
• Fallstudie 4: ”Nya regler från EU” behöver vi dessutom knyta an till en fjärde nivå: ”Europa och 

järnvägssystemet”. Båda fallstudierna bygger på input, goda råd och önskemål från 
projektparten SJ. Här har vi valt att diskutera möjliga regelverksändringar och fortsatt 
bevakning. 

Med hjälp av entreprenör och platschef i tillämpningsområdet så bifogas konkreta förslag på 
textändringar i styrande regelverk kring området besiktning och underhåll av räl, se Tabell 1. 

2.1.2 Metod 
En kombination av metoder har använts för att uppnå delleveransens och projektets mål. Arbetet har 
två samverkande ansatser: 1. vad som ev kan tänkas stjälpa den önskade utvecklingen, och 2. vad som 
kan tänkas hjälpa den önskade utvecklingen och projektets mål. Som del av en för-pilot så har arbetet 
också inriktats på att kartlägga behov av fortsatt arbete. Delleveransen bygger bl a därför på fallstudier 
för att fånga och beskriva lämpliga förslag på regelverksändringar.  

Arbetet har använt sig av både; a. litteraturstudier, i syfte att få överblick över regelverk, b. 
observationer, i syfte att välja, sortera, och strukturera fallstudier, c. enstaka fält-test i 
tillämpningsområdet, i syfte att fördjupa bl a fallstudien, och d. intervjuer, i syfte att få mer detaljer. 
Leveranser från ett tidigare ePilot-följa-projekt, UPPSAMT-demo.  

2.1.3 Uppnådda resultat 
Ett antal förslag och områden för regelverksändringar och -utveckling har tagits fram, under givna 
förutsättningar. Dessutom en ansats och metoder för det fortsatta arbetet. Resultaten visar att det 
finns ett antal regler som har potential att hjälpa den önskade utvecklingen mot nya arbetssätt och 
implementering av digital samverkan, se Tabell 1. Resultaten visar inte på något som omedelbart 
stjälper, men regler som CSM-RA visar sig behöva hanteras i det fortsatta arbetet. Det visar sig att 
Norrtåg har implementerat en lösning på lokal nivå, inom detta projekts geografi, och att Green Cargo 
har implementerat en lösning på nationell nivå.  
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Table 1 Föslag på ändringar i regelverk 

Nr: Regelverk, 
beteckning: 

Befintlig text: Förlag till ny text, 
regelverksändringar och / eller 
regelverksutveckling: 

1. Nivå 1: Trafikverkets 
värld. 

Regelverk. (Jfr fig 1, kapitel 
3.1.4.1 Diskussioner). 

Typiska dokument: TDOK, m fl. 

(1a.) Nivå 1. (V g se vidare 
fig 1 i kapitel 3.1.4.1 
Diskussioner). 

Några exempel där vi i 
workshops med 
entreprenör valt ut några 
dokument, som primära 
förslag på regelverks-
ändringar på denna nivå. 

Här har vi utvecklat några exempel 
på möjliga förslag på 
regelverksändringar, genom att t o 
m peta i ordalydelser. (V g se även 
diskussion i kapitel 3.1.4.1.1 
Diskussion avseende resultat: 
Fallstudie 1: Platschefen och 
entreprenörerna. 

1.1 TDOK 2015:0484.  

Banarbetstider för 
underhåll av 
järnvägsanläggningen. 
(V g se vidare bilaga 
2). 

I kapitlet om ”Definitioner 
och förkortningar”, 
”Klassning av 
anmärkningar från 
säkerhets- och 
underhållsbesiktningar”. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny klassning (blå text). 

V g se även kommentar i 
bilaga 2 Regelverk - Ändrad 
TDOK 2015-0484 & 
Samverkan Digital Järnväg.  

Tillägg, ny klassning: 

D- (Daglig)1 

Anmärkning som uppkommer 
genom analyser av mätdata från 
tågdator/sensor, mätvagn eller 
detektor och är av sådan art att den 
medför en risk för tågstörning eller 
oönskad påfrestning på rullande 
material och infrastruktur. För dessa 
anmärkningar ska erforderliga 
åtgärder vidtagas snarast möjligt. 

  I kapitel 4.1 Åtgärd efter 
besiktningsanmärkning 

Tillägg, enl höger kolumn 
(blå text). 

 

4.1 Åtgärd efter 
besiktningsanmärkning eller 
mätdata 

 Åtgärdande av A- (Akut), D-
(daglig) och V- (Vecka) anmärkningar 
- anmärkning som inte ryms inom 
servicefönster  

 Åtgärdande av besiktnings-
anmärkningar efter spårläges- och 

                                                           
1 D- (Daglig) eller D- (Digital). 
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trådlägesmätning samt mätning 
med ordinarie tåg (Fordon i Trafik) 

  I kapitel 6 Avhjälpande 
underhåll  

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny klassning (blå text). 

 

6 Avhjälpande underhåll  

Akut eller åtgärd som utförs snarast 
vid fel som medför tågstörning, 
påverkar säkerheten, innebär 
omedelbar arbetsmiljörisk, orsakar 
olägenheter för tredje man eller 
medför skada på miljön  

 Åtgärdande av A (Akut)-
besiktningsanmärkning 

 Åtgärdande av D (Daglig) - 
besiktningsanmärkning från 
ordinarie tåg (Fordon i Trafik)  

 Åtgärdande av Akut fel. 
(Skillnaden mellan akut fel och akut 
besiktningsanmärkning är att A-
anmärkningen upptäckts av 
besiktningsman) 

  Tillägg, enl höger kolumn: 
nytt kapitel (blå text). 
Utifrån dokumentets syfte, 
tydliggöra 
förutsättningarna för 
tillgång, och vikten av 
bättre prognoser på 
behovet av tillgång, dvs när 
trafiken kan släppas på 
igen. V g se även TDOK 
2014:0088 Hantera larm 
vid olycka, tillbud och 
avvikelse på järnväg. 

Tillägg, nytt kapitel: 

Kapitel X Rapportering och 
återkoppling.  

Vid Avhjälpande underhåll eller 
Åtgärd efter besiktningsanmärkning 
eller mätdata tåg (från 
fordonsdator/sensor och/eller 
förare/ombordpersonal) så 
eftersträvas en kompletterande 
digital och mobil kommunikation. 
Där skall de fyra samtalen (på väg – 
på plats – prognos – klar) 
kompletteras med digitala time-
stamps, för logistisk visibilitet och 
precisa prognoser till Trafikcentral. 
Berörd förare/ombordpersonal 
erhåller även återkoppling, t ex via 
mobil Basun. Se även TDOK 
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2014:0088 Hantera larm vid olycka, 
tillbud och avvikelse på järnväg. 

 

1.2 TDOK 2015:0426. 

Ansökan om kapacitet 
för banarbete i närtid, 
järnväg. 

Omarbetas analogt med 
1.1 ovan (TDOK 2015:0484. 
Banarbetstider för …). 

(Ersätter TDOK 2015:0438. 
Banarbetsplanering korttid). V g se 
även kommentar i bil 2. Regelverk - 
Ändrad TDOK 2015-0484 & 
Samverkan Digital Järnväg. 

1.3 TDOK 2016:0156. 

Revisionsplanering.2 

Omarbetas analogt med 
1.1 ovan (TDOK 2015:0484. 
Banarbetstider för …).  

(Ersätter TDOK 2015:0438. 
Banarbetsplanering korttid). V g se 
även kommentar i bil 2. Regelverk - 
Ändrad TDOK 2015-0484 & 
Samverkan Digital Järnväg. 

1.4 TDOK 2013:0347. 

Banöverbyggnad – 
Spårläge - krav vid 
byggande och 
underhåll. 

I kapitel 10. Mätmetoder, 
10.1 Relativt spårläge, efter 
10.1.1 Maskinell, belastad, 
spårläges-mätning, och 
innan 10.1.3 Manuell, 
obelastad, spår-
lägesmätning. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny klassning (blå text). 

Tillägg, nytt kapitel: 

10.1.2 Mätning från Fordon i Trafik 
(FiT). 

Mätvärden från skaksensorer i 
fordon typ XX kan ligga till grund för 
bedömning av tillfällig 
hastighetsnedsättning efter ett 
kategori 1 arbeten. Efter passage av 
X st tåg med max amplitud X, så kan 
hastigheten höjas till X km/h. Efter 
passage av ytterligare X antal tåg 
med max amplitud X, så kan 
hastigheten höjas ytterligare till X 
km/h. 

  I kapitel 11.2 Toleranser vid 
maskinell belastad 
spårlägesmätning, efter 
11.1.1 Maskinell, belastad, 
spårläges-mätning, och 
innan 11.3 Toleranser vid 
manuell obelastad spår-
lägesmätning. 

Tillägg, nytt kapitel: 

Nytt kapitel 11.3 Toleranser vid 
mätning från Fordon i Trafik (FiT).  

(Tidigare kapitel 11.3 Toleranser vid 
manuell obelastad spårläges-
mätning, döps om till 11.4, osv). 

                                                           
2 Ej möjlig att ladda ner från http://trvdokument.trafikverket.se/  

http://trvdokument.trafikverket.se/
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Tillägg, enl höger kolumn: 
ny klassning (blå text). 

UTKAST på sista sidorna i detta 
dokument (separat från denna tabell 
pga förslagets omfattning). 

1.5 TDOK 2014:0240. 

Säkerhetsbesiktning 
av fasta 
järnvägsanläggningar. 

I kapitel 6 Säkerhets-
besiktning, 6.2 Besiktnings-
klasser, efter Tabell 2 
Besiktningsklasser och 
deras indelning, ny punkt i 
eftertexten. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny punkt (blå text). 

Vid bestämmelse av besiktnings-
klass ska även nedanstående 
faktorer tas hänsyn till och 
besiktningsklassen för en anläggning 
kan därmed vara högre än i tabell 2. 

• tåghastighet 

• trafikbelastning 

• typ av trafik t ex farligt gods 

• klimat- och miljöförhållanden 

• geotekniska förutsättningar 

• teknisk uppbyggnad 

• inbyggd funktionssäkerhet 

• ålder och kvalitet 

• Spårlägesmätning från Fordon i 
Trafik (FiT). 

  I kapitel 6 Säkerhets-
besiktning, 6.3  Om att 
hantera besiktningsklass, 
6.3.1 Höjd besiktnings-
klass, efter sista punkten i 
första stycket, en ny punkt i 
texten. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny punkt (blå text). 

Att tillfälligt höja besiktningsklassen 
är en säkerhetshöjande åtgärd. En 
tillfällig besiktningsklasshöjning av 
objekt eller länk kan användas 
istället för extrainsatta besiktningar 
om ett ökat antal besiktnings-
tillfällen är önskvärt, exempelvis vid 

• Tillfälligt högre trafikbelastning på 
grund av nybyggnation, omledning 
av trafik osv 

• Klimat- och miljömässiga 
förhållanden så som extrem värme, 
en längre period av sträng kyla eller 
höga flöden 

• Mätdata som påvisar fel i 
anläggningen efter 
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spårlägesmätning från Fordon i 
Trafik (FiT) eller mätvagn. 

  I kapitel 6 Säkerhets-
besiktning, 6.6 Besiktning-
ens genomförande, i andra 
punkten i första stycket, ett 
tillägg i texten. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny text (blå text). 

Förberedelse inför en besiktning ska 
bl.a. omfatta: 

1. inhämta aktuell status från 
tidigare besiktningar 

2. inhämta statistik från andra 
avvikelsehanteringssystem som 
spårlägesmätning från Fordon i 
Trafik (FiT), Ofelia, Synergi, Optram, 
m.fl. system för att få en grund för 
tillståndsbedömningen. 

3. granska besiktningsplanen och 
bedöm om besiktningen görs vid rätt 
tillfälle t.ex. för trummor som ska 
ske vid höga vattenflöden 

4. gå igenom de besiktnings-
formulär som ska användas och 
informationen om ändringar som 
tillkommit. 

  I kapitel 6 Säkerhets-
besiktning, 6.6 Besiktning-
ens genomförande, i andra 
stycket, ett tillägg i texten. 

Tillägg, enl höger kolumn: 
ny text (blå text). 

V g se även bilaga 3.2 
Regelverk – Projekt-
bakgrund från UPPSAMT-
demo (ePilot-följa-projekt 
2015). 

Besiktningen genomförs okulärt 
och/eller genom mätning, 
samanställning om inget annat 
anges. 

Bessy mobile ska användas om inte 
särskilda skäl finns. 

När möjligt så ska senaste version av 
RAK (Rail App Kiosk) användas, för 
full integration med övriga system, 
inkl rapportering från och till 
ombordpersonal och förare på 
Fordon i Trafik (FiT). 

  I kapitel 7 Spår, 7.1 
Spårläge, i första stycket, 
ett tillägg i texten. 

Kontrollera: 

• spårläget i enlighet med TDOK 
2013:0347, som redovisar vilka 
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Tillägg, enl höger kolumn: 
ny text (blå text). 

Jämför även bilaga 3.5 
Regelverk - Att återställa 
hastigheten efter olika 
arbeten 

parametrar och mätvärden som ger 
vilka prioriteter.  

Spårlägeskontrollen avser kontroll 
av spårvidd, skevning, rälsför-
höjning, höjd- och sidoläge. 
Kontrollen utförs som maskinell 
belastad mätning, av Mätvagnen och 
som spårlägesmätning från Fordon i 
Trafik (FiT). 

Åtgärd av fel ska planeras utifrån 
allvarlighetsgrad. 

    

(1b.) Nivå 1. (V g se vidare 
fig 1 i kapitel 3.1.4.1 
Diskussioner). 

Här har vi valt ut dokument 
som har hög prioritet vad 
gäller regelverks-ändringar 
och -utveckling på denna 
nivå. 

Här har vi endast fångat 
kommentarer. Föreslås till fortsatt 
arbete. (V g se även diskussion i 
kapitel 3.1.4.1.1). 

1b.1 TDOK 2014:0482.  

BVF 817 - 
Förutbestämt 
underhåll. 

Denna föreskrift utgör 
tillsammans med TDOK 
2014:0240 (tidigare BVF 
807.2 som ersatte BVF 807) 
de föreskrifter som idag 
tillämpas för det 
förebyggande underhållet 
inom Trafikverket.  

Beskriver det 
förutbestämda underhållet 
för en stor del av TV:s 
anläggningar. Beskriver 
periodicitet, rengöring, 
serviceplan. Indelat i 
banöverbyggnad, bangård, 
elkraft, signal, tele, övrigt. 

Det sägs också vara mycket 
tunt gällande regelverk 
som behandlar både tids- 

Det regelverk som finns och 
tillämpas är denna TDOK 2014:0482 
Förutbestämt underhåll. Detta är 
inte reviderat på länge och till sitt 
innehåll mycket tunt. För räl och 
bana behandlas i stort sett bara 
smörjning. Här finns alltså ett stort 
revideringsbehov, men detta har 
prioriterats ned då Trafikverket 
under lång tid försökt få till stånd ett 
underhållssystem och i det arbetet 
tänkt se över hela styrningen av 
underhållet i anläggningen. Gällande 
tillståndsbaserat underhåll i 
Trafikverket för banöverbyggnad så 
baseras det idag mycket på 
underhållsbesiktning av 
bananläggningen och därefter 
påföljande åtgärder. Lokalt har det 
varit ett antal olika initiativ t ex FU 
Storstad och Referensstråk 
Malmbanan. Dock har dessa drivits i 



 Dokumentnr 
EP202OF 

Projekttitel 
EP202-Implementering av digital samverkan 

Författare 
OF, LTU, TRV 

Datum 
2018-04-03 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot Styrgrupp 

Godk. Datum 
2018-04-03 

Sida 
13 (18) 

 

och tillståndsbaserat 
underhåll. 

projektform, med både lokal och 
tidsmässig avgränsning. 

    

2. Nivå 2: Fordonen i 
järnvägssystemet. 

Regelverk. (Jfr fig 1, kapitel 
3.1.4.1 Diskussioner). 

Typiska dokument: TDOK, JNB, CSM-
RA, TSD, TSFS, m fl. 

  Här har vi valt ut 
möjligheter att hjälpa som 
har hög prioritet vad gäller 
regelverks-ändringar och -
utveckling på denna nivå. 
(V g se även resultat i 
kapitel 3.3.3.2). 

Här har vi fångat kommentarer och 
resultat av intervjuer. Föreslås till 
fortsatt arbete. (V g se även 
diskussion i kapitel 3.3.4.1.2). 

3. Nivå 3: Sverige och 
järnvägssystemet. 

Regelverk. (Jfr fig 1, kapitel 
3.1.4.1 Diskussioner). 

Typiska dokument: JNB, CSM-RA, 
TSD, TSFS, m fl. 

  Här har vi valt ut 
möjligheter att hjälpa som 
har hög prioritet vad gäller 
regelverks-ändringar och -
utveckling på denna nivå. 
(V g se även resultat i 
kapitel 3.1.3.3). 

Här har vi fångat kommentarer och 
resultat av intervjuer. Föreslås till 
fortsatt arbete. (V g se även 
diskussion i kapitel 3.1.4.1.3). 

4. Nivå 4: Europa och 
järnvägssystemet. 

Regelverk. (Jfr fig 1, kapitel 
3.3.4.1 Diskussioner).. 

Typiska dokument: EU-direktiv, TSD, 
TSFS, m fl. 

  Här har vi valt ut 
möjligheter att hjälpa som 
har hög prioritet vad gäller 
regelverks-ändringar och -
utveckling på denna nivå. 
(V g se även resultat i 
kapitel 3.3.3.4). 

Här har vi fångat kommentarer och 
resultat av intervjuer. Föreslås till 
fortsatt arbete. (V g se även 
diskussion i kapitel 3.3.4.1.4). 
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2.1.4 Konklusion 
Detta första kartläggande arbetet har visat på beroendeförhållanden på flera nivåer. Projektets 
skiftande fokus mellan räl och hjul har också skapat ett behov att förhålla sig till flera nivåer av 
regelverk. Sammantaget leder detta fram till en grund för att översiktligt diskutera samtliga uppnådda 
resultat:  

 

 
Figur 1. Styrande regelverk och deras sammanhang för implementering av resultat 

I botten finns Trafikverkets och infrastrukturägarens regelverk: 1A, 1B, 1C. Regleras av myndigheten 
själv, ofta med TDOK. I det fortsatta arbetet är bra att fortsätta att tydligt skilja på de olika 
pyramiderna. 

En del gäller förändringar i själva regelverket (1A), bl a underhållsprogram i form av t.ex. 
säkerhetsbesiktning, underhållsbesiktning och förutbestämt underhåll. Dessa dokument ingår ofta i 
Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. 

En annan del är regelverk som styr förändringen (1C) t ex trafiksäkerhet utifrån CSM-RA och 
informationssäkerhet utifrån bl a säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, och 
allmänt de fyra verksamhetskraven i myndighetsförordningen. De högre nivåerna av regelverk som 
styr hur en förändring ska genomföra kan här ses som implementerat i Trafikverkets ledningssystem, 
och uttrycks som processer och arbetssätt med styrande och stödjande dokument. Den senare delen 
kan sägas endast ange hur förändringar i regelverket som är dokumenterade i underhållsprogrammet 
ska implementeras. Detta arbetssätt kan ses som ej förändrat ej utifrån projektresultat eller ny teknik. 

Samtidigt är kontrakt, t ex mellan anläggningsägare och entreprenör bindemedlet mellan pyramiderna, 
och utformningen av dessa påverkas av de egna arbetssätten. Med projektets titel ”Implementering 
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av digital samverkan”, så blir flera regler av intresse. Bl a TDOK 2016 0032 Kvalitetsstyrning i 
upphandlad verksamhet, ”Handledning Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå”, m fl. Även JNB och 
trafikeringsavtal kan ses som regler och kontrakt i figurens nivåer. 

Vi har utifrån delleveransen initialt arbetat med utveckling av det har gjorts utifrån delleverans 2. 
Affärsmodell och avtalsform. I figuren är avtal och kontrakt det som förbinder 1A och 1B. 

På nivå 2 finns, med liknande princip som i 1., regelverk för fordon uppdelat i delarna 1A (Styrning av 
arbetssätt i och kring fordon), 1B (Fordons egenskaper), 1C (Organisationernas egna arbetssätt). 
Regleras med input från myndigheter som Transportstyrelsen. Egenkontroll och CSM-RA är exempel 
på relevanta regler i detta projekt. 

På nästa nivå (3) sammanförs anläggningen och fordon till det system det egentligen är, genom bl a 
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och Järnvägslagen. Ofta med fokus på säkerhet även 
här. 

På högre nivå (4) tillkommer europeisk samordning och regelverk om bl a delning av data i 
transportsystemet, samordning och säkerhet. 

Exakt hur alla förslag på regelverksändringar (ordalydelser) ska se ut valde vi att skjuta till fortsatt 
arbete. Bland annat p g a:  

1. Det pågår flera arbeten inom Trafikverket, bl a Anpassat regelverk och Gus (Gemensamt 
underhållsstöd), som kommer att föreslå och genomföra regelverksändringar, oberoende av detta 
arbete. Det leder till att arbetet inriktats på kartläggning. 

2. Författare till TDOK har uttryckt önskemål om att projektet i första steget bör inriktas på kartläggning 
och begränsa rent författande av ordalydelser. 

Dock har ett antal dokument gåtts igen utifrån ansatserna: 

- hur kan insamlad data och beslutsstöd komplettera den information som idag finns,  
- hur kan projektets mål och nytta implementeras, 
- hur kan och bör relevanta regelverk förändras och utvecklas. 

Beträffande möjligheter att förändra relevanta regelverk för besiktning (TDOK 2013:047, TDOK 
2014:0520 och 2013:0658) så beskriver dokumentet ”Att återställa hastigheten efter olika 
arbeten.pdf”15 nuvarande arbetsgång med att återställa hastigheten efter olika arbeten. Vår grupp 
insåg att mätvärden från sensorer på passerande tåg (fordon i trafik) borde kunna snabba upp denna 
process betydligt, genom att mycket snabbt ge tydlig information om spårets kvalitet och att 
därigenom, på ett kvalitetssäkrat sätt, stegvis ge klartecken för högre hastigheter. Detta i jämförelse 
med, och som komplement till, att beställa maskinell mätning med ledtider på ibland veckor. På detta 
sätt skulle man kraftigt kunna minska trafikstörningar som uppstår p g a utdragna 
hastighetsnedsättningar med nuvarande arbetsgång. Resultaten visar också att det finns ett stort antal 
regler som har potential att hjälpa den önskade utvecklingen mot nya arbetssätt och digitalisering, enl 
målen ovan. Dock:  
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- Det pågår flera arbeten inom Trafikverket, bl a Anpassat regelverk och Gemensamt 
underhållsstöd (Gus). Det leder till att arbetet inriktats på kartläggning och för-studie. 

- Det har inte gått att finna någon del av regelverket som styr digital samverkan med inriktning 
på tillståndsbaserat underhåll. Det leder till ett behov av utveckling, snarare än ändring 

Enskilda sensorer har en exponentiell potential först när de kombineras med andra typer. Den snabba 
utvecklingen har gjort sensorer allt billigare och kraftfullare och användningen ökar inom 
järnvägssektorn. Dessvärre sker denna användning fortfarande i isolerade silos, vilket ger betydligt 
lägre utväxling på investeringar. Beroende på perspektiv så har utveckling 2017 kommit en bit vidare. 
Denna potential kallas ibland ”Sensorfusion”. Det finns alltså möjlighet att utveckla potentialen till 
utväxling genom arkitekturer som knyter samman data från både detektorer och fasta sensorer med 
mätvagnar och även med fordon i trafik. 

Det finns flera områden som vi föreslår bevakas vad gäller förslag till regelverksändringar. Trafikverkets 
eget digitaliseringsarbete är fundamentalt. I år pågår även ett arbete utifrån Trafikverkets perspektiv 
med strategier för underhållssystem, inkl arbete med arkitekturer.  I detta fall så föreslår vi alltså 
fortsatt arbete och regelverksutveckling bl a utifrån JNB i form av fortsatt tjänsteutveckling, och utifrån 
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och i TSD, bl a i form av fortsatt europeisk 
samordning23. Allt för att hjälpa utvecklingen genom ett väl reglerat incitament för järnvägsföretag 
och fordonsägare att dela data med infrastukturägaren, som ett bidrag till koll på anläggningen. Både 
område 1 och 2 ovan, att dela data och hur, kan utvecklas vidare i fortsatt arbete (v g se kap 5.2 Förslag 
på fortsatt arbete). Arbetet bör drivas med stöd av bl a Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS. 
Här har också Trafikverkets Tjänsteutveckling och Verksamhetsstyrning en central position.  Ett verktyg 
för att hjälpa och ”facilitera” denna typ av ”implementering av digital samverkan” är Trafikverkets egen 
tjänsteutveckling, uttryck i t ex JNB. En annan typ av verktyg är nya regler från EU 
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3 Sammanfattning 
Leveranser: Inga ”stjälpande” regelverk funna. Många ”hjälpande”:  

• 1 st TDOK som exempel på direkt (oinbjuden) omarbetning av text  
• 5 st TDOK med direkta exempel på utpekande utvecklingsbehov  
• 23 st TDOK i förslag till prioriteringslista för fortsatt arbete  
• Sammanställning utifrån 3 regelverkspyramider och 4 regelverksnivåer 

3.1 Förslag på fortsatt arbete 
Prioriterade TDOK för ändringar och utveckling. 

Detta är förslag, inför fortsatt arbete, på relevanta föreskrifter i Trafikverket om bl a säkerhets- och 
underhållsbesiktning samt tidsbaserat underhåll. Utifrån fokusering och avgränsning i denna för-pilot 
och förstudie har dessa prioritets-ordnas och delas in i olika grupper. V g se även förslag i kap 5.3 ovan, 
och Trafikverkets PM om Digitaliseringens möjligheter. 

Prio 1: Krav. Säkerhetsbesiktning. TDOK 2014:0240 version 4.0. 

Prio 2: Krav. Behörighet Besiktningsansvarig Säkerhetsbesiktningsman underhåll. TDOK 2013:0195 
version 3.0. (Koppling i TDOK 2014:0240 till det behörighets-relaterade som omnämns i TDOK 
2013:0195 3.0). 

Prio 3: Underhållsbesiktning av banöverbyggnad. TDOK 2014:0516. 

Prio 4: Underhållsbesiktningar av banunderbyggnad. TDOK 2015:0159. 

Prio 5: RÅD Bedömningsstöd bana. TDOK 2016:0400. 

Fundamentalt: BVF 817 - Förutbestämt underhåll. TDOK 2014:0482. 

Övriga, utan inbördes prioritetsordning: 

Besiktningssystemet Bessy. TDOK 2011:244. 

Underhåll järnväg besiktningsplan. TDOK 2013:0388. 

Spårväxel Normalvärden och Toleranser. TDOK 2013:0475 (version 5.0). 

Plankorsning siktmätning. TDOK 2014:0228. 

Underhållsbesiktning av bangårdsanläggningar. TDOK 2014:0661. 

Underhållsbesiktningar av signalanläggningar. TDOK 2014:0469. 

Underhållsbesiktning av övriga anläggningar. TDOK 2014:0684. 

Ibruktagandebesiktningsman Bana – Behörighetskrav. TDOK 2016:0028. 

Tillåtna hastigheter efter stabilitetspåverkande arbeten i spår. TDOK 2014:0520. 

Ibruktagandebesiktning av bananläggning. TDOK 2014:0521. 

Teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad. TDOK 2014:0405 
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Dessa berör även Trafikverkets arbetssätt (ref fig 1, sid 3): 

TDOK 2016:0032 Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet. 

TDOK 2015:0021 Samverkan basnivå. 

TDOK 2015:0054 Samverkan basnivå. 

TDOK 2015:0055 Samverkan basnivå. 

Handledning Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå. 

Riktlinje_Kontraktsmodell_Samverkan_Hög_nivå 

 

 
Även föreskrifter med direkt relevans för Gus-arbetet rekommenderas för fortsatt arbete (kontakta 
författaren om dessa).  
Några exempel på prioriterade regelverksdokument inom Gus-projektet: 
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Övergripande sammanfattning 
Denna nulägesanalys beskriver nuläget på sträckan Uppsala – Umeå. Rapporten presenterar en 

överblick av dagsläget och utvecklingen de senaste åren, det sammanställda resultatet baseras till 

största delen på data levererad av Trafikverket och information inhämtad genom intervjuer och 

samtal med olika aktörer som finns representerade på banan.  

Den 64 mil långa sträckan omfattar 10 bandelar och en mängd olika parter, tre olika 

persontrafiksupphandlare, tre underhållsområden samt flera olika trafikoperatörer och 

underhållsföretag.  

Samtliga aktörer som deltagit i intervjuer är rörande överens om att projektmålen i ePilot motsvarar 

den målbild man vill uppnå. Dessa är också överens om att det finns utrymme för förbättringar på 

underhållssidan och att dessa förbättringar krävs om man ska kunna nå dessa projektmål.  

Aktörerna efterlyser ökad samverkan, bättre kommunikation och återkoppling samt ett förbättrat 

informationsflöde, dvs. rätt information i rätt tid till rätt part. Flera av de som deltagit vid intervjuer 

nämner att dokumentation är undermålig och i vissa fall helt utebliven, man upplever att det blivit 

sämre med åren. 

Inför analys av hårda parametrar uppgifter om bana, tåg, driftstörningar etc. har insamlingen av data 

upplevts som både komplicerad och svår. Merparten av den information eller indata som analyserats 

i rapporten har levererats av Trafikverket i form av Excelfiler utkörda från respektive system. Man 

jobbar i flera olika system som ställer krav på kompetens för att få ut tillförlitlig information, detta i 

kombination med att beställningen gjorts under sommaren då många analytiker gått på semester har 

resulterat väntetider och svårigheter att kontrollera tillförlitligheten i data.  

Ett annat stort problem är att man över lag är väldigt restriktiva med vilken information man delar 

med sig av, detta gäller både Trafikverket och övriga parter på sträckan. Denna problematik kan 

härledas till rådande konkurrensutsättning, de vinstdrivande aktörerna på sträckan vill nog ogärna 

dela med sig av sina brister och svagheter, inte heller utvecklingen av underhållsteknik som kan 

gynna konkurrenter. 

Problembilden varierar mellan olika bandelar. Den långa järnvägssträckan har begränsat 

möjligheterna till djupare analys av de uppdagade problemen på respektive bana, det är mycket svårt 

att säga vilka problem som bör prioriteras utan ytterligare granskning.  Den totala merförseningen på 

sträckan i stort orsakas av enstaka händelser (ERTMS, spårväxlar, kontaktledning och olyckor), och 

att totalen återspeglas av fel orsakade av infrastruktur och olyckor.  

Flest driftstörningar på infrastrukturen orsakas av spårväxlar, felet försvann, plankorsningar, 

signalställverk, signaler, positioneringssystem och spår.  De anläggningar som förorsakar mest 

reparation och inställelsetid är kontaktledning, spår och tågledningssystem resp. signalställverk, 

kontaktledning och signal. Reaktionstiden är i genomsnitt 10 timmar och inkluderar tid för rep av 

urspårning. Inställelsetiden är kontraktsstyrd och varierar mellan 2 till 4 timmar (enligt intervjusvar). 
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Totala antalet fel som inträffat årligen återspeglar de reparations- och inställningstider och varierar 

mellan åren, exempelvis kan antas att det inträffade allvarligare/större fel under 2012 än vad det 

gjorde övriga år. Sett till antalet är spårväxlar återkommande det klart största problemområdet.  

Medeltiden att reparera, Mean time to repair (MTTR) respektive Medel ner tid, Mean down time 

(MDT), är i genomsnitt 14 timmar och har en relativt jämn fördelning över åren, förutom att både 

MTTR och MDT sjunkit markant fram till 2013 och har sedan gått upp ca 3 timmar.  

För underhåll av både fordon och bana uppges att andelen avhjälpande underhåll ibland kan vara 

upp till 50 % av det totala underhållet. Det finns stor potential att förbättra underhållet genom 

samverkan, men för att uppnå detta måste man förbättra kommunikationen och sörja för en öppen 

dialog, samt ta små steg och sätta konkreta mål.  

Sista kapitel beskriver ett konkret exempel på hur den typ utav nulägesanalys som denna rapport 

presenterar kan användas för att minska antalet driftpåverkande avvikelser i syfte att öka 

tillförlitligheten hos ett tekniskt system. ERTMS-projektet har utvecklat en process för att bedöma, 

utvärdera och förbättra tillförlitligheten under produktutvecklingen. Data från driftuppföljningen 

analyseras och de kategorier av fel som har störst behov av förbättring väljs ut. Tillvägagångssättet 

inom ERTMS-projekt ger konkreta exempel på hur driftsuppföljning genom analys av driftdata kan 

bidra till att förbättra ett systems tillförlitlighet, med goda resultat som följd.  
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Tillkännagivande 
Projektet vill först och främst tacka ePilot2.0 för deras finansiella stöd som möjliggjort 

genomförandet av detta arbete. 

Projektet tackar forskare och andra personer knutna till JVTC och LTU.  

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 

kunskap i detta arbete: 

 Ulla Juntti, Omicold AB 

 Arne Nissen, Trafikverket 

Projektet tackar även alla andra som vi pratat med och intervjuat både hos Trafikverket och alla 
andra aktörer som ställt upp på intervjuer, samtal, och framtagning av data ur deras system.   
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Akronym- och begreppsförklaringar 
BAP  BanArbetsPlan.   

BESSY Besiktnings System, Trafikverkets system för besiktningar. 

BIS  Ban Informations System, Trafikverkets system för baninformation. 

BUP  BanUpplåtelsePlan.  

BDL Bandel 

JVTC Järnvägstekniskt Centrum, Luleå tekniska universitet. 

LCC  Livscykelkostnad (Life Cycle Cost).  

MBRT Miljoner bruttoton. 

MBRTkm Bruttotonkilometer är resans längd i kilometer multiplicerat med tågets vikt i 

ton. Vikten omfattar vagnar, dragfordon och last. 

MDT Mean Down Time, nertid 

MTTR Mean Time To Repair, Medeltid att reparera 

0felia  0 Fel i anläggningen, Trafikverkets system för rapportering av fel 

Optram Optimized Track Management. 

RFID  Radio Frequency Identification, Identitetsmärkning av lok och vagnar. 

SJ  Statens Järnvägar. 

Stationsförkortningar  
Gä  Gävle 
Suc Sundsvall centralstation 
U Uppsala 
Uå Umeå 
Ök Örnsköldsvik 

 

STAX  Största tillåtna axeltryck. 

Sth Största tillåtna hastighet. 

TURSAM Tillämpat UndeRhåll i SAMverkan. 

UNE Upp-, Ner- eller Enkelspår.  

S Säkerhetsbesiktning 

U Underhållsbesiktning 

M Maskinell besiktning 

Ö Överlåtande besiktning 
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OFP Oförstörande provning  
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1 Inledning 
Denna nulägesanalys ingår som ett delprojekt i Trafikverkets satsning på ePilot2.0 vilken har 

målsättningen att implementera resultat av forskning och utveckling, öka förutsättningarna för att 

utbyta underhållsdata mellan alla parter inom järnvägsdriften och att hitta möjliga arbetsrutiner för 

detta. Syftet med nulägesanalysen är att beskriva det aktuella tillståndet på järnvägssystemet. 

1.1 Bakgrund 
Projektet omfattar att göra en nulägesanalys för sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå som enligt samma 

modell som genomfördes i ePilot119:s för bandel 119 respektive Nynäsbanan. I nulägesanalysen 

inkluderas även en problembeskrivning för den nuvarande driftsituationen. 

Syftet med samverkansprojektet ePilot2.0 är att skapa förutsättningar för implementering av 

innovationer i järnvägsbranschen genom samverkan mellan alla involverade parter. Det övergripande 

målet är att genom effektivare drift och underhåll förbättra robusthet, punktlighet och öka 

kostnadseffektiviteten av hela järnvägstransportsystemet. Målet uppnås genom att en utökad dialog, 

utökat utbyte av underhållsdata, analys och få fram ett beslutstöd för drift och underhållsåtgärder 

som kommer hela järnvägstransportsystemet till godo. I projektet utformas modeller för samverkan, 

implementering, innovationer, avtal och affärsplaner och kontinuerlig nyttoanalys. 

Genom att beskriva nuläget, ringas även förbättringsområdena in med avseende på nödvändigt 

informationsutbyte, identifiering av problemägare, förbättringsförslag, minskade tågförseningar och 

driftstörningar samt ökat renommé för tågtrafikbranschen som helhet. 

1.2 Mål 
Målet är att beskriva utgångsläget i både hårda och mjuka parametrar, för järnvägssystemet för 

sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå. Syfte är att göra det möjligt att följa upp effekter av genomförda 

delprojekt inom ePilot2.0 samt att leverera en väl definierad ”problembild” att hitta lösningar till 

förbättringsåtgärder för hela järnvägssystemet. 

1.3 Avgränsning 
Nulägesanalysen avgränsas till Ostkustbanan stråk 05, bandelar 434, 429, 303, 235 och 234 samt 

Ådalsbanan stråk 28, bandelar 233 och 232, den senare är avgränsad och gäller endast sträckan 

Härnösand – Västeraspby. Vidare så ingår Botniabanan stråk 31 med bandelar 175 och 171 samt 

tillägg av bandel 147 från Gimonäs till Umeå. Övriga angränsande banor på sträckan ingår ej i denna 

analys (se figur 1). De data som hämtats från Trafikverkets system för analys representerar 

tidsperioden 2008-01-01 till 2016-12-31. 

I figur 1 ges en övergripande karta över sträckans geografiska utbredning där ingående bandelar är 

markerade med färgkod.  
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Figur 1 Översiktskarta på ingående sträcka, Inkluderade bandelar markerade enligt färgkod [BIS]. Observera att BDL 429 
(Uppsala-Uppsala) och BDL 146 (Umeå-Umeå) ej är inritade på kartan. 
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2 Metod 
De hårda parametrarna kommer till största delen från sammanställningar i form av Excelfiler 

utdragna av Trafikverket, vissa samlas in via granskning av rapporter samt vid intervjutillfällen. 

Insamlingen av de mjuka parametrarna sker enbart vid intervjuer. Analyser av de hårda 

parametrarna utförs genom diverse beräkningar av filtrerade och sorterade data i Excel.  

Aktuella intervjupersoner identifieras genom kontakt med involverade parter och urvalet baseras på 

vilken typ av information som intervjupersonen förväntas inneha. De mjuka parametrarna som 

samlats in syftar huvudsakligen till att beskriva administrativa och organisatoriska problemområden.  

Nedan beskrivs övriga aktiviteter som genomförts vid insamling av parametrar: 

 Granskning och sammanställning av information från nulägesanalysen i ePilot119 och 

Nynäsbanan som är relevant för nulägesanalys i ePilot2.0 Vilken senare kompletterats med 

aktuella resultat från gällande sträckning Uppsala-Umeå 

 Datainsamling av teknisk standard bana – Baseras huvudsakligen på data från Trafikverkets 

olika underhållssystem 

 Datainsamling av teknisk standard tåg – Baseras enbart på källor via internet 

 Datainsamling av trafikeringssituation – Baseras huvudsakligen på data från Trafikverket 

 Beskrivning av tågledningssystem – Beskrivs utifrån inhämtad information från internet och 

intervjuer 

 Identifiering av underhållsstrategi hos de olika parterna – Intervjuer samt internetsökningar 

 Identifiering av underhållssystem hos de olika parterna samt data som lagras i dessa – 

Intervjuer samt internetsökningar 

 Kartläggning av övervakningssystem samt vilken data som samlas in – Internetsökningar samt 

intervjuer 

 Kartläggning av problemområden – Tågförseningar (Lupp), driftstörningar infrastrukturen 

(0felia, Bessy), administrativa och organisatoriska problemområden (intervjuer) 

 Viktiga resultat och information som redan identifierats i ePilot119 nulägesanalys t.ex. 

beskrivningar av övervakningssystem, har med tillstånd från ePilot 119, återanvänts i denna 

rapport och markerats (eP119-001-Projektrapport Nulägesanalys). 

Inför version två av rapporten har en djupare studie genomförts vid ERTMS-projektet för att se hur 

data inkluderat i en levande nulägesanalys kan användas för att kontinuerligt förbättra den operativa 

driftsäkerheten i ett tekniskt system.  



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
12  

 

 

3 Resultat 
Kapitlet inleds med en sammanställning av relevanta delar från tidigare nulägesanalyser (ePilot119 

och Nynäsbanan) som är aktuella för ePilot 2.0. Sedan följer beskrivningar för ingående bandelar och 

slutligen presenteras identifierade problemområden. 

3.1 Sammanställning av relevanta resultat från tidigare 

nulägesanalyser 
I ePilot119 identifierades parter, kapacitetsuttag, tåg- och bandriftledningssystem, underhållsstrategi 

och underhållsterminologi 

3.1.1 Parter 

Fram till 1988 var Statens Järnvägar (SJ) ett affärsdrivande statligt verk med ensamrätt på tågtrafik, 

banförvaltning, järnvägsutbildning och till viss del även tillverkning av järnvägskomponenter. 

Uppdelningen av järnvägen påbörjade 1/7 1988 då SJ delades in i SJ och Banverket. SJ tog till en 

början ansvaret för såväl tågtrafikledning och tågtrafik, emedan Banverket tog hand om 

infrastrukturen. Då avregleringen av tågtrafiken påbörjades flyttades tågtrafikledningen över till 

Banverket i syfte att hålla funktionen konkurrensneutral. År 2001 delades SJ in i SJ, Green Cargo, 

Jernhusen, Euromaint med flera. Parallellt med detta etablerades fler trafikföretag på marknaden där 

MTAB (Malmtrafik AB) var bland de första nya trafikföretagen. Idag finns ca 30 olika trafikföretag på 

den svenska marknaden som konkurrerar med det ursprunglig statliga bolaget om trafiken på banan 

(ePilot119). 

I början hyrde eller leasade de nya tågföretagen fordon och fokus låg på drift av tågtrafik, medan 

underhållet av tåg och vagnar upphandlades av olika underhållsföretag såsom Euromaint och 

Swemaint (ePilot119).  

Banverket delades 1998 in i en beställar-/utförarorganisation, varefter all producerande verksamhet 

(projektering och produktion) successivt konkurrensutsattes. Nya underhållsentreprenörer såsom 

Strukton, Balfour Beatty och VR Track samt järnvägskonsulter etablerade sig på den svenska 

järnvägsmarknaden. Banverket Produktion och Banverket Projektering blev 2009 respektive 2010 de 

fristående statliga bolagen Infranord och Vectura, och 2013 köptes Vectura upp av SWECO 

(ePilot119).  

Den del som fanns kvar inom Banverket, beställarorganisationen, slogs den 1 april 2010 samman 

med Vägverket samt delar av Luftfartsverket och Sjöfartsverket och bildade Trafikverket (ePilot119). 

För att säkra trafiksäkerheten på järnvägen bildades 1988 en speciell tillsynsmyndighet; 

Järnvägsinspektionen som gav tillstånd och godkände spåranläggningar och fordon enligt 

järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) inom järnväg och tunnelbana. De utförde också utredningar av 

allvarliga tillbud och olyckor enligt lagen om utredning av olyckor. Ett antal direktiv från EU-

kommissionen, i syfte att liberalisera järnvägsmarknaden ledde till en ny järnvägslag och att 

Järnvägsinspektionen upphörde 2004. Dess uppgifter övertogs av Järnvägsstyrelsen. 
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Järnvägsstyrelsen verksamhet gick 2009 över till Transportstyrelsen [Järnvägsinspektionen, 

Järnvägsstyrelsen, Transportstyrelsen] (ePilot119).  

 

Således har järnvägssystemet gått från en organisation där allt i princip låg under en hatt till en 

komplex organisation med många olika aktörer, dvs. tillsynsmyndighet, operatörer, leverantörer, 

underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer, forskning och utveckling, samt 

infrastrukturförvaltare (ePilot119). 

3.1.1.1.1 Komplettering med avseende på resultat för ePilot2.0 

Sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå är 640km lång och består ett flertal bandelar samt många 

angränsande spår/bandelar, detta bidrar till att parterna på sträckan representeras av många aktörer 

med vitt skilda intressen. Syftet med detta projekt är att förbättra drift och underhåll för hela 

järnvägssystemet, att minimera driftstörningar och tågförseningar utan att tumma på kvalitet, 

säkerhet eller ekonomiska intressen vilket kommer att vara till nytta för alla berörda aktörer.   

På ingående sträcka finns följande aktörer representerade:  

 Infrastrukturförvaltare: Trafikverket 

 Persontågs ansvar: Norrtåg (Ådalsbanan, Botniabanan), X-Trafik (Gävle-Sundsvall) 

Kollektivtrafikförvaltningen UL (Uppsala-Gävle) 

 Operatörer: SJ, Tågkompaniet, DSB, Green Cargo, SCA, Hector Rail 

 Underhållsentreprenör, bana: Infranord (Ostkustbanan, Botniabanan), VR Track (Ådalsbanan) 

 Tågunderhåll: EuroMaint, (Norrtåg, X-Trafik, SJ) Bombardier, Mantena, Transito, SJ, (SJ) 

 Leverantörer: Ansaldo, Alstom, Bombardier (Tågleverantör), Bombardier (Ombord system), 

Vossloh Nordic (Infrastrukturleverantör) 

3.1.2 Kapacitetsuttag 

Alla banor delas in i linjedelar. För varje linjedel beräknas kapacitetsutnyttjandet för dygnet som 

helhet och för tvåtimmarsperiod med mest intensiv trafik (max 2 timme). Beräkning återspeglar hur 

stor andel av tiden (dygnet och respektive max 2 timmars-period) som linjedelar är belagda med tåg, 

och uppges i procent. Redovisning sker i intervaller, motsvarande:  

 81-100 % - mycket högt kapacitetsutnyttjande  

 61-80 % - medelhögt kapacitetsutnyttjande  

 <60 % - lågt kapacitetsutnyttjande  

När kapacitetsutnyttjandet för en enskild linjedel överskrider 80 procent, är känsligheten för 

störningar hög, medelhastigheten låg och det råder stora problem att finna tid för att underhålla 

banan. Vid 61-80 procent behöver det göras en avvägning mellan antalet tåg på banan och trafikens 

krav på kvalitet, trafiken är störningskänslig och det är svårt att hitta tid för att underhålla banan. Om 

kapacitetsutnyttjandet understiger 60 procent finns det mer utrymme för ytterligare trafik eller tid 

för underhåll av banan (ePilot119). 
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3.1.2.1.1 Komplettering för ePilot2.0 

Enligt Trafikverkets rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2016 (Trafikverket 1) är 

kapacitetsbegränsningarna på ingående sträckor små till medelstora (se figur 2).  

 
 

Kapacitetsuttnyttjande under maxperiod 2 timmar på sträckan visar generellt stora begränsningar, 

undantaget Botniabanan och norrut samt en sträcka  på BDL 434 söder om Gävle(se figur 3). 

Det höga kapacitetsutnyttjandet på Ådalsbanan beror till största delen på stora variationer hos 

trafikerande tåg, så som stora hastighets-, längd- och accelerationsvariationer. På sträckan 

förekommer bland annat specialtransporter vilka har maxhastighet 10 km/h (Trafikverket 3).  

3.1.3 Tåg och bandriftledningssystem 

Bandrift- och tågtrafikledningen är uppdelad i åtta geografiska områden där varje område är kopplat 

till en trafikledningscentral, dessa finns i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Norrköping, Hallsberg, 

Göteborg och Malmö. År 2014 föreslog Trafikverket att dessa skulle reduceras till fyra stycken och 

Figur 2 Kapacitetsbegränsningar 2016. Grön färg = små, gul 
färg = medelstora 

Figur 3 Kapacitetsutnyttjande under maxperiod 2 
timmar, utsatta tider visar tidpunkt för maximalt 
utnyttjande 



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
15  

 

 

placeras i Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2015 beslutades dock att en sådan ändring 

ej skulle ske. Detta på grund av det finns för stora osäkerheter kopplade till utvecklingen och 

införandet av ett nationellt tågledningssystem (NTL) för att kunna ta ett långsiktigt beslut om en 

förändring av antalet trafikledningscentraler (ePilot Nynäsbanan). 

Val av tåg- och bandriftledningssystem har inte varit standardiserat, vilket lett till att olika system 

använts på de olika tågledningscentralerna. Ett beslut om införandet av ett nationellt 

tågledningssystem har redan tagits och man räknar med att trafikledningen på så sätt ska uppnå ett 

likartat arbetssätt över hela landet (ePilot Nynäsbanan).  

Allmänt hanterar bandriftledare kraftförsörjningen till banorna (eldrift) samt felrapportering i 0felia 

och tågtrafikledningen styr och leder trafikuttaget på banan (ePilot Nynäsbanan). 

3.1.3.1.1 Kompletteringar med avseende på resultat för ePilot 2.0 

Ingående sträckning består av två geografiska områden, driftområde Gävle vilket omfattar 

Ostkustbanan från Uppsala till Sundsvall samt driftområdet Ånge med tillhörande sträcka Sundsvall- 

Umeå, se figur 1 för övriga detaljer på sträckorna. Tågtrafiken på dessa sträckor sköts av lokalt 

placerade tågledningscentraler på orten för respektive driftområde. Den regionala operativa 

ledningen är idag centraliserad och placerad i Gävle, därifrån sköts bland annat projektering, ban- 

och eldriftledning samt banarbetsplanering för samtliga bandelar tillhörande denna analys 

(Trafikverket 4). 

Arbetet med nationellt tågledningssystem (NTL) fortlöper, man har nyligen upphandlat ett 

tågledningssystem vid namn ICONIS som ska levereras av Alstom (Trafikverket 3). Kontraktet som 

löper på åtta år är värt 640 MSEK och är en del av ett större projekt som Trafikverketär driver för att 

förbättra punktligheten och kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet. ICONIS är en mogen och väl 

beprövad produkt med flera referensprojekt i kommersiell drift. Systemet integrerar information, 

övervakning, kontroll och optimering för hela järnvägsnätet, men kan också hantera trafikstörningar, 

förvaltning och resursfördelning. Det är baserat på öppen teknik vilket möjliggör förändringar och 

tillägg av funktioner efter kundens behov (Alstom). 

3.1.4 Underhåll 

Den standard som dominerar inom järnvägsbranschen är SS-EN 13306 och SS-EN 50126. Underhåll är 

Enligt SS-EN 13306:2010 en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder 

under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla en i, eller återställa den till ett sådant tillstånd att 

den kan utföra krävd funktion. En krävd funktion är vad som anses nödvändigt för att utföra krävd 

prestation. Underhållet delas in i avhjälpande- och förebyggandeunderhåll, se figur 4. 

Avhjälpande underhåll utförs efter att ett funktionsfel upptäckts. Avhjälpande underhåll delas i sin 

tur upp i akut eller uppskjutet underhåll. Akut underhåll utförs direkt och kan inte planeras medan 

uppskjutet underhåll utförs vid ett senare passande tillfälle, eventuellt kan en tillfällig lösning göras 

för den planerade åtgärden (ePilot119). 
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Förebyggande underhåll utförs innan fel uppstår och delas in i tillståndsbaserat och förutbestämt 

underhåll. Tillståndsbaserat underhåll definieras som underhåll innefattande dels av besiktning av 

enhets tillstånd avseende dess funktion och tekniska egenskaper samt eventuellt där av föranledda 

åtgärder. Förutbestämt underhåll baseras på beräkningar, uppskattningar och tidigare erfarenheter 

och dessa genomförs enligt bestämda intervaller, till exempel tid- eller km-baserat, det kan gälla 

utbyte av komponenter, smörjning, justeringar med mera (ePilot119).  

 

 

Figur 4. Underhållsnomenklatur [EN 13306:2010]. 

 

3.1.4.1 Underhåll av infrastruktur 

Trafikverkets drift- och underhållsverksamhet är anslagsfinansierad vilket innebär att Trafikverket 

tilldelas ett årligt anslag för att bedriva drift och underhåll.  

För att planera tider för arbeten i spår krävs lång framförhållning och frekvent kommunikation med 

berörda parter. Trafikverkets underhållssektion och investeringssektionen samt entreprenörers 

planerade arbeten sammanställs i en banarbetsplan (BAP) som förhandlas med trafikutövarna och 

avtalas i trafikeringsavtal. Banarbetsplanen bryts sedan ner i 8 veckors rullande banutnyttjandeplan 

(BUP), där de sista fyra veckorna är ”spikade”. Banutnyttjandeplaneringen utgör underlag för 

Tågtrafikledningens och Bandriftledningens operativa styrning, detaljplanering och uppföljning av 

banutnyttjandet. Endast arbeten som är medtagna i BUP får utföras med undantag för akut 

felavhjälpning, åtgärdande av akuta besiktningsanmärkningar och snöröjning/lövhalka (ePilot119). 

Trafikverket delar upp underhållet i följande kategorier: 

 Snötjänster 
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 Avhjälpande underhåll (felavhjälpning och besiktningsanmärkningar som måste åtgärdas 

akut eller inom 2 veckor)  

 Besiktning av anläggningarnas tillstånd som utförs av besiktningspersonal och mätfordon 

 Tillståndsbaserat underhåll som baserade på beslutsstöd från genomförda 

besiktningar/inspektioner och data från övervakningssystem.  

 Regelstyrt förutbestämt underhåll på bl.a. isolerskarvar, lås- och kontrollanläggningar på 

spårväxlar, byte signallampor och provning av säkerhetsreläer. 

Drift och underhåll upphandlas med underhållsentreprenörer, till fast pris, i form av funktionsavtal 

på fem år med en option på ytterligare två år. Funktionsavtal är ett avtal avseende anläggningens 

funktion, vilket är knytet till ett bonussystem. Uppföljningsindikatorer är bl.a. spårlägeskvalitén 

(ePilot119).  

Enligt INNOTRACK (internt analysunderlag) fördelades kostnaderna på underhållet exklusive 

snöröjning på spårunderhåll 21 %, banunderbyggnad (bank, trummor/dränering) 18%, besiktning 12 

%, spårriktning 6 %, slipers 5 %, skarv och positioneringssystem (isolerskarvar) 5 % och 33 % övriga 

anläggningar med lägre kostnad per anläggningstyp än 5 % (ePilot119). 

3.1.4.1.1 Kompletteringar med avseende på resultat från ePilot 2.0 

Sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå är uppdelad i tre anläggningsområden, Ådalsbanan vilken 

underhålls av VR Track, Botniabanan och Ostkustbanan där underhåll på infrastruktur utförs av 

Infranord.  

Underhållsentreprenören på Ostkustbanan delar upp arbetet med underhåll i tre kategorier. Man 

jobbar med förebyggande underhåll (FU) vilket inkluderar förutbestämt tidsstyrt underhåll och 

tillståndsbaserat underhåll, avhjälpande underhåll (AU) samt underhåll orsakat av yttre faktorer, 

vilket inkluderar bland annat sabotage, djur i spår och fåglar på kontaktledning osv. De nyckeltal som 

mäts är arbetstimmar vilka fördelas på respektive underhållskategori. I dagsläget har man följande 

fördelning, FU 30 000tim, AU 10 000 timmar och yttre faktorer 10 000 timmar. Detta ger en 

fördelning mellan AU och FU på 25 % respektive 75 %, yttre faktorer ej inkluderat.  

Infranord på Ostkustbanan arbetar i Trafikverkets system för underhåll, framför allt Bessy och Ofelia, 

man har ingen egen lagring av underhållshistorik eller annan dokumentation med information om 

individer i anläggningen. 

Utöver gällande funktionsavtal utför man tilläggstjänster åt Trafikverket, bland annat förebyggande 

underhåll i form av slipersbyten (Infranord). 

3.1.4.2 Underhåll av fordon 

Det förebyggande fordonsunderhållet baseras i allmänhet på körda fordonskilometrar, visuell 

inspektion utförd av underhållspersonal och varnings-/säkerhetslarm från Trafikverkets eller andra 

parters övervakningssystem.  
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Strategin för det förebyggande underhållet är övervägande förutbestämt underhåll som baseras på 

olika revisionsintervall. Intervallen ligger oftast på mellan tre till sex år, medan 

komponentunderhållet ofta är kilometerbaserat, se tabell 1. Vid en revision sker förebyggande 

underhåll där underhållsleverantören återställer funktionaliteten på vagnen. Innan revisionen startar 

genomförs dessutom en så kallad in besiktning för att upptäcka eventuella fel som inte ingår i den 

planerade revisionen, men som är kritiska att åtgärda för att vagnen ska vara tillförlitlig och säker 

(ePilot119). 

 

Tabell 1. Underhållsintervall för olika vagnkomponenter uppgift från LKAB 2010 (Palo, 2014). 

Komponent Underhåll Körda kilometrar 

Vagn Inspektion 80 000 

Draginrättning Kontroll 250 000 

Ramverk Kontroll 500 000 

Bromssystem Kontroll 750 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Kontroll 30 000 

Draginrättning Revision 750 000 

Lagerbox Revision 800 000 

Boggi Revision 1 000 000 

Bromssystem Revision 1 000 000 

Hjul (Åhrén, 2002) Revison 200 000 

 

För tågunderhåll är hjulunderhållet det som tar de största kostnaderna. Hjulunderhållets andel kan 

uppgå till 50 % av det totala underhållet (Lagnebäck, 2007). Enligt Åhréns (2002) beräknades 

hjullivslängden vara 5 år (ePilot119). 

De vanligaste observerade nedbrytningseffekterna på godsvagnar som medfört hjulbyten [Espling et 

al, 2007] (ePilot119):  

 hög fläns 68%,  

 lagerrevision 24 %,  

 tunn fläns 5%,  

 tunn hjulring 2 % 

 dubbelfläns 1%,  
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3.1.4.2.1 Kompletteringar med avseende på resultat från ePilot 2.0 

Norrtåg som har persontågsansvaret på sträckan Sundsvall-Umeå hyr sina fordon av ägaren Transito, 

driften av fordonen sköts av Botniatåg. Ansvaret för underhåll på fordonen är uppdelat mellan 

samtliga aktörer och fördelas enligt följande, dagligt underhåll (Botniatåg), förebyggande- och 

avhjälpande underhåll (Norrtåg) och tungt underhåll samt garantiärenden (Transito). Underhållet 

utförs av EuroMaint på någon av verkstäderna i Umeå eller Luleå. I dagsläget är fördelningen mellan 

FU och AU ca 50/50 vilket man anser vara för mycket AU (Norrtåg X-trafik).  

Underhållet på Fordonen som trafikeras av X-trafik sköts av EuroMaint i Gävle (Norrtåg X-trafik). 

Ytterligare information saknas. 

SJ sköter en del av underhållet själva, andra delar sköts av bland annat Mantena, EuroMaint och 

Bombardier.  Fördelningen av FU och AU är densamma som hos Norrtåg ca 50/50 (SJ2). 

Över lag så upplever man att hjulunderhållet är dyrt och står för en stor del av kostnaden, några 

siffror är svåra att få fram. 

3.1.5 Underhållssystem 

Trafikverket, trafikföretagen och verkstäder använder sig av egenutvecklade eller anpassade 

kommersiella system för underhållsplanering. 

Underhållsystemen används för grunddata om anläggnings-/fordonsstruktur, besiktning, registrering 

av förebyggande underhåll, felstatistik, förseningar, felkoder, underhållsplaner, skador, avhjälpande 

och förebyggande underhåll, åtgärder från verkstäder, simuleringsfunktion, följa komponenterna 

under dess livslängd, fasta anläggningar, analyserar vilka anläggningsindivider som har mest problem 

och analyserar även tids- och säsongsrelaterade problem.  

Underhållshistorik från banunderhåll sparas i BIS (spårriktning, slipning och ballastkomplettering) 

resterande ska finnas i RUFUS, entreprenören sparar i kontrollplaner och dagböcker. Trafikföretag 

och verkstäder sparar i kontrollplaner, dagböcker och arbetskort där man ser materialåtgång, 

arbetstimmar och vilka resurser som använts under kontraktets giltighet. Underhållshistoriken 

används till kommande entreprenader, söka felutfall, mäta kvalitativt för förändring, 

materialprognoser, verifiera och till analyser samt trending. Det används även för olycksstatistik (det 

är ett lagkrav att sådant sparas), materialprognoser och tekniska förbättringar för system som 

genererar många fel (ePilot119). 

3.1.5.1 Underhållssystem infrastruktur 

Trafikverket planerar och utför (via entreprenörer) underhållet med hjälp av ett flertal olika system 

för förvaltningsdata och analys som inte alltid kommunicerar med varandra. Här redovisas några av 

de mest använda systemen. 

BIS (Ban Informations System)  

BIS datasystemet som finns för lagring och upphämtning av information om banrelaterade 

anläggningar och händelser. Systemet beskriver infrastrukturen i form av knutpunkter och länkar, 

indelat i bandelar och områden. Position/läge anges i km + m och ej i koordinater. Utgångspunkten är 
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Sverigekartan, exempelvis kan information om befintlig anläggning hämtas, t.ex. vilken typ av 

makadam, räl, sliper med mera som finns på en viss bandel. BIS servar flera av de andra delsystemen 

med information bl.a. annat 0felia (Noll fel i anläggningarna) och Bessy (Besiktningssystem); se figur 

5 (ePilot 119).  

 
Figur 5. BIS Systemsamband [Trafikverket] 

0felia (0 fel i anläggningar) 

0felia används för rapportering och uppföljning av fel på anläggningarna. Samtliga fel (exklusive 

besiktningsanmärkningar av typen avhjälpande underhåll dvs Akut och Vecka som rapporetreas in i 

Bessy) rapporteras till bandriftledningen. Bandriftledningen registrerar en felrapport och anger 

symptomen på felet. Därefter kontaktas underhållsentreprenören som kallar ut en reparatör. 

Reparatören åtgärdar felet och rapporterar den verkliga felorsaken tillbaka till 0felia.  

0felia möjliggör uppföljning av inställelsetid (d.v.s. hur lång tid det tar från det att entreprenören fått 

vetskap om felet till dess reparatör finns på plats), medeltid att reparera fel, medeltid mellan fel, 

felfrekvens per anläggning, felorsaker m.m. 

Antal möjliga inmatningsfält är 71 stycken som vid enkel sökning i systemet, levereras som Excelark 

med 71 kolumner och en rad per felrapport.  

Vissa av fälten är obligatoriska att fyllas i såsom anmält, vidareanmält och avslutat datum, läge i form 

av stråk, bandel, trafikplats, symptomen på anläggningstyp samt verkligt fel och åtgärd på 

anläggningen (ePilot 119). 

OPTRAM (Optimized Track Management) 
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De periodiska mätningarna av spårets och kontaktledningens kondition utförs löpande och omfattar 

bland annat sparläge, rälsprofil, räfflor och vågor, kontaktledningens läge, ballastprofil och 

videofilmning av spår och omgivning. Mätningarna genomförs med mätvagnarna IMV100 och 

IMV200. Mätvagnarna tar bl.a. fram två mått för sparläget; K-tal och Qs-tal. Dessa två mått mäter 

komforten för resenärerna och spårlägeskvaliteten, men används också i underhållskontrakt som ett 

målvärde på underhållskvaliteten. Bonus/vite kan utgå om entreprenören uppnår målvärde 

respektive underskrider tolererbar undre gräns (ePilot 119). 

OPTRAM kan även göra analyser för trendning och prognoser och används för att få fram ett optimalt 

underhåll i spår- och kontaktledning. 

Uppgifterna från mätvagnarna hanteras i OPTRAM och kan analyseras tillsammans med uppgifterna 

som finns i BIS (position, anläggningstyp, plan- och profilgeometri) (ePilot 119). 

BESSY (Besiktnings Systemet) 

BESSY är det system som används att samla in uppgifter om anläggningarnas tillstånd för det 

tillståndbaserade underhållet. 

Besiktning av banan utförs av underhållsentreprenören styrs av regelverket TDOK 2014:0240 enligt 

besiktningsplan och besiktningsklass på banan. Besiktningsklassen styrs av tonnage på banan och 

hastighet. Besiktningsanmärkningarna klassificeras enligt:  

Avhjälpande underhåll 

A (akut)  Anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller 

tågstörning. För dessa anmärkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart (inklusive eventuell 

avstängning av spår) och besked om detta ofördröjligen lämnas till ansvarig enhet. Då driftledningen 

kontaktas sker också rapportering enligt TDOK 2011:244. 

V (vecka) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum. 

Tillståndsbaserat underhåll 

M (månad) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom tre månader från 

besiktningsdatum. Alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp anmärkningen på 

nödvändigt sätt. 

B (besiktning) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas innan nästa besiktningstillfälle. 

Alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp anmärkningen på nödvändigt sätt. 

Ö (övrig) Övriga anmärkningar åtgärdas i mån av tid.  

Vid genomförande av besiktningen använder besiktningsmannen en handdator som efter slutförd 

besiktning förs över i pc-miljö. Besiktningsmannen registrerar funna anmärkningar och totalt kan 31 

fält matas in (ePilot 119). 

RUFUS 
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RUFUS (Rapportering av underhållsåtgärder) ska användas av underhållsentreprenörerna för att 

avrapportera fel som är åtgärder som har sin grund i besiktningar eller planerat underhåll. Genom 

mobiltelefonanvändning kan arbetsledningen lägga in nya åtgärder som visas direkt för teknikern i 

fält och samma saker kan göras via handdator- och pc-användning, där kan även Trafikverket gå in 

och följa åtgärdsläget och göra uppföljningar. Vid mobilanvändning är det viktigt att synkronisera 

ofta för att få en uppdaterad bild av läget (ePilot 119). 

LUPP 

LUPP (tidigare DUVAN) är uppföljningssystem som sammanställer trafik- och anläggningsinfo från 

andra källsystem (t.ex. 0felia) i ett datalager. Detta möjliggör uppföljning av anläggningen och dess 

trafik utifrån ett helhetsperspektiv, framför allt för att få fram statistik om störningar och punktlighet 

(ePilot 119). 

BASUN 

BASUN är ett IT-system för hantering av trafikinformation som bl.a. används av bandriftledningen för 

att rapportera händelser. Systemet är länkat till 0felia (ePilot 119). 

OPERA 

OPERA används för att se vilken tågsammansättning ett tåg har. Systemet används av både 

järnvägsföretag och Trafikverket. 

Järnvägsföretagen är skyldiga att rapportera tågsammansättningarna innan tågets avgång. Det sker 

antingen manuellt i OPERA eller via en överföring från järnvägsföretagets produktionssystem. 

Trafikverkets driftledningscentraler använder OPERA i trafikledningssyfte för att veta hur långa och 

tunga tågen är och vilket gods det har i de fall farligt gods finns i någon vagn. Kontaktuppgifter till 

respektive järnvägsföretag/annan operatör finns tillgängliga i OPERA. OPERA förser ett antal system 

med information om tågsammansättningar bland annat faktureringssystemet för att ge underlag till 

banavgiftsberäkning (ePilot 119).  

DPC III 

DPC III är ett nationellt detektorpresentations- och datalagringssystem som tar emot meddelanden 

från detektorer samt bearbetar och presenterar detektorinformation. Inom Trafikverket finns DPC III 

på samtliga trafikcentraler. DPC III används framför allt för att larma avvikelser (exempelvis förhöjd 

lagertemperatur, förhöjd hjultemperatur på grund av tjuvbroms och felaktigt upplyft från 

strömavtagare) och skador (exempelvis hjulskada och trasig kolslitskena) på tåg samt felaktiga 

detektorfunktioner (funktionslarm) (ePilot119). 

3.1.5.1.1 Kompletteringar med avseende på resultat från ePilot 2.0 

Trafikverket arbetar idag med ett projekt för att skapa ett gemensamt och enhetliga arbetssätt kring 

hantering av underhåll. GUS – Gemensamt underhållssystem ska ge en helhetssyn på åtgärder och 

tillstånd i Trafikverkets anläggning, med spårbarhetsbehov från minsta komponent till en aggregerad 
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bild över hela It-, väg- och järnvägsanläggningen. Detta är grunden för att kunna effektivisera 

underhållsarbetet och öka möjligheterna att utföra rätt åtgärd i rätt tid (Trafikverket 2)  

3.1.5.2 Underhållssystem Trafikoperatörer 

SJ har fyra olika fordonstyper som trafikerar delar av sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå, för de tågen 

man äger själva används SAP-EAM (Systems Applications and Product- Enterprise Asset 

Management) och för de tåg som körs på uppdrag av Trafikverket används underhållssystemet FORD 

(Fordonsdatabas) (SJ 1).  

Norrtåg använder sig av underhållssystemet FORD, deras underhållsverkstäder är fria att använda 

egna system, men man ställer krav på att systemen som används är kompatibla med FORD (Norrtåg-

X-trafik).  

Ford är ett egenutvecklat system för förvaltning och underhåll av fordon som håller ordning på vilka 

fordon som är i behov av vilken underhållsåtgärd och vilka skador tågen tidigare har haft. Ford är ett 

textbaserat stordatorsystem från 1970-talet som byggdes upp innan bolagiseringen av affärsverket 

Statens Järnvägar. Eftersom systemet länge var det enda som användes finns i princip historik om alla 

tåg i Sverige fram till bolagiseringen lagrad där. Äldre data har arkiverats på lagringsmedia som till 

exempel magnetband (epilot119).  

Anledningen till att SJ valt att satsa på ett annat system beror bland annat på att FORD saknar 

funktioner för styrning av ekonomi, material, inköp och logistik (Björling H, 2014). 

3.1.6 Övervakningssystem 

För att kunna göra mätningar på fordonen och dess tillstånd behövs övervakningssystem. På sträckan 

Uppsala-Sundsvall-Umeå finns det 13st varmgångs/tjuvbromsdetektorer, två hjulskadedetektorer 

och fyra stycken strömavtagardetektorer (se figur 1 för placering och typ).  

Varmgångs-/tjuvbromsdetektorn  

Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn på den analyserade sträckan är av typen FUES I, FUES II samt 

SERVO/SATT (se figur 6,7,8 & 9). Samtliga detektorer mäter temperatur genom registrering av 

värmestrålning, FUES II mäter temperatur på lagerboxar och bromsok (ePilot 119), FUES I och 

SERVO/SATT mäter temperatur från undersidan av lagerboxen/axeltappen respektive från sidan av 

hjulringen (Banverket). För att detta ska vara möjligt krävs fri optisk sikt, det vill säga att inget 

skymmer mätningen för detektorn. FUES-detektorn som har tre mätenheter med vardera fyra 

mätstrålar, det är tillräckligt om endast en av mätstrålarna registrerar ett värde och det är det 

absoluttemperatur som registreras. SERVO/SATT-detektorn har endast en mätenhet med en 

mätstråle, den registrerar förändringar i värmestrålningen och är därför beroende av att kunna mäta 

referenstemperatur mot fordonsunderredet. Larmgränser för FUES-detektorernas varmgångdetektor 

är, högnivå 100 och lågnivå 80, för tjuvbroms är larmgränserna, högnivå 400 respektive lågnivå 250 

(Banverket).  

Om registrerad temperatur är för hög går ett larm och tåget måste stoppas och avsynas. Vid 

högnivålarm måste tåget stoppas på nästa driftplats och larmad vagn kopplas bort från tåget. Vid 
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lågnivålarm ska tåget stannas på nästa lämpliga driftplats för besiktning av lokföraren som avgör om 

vagnen skall kopplas bort eller gå vidare (ePilot 119). 

 

Figur 6 VG/TJ av typen FUES I [Trafikverket 5] 

 

 

Figur 7 , VG/TJ av typen FUES II [Trafikverket 5] 

 

Figur 8 VG/TJ av typen SERVO [Trafikverket 5] 

 

Figur 9 VG/TJ av typen SATT [Trafikverket 5] 

 

Hjulskadedetektorn  

Hjulskadedetektorn är av märket Schenck MULTIRAIL WheelScan med vägningsfunktion, se figur 10. 

Denna detektor mäter hjulkraften mot rälen och upptäcker bland annat skador som orunda 

hjul/hjulplattor som t.ex. kan ha förorsakats av fastfrusna bromsar. I figur 11 visar krossår dvs. 

skrovel, upphöjning/avlagringar, materialbortfall, figur 12 (ePilot 119). 

Vid larm skickas felmeddelande till och driftledningen. Larmen är uppdelade i tre nivåer, varning, låg 

och hög. 
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Varningslarm (vid 200 kN) =  Ingen direkt åtgärd utan endast avsyning vid slutdestinationen. 

Indikerar ett mätvärde som väsentligt överstiger det normala 

driftvärdet. Vagnen måste dock snarast tas in för underhåll.  

Lågnivålarm =  Stopp på nästa lämpliga driftplats för okulär besiktning eller åtgärd. 

Indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd. 

Högnivålarm (≥350 kN) =  STOPP, Akutrisk för skada eller urspårning, tåget kan eventuellt få 

tillstånd att fortsätta till nästa driftplats. Den högsta larmnivån som 

indikerar att det föreligger akut risk för skada eller urspårning. 

Hjulskadedetektorn har även en vågfunktion, den är mycket känslig och kan väga vagnar, snedlaster 

och identifiera fjäderbrott (Trafikverket, 6). 

 

 
Figur 10 Hjulskadedetektor [Loskog, H., Trafikverket] 
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Figur 11 Hjulplatta [Långström, J. Postvagnen] 

 
Figur 12 Krossår [Långström, J. Postvagnen] 

Strömavtagardetektor  

De detektorer som används på sträckan är av modell KIKA vilka mäter skador i kolslitskena. En 
kamera filmar kontakten mellan kontakttråd och kolslitsskena, denna granskas sedan i en 
utvärderingsenhet (Infranord), se figur 13. Ytterligare information om utrustningen till exempel 
larmnivåer saknas. 
 
 

 
Figur 13 visar ett apparatskåp med KIKA-detektor. Från vänster syns kraftenhet, kamera, utvärderingsenhet, blixt, laser, 
radarenhet och blixtaggregat [Trafikverket 5] 

3.1.7 RFID 

För att kunna härleda vilka fordon och hjul som passerar ett övervakningssystem är 

identifikationsmärkningen med Radio Frequence Identification (RFID) av fordon och vagnar samt 

avläsare för dessa mycket viktiga. RFID avläsare finns på flera platser utefter den analyserade 

sträckan (se figur 1). 



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
27  

 

 

Trafikverket har totalt över 180 RFID-läsare på de platser där befintliga fordonsdetektorer är 

placerade och I januari 2015 var nästan 4000 järnvägsfordon taggade med RFID (ePilot Nynäsbanan). 

3.2 Resultat från nulägesanalys ePilot 2.0  
Kapitlet börjar med att beskriva nuvarande teknisk standard på bana och för fordon, sedan beskrivs 

trafikeringssituationen, tåg- och bandriftledningssystem, underhållsstrategi och underhållssystem, 

övervakningssystem samt problemområden.  

3.2.1 Teknisk standard bana 

Övergripande information om teknisk standard på den analyserade sträckan Uppsala-Sundsvall Umeå 

precenteras med avseende på tillhörande bandel, denna data är hämtad ur Trafikverkets system BIS 

och presenteras i form av tabeller och figurer.  Notera att vissa fält fyllts I med (-), detta innebär att 

bandelen saknar denna, alternativt att  information saknas.  
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Tabell 2 övergripande information om bandelarnas sträckning, begränsningar och teknik 

Bandel Start Slut Spårtyp Spår-
meter 

Stax Ställverk Inår 
Ställverk 

ATC 

146 Umeå Umeå e 2502 22,5 85 2003 ja 

147 Umeå Gimonäs e 7261 22,5 85 2003-2011 ja 

171 Gimonä
s  

Ö-vik e 108803 25 85/ 
95 RBC 

2008-2011 nej 
ERTMS 

175 Ö-vik Väy e 67059 25 95 RBC 2008-2011 nej 
ERTMS 

232 Väy Hsd e 57462 22,5 95 RBC 2011 nej 
ERTMS 

233 Hsd Skk e 62984 22,5 95 RBC 2011 nej 
ERTMS 

234 Suc Suc e 9526 22,5 - - ja 

235 Suc Smo e 210906 22,5 59 ESIK 1975-2013 ja 

303 Smo Gä e 12419 22,5 65 1963-1966 ja 

429 U  U  un 5052 22,5 85 1992 ja 

434 U Gä un 214989 22,5 59 Kryss 
/85 

1992-1998 ja 

Total    758963     

 

Tabell 2 visar att ingående bandelar har stora variationer vad gäller modell och inår på ställverk. I 

tabell 3 nedan listas övergripande information gällande ingående bandelars banöverbyggnad.  

Tabell 3 information om banöverbyggnad 

Bandel Räl Inår Stålsort 
Räl 

slipers c/c Inår 
Sliper 

Befästning Ballast Inår 
Ballast 

146 UIC60L 2011 900A B2.F5 600 2011 P-Ec/Fc M1 2011 

147 UIC60L 2008 LHT B2.F5 600 2008 P-Ec  M1 2009 

171 UIC60L 2005-
2008 

LHT B2.F5 600 2005-
2008 

P-Ec M1 2005-
208 

175 UIC60L 2006-
2007 

LHT B2.F7 600 2006-
2007 

P-Ec M1 2006-
2007 

232 UIC60L 2006-
2010 

LHT B2.5 600 2005-
2010 

P-Ec/Fc M1 2006-
2010 

233 BV50L 1994-
1997 

900A B2.5 650 1994-
1997 

P-Ec  M1 2008 

234 50L 1996 900A B2.5 650 1976-
1994 

P-Ec M  1976-
1994 

235 UIC60L 
/BV50L 

1979-
2016 

R260 
/900A/LTH 

A 22/A 
26B/B/B2,5 

650 1975-
2016 

Hambo 
/P-Ec 

M 1956-
2016 

303 UIC60L 
/SJ50 

1970-
1992 

800 B/T 650 1953-
1997 

Hey/Hambo 
/P-Ec 

M 
/M1 

1953-
1994 

429 SJ50L/ 
UIC60L 
/E160L 

1975-
2011 

900 B2,5/B2,3 600 
/650 
/660 

1975-
2011 

P-Fc M1 1975-
2011 

434 UIC60L 1976- 900A/R260 B2.5/B2,3 600 1976- P-Ec/Fc M1 1976-
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/SJ50L/E1 2017 /650 2017 2016 

I tabell 4 listas övrig infrastruktur som antal konstruktioner, övrig teknisk utrustning samt driftplatser 

för respektive bandel på sträckan. 

Tabell 4 listar övrig infrastruktur i antal 

Bandel Driftplatser Plankors-
ningar 

Trummor Tunnlar Broar Spårväxlar Detek-
torer 

146 - - - - - 13 - 

147 - - 3 - - 10 - 

171 18 1 156 10 58 32 4 

175 7 - 85 7 27 12 2 

232 7 18 109 12 22 25 1 

233 11 35 133 1 22 25 1 

234 - 12 3 3 5 16 - 

235 18 79 413 5 66 63 5 

303 - 3 3 - 7 35 - 

429 - 3 1 - 9 24 6 

434 18 4 254 - 65 66 - 

Total 18 154 1160 1332 281 321 3266 

 

Notera antalet plankorsningar på bandel 234, vilken löper genom centrala Sundsvall.  I Figur 18 finns 

detaljer angående detektorernas typ, modell samt geografisk placering på respektive bandel. 

Följande information beskriver ingående bandelars geometri, denna information är hämtad från BIS. 

I Figur 14 ser man stor skillnad av fördelningen mellan kurvor, övergångskurvor och rakspår hos de 

olika bandelarna. BDL 146, 147, 234 och 434 består till största delen av rakspår, motsatsen hittas hos 

BDL 175 och 232 som till största delen består av kurvor. Notera att geometrisk information saknas för 

bandel 429. 

 

Figur 14 Avser plangeometri och visar procentuell fördelningen mellan kurvor, övergångskurvor och rakspår för 
respektive bandel på sträckan. 
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Om man studerar radiefördelningen för plangeometrin hos ingående bandelar i följande figur (15) så 

ser man att de röda staplarna som visar andelen radier under 500 är överrepresenterade hos bandel 

232 och 233 (Ådalsbanan).  

 

Figur 15 Plangeometri, fördelning av kurvor beroende på radie för respektive bandel 

Sammantaget så har bandel 175 stor andel kurvor, men samtliga kurvor har en radie som överstiger 

1000. Bandel 232 och 233 har en stor andel snäva kurvor, 51,3% respektive 52,9% av kurvorna har en 

radie på under 500. 

I följande figurer presenteras profilgeometrin för respektive bandel, där figur 16 nedan visar andelen 

bana med stigningar över 10 ‰ och figur 17 visar maximal stigning i ‰. 
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Figur 16 andel av bandelens längd som består av stigningar över 10 ‰ 

Figur 16 visar att bandel 232 men framför allt bandel 233 är överrepresenterade, 17,58% respektive 

43,97% av bandelarna består av stigningar på över 10 ‰ (se svartkantade områden i figur 18 för 

geografiskt läge). Om man tittar på tabell 8 så ser man att dessa bandelar även har de brantaste 

stigningarna på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå.  

Bandel 146 147 171 175 232 233 234 235 303 434 

Maximal lutning 
‰ 

0 10 13 10 21 18 16 15 11 13 

 

Sedan 2013 ersattes Q-talet av QS-talet. Standardavvikelserna som används för att räkna fram QS-

talet beräknas enligt en EN-standard (European Standards) vilket skiljer sig något från tidigare 

beräkningssätt. Utöver detta har hastighetsklasserna ändrats vilket kan påverka komfortgränserna 

något. Detta innebär att en skillnad mellan Q- och QS-tal kan fås för vissa banavsnitt (ePilot 

Nynäsbanan). 

I Trafikverkets kontrakt med entreprenörer är kravet normalt att QS-talet inte får understiga 60 och 

helst ska ingen sträcka understiga 70. Oftast används ett genomsnittsvärde på en sträcka av 20, 50 

eller 100 km som utgångspunkt i ett sådant kontrakt (ePilot Nynäsbanan). 

I Optram är den undre gränsen för QS-talet 80 och allt över 95 räknas som ett bra värde (ePilot 

Nynäsbanan). QS talet ger en bra bild på respektive bandels spårläge, denna analys sträcker sig från 

2014 till och med 2016 och visar det genomsnittliga QS-talet för mätningar gjorda på ingående 

bandelar och spår. Staplarna i diagrammet visar också trender för de tre senaste åren för respektive 

bandel och spår (se figur 17) 
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Figur 17 genomsnittligt QS tal för sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå 2014-2016 

Staplarna i diagrammet visar att Ostkustbanans Qs-tal förbättrats under från 2014 till 2016, men 

bandel 303 har fortfarande QS-tal under 70, vilket anses som dåligt. Samtliga bandelar på 

Botniabanan och Ostkustbanan visar försämrad spårlägeskvaliteten under denna tidsperiod.  
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Figur 18 Översiktskarta på ingående sträcka, Inkluderade bandelar markerade enligt färgkod [BIS], samtlig teknisk 
utrustning i form av övervakningssystem finns markerade på kartan [BIS].Sträckor kantade av svarta linjer har 
återkommande stigningar på ö 



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
34  

 

 

3.2.2 Teknisk standard fordon 

SJ har fyra olika fordonstyper som trafikerar delar av sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå, Rc6 & PSV 

(nattågen), X55 (SJ3000) samt X2 (X2000). De två sistnämnda är utrustade med system för 

fjärrdiagnostik, X2000 nyttjar systemen RVM samt Pilotfish och för SJ3000 används Addtrack (SJ 1).  

Addtrack är ett verktyg som utvecklats av Bombardier för allmän analys, övervakning och 

visualisering av tågförhållanden och händelsedata. Huvudsyftet med Addtrack är att låta 

underhållspersonalen få en överblick över tågens tillstånd för att kunna fånga problem i ett tidigt 

skede, men också för att ta reda på grundorsakerna när ett fel har inträffat (Holst, A. et al, (u-d)) 

RVM har tagits fram av EuroMaint Rail i samarbete med Pilotfish Networks. Systemet bygger på en så 

kallad fordonsgateway som med hjälp av sensorer mäter status på några av fordonets mest kritiska 

delsystem. SJ hoppas att realtidsinformation om fordons tekniska status ska hjälpa dom att undvika 

återkommande problem och i förlängningen uppnå högre driftsäkerhet. Man räknar också med att 

felindikeringsdata i realtid kommer att innebära ökad precisionen i underhållet och att ledtiden i 

verkstaden kan kortas (EuroMaint Rail). 

Norrtåg två fordonstyper som trafikerar sträckan Sundsvall-Umeå, dessa är Regina och X62 vilka körs 

av Tågkompaniet. Samtliga är utrustade med ERTMS för att kunna trafikera sträckan. Vissa av tågen 

är utrustade med system för fjärrdiagnostik, data från dessa system samlas in av 

underhållsentreprenör. Ytterligare information runt denna teknik är inte tillgänglig i dagsläget. X62 

tillverkas av franska Alstom ock klarar de kalla klimatet i norra Sverige relativt bra (Norrtåg-X-trafik). 

X-trafik har 6 moderna motorvagnar av typen Regina som trafikeras av Tågkompaniet på sträckan 

Gävle-Sundsvall (Tågkompaniet). Regina är ett motorvagnståg av svensk konstruktion, tåget är 

eldrivet och tillverkat av Bombardier (Wikipedia Regina). 

ULs Upptåget mellan Uppsala och Gävle körs på entreprenad av DSB, sträckan trafikeras i dagsläget 

med fordon av typen Regina (Wikipedia Upptåget). 

3.2.3 Trafiksituation 

De indata som analyserats gällande trafikering på sträckan är begränsad, bland annat på grund av att 

rådande konkurrensutsättningar.  

Trafikutveckling presenteras i antal tåguppdrag T16 totalt för resandetåg och godståg under år 2016. 

Antal framförda tåguppdrag T16 (Tågplan 2016). Tabell 5 anger hur många tåg som har "passerat" en 

plats och även passerat en annan plats* (diagonalen anger således det totala antalet tåg vid platsen). 

Tabell 6 och figur 19 beskriver genomsnittlig belastning i form av miljoner  bruttoton för respektive 

bandel under perioden 2008-2014. I tabell 7 ges en övergripande bild av fördelningen mellan godståg 

(GT) och resandetåg (RST) som trafikerade sträckan under 2014. 
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Tabell 5 Antal framförda tåguppdrag under 2016 *Underlaget är hämtat från universet "Tåg vid plats" vilket innebär att 
man fångar framförda tåg med tidsregistrering 

Resandetåg       

   Gävle c   Gävle 
godsbangård  

 Sundsvall c   Umeå   Umeå 
godsbangård  

 Uppsala c  

Gävle c 51 126 
     

Gävle 
godsbangård 

36 36 
    

Sundsvall c 9 887 - 21 402 
   

Umeå 2 895 - 7 909 16 894 
  

Umeå 
godsbangård 

1 300 - 1 445 8 480 8 486 
 

Uppsala c 29 432 22 5 980 2 845 1 297 98 216 

 
      

Godståg 

      
   Gävle c   Gävle 

godsbangård  
 Sundsvall c   Umeå   Umeå 

godsbangård  
 Uppsala c  

Gävle c 13 523 
     

Gävle 
godsbangård 

11 048 12 983 
    

Sundsvall c 2 604 2 419 6 828 
   

Umeå 39 39 445 2 759 
  

Umeå 
godsbangård 

43 43 448 2 758 5 094 
 

Uppsala c 1 820 1 279 499 - - 2 079 
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Tabell 6 visar antalet MBRT per bandel och år 

Genomsnittlig årlig trafikering i MBRT per bandel  Genomsnitt 

Bandel sträcka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2012-2014 

147 Uå-Gim 1,053 2,097 1,640 4,022 5,167 5,197 5,373 5,246 

171 Ök-Gim 0,002 0,010 0,371 1,350 2,268 2,431 2,965 2,555 

175 Väy-Ök 0,003 0,001 0,047 0,190 2,186 2,445 3,047 2,560 

232 Hsd-Väy 0,020 0,011 0,043 0,087 2,181 2,360 2,832 2,458 

233 Suc-Hsd 0,429 0,300 0,279 0,289 0,742 2,906 3,060 2,236 

235 Smo-Suc 5,317 4,830 4,671 4,979 5,238 5,251 5,294 5,261 

303 Gä-Smo 4,081 3,594 3,453 2,298 4,741 5,651 4,836 5,076 

434 U-Gä 11,816 11,710 10,385 11,311 9,036 9,543 9,078 9,219 

 

En överblick av det genomsnittliga bruttotonaget för samtliga bandelar från 2012 – 2014 visar 

förhållandet i trafikmängd mellan de olika bandelarna.  

Trenderna för den genomsnittliga belastningen på respektive bandel visas på ett tydligt sätt i figur 19 

nedan, observera att indata för bandel 146 och 429 saknas. 

 

Figur 19 beskriver genomsnittlig bantrafikering i miljoner bruttoton/bandel under perioden 2008 till 2014 
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Trenden visar en ökande belastning för samtliga bandelarna med undantag för bandel 434 vilken 

visar en nedåtgående trend. 

 

Tabell 7 hastighetsinformation för ingående bandelar, saknas för BDL 429 

Bandel Sträcka från Sträcka till Största 
tillåtna 
hastighet 
(km/h) 

Skyltad 
medelhastighet 
utan 
maximalt 
procentuellt 
hastighets- 
överskridande 

Skyltad 
medelhastighet 
med maximalt 
procentuellt 
hastighets- 
överskridande 

146 (Vännäs) Umeå central 135 102 114 

147 (Umeå central) Holmsund  180 77 85 

171 Ö-viks central  (Gimonäs) 250 196 245 

175 (Västeraspby) (Ö-viks central) 250 200 250 

232 (Härnösand) Västeraspby 200 110 120 

233 (Sundsvall) Härnösand 200 91 114 

234 Sundsvall c   130 - - 

235 (Sundsvall c)   (Gävle central) 200 135 153 

303 Gävle central   140 59 78 

434 (Uppsala central)  (Gävle central) 250 187 196 

 

Bandel 434 (Uppsala C) –(Gävle) Sträckan Storvreta–Gävle, uppspår, har dåligt spår. Det finns risk för 

ny varaktig nedsättning till 130 km/tim för sträckorna km 11+203 – 43+900, km 56+058 – 70+624, km 

73+314 – 83+629, km 89+959 – 97+435, km 103+014 – 107+030 och km 112+250 – 113+470 

(Trafikverket 7). 

Det har förekommit stora variationer på fördelningen mellan gods- och persontågstrafiken hos de 

ingående bandelarna. I tabell 8 listas andelen trafik av respektive typ per bandelar och sträcka under 

2014. Andelen resandetåg vardominerande på de flesta sträckor under 2014 med undantag för BDl 

147 mellan Umeå och östra-Gimonäs samt BDL233 mellan Skövik-Timrå.  



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
38  

 

 

Tabell 8 visar fördelningen mellan RST och GT i % under 2014. 

 

3.2.4 U

nderhåll 

enligt 

intervjusvar 

Samtliga 

aktörer som 

deltagit i 

intervjuer är 

rörande 

överens om att 

projektmålen i 

ePilot 

motsvarar den 

målbild man 

vill uppnå. 

Dessa är också 

överens om att 

det finns 

utrymme för 

förbättringar 

på 

underhållssida

n och att det 

krävs 

förbättringar 

om man ska 

kunna nå dessa projektmål.  

De flesta är av åsikten att Trafikverket har det övergripande ansvaret för problemen på sträckan, 

vissa anser dock att ansvaret är gemensamt och bör delas mellan operatörer, 

underhållsentreprenörer och infrastukturförvaltare.  

Över lag så tycker man att infrastrukturen på den analyserade sträckan är ok och man har svårt att 

peka ut något enskilt stort tekniskt problem. Många nämner dock att det geografiska läget skapar 

ökade problem vintertid, vilket bland annat bidrar till ökade risker för frusna växlar, bromsproblem 

samt hjul- och rälskador. I övrigt så nämns ERTMS, ATC samt kontaktledning som problem vilka bör 

undvikas. Problemen medför stora kostnader och fokus bör ligga på att undvika enstaka händelser 

som orsakar mycket merförsening.  Felorsakerna är ofta svåra att hitta och bristande datakvalitet 

samt utebliven dokumentation i Bessy och OFelia kan vara en bidragande faktor.       

Andel resande-och godståg på bandelarna 

Bdl Sträcka Andel GT Andel RST 

147 Umeå central-Umeå östra 44,1% 54,5% 

147 Umeå östra-Gimonäs 51,4% 47,0% 

171 Örnsköldsviks central-Arnäsvall 31,7% 66,3% 

171 Arnäsvall-Husums norra 24,5% 73,1% 

171 Husums norra-Gimonäs 14,6% 83,8% 

175 Västeraspby-Gålnäs 24% 74% 

175 Gålnäs-Örnsköldsviks central 28% 70% 

232 Härnösands central-Dynäs 16% 83% 

232 Dynäs-Västeraspby 38% 61% 

233 Sundsvall c-Skönvik 48% 50% 

233 Skönvik-Timrå 53% 45% 

233 Timrå-Solbacka 20% 77% 

233 Solbacka-Söråkers södra 21% 76% 

233 Söråkers södra-Härnösands central 15% 82% 

235 Strömsbro-Vallvik 45% 55% 

235 Vallvik-Iggesund 38% 61% 

235 Iggesund-Hudiksvall 40% 59% 

235 Hudiksvall-Gnarp 42% 56% 

235 Gnarp-Sundsvall c 42% 57% 

303 Gävle central-Strömsbro 4% 95% 

434 Uppsala c-Storvreta 15% 83% 

434 Storvreta-Örbyhus 15% 84% 

434 Örbyhus-Tierp 16% 83% 

434 Tierp-Skutskär norra 18% 79% 

434 Skutskär norra-Gävle central 31% 67% 
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Underhållsmässigheten/säkerheten anses vara en nyckelfråga för infrastukturunderhållet, här 

uppleves brist på underhållstider som ett stort problem av samtliga som intervjuats.  Man nämner 

flera olika faktorer som direkt påverkar detta, bland annat kombinationen av långa enkelspår med 

dygnet runt trafikering, många aktörer med ekonomiska intressen vilka gynnas av olika utfall, 

kontraktsutformning samt rutiner för planering av underhållstider. Utebliven eller begränsad dialog 

samt bristande samverkan mellan de olika aktörerna är andra faktorer som man ständigt 

återkommer till.  

Det avhjälpande underhållet upplevs som alldeles för stort, både vad gäller infrastruktur- och 

fordonsunderhåll. Fler än en operatör nämner att fördelningen mellan FU och AU på fordonen ligger 

på omkring 50/50, vilket leder till att man fullt upp med att släcka bränder hela tiden. En stor del av 

detta underhåll kan kopplas till åtgärder av skador från yttre orsaker och olyckor. Representanter 

från både underhållsentreprenör och operatörer menar att man i dagsläget jobbar med att öka 

andelen tillståndsbaserat underhåll, vilket på sikt bör minska både de avhjälpande och det 

tidsbestämda underhållet. Något som är gemensamt för samtliga är att man inte riktigt kan säga vad 

den övergripande underhållsstrategin är i dagsläget, och vilka mätbara mål man har för underhållet. 

Man vet att underhållet på tågen och järnvägen är mycket viktig varför de flesta har väl 

dokumenterad underhållshistorik, tyvärr så är användningen av denna historik mycket begränsad.    

3.2.5 Samverkan enligt intervjusvar 

Att samverkan är en mycket viktig pusselbit i arbetet med att uppnå projektmålen är samtliga 

överens om, men förslagen på hur kommunikationen och informationsutbytet ska hanteras och vilka 

parter som ska ingå skiljer sig en del. De flesta tycker att den kommunikation och det samarbete man 

har idag fungerar bra, men för merparten är den långt ifrån tillräcklig. Vissa upplever att man drar åt 

olika håll och att samverkan har blivit både svårare och sämre, bristande uppföljning, långa 

beslutstider samt fokus på egna agendor är några av problemen som nämns. Många anser dock att 

Trafikverkets stora, komplexa och uppdelade organisation i kombination med många aktörer vilka 

har ekonomiska intressen är ett stort problem som måste lösas. Man anser också att samverkan och 

möjligheter till kompromisser försvåras av de många komplexa kontrakt och avtal som existerar 

mellan olika aktörer i dagsläget. 

Några av nycklarna för att lyckas med denna samverkan är, att förbättra den interna 

kommunikationen inom Trafikverket, ta små steg, jobba med en öppen dialog och sätta konkreta 

mål. Projekten måste avgränsas och skapa mervärde för de som deltar, samtidigt krävs det att 

samtliga parter kan se helheten, den övergripande bilden och inte bara fokusera på sina egna mål.     

3.3 Problemområden 
Driftstörningsorsaker granskas för att ge en övergripande bild av hur nuläget ser ut, fel och händelser 

kopplade till både järnvägsföretag och infrastruktur har sammanställts för att kunna visa var de flesta 

problemen finns. 

Problembilden har sammanställts I tågförseningar, driftstörningar och underhållsuppföljning. 
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3.3.1 Tågförseningar 

De totala antalet tågförseningarna 2012-2016 för Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan 

precenteras i linjediagram fördelat per år och orsaksgrupp (se figur 20 respektive 21 och 22). Denna 

data är hämtad från Universum: Händelse + Tåg vid plats och innehåller dublettrader, vilket innebär 

att en händelse kan vara återkommande. 

Observera att vissa sträckningar som ej ingår i analysen kan förekomma, exempelvis kan sträckan 

Västeraspby-Långsele från bandel 232 på ostkustbanan vara medtagen i händelser. Enstaka 

händelser som orsakat extrema merförseningar är uteslutna från diagrammen i figur 9-10, dessa 

händelser orsakade stora avvikelser att vilket påverkade möjligheten att tyda diagrammen.   

 

Figur 20 Års- och orsaksfördelad merförsening + 3 min för ostkustbanan 2012-2016 
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Figur 21 Års- och orsaksfördelad merförsening + 3 min för Ådalsbanan 2012-2016 

 

Figur 22 Års- och orsaksfördelad merförsening + 3 min för Botniabanan 2012-2016 

I denna analys kunde man se ett tydligt samband mellan total merförsening och merförsening 

orsakad av infrastruktur och olyckor. Dessa orsaksnivåer stod för merparten av den totala 
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sträckningen orsakades av enstaka händelser. Ett bra exempel på detta är händelse H1687785 fel på 

tågledningssystem - ERTMS, denna är ej medtagen i graferna presenterade i figur 21 och 22 vilket 

beror på att händelsen orsakade en total merförsening på 69 respektive 53 år för Ådalsbanan och 

Botniabanan. Analysen visade också att driftledning och järnvägsföretag stod för en väldigt liten del 

av den totala merförseningen under dessa år.  

Data hämtad från ”Händelse + Tåg vid plats” är väldigt grov och innehåller en stor mängd enstaka 

händelser vilka påverkar analysen gjordes även en merförseningsanalys på data hämtat från Infrafel 
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och tågstörande fel för perioden 2010-2016.Den senare presenteras i figur 23, 24 och 25.Observera 

att denna analys också påverkas av enstaka fel men inte till den grad att grafen blir otydlig. 

 

Figur 23 Merförsening + 3min för Ostkustbanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

 

Figur 24 Merförsening + 3min för Ådalsbanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 
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Figur 25 Merförsening + 3min för Botniabanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

 

Analysen av merförsening beroende på årstid och bana presenteras i stapeldiagram nedan (se figur 

26-28). Dessa delades upp i totala merförseningsminuter per månad under åren 2010-2016, 

staplarna är uppdelade efter orsak se färgkod i botten av diagrammen (hämtad från Infrafel och 

tågstörande fel).  

 

Figur 26 årstidsindelad merförsening Ostkustbanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 
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Figur 27 årstidsindelad merförsening Ådalsbanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

 

Figur 28 årstidsindelad merförsening Botniabanan 2010-2016 hämtad från Infrafel och tågstörande fel 
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på Tågledningssystem – ERTMS år 2013 vilket orsakade 1 882 minuters merförsening. Stapeln för maj 

månad i figur 28 påverkades av en enstaka händelse år 2015 där fel på Tågledningssystem – ERTMS 

resulterade i 25 453 minuters medförsening. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Merförsening + 3 minuter månad Ådalsbanan 
2010-2016  

Infrastruktur Järnvägsföretag Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Driftledning

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Merförsening + 3 minuter månad Botniabanan 
2010-2016  

Infrastruktur Järnvägsföretag Olyckor/Tillbud och yttre faktorer Driftledning



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
45  

 

 

För att granska fördelningen av fel beroende på årstid utan påverkan av enstaka händelser 

analyserades också antalet fel per månad från från år 2010 till och med 2016 (se figur 28, 29 och 30).  

 

Figur 29 Totala antalet händelser Ostkustbanan 2012-2016 fördelat på månad hämtad från Infrafel och tågstörande fel  

 

Figur 30 Totala antalet händelser Ådalsbanan 2012-2016 fördelat på månad hämtad från Infrafel och tågstörande fel 
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Figur 31 Totala antalet händelser Botniabanan 2012-2016 fördelat på månad hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

Figur 29-31 ger en indikation på att antalet händelser ökar vintertid på samtliga stråk, snö och is 

förekommer oftare som felorsak från december till februari. Bristande dokumentation om felorsak 

påverkar datakvaliteten vilket försvårar analys av orsak till fördelningen.  

I figur 32 visas totala antalet merförseningsminuter under tidsperioden 2010-2016 fördelat på 

respektive banas belastning i miljoner bruttotonkilometer (MBRTlm). Man kan på så sätt få en 

antydan om vilken bana som är mer felbenägen oberoende av skillnader i trafikfördelning. 

Bruttotonkilometer  är resans längd i kilometer multiplicerat med tågets vikt i ton. Vikten omfattar 

vagnar, dragfordon och last. Notera att MBRT per km saknas för BDL 234,303 och 429 vilket medför 

att merförseningsminuter per MBRTkm på ostkustbanan blir något högre än det borde. 

  

Figur 32 merförsening i min per MBRT km fördelat per bana 
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Förseningar förorsakade av infrastruktur samt urspårning/kollision på respektive bana hämtades från 

Infrafel och tågstörande fel för perioden 2012-2016. Här kan man se vilka anläggningstyper som 

förorsakar mest tågförseningstimmar i förhållande till total merförseningen för respektive bana och 

år (se tabell 9, 10 och 11). Observera att dessa data är fullständig, även enstaka händelser som 

orsakat extrema merförseningar ingick i denna analys.  

Färgkodningen under årtalen avser förhållandet mellan merförsening av en viss orsak år mot år 

(jämför celler i samma rad), där mörkgrön visar låga värden och mörkröd indikerar höga värden. 

Tid/händelse jämför tidsförhållandet mellan de olika orsakerna rad mot rad (exempel Tid/händelse 

för plankorsning 431 min (mörkgrön) jämförs mot urspårning 212 197 min (mörkröd).  

Tabell 9 Representerar total merförsening i minuter för respektive anläggningstyp på Ostkustbanan 2012-2016 baserat 
på data hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

Ostkustbanan Total merförsening +3 min per anläggningstyp.  

Tågförseningar orsak  2012 2013 2014 2015 2016 
Merförsening 
/händelse 
(min) 

Antal 
händelser 

Totalt 31 898 43 298 38 644 36 108 52 140 36 5 661 

Hjulskada 0 2 557 0 0 1 097 1 218 3 

Kontaktledning 1 885 3 667 2 046 1 284 8 936 116 153 

Plankorsning 970 1 096 818 2 261 943 6 1 106 

Positioneringssystem 8 548 9 338 3 228 5 523 6 363 35 951 

Signalställverk 5 202 12 866 9 437 9 195 16 006 55 967 

Spår 6 685 1 859 13 545 4 162 6 026 64 506 

Spårväxel 8 231 7 567 6 494 5 939 7 143 19 1 852 

Uppkörd växel 15 37 6 0 4 003 508 8 

Urspårning, kollision 22 3 319 2 523 577 1 345 354 22 
Tågledningssystem 
EBICOS/ ERTMS 340 992 547 7 167 278 100 93 
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Tabell 10 Representerar årlig merförsening i minuter för respektive anläggningstyp på Botniabanan 2012-2016 baserat på 
data hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

Botniabanan Total merförsening +3 min per anläggningstyp.  

Tågförseningar orsak  2012 2013 2014 2015 2016 
Merförsening/ 
händelse (min) 

Antal  
händelser 

Totalt 4 406 8 224 7 028 33 339 7 397 115 523 

Hjulskada 0 0 143 133 673 190 5 

Kontaktledning 22 956 0 1 838 191 376 8 

Plankorsning 0 0 0 0 6 6 1 

Positioneringssystem 620 591 663 276 788 29 103 

Signalställverk 504 362 234 553 384 50 41 

Spår 61 55 44 205 3 37 10 

Spårväxel 2 856 4 709 3782 2 366 4 358 63 287 

Uppkörd växel 128 786 266 0 725 272 7 

Urspårning, kollision 124 0 1 573 1 257 194 787 4 

Tågledningssystem ERTMS 91 765 323 26 711 75 491 57 

 

Tabell 11 Representerar årlig merförsening i minuter för respektive anläggningstyp på Ådalsbanan 2012-2016 baserat på 
data hämtad från Infrafel och tågstörande fel 

Ådalsbanan Total merförsening +3 min per anläggningstyp.  

Tågförseningar orsak  2012 2013 2014 2015 2016 
Merförsening 
/händelse (min) 

Antal  
händelser 

Totalt 3 810 6 626 3 230 3 342 2 442 36 534 

Hjulskada 0 0 0 0 0 0 0 

Kontaktledning 504 75 93 50 42 38 20 

Plankorsning 62 96 155 57 120 15 33 

Positioneringssystem 567 488 699 192 433 25 96 

Signalställverk 437 572 369 607 65 37 56 

Spår 206 1119 634 710 415 56 55 

Spårväxel 1 411 1 653 720 916 871 35 158 

Uppkörd växel 0 0 14 0 0 14 1 

Urspårning, kollision 417 32 0 0 0 225 2 

Tågledningssystem ERTMS 206 2 591 546 810 496 41 113 

 

Följande diagram visar hur den sammanlagda merförseningen fördelas mellan de olika 

anläggningstyperna på respektive bana, Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan under åren 

2012-2016 (se figur 33-35). 
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Figur 33 visar fördelning av total merförsening för ostkustbanan under åren 2012-2016 

 

Figur 34  visar fördelning av total merförsening för Ådalsbanan under åren 2012-2016 
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Figur 35 visar fördelning av total merförsening för Botniabanan under åren 2012-2016 

De pajdiagram som presenteras i figur 33-35 visa att det förekommer variationer mellan de olika 
banorna och vilka anläggningstyper som orsakar mest merförseningsminuter. På Ostkustbanan 
orsakas den mesta merförseningen av signalställverk följt av spårväxlar, positioneringssystem och 
spår, merförseningen på Ådalsbanan orsakas mes av spårväxlar följt av tågledningssystem ERTMS och 
spår, Botniabanan domineras stort av tågledningssystem ERTMS och spårväxlar. 

 

3.3.2 Driftstörningar infrastruktur 

Driftstörningar på infrastrukturen rapporteras in i 0felia som fel och i BESSY (av besiktningsman) som 

akut- och veckoanmärkningar. Fel som upptäcks av annan än besiktningsman inrapporteras till 

driftledningen som sedan registrerar felorsakerna i 0felia. Besiktningsanmärkningar på 

infrastrukturen har sammanställts för åren 2010-2016. Tabell 12-14 visas totala antalet besiktningar 

för hela sträckan fördelat på MSK, OFP och säkerhetsbesiktningar. 

Det förekommer en viss osäkerhet gällande det indata som tilldelats för besiktningsanmärkningar på 

bandelar som ej analyseras över hela dess sträckning d.v.s. bandel 146, 147 och 232, vi antar att 

därför att besiktningsanmärkningarna som presenteras är baserat på hela bandelarnas sträckning. 

Information om MBRT km på bandel 234, 303 och 429 saknas vilket medför att dessa ej är medtagna 

i figur 36, 37 och 38).  
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Tabell 12 anmärkningar från maskinell besiktning fördelat per bandel under åren 2014-2016 

  2014 2015 2016 Summa: 

BDL 146 18 28 29 75 

BDL 147   7 11 18 

BDL 171 104 141 74 319 

BDL 175 63 44 40 147 

BDL 232 1693 1393 1173 4259 

BDL 233 290 298 229 817 

BDL 234 143 215 114 472 

BDL 235 963 671 367 2001 

BDL 303 571 736 476 1783 

BDL 429 132 97 143 372 

BDL 434 1033 611 407 2051 

Summa: 5010 4241 3063 12314 

 

I tabell 12 är det fyra bandelar som sticker ut, bandel 232, 234, 303 samt 429, vilka har 

anmärkningsvärt många besiktningsanmärkningar i förhållande till bandelarnas längd. tyvärr saknas 

information om MBRT km för de tre senare vilket medför att man ej kan mäta fördelningen fel på 

dessa, för övriga bandelar presenteras fördelningen i figur 36. Notera där att besiktningar och 

MBRTkm antas gälla hela sträckningen för bandel 232. 
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Figur 36 totalt antal besiktningar per MBRT km år 2014-2016 

Tabell 13 anmärkningar från besiktning genom oförstörande provning fördelat per bandel under åren 2010-2016 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa: 

BDL 146 1   1   1 1   4 

BDL 147   2     2   1 5 

BDL 171         2     2 

BDL 232 31   24   13 26 54 148 

BDL 233     3 6 6 9 2 26 

BDL 234 19 1   1 3 9 7 40 

BDL 235 143 70 42 79 37 105 36 512 

BDL 303 21 4 6 12 15 18 3 79 

BDL 429 4   1     6   11 

BDL 434 90 35 31 25 25 55 37 298 

Summa: 309 112 108 123 104 229 140 1125 

 

I tabell 13 ser man att 2010 och 2015 är de år då flest anmärkningar sker på Ostkustbanan och 

Ådalsbanan. Sett över tidsperioden 2013-2016 så är det bandel 232 och 235 som har flest 

besiktningsanmärkningar i förhållande till dess belastning, figur 37 ger en bra överblick på hur 

anmärkningarna fördelats under dessa år. 
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Figur 37 Antal OFP anmärkningar per spår km för respektive bandel från 2010-2016 

 
Tabell 14 antal säkerhetsbesiktningar på sträckan 2012-2016 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa: 

BDL 146 228 288 275 300 249 383 208 1931 

BDL 147 91 206 140 155 118 301 140 1151 

BDL 171 1272 823 349 359 364 242 245 3654 

BDL 175 423 741 766 506 593 411 377 3817 

BDL 232 748 416 669 1030 402 248 295 3808 

BDL 233 149 239 314 683 229 435 125 2174 

BDL 234 416 350 334 366 377 178 185 2206 

BDL 235 1093 799 781 895 930 695 698 5891 

BDL 303 425 640 532 692 520 495 231 3535 

BDL 429 106 31 91 306 233 179 133 1079 

BDL 434 463 435 467 563 526 452 300 3206 

Summa: 5414 4968 4718 5855 4541 4019 2937 32452 

 

Säkerhetsbesiktningarna i tabell 14 visar att antalet anmärkningar toppar under år 2010 och 2013, de 

som har flest totala anmärkningar i förhållande till MBRTkm under år 2013-2016 är BDL 147, 175 och 

232 (se figur 38).  
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Figur 38 antalet säkerhetsanmärkningar per km bana för respektive bandel från 2010-2016 

I figur 39 presenteras förändringen av besiktningsanmärkningar över tid för respektive bana för de 

föregående fyra åren, samtliga bandelar förutom BDL 147 har under denna period en förbättrande 

trend. 

 

Figur 39 förändringen av antalet säkerhetsanmärkningar över tid för respektive bana från år 2013 till och med 2016 

 

I figur 40-42 visas fördelningen av olika typer av säkerhetsanmärkningar på respektive bana under 

tidsperioden 2010-2016. 
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Figur 40 Fördelning av besiktningsanmärkning på Ostkustbanan 2010-2016, A=Akut-, B=Besiktning (B1-åtgärdas innan  
innan nästa beeiktningstillfälle, B2-enligt TDOK 2014:0228 Plankorsningar síktmätning, B3-Chef underhållsditrikt följer 
upp anmärkningen), M=månads-, V=Veckoanmärkning 

 

 

Figur 41 Fördelning av besiktningsanmärkning på Ådalsbanan 2010-2016, A=Akut-, B=Ombesiktning, M=månads-, 
V=Veckoanmärkning 
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Figur 42 Fördelning av besiktningsanmärkning på Botniabanan 2010-2016, A=Akut-, B=Ombesiktning, M=månads-, 
V=Veckoanmärkning 

 

Det som sticker ut från dessa är den stora andelen akuta- och veckoanmärkningar på Botniabanan, 

de akuta anmärkningarna är 3,5 gånger fler än på Ostkustbanan och 10,5 gånger fler än på 

Ådalsbanan, veckoanmärkningarna är dubbelt så många på Botniabanan än övriga banor. En 

fördjupad analys har ej kunnat genomföras då den BESSY data som erhållit från Trafikverket, inte har 

varit specificerad på anläggningsnivå.   
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3.3.2.1 Reparations- och  iställningstider 

Inledningsvis presenteras en övergripande analys av Reparations- och inställningstider, antal fel 

förorsakade av infrastruktur samt Urspårning/kollision på den totala sträckan, sedan följer 

underrubriker där Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botniabanan analyseras var för sig. Indata är 

hämtat från infrafel och tågstörande fel enligt Excel-ark ANN ePilot 2.0 samt att alla tider över 2 

månader inte är med i analyserna för att få bort extremhändelser och tider som är långa p.g.a. 

väntan på material.  

Här kan man se vilka anläggningstyper som förorsakar mest reparationstid och inställningstid i 

förhållande till total tid för respektive år (se tabell 14). Observera att dessa data är fullständig, även 

enstaka händelser som orsakat extrema reparationstider och inställningstider ingick i analysen.  

 

Tabell 15 total reparationstid uppdelad på infrastrukturanläggningar i timmar, minuter och sekunder för 2012-2016 

 
Reparationstid [HH:MM:SS] 

   
År 2012 2013 2014 2015 2016 Genomsnitt 

Total 24910:08:00 18557:22:02 21951:06:27 23771:13:45 22724:04:45 10:06:45 

Balisgrupp 843:00:00 13:40:02 5:19:27 12:29:45 7:52:45 0:59:25 

Kontaktledning 4616:56:00 1640:18:00 4751:25:00 359:01:00 915:35:00 47:03:44 

Plankorsning 1438:15:00 1550:55:00 1639:36:00 2413:14:00 3933:04:00 7:59:58 

Positioneringssystem 726:43:00 451:56:00 789:31:00 262:51:00 1817:56:00 2:59:25 

Signal 405:39:00 768:25:00 2785:51:00 3983:44:00 2519:29:00 7:21:10 

Signalställverk, RBC 
och 
linjeblockeringssystem 4542:50:00 2386:23:00 4558:13:00 2701:47:00 1542:36:00 12:40:36 

Spår 1993:31:00 2660:52:00 4522:55:00 5747:09:00 3318:30:00 23:48:57 

Spårväxlar 8690:28:00 4680:48:00 2636:02:00 6659:03:00 8271:00:00 8:55:06 

Tågledningssystem 201:13:00 3034:14:00 32:36:00 3:25:00 13:11:00 13:44:36 

Urspårning/kolision 1451:33:00 1369:51:00 229:38:00 1628:30:00 384:51:00 99:18:06 

 

Tabell 15 visar att 2012 var det år med längst reparationstid främst när det gäller ”Spårväxlar", med 

en  reparationstid på 8690 timmar. Vad detta kan bero på kräver en mer djupgående analys av alla 

bandelar. Kollar man genomsnittet  så ser man att ”Kontaktledning” följt av ”Spår” hade de absolut 

längsta reparationstiderna. 
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Tabell 16  total inställningstid uppdelad på infrastrukturanläggningar i timmar, minuter och sekunder för hela sträckan 

från 2012-2016 

 
Inställningstid [HH:MM:SS] 

   
År 2012 2013 2014 2015 2016 Genomsnitt 

Total 16748:55:00 9387:07:00 6316:16:00 5985:34:00 6076:33:00 4:01:20 

Balisgrupp 1173:39:00 532:02:00 319:27:00 497:30:00 400:40:00 3:16:51 

Kontaktledning 706:51:00 390:16:00 579:14:00 69:44:00 64:14:00 6:56:10 

Plankorsning 392:58:00 746:35:00 402:43:00 1065:22:00 496:59:00 2:15:46 

Positioneringssystem 247:47:00 582:48:00 191:11:00 211:58:00 851:15:00 1:32:24 

Signal 745:26:00 2222:55:00 1423:16:00 894:50:00 1155:38:00 4:31:38 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 7588:59:00 477:47:00 910:02:00 550:38:00 611:34:00 8:10:12 

Spår 706:06:00 661:41:00 899:57:00 398:11:00 484:19:00 4:06:45 

Spårväxlar 5148:24:00 3249:23:00 1580:55:00 2291:49:00 1994:52:00 4:06:44 

Tågledningssystem 24:14:00 508:55:00 4:51:00 0:22:00 0:26:00 2:15:16 

Urspårning/kolision 14:31:00 14:45:00 4:40:00 5:10:00 16:36:00 1:05:32 

 

I tabell 16 kan man se att den totala inställningstiden i likhet med reparationstiden från tabell 14 är 

hög för år 2012 i jämförelse med de 4 efterföljande åren. Kollar man genomsnittet 2012-2016 

(extremåret 2012 inräknat) så ser man att Urspårning/kolision följt av positioneringssystem hade de 

absolut längsta inställningstiderna. 

Tabell 17 antalet fel på infrastruktur fördelad på anläggningstyp för åren 2012-2016 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 2163 2601 2099 2013 2191 

Balisgrupp 92 202 216 184 197 

Kontaktledning 67 69 59 27 39 

Plankorsning 308 309 280 229 246 

Positioneringssystem 296 303 223 244 288 

Signal 246 367 332 222 256 

Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem 220 193 260 269 299 

Spår 155 194 172 139 106 

Spårväxlar 733 880 507 634 715 
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Tågledningssystem 30 73 46 58 32 

Urspårning/kolision 16 11 4 7 13 

I tabell 17 ser man att det totala antalet fel som inträffat årligen inte återspeglar de reparations- och 

inställningstider som presenterats i tabell 14 och 15, man kan göra antagandet att det inträffade 

allvarligare/större fel under 2012 än vad det gjorde övriga år. Sett till antalet är spårväxlar 

återkommande det klart största problemområdet,  

Figur 40 och 41 visar Mean time to repair (MTTR) respektive Mean down time (MDT) för åren i 

föregående tabeller. Det man kan se är att dom är att dom är ganska jämna år förutom att både 

MTTR och MDT sjunkit markant fram till 2013 och har sedan gått upp ca 3 timmar.  

 

Figur 43 MTTR (medel reparationstid) baserat på indata för hela sträckan från 2012-2016 
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Figur 44 MDT (genomsnittlig nertid) baserat på indata för hela sträckan från 2012-2016 

3.3.2.1.1 Botniabanan (BDL 171,175) 

Bortsett från kategorin Spårväxlar så är de största felorsakerna på Botniabanan positioneringssystem 

samt signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem (se figur 45). 

 

 

Figur 45 visar felfördelningen per abnäggningstyp och år hos Botniabanan för åren 2012-2016 
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De man kan se från tabell 19 och 20 är att 2012 var ett problem år Vilket beror mest på ”spårväxlar”, 

”signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem” samt ”Positioneringssystem”. Tabell 18 visar hur 

medeltiden att reparera och medeltiden för nertid varierar mellan åren 2012-2016. 

Tabell 18 Medeltiden att reparera MTTR (Mean Time To Repair) och Medeltid för nertid MDT (Mean Down Time) för 
Botnianan 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

MTTR 26:50:29 12:13:24 10:12:07 8:23:26 5:58:34 

MDT 35:51:41 13:37:00 13:33:08 10:21:27 7:03:55 
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Tabell 19 Reparationstid per anläggning och år [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 7059:15:00 3214:44:00 2560:43:00 2366:08:00 1559:47:00 

Balisgrupp 2:32:00 8:12:00 16:35:00 13:57:00 7:35:00 

Kontaktledning 99:22:00 101:00:00 78:33:00 47:42:00 20:20:00 

Plankorsning 5:45:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:06:00 

Positioneringssystem 330:19:00 17:48:00 35:18:00 15:29:00 123:17:00 

Signal 0:28:00 1:20:00 43:07:00 0:00:00 1:12:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 1337:04:00 242:42:00 365:14:00 190:05:00 73:27:00 

Spår 392:53:00 22:31:00 1433:06:00 111:06:00 20:33:00 

Spårväxlar 4167:17:00 229:36:00 588:50:00 637:04:00 1306:40:00 

Tågledningssystem 30:53:00 2591:35:00 0:00:00 0:15:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 692:42:00 0:00:00 0:00:00 1350:30:00 1:37:00 

 

Tabell 20  Inställelsetid Botniabanan [HH:MM:SS] 

 

  

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 2372:19:00 366:27:00 840:55:00 554:40:00 284:15:00 

Balisgrupp 14:22:00 6:14:00 27:02:00 40:03:00 2:17:00 

Kontaktledning 24:15:00 15:31:00 320:13:00 3:24:00 20:03:00 

Plankorsning 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Positioneringssystem 26:05:00 19:53:00 22:32:00 15:27:00 24:58:00 

Signal 0:03:00 64:17:00 43:36:00 0:00:00 0:11:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 2102:25:00 73:40:00 328:08:00 104:57:00 10:15:00 

Spår 13:58:00 3:09:00 9:33:00 6:33:00 6:39:00 

Spårväxlar 188:33:00 163:08:00 89:06:00 382:45:00 219:17:00 

Tågledningssystem 1:28:00 20:35:00 0:00:00 0:13:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 1:09:00 0:00:00 0:45:00 1:18:00 0:35:00 
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3.3.2.1.2 Ådalsbanan (BDL 232 , 233) 

 På ådalsbanan så är de största felorsakerna ”Spårväxlar” och ”Plankorsningar”, se figur 45. 

 

Figur 45 visar felfördelningen per anläggningstyp  för Ådalsbanan för åren 2012-2016 

De man kan se från tabell 21 är att 2013 och 2015 var stora problemår Vilket beror mest på 
”Kontaktledningar för 2013, för 2015 så är det ”Spår”.Det man också kan se om man tittar på tabell 
21 är att ”Spår” ligger högt i tid på alla åren och tittar man på tabell 22 så ser man att ”Spårväxlar” 
ligger högt i tid. Tittar man på tabell 24 så var det långa inställningstider 2012  vad det kan bero på 

kräver en djupare analys i tiderna. 

Tabell 21 Reparationstid per anläggning och år för  Ådalsbanan [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 3685:46:00 4663:30:00 3602:55:00 4918:32:00 3863:29:00 

Balisgrupp 612:23:00 2:48:00 1:42:00 3:20:00 0:39:00 

Kontaktledning 428:06:00 1408:51:00 1075:42:00 12:43:00 237:34:00 

Plankorsning 519:53:00 638:11:00 638:11:00 367:10:00 107:29:00 

Positioneringssystem 71:20:00 39:03:00 39:03:00 24:51:00 108:04:00 

Signal 81:55:00 16:55:00 17:39:00 4:02:00 185:35:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 735:46:00 341:36:00 153:04:00 11:50:00 17:52:00 

Spår 81:55:00 1459:47:00 1087:07:00 4108:55:00 2101:13:00 

Spårväxlar 952:09:00 311:37:00 584:24:00 382:31:00 1105:03:00 

Tågledningssystem 59:26:00 428:27:00 6:03:00 3:10:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 142:53:00 16:15:00 0 0:00:00 0:00:00 
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Tabell 22 Inställelsetid för Ådalsbanan [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 726:18:00 428:17:00 558:36:00 520:11:00 452:50:00 

Balisgrupp 43:22:00 8:34:00 22:38:00 0:00:00 11:25:00 

Kontaktledning 124:53:00 33:52:00 55:34:00 0:56:00 4:16:00 

Plankorsning 145:08:00 62:13:00 61:29:00 44:48:00 48:55:00 

Positioneringssystem 53:56:00 46:50:00 46:50:00 26:27:00 49:45:00 

Signal 54:46:00 72:57:00 74:07:00 6:24:00 54:05:00 

Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem 43:42:00 27:13:00 79:47:00 13:35:00 13:28:00 

Spår 54:46:00 29:24:00 54:48:00 87:38:00 50:14:00 

Spårväxlar 200:49:00 143:25:00 163:19:00 340:14:00 220:42:00 

Tågledningssystem 2:41:00 1:32:00 0:04:00 0:09:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 2:15:00 2:17:00 0 0:00:00 0:00:00 

 

Tabell 23 Medeltiden att reparera MTTR (Mean Time To Repair) och Medeltid för nertid MDT (Mean Down Time) för 
Ostkustbanan [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

MTTR 368:34:36 11:41:17 11:35:06 16:04:25 14:06:01 

MDT 441:12:24 12:45:41 13:22:52 17:46:25 15:45:11 

 

3.3.2.1.3 Ostkustbanan (BDL 235, 303, 434) 

På ostkustbanan så är de största felorsakerna”Spårväxlar” och ”Signaler”, se figur 46. 
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Figur 46Antal fel per anläggningsty 

De man kan se från tabell 23 är att 2015 var stora problem år vilket beror mest på 
”Balisgrupp”,”Signal” och ”Spårväxlar”.Det man också kan se om man tittar på tabell 24 är att det 
överlag är olika annläggningstyper som har långa reparationstider varje år samma sak gäller för tabell 
25. Tittar man på tabell 25 så var det långa inställningstider 2012 och 2013 vad det kan bero på 
kräver  en djupare analys. 

Tabell 24 Reparationstid per anläggning och år för Ostkustbanan  

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 13032:03:00 9763:55:00 15784:46:00 20729:05:00 17813:06:00 

Balisgrupp 216:47:00 937:45:00 367:45:00 4922:21:00 1235:37:00 

Kontaktledning 4089:28:00 130:27:00 3538:33:00 296:27:00 657:41:00 

Plankorsning 667:59:00 545:35:00 960:45:00 2015:01:00 3769:04:00 

Positioneringssystem 314:48:00 375:18:00 711:16:00 215:54:00 1413:54:00 

Signal 320:19:00 740:19:00 2725:03:00 3979:42:00 2274:02:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 2187:52:00 1774:14:00 4003:51:00 1967:42:00 1387:33:00 

Spår 1496:50:00 1175:56:00 2002:42:00 1456:54:00 1196:44:00 

Spårväxlar 3015:50:00 4043:45:00 1225:47:00 5597:04:00 5483:13:00 

Tågledningssystem 110:54:00 14:12:00 26:33:00 0:00:00 13:11:00 

Urspårning/kolision 611:16:00 26:24:00 222:31:00 278:00:00 382:07:00 

 

Tabell 25  Inställelsetid och år för Ostkustbanan [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 13602:08:00 8548:48:00 4885:20:00 4827:56:00 4908:24:00 

Balisgrupp 1111:48:00 516:18:00 267:45:00 455:17:00 384:33:00 

Kontaktledning 557:43:00 340:53:00 200:33:00 48:58:00 39:55:00 

Plankorsning 247:49:00 681:54:00 339:32:00 1018:36:00 444:14:00 

Positioneringssystem 163:15:00 509:34:00 120:15:00 167:56:00 378:22:00 

Signal 689:53:00 2084:27:00 1305:03:00 888:14:00 1094:28:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 5438:43:00 370:49:00 498:41:00 430:51:00 582:11:00 

Spår 634:51:00 627:53:00 835:36:00 274:29:00 427:26:00 

Spårväxlar 4727:37:00 2920:44:00 1311:19:00 1539:43:00 1541:58:00 

Tågledningssystem 20:05:00 486:48:00 4:39:00 0:00:00 0:26:00 

Urspårning/kolision 10:24:00 9:28:00 1:57:00 3:52:00 14:51:00 
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Tabell 26 Medeltiden att reparera MTTR (Mean Time To Repair) och Medeltid för nertid MDT (Mean Down Time) for 
Ådalsbanan [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

MTTR 8:42:20 5:02:08 10:16:11 14:32:48 10:45:24 

MDT 17:47:30 9:26:40 13:26:54 17:56:05 13:43:15 

 

3.3.2.1.4 BDL 147 

Bortsett från ”Spårväxlar” så är dom största felorsakerna ”Signalställverk, RBC och 

Linjeblockeringssytem” och ”Positioneringssystem” figur 47. 

 

Figur 47  Antal fel per anläggningstyp 

De man kan se från tabell 27 är att 2013 och 2015 var dom åren med längst total reparationstid  
vilket beror mest på ”Urspårningar” för 2013 och ”Balisgrupp” för 2015.Det man också kan se om 
man tittar på tabell 27 är att det överlag är olika annläggningstyper som har långa reparationstider 
varje år samma sak gäller för tabell 28. Tittar man på tabell 28 så var det långa inställningstider 2016 
vad det kan bero på kräver en djupare analys i tiderna. 
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Tabell 27 reparationstid per anläggning och år BDL 147 [HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 1133:04:00 1851:59:00 389:28:00 1766:14:00 727:27:00 

Balisgrupp 11:18:00 1:41:00 6:03:00 1081:37:00 3:46:00 

Kontaktledning 0:00:00 0:00:00 58:37:00 2:09:00 0:00:00 

Plankorsning 244:38:00 367:09:00 40:40:00 31:03:00 51:25:00 

Positioneringssystem 10:16:00 19:47:00 3:54:00 6:37:00 172:41:00 

Signal 2:57:00 9:51:00 0:02:00 0:00:00 58:40:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 282:08:00 27:51:00 36:04:00 532:10:00 63:44:00 

Spår 21:53:00 2:38:00 0:00:00 70:14:00 0:00:00 

Spårväxlar 555:12:00 95:50:00 237:01:00 42:24:00 376:04:00 

Tågledningssystem 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 4:42:00 1327:12:00 7:07:00 0:00:00 1:07:00 

 

Tabell 28 Inställelsetid per anläggning och år BDL 147 [HH:MM:SS] 

      

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 48:10:00 43:35:00 31:25:00 82:47:00 431:04:00 

Balisgrupp 4:07:00 0:56:00 2:02:00 2:10:00 2:25:00 

Kontaktledning 0:00:00 0:00:00 2:54:00 16:26:00 0:00:00 

Plankorsning 0:00:00 2:28:00 1:42:00 1:58:00 3:50:00 

Positioneringssystem 4:31:00 6:31:00 1:34:00 2:08:00 398:10:00 

Signal 0:44:00 1:14:00 0:30:00 0:12:00 6:54:00 

Signalställverk, RBC och 
linjeblockeringssystem 4:09:00 6:05:00 3:26:00 1:15:00 5:40:00 

Spår 2:31:00 1:15:00 0:00:00 29:31:00 0:00:00 

Spårväxlar 31:25:00 22:06:00 17:11:00 29:07:00 12:55:00 

Tågledningssystem 0:00:00 0:00:00 0:08:00 0:00:00 0:00:00 

Urspårning/kolision 0:43:00 3:00:00 1:58:00 0:00:00 1:10:00 
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Tabell 29 Medeltiden att reparera MTTR (Mean Time To Repair) och Medeltid för nertid MDT (Mean Down Time) 
[HH:MM:SS] 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

MTTR 14:42:55 23:44:36 8:28:00 41:04:31 11:43:59 

MDT 15:20:26 24:18:08 9:08:59 43:00:01 18:41:09 
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4 Diskussion och slutsater 
Genom att göra en nulägesbeskrivning så kan problem och förbättringsområden på sträckan 

identifieras. I detta kapitel så diskuteras bland annat datainsamling, problemområden och förslag till 

möjliga förändringar/förbättringar som har framkommit under projektets gång.  

4.1 Parter 
Sträckan som analyserats är 64 mil lång och omfattar 10 bandelar och en mängd olika parter, tre 

olika persontrafiksupphandlare, tre underhållsområden samt flera olika trafikoperatörer och 

underhållsföretag. Omfattningen gör det svårt att få en klar bild över de aktörer som verkar inom 

drift och underhåll på sträckan, till och med de som intervjuats har svårt att säga vilka aktörer som 

verkar var.  Detta har medfört en del problem och det är mycket möjligt att någon aktör saknas i 

rapporten. 

Parterna på sträckan representeras av många olika aktörer med vitt skilda intressen, man påstår 

själva att man gynnas av olika utfall. Syftet med detta projekt är att förbättra drift och underhåll för 

hela järnvägssystemet, att minimera driftstörningar och tågförseningar utan att tumma på kvalitet, 

säkerhet eller ekonomiska intressen, vilket bör vara till nytta för alla berörda aktörer.  De flesta som 

kontaktats har koll på ePilot 2.0 men inte alla, däremot var samtliga rörande överens om att 

projektmålen är mycket bra och man är villiga att samarbeta (med vissa restriktioner) för att uppnå 

dessa mål. Vi upplever att intresset för samverkan finns och att detta borgar för möjligheten till en 

framtida förbättring.  

4.2 Intervjuer 
Kartläggning av rådande samverkan och kommunikationsvägar mellan parterna på sträckan har varit 

en viktig del i arbetet, detta har framförallt utförts genom intervjuer och samtal med representanter 

från olika parter. Några av de som har haft möjlighet att delta är tågledningscentral, driftledning, 

underhållsentreprenör, trafikoperatör samt persontrafiksupphandlare. Dessa har vid intervjuer 

levererat nyanserad och värdefull information om järnvägssystemet och organisationen på den 

analyserade sträckan. Alla som deltagit har varit mycket tillmötesgående och angelägna att bidra 

med den kunskap och erfarenhet som de besitter. De flesta intervjuerna och samtalen har skett via 

telefon och ett fåtal har varit öga mot öga. 

Då antalet aktörer på sträckan är så många hade det varit fördelaktigt om fler hade kunnat delta, 

exempelvis hade intervjuer med underhållsingenjörer från infrastrukturförvaltare, 

underhållsverkstäder och fler underhållsentreprenörer kunnat ge en än bredare bild av nuläget. 

Tyvärr har tidpunkten för analysen försvårat arbetet, många har inte kunnat delta eller svara på 

frågor pga. semestertider och resursbrist. 
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4.3 Datainsamling 
Insamlingen av data har upplevts som både komplicerad och svår. Merparten av den information 

eller indata som analyserats i rapporten har levererats av Trafikverket i form av Excelfiler utkörda 

från respektive system. Ett problem har varit möjligheten att få rätt data i rätt tid, man jobbar i flera 

olika system som ställer krav på kompetens för att få ut tillförlitlig information, detta i kombination 

med att beställningen gjorts under sommaren då många analytiker gått på semester har resulterat i 

att vi fått vänta på nödvändig information en längre tid.  

Man jobbar idag med införandet av ANDA (Anläggnings- och trafiknätsdata) och GUS (Gemensamt 

underhållsstöd) vilka ska öka tillgängligheten och kvaliteten på data samt underlätta uppdatering av 

underhållsåtgärder och förändringar i infrastrukturen (Trafikverket 2). Det här är ett steg i rätt 

riktning, att man lyckas med implementeringen av dessa är nog en förutsättning för att hanteringen 

av data inom Trafikverket ska kunna förenklas och förbättras. 

Ett annat stort problem är att man över lag är väldigt restriktiva med vilken information man delar 

med sig av, detta gäller både Trafikverket och övriga parter på sträckan. Denna problematik kan 

härledas till rådande konkurrensutsättning, de vinstdrivande aktörerna på sträckan vill nog ogärna 

dela med sig av sina brister och svagheter, inte heller utvecklingen av underhållsteknik som kan 

gynna konkurrenter. Denna konkurrens påverkar också informationsflödet hos Trafikverket, man är 

väldigt försiktiga med att lämna ut information rörande trafikeringen på sträckan, med hänvisning till 

att trafiken är konkurrensutsatt. Svårigheter i att få data på hur banan trafikeras, med vilka typer av 

fordon, körstil, överlast, snedlast samt underhållskvalitet etc. begränsar möjligheterna att göra 

fördjupade analyser för att förutsäga hur dessa tågtyper kommer att slita på banan. Det här är ett 

viktigt område för att kunna planera och utföra rätt typ av underhåll, framför allt med tanke på att 

man ser en tydlig trend på att trafiken ökar. 

För att analysera merförsening har data i form av total merförsening +3min från LUPP och 

merförsening +3min orsakad av infra- och tågstörande fel från Ofelia använts, här ser man 

anmärkningsvärda skillnader i resultatet från respektive analys, det hade varit önskvärt att använda 

statistik från TTT men denna fans ej tillgänglig för Ådals- och Botniabanan. En analys av 

merförseningen på Ostkustbanan med statistik från TTT visar avvikande värden från de två analyser 

som finns medtagna i denna rapport. Det är anmärkningsvärt att tre olika analyser gjorda på statistik 

framtagen av Trafikverket ger ett resultat med så stor variation, detta bör granskas så snart som 

möjligt.  

4.3.1 Datakvalitet  

Vid granskning av mottagen information har ett antal kvalitetsbrister identifierats. 

Sammanställning av anläggningsinformation är baserad på indata från BIS, om denna är information 

är hundraprocentigt vet man ej, eftersom att sökresultatet kan variera beroende på hur man ställer 

frågan i systemet. Exempelvis uppstod skillnader mellan uppgifter om bandelarnas längd när man 

analyserade kurvaturen på banorna, den sammanlagda längden för övergångskurvor, kurvor och 

rakspår stämde inte hundraprocent med den angivna spårlängden. Sen framkom det en del 
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frågetecken vid intervjuer bl.a. gällande stigningar på banan vilka man trodde var åtgärdade men 

fortfarande fanns i BIS osv. För att säkerställa analysens riktighet är det ytterst viktigt att kvaliteten 

på använd indata kan verifieras, för detta krävs dock rätt kompetens. 

Den analyserade sträckans omfattning har i kombination med bristande kvalitet på levererade Excel 

filer har skapat en hel del problem, antalet ingående bandelar har resulterat i att vissa filer har 

bestått av tusentals och hundratusentals rader information. Kvalitetsbristen har visat sig på 

varierande sätt, blanka celler och filer som inte gått att filtrera på ett korrekt sätt, det har bland 

annat hänt att viss information som feltyper, hela bandelar eller år har fallit bort under arbetets 

gång, med följd att man fått börja om från början. Detta har inte bara resulterat i att arbetet med 

analysen varit problematisk och tidskrävande utan skapar också en osäkerhet runt analysens 

riktighet. I arbetet med utvecklingen av ANDA har man alla möjligheter att förbättra 

användarvänligheten på systemet och säkra kvaliteten på data som ska exporteras, detta bör vara en 

prioritering. 

Flera av de som deltagit vid intervjuer nämner att dokumentation är undermålig och i vissa fall helt 

utebliven, man upplever att det blivit sämre med åren. Detta har inte skapat några problem i vårt 

arbete då analysen är väldigt övergripande, vi granskade dock data för att se om denna bild stämmer 

överens med det material vi hade tillgängligt.  Det visade sig att dokumentationen av felorsaker och 

åtgärder är under all kritik, på flera ställen återkommer "inget fel" som verkligt fel och på åtgärd 

skriver man reparation eller byte av komponent, de flesta händelserna saknar notering och i bland 

ser man "enligt notering" men noteringar saknas. Det här är mycket alvarliga brister vilka mycket 

troligt orsakas av den mänskliga faktorn, detta bör granskas ytterligare och åtgärdas så snart som 

möjligt. 

4.4 Underhåll och underhållssystem 
Samtliga parter eftersträvar en väl fungerande järnväg med hög tillgänglighet, komfort och få 

störningar. Man är eniga med att de satta projektmålen är precis vad man vill uppnå och att 

underhållet har en nyckelroll i detta arbete, ändå saknas en övergripande strategi och klara 

målsättningar för hur detta ska uppnås.  

Fördelningen av förebyggande och avhjälpande underhåll är under all kritik, på rullande material har 

man en fördelning på 50/50 mellan FU och AU. Infrastrukturunderhållet är betydligt bättre ur den 

synpunkten, underhålsentreprenören påstår att det avhjälpande underhållet är dagligen 

återkommande, minst 25% AU om man ej räknar med tillbud och yttre faktorer, vilket ofta är akut 

underhåll som hör till AU. Det finns välkänd regel inom underhåll, 80 / 20 vilken innebär att det 

avhjälpande underhållet ej ska överstiga 20%, om så är fallet så hamnar man i ett läge där man får 

släcka bränder hela tiden och man tappar således kontrollen över anläggningen.  

Man kan eller vill inte lämna ut några siffror på vad underhållet kostar i dagsläget, vilket omöjliggör 

en jämförelse av aktuell kostnadsfördelning, men det är sedan länge känt att avhjälpande underhåll 

och akuta reparationer är mycket kostsamma i förhållande till förebyggande insatser. I Stenström, C. 

Norrbin, P. Parida, A & Kumar, U (2016) kan man läsa att så mycket som 50-70% av 
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underhållskostnaderna på järnväg kan kopplas till AU, detta utan att ta hänsyn till kostnader för 

nertid.  

Många av aktörerna som sköter trafikeringen på sträckan har avancerade underhållssystem (CMMS) 

vilket bland annat tillåter företagen att koppla underhållsaktiviteter till kostnader, man har också 

tillståndsövervakning och detaljerad historik på tidigare underhåll. Detta skulle kunna användas för 

att förbättra planeringen och undvika återkommande problem, vilket på sikt skulle minska antalet 

skador och kostnaderna för underhållet. Det framkommer dock att man i dagsläget har bristande 

resurser vilket begränsar dessa möjligheter, man har helt enkelt inte tid att studera tillgänglig 

historik.  

Under intervjuerna framgick det dock tydligt att man jobbar med att öka andelen tillståndsbaserat 

underhåll, vilket gäller både för rullande material och infrastruktur på sträckan. Man pratar också om 

framtida möjligheter att kombinera tillståndsövervakning som sker på tågen med analys av 

infrastruktur. Detta tyder på att man är rör sig i rätt riktning, men utan en långsiktig plan med 

genomtänkta nyckeltal, tydliga mål och delmål är det nog föga troligt att man uppnår en förändring.  

Underhållsentreprenören vi talade med påpekade dagens system inte är optimalt för uppdatering av 

bl.a. komponentbyte och individdata, vilket är mycket viktigt. Vi ser därför mycket positivt på 

Trafikverkets arbete med GUS vilket mycket troligt kommer att både förenkla och förbättra 

underhållsarbetet runt infrastrukturen.  Ett föreslag är att man där förändrar tidsrapporteringen så 

man kan skilja på ledtid och reparationstid. Vid framtagande av MTTR kunde man notera flera 

händelser som orsakade väldigt långa reparationstider, ett flertal reparationer pågick i månader och 

en del var över ett år långa. Det kan hända att det är den mänskliga faktorn som är inblandad här och 

att man missat att avsluta ärendet, förklaringen att det kan bero på att man gjort en provisorisk 

reparation och sedan väntat en längre tid på reservdelar eller komponenter känns också trolig. 

4.5 Problemområden 
Sträckan som är analyserad är väldigt omfattande vilket innebär att problembilden varierar mellan 

olika bandelar. Omfattningen har också begränsat möjligheterna till djupare analys av de uppdagade 

problemen på respektive bana, det är mycket svårt att säga vilka problem som bör prioriteras utan 

ytterligare granskning.  

Man kan konstatera att den totala merförseningen på sträckan i stort orsakas av enstaka händelser, 

och att totalen återspeglas av fel orsakade av infrastruktur och olyckor,   

Syftet med järnvägen är att komfortabelt och säkert transportera gods och personer från en plats till 

en annan inom utsatt tid. Merförsening i förhållande till den belastning banan utsätts för kan vara ett 

övergripande sätt att mäta skillnader i funktionsduglighet mellan olika sträckor på järnvägen. 

Resultatet som presenteras i figur 32 är förvånande, Ostkustbanan är sämst, tätt följt av Botniabanan 

och den klart bästa banan är Ådalsbanan. Detta kan tyckas ologiskt, Ostkustbanan har störst 

kapacitetsbegränsningar mest trafik och en till viss del föråldrad infrastruktur, Ådalsbanan är 

upprustad men har stora brister vad gäller geometrin med många branta stigningar i kombination 

med många snäva kurvor och en hel del långsamtgående specialtransporter, vilket borde bidra till 
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större problem.  Att flaggskeppet på sträckan Botniabanan är så dålig i förhållande till de övriga 

banorna förvånar, men analysen kan ge ett par möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör.  

Botniabanan är ny och har utrustats med ny oprövad teknik bland annat nya typer av spårväxlar och 

tågledningssystemet ERTMS, vilka står för merparten av den merförsening som kan kopplas till 

infrastrukturen på Botniabanan (se figur 35). Spårväxlar är något som måste ses över, det är ett stort 

problem på samtliga banor (se figur 33-35). Men det finns en stor avvikelse på Botniabanan, den 

genomsnittliga merförseningen som orsakas av ett fel är dubbelt så stor som för övriga banor (se 

tabell 10).  Exakt vad detta beror på är svårt att säga utan djupare analys, men indikationer tyder på 

att det kan vara kopplat till designen eller robustheten hos komponenter i de nya växlarna.   

ERTMS är inte bara det andra stora problemet på Botniabanan, det är också en av värstingarna på 

Ådalsbanan. I och för sig är det enstaka stora händelser som står för merparten av merförseningen, 

men det är oroande att i stort sett alla fel indikeras med "felet försvann" hur ska man kunna 

förbättra systemet om inte vet orsaken till att problemen uppstår. Detta är extra viktigt då systemet 

är nytt och möjligheterna till förbättringar begränsas om felorsaker ej utreds.  

Det som är extra illavarslande är att man inte kan se någon tydlig förbättring under de 5 åren som 

analyserats, detta kan vara en indikation på att man ej genomfört tillräckliga tester för dessa system 

och komponenter innan implementering. Man bör genomföra en djupare granskning här, det är inte 

rimligt att en helt ny bana ska lida av så stora fel flera år efter implementering.   

Analysen ger också indikationer på att Ostkustbanan lider av följder orsakade av åldrande anläggning, 

ett exempel på detta är antalet fel på signalställverk (se tabell 9), flera av bandelarna har ställverk 

med inår på 60- och 70talet. Med tanke på att denna bana har störst trafikering så bör man nog 

reinvestera på detta område. Att man i snitt har fler än fyra urspårningar eller kollisioner årligen på 

Ostkustbanan känns mycket, vad görs för att undvika detta.    

I figur 2 och 3 ser man att kapacitetsbegränsningarna är medelstora på bandel 235 mellan Gävle och 

Sundsvall och att kapacitetsutnyttjandet för maxperioden är stort på BDL 232, 235 och merparten av 

434. Om man väger samma detta med trenden som kan tydas i figur 19, vilken indikerar att 

belastningen på banan kommer att öka, så är det mycket möjligt att man inom en snar framtid har 

stora kapacitetsbegränsningar på delar av sträckan. Det är viktigt att man tar höjd för detta när man 

planerar framtida underhåll, en ökande belastning i kombination lägre kapacitet gör det än svårare 

att hinna med underhållet.  

Flest driftstörningar på infrastrukturen orsakas av spårväxlar, felet försvann, plankorsningar, 

signalställverk, signaler, positioneringssystem och spår.  De anläggningar som förorsakar mest 

reparation och inställelsetid är kontaktledning, spår och tågledningssystem resp. signalställverk, 

kontaktledning och signal. Reaktionstiden är i genomsnitt 10 timmar och inkluderar tid för rep av 

urspårning. Inställelsetiden är kontraktsstyrd och varierar mellan 2 till 4 timmar (enligt intervjusvar). 

Totala antalet fel som inträffat årligen återspeglar de reparations- och inställningstider och varierart 

mellan åren, exempelvis kan antas att det inträffade allvarligare/större fel under 2012 än vad det 

gjorde övriga år. Sett till antalet är spårväxlar återkommande det klart största problemområdet,  
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Medeltiden att reparera, Mean time to repair (MTTR) respektive Medel ned tid, Mean down time 

(MDT) ), i genomsnitt 14 timmar har en relativt jämn fördselning över åren förutom att både MTTR 

och MDT sjunkit markant fram till 2013 och har sedan gått upp ca 3 timmar.  

4.6 Administration och organisationsproblematik 
Kombinationen av den stora komplexa organisationen Trafikverket och en mängd vinstdrivande, 

konkurrerande aktörer vilka är bundna eller kopplade till varandra via individuella avancerade avtal 

och kontrakt försvårar möjligheterna att få en sammanhängande bild av hur järnvägssystemet ser ut 

idag. Hela systemet består av ett virrvarr med olika mindre och större organisationer vilka har sina 

egna arbetsrutiner och sina egna intressen, det är komplexa relationer på olika nivåer både internt 

och externt vilket ytterligare försvårar samverkan med andra parter. Det finns flera exempel som 

visar hur denna situationen uppstår och varför detta medför problem, ett mycket bra sådant är 

Botniatågs trafikutövning på sträckan Sundsvall-Umeå: 

Alstom har tillverkat och sålt fordonen till AB Transitio (ABT) som i sin tur hyr ut fordonen till Norrtåg 

som utser Botniatåg som operatör, se figur 52. Fordonen underhålls av Euromaint i Umeå och Luleå. 

Ägardelningen är: 

 ABT ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.  

 Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länstrafikbolag och Landstingen i de 

fyra nordligaste länen 

 Botniatåg ägs av norska NSB 

 

Figur 48 Tåg- och ägarförhållanden för Tågkompaniets trafik [Juntti, U]. 
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Alla dessa led i och involverade aktörer gör det problematiskt att ha en övergripande 

underhållsstrategi. Detta försvåras ytterligare av de komplexa underhållsavtalen, Transitio ansvarar 

för tungt underhåll samt garantiärenden medan Tågkompaniet ansvarar för det lätta (trafiknära) 

underhållet. Det resulterar bland annat i långdragna processer om vem som bär ansvaret för fel som 

uppstått, vem som ska stå för reparationskostnader osv. Det blir väldigt svårt om inte omöjligt att 

optimera ett strategiskt underhåll när det ser ut på det här sättet. 

Figur 49 beskriver på ett övergripande sätt hur relationerna runt järnvägssystemet ser ut i dagsläget, 

samverkan mellan de olika parterna som indelas i banförvaltare (Trafikverket), trafikföretag, 

underhållsleverantörer och ban- och fordonsleverantörer styrs av regelverk, individuella avtal och 

diverse kontrakt.  

Det som inte framgår i figuren är den interna kommunikationen hos Trafikverket, vilken är minst sagt 

besynnerlig och många upplever att stor försämring har skett sedan driftledningen centraliserades till 

Gävle. Ett exempel på detta är att TLC i Ånge måste kontakta DL i Gävle för ärenden som gäller 

underhållsavdelningen en trappa upp i Ånge, sedan ska uppföljning av detta ärende gå tillbaka till DL 

i Gävle som ska föra detta vidare till TLC. Driftledningen i Gävle vilka ser sig själva som spindel i nätet 

med övergripande koll på anläggningsstatusen i ett mycket stort driftområde har begränsad tid. 

Resultatet av detta är att uppföljning och informationsutbyte tar lång tid och i vissa fall helt uteblir. 

För en utomstående känns detta som resursslöseri på hög nivå.  

När det gäller kontraktens utformning och omfattning så finns väldigt lite att tillägga då vi saknar 

information om dessa. TLC och driftledning har ingen aning om hur dessa ser ut i dagsläget vilket 

anses begränsa deras verksamhet samtidigt som det minskar möjligheterna att bidra till en 

förbättring.  

Avsaknad av incitament i kontrakten och avtalen minskar initiativet till nya innovationer, 

implementering, samverkan och utbyte av information. Man fokuserar istället på indrivning av viten 

när avvikelser från gällande avtal sker. Resultat från INNOTRACK visar att det kan ta upp till 10 år 

innan en ny produkt kan lanseras på järnvägsmarknaden.  
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Figur 49 Komplext järnvägssystem [Juntti, U] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som samtliga aktörer på sträckan verkar överens om är att det är för få tider för 

infrastrukturunderhåll och anledningen till detta ska bland annat bero på att man gynnas av olika 

utfall, godstrafiken vill att underhållet utförs dagtid och resandetrafiken vill att underhållet sker 

nattetid. Underhållsentreprenören är inte ensam om åsikten att tidsplaneringen är allt för stelbent, 

detta resulterar bland annat i att extra underhållstider planeras in för att säkerställa att tid finns. 

Dessa tider hade kunnat trafikeras av tåg i stället. 

Fördelarna är många om man lyckas utöka samverkan mellan alla dessa aktörer, man skulle få 

tillgång till en mycket stor kunskapsbank med en stor bredd av kompetens. Men för att lyckas med 

detta krävs att någon tar på sig ansvaret för samverkansprojektet, att man har tydliga mål och 

noggrant följer upp alla initierade delprojekt. 

 

4.7 Slutsatser 
Rapporten presenterar en överblick av dagsläget och utvecklingen de senaste åren, det 

sammanställda resultatet baseras till största delen på data levererad av Trafikverket och information 

inhämtad genom intervjuer och samtal med olika aktörer som finns representerade på banan.  

Den 64 mil långa sträckan omfattar 10 bandelar och en mängd olika parter, tre olika 

persontrafiksupphandlare, tre underhållsområden samt flera olika trafikoperatörer och 

underhållsföretag.  
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Samtliga aktörer som deltagit i intervjuer är rörande överens om att projektmålen i ePilot motsvarar 

den målbild man vill uppnå. Dessa är också överens om att det finns utrymme för förbättringar på 

underhållssidan och att dessa förbättringar krävs om man ska kunna nå dessa projektmål.  

Aktörerna efterlyser ökad samverkan, bättre kommunikation och återkoppling samt ett förbättrat 

informationsflöde, dvs. rätt information i rätt tid till rätt part. Flera av de som deltagit vid intervjuer 

nämner att dokumentation är undermålig och i vissa fall helt utebliven, man upplever att det blivit 

sämre med åren. 

Inför analys av hårda parametrar uppgifter om bana, tåg, driftstörningar etc. har insamlingen av data 

upplevts som både komplicerad och svår. Merparten av den information eller indata som analyserats 

i rapporten har levererats av Trafikverket i form av Excelfiler utkörda från respektive system. Man 

jobbar i flera olika system som ställer krav på kompetens för att få ut tillförlitlig information, detta i 

kombination med att beställningen gjorts under sommaren då många analytiker gått på semester har 

resulterat väntetider och svårigheter att kontrollera tillförlitligheten i data.  

Ett annat stort problem är att man över lag är väldigt restriktiva med vilken information man delar 

med sig av, detta gäller både Trafikverket och övriga parter på sträckan. Denna problematik kan 

härledas till rådande konkurrensutsättning, de vinstdrivande aktörerna på sträckan vill nog ogärna 

dela med sig av sina brister och svagheter, inte heller utvecklingen av underhållsteknik som kan 

gynna konkurrenter. 

Problembilden varierar mellan olika bandelar. Den långa järnvägssträckan har begränsat 

möjligheterna till djupare analys av de uppdagade problemen på respektive bana, det är mycket svårt 

att säga vilka problem som bör prioriteras utan ytterligare granskning.  Den totala merförseningen på 

sträckan i stort orsakas av enstaka händelser (ERTMS, spårväxlar, kontaktledning och olyckor), och 

att totalen återspeglas av fel orsakade av infrastruktur och olyckor.  

Flest driftstörningar på infrastrukturen orsakas av spårväxlar, felet försvann, plankorsningar, 

signalställverk, signaler, positioneringssystem och spår.  De anläggningar som förorsakar mest 

reparation och inställelsetid är kontaktledning, spår och tågledningssystem resp. signalställverk, 

kontaktledning och signal. Reaktionstiden är i genomsnitt 10 timmar och inkluderar tid för rep av 

urspårning. Inställelsetiden är kontraktsstyrd och varierar mellan 2 till 4 timmar (enligt intervjusvar). 

Totala antalet fel som inträffat årligen återspeglar de reparations- och inställningstider och varierar 

mellan åren, exempelvis kan antas att det inträffade allvarligare/större fel under 2012 än vad det 

gjorde övriga år. Sett till antalet är spårväxlar återkommande det klart största problemområdet.  

Medeltiden att reparera, Mean time to repair (MTTR) respektive Medel ned tid, Mean down time 

(MDT) ), är i genomsnitt 14 timmar och har en relativt jämn fördelning över åren, förutom att både 

MTTR och MDT sjunkit markant fram till 2013 och har sedan gått upp ca 3 timmar.  

För underhåll av både fordon och bana uppges att andelen avhjälpande underhåll ibland kan vara 

upp till 50 % av det totala underhållet. Det finns stor potential att förbättra underhållet genom 

samverkan, men för att uppnå detta måste man förbättra kommunikationen och sörja för en öppen 

dialog, samt ta små steg och sätta konkreta mål.  
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5 Förbättringsarbete baserat på dataanalys: ERTMS-projektet 
Detta kapitel beskriver ett konkret exempel på hur den typ utav nulägesanalys som denna rapport 

presenterar kan användas för att minska antalet driftpåverkande avvikelser i syfte att öka 

tillförlitligheten hos ett tekniskt system. Exemplet beskriver den arbetsprocess som följs inom 

ERTMS-projekt vid Trafikverket samt några resultat av både analys och förbättringsåtgärder som 

pågår. 

5.1 Inledning och omfattning  
ERTMS-projektet ansvarar för tillämpningen av signalsäkerhetssystemet ERTMS för svenska 

förhållanden samt för installation av ERTMS, inklusive modernisering av signalanläggning, inom 

svensk järnväg. Som en del av utvecklingsarbetet har projektet varit drivande i att implementera ett 

arbetssätt för driftsuppföljning och förbättring [Trafikverket 8].  

Signalsäkerhetssystemet ERTMS omfattar olika delsystem, både ombord- och marksystem. I det 

projekt som bedrivs inom Trafikverket ingår enbart ETCS mark. Detta omfattar följande delar av 

signalanläggningen: signalställverk, radio block center (RBC), utdelar och baliser. Andra delsystem, 

exempelvis IP-nätet/GEMINI, GSM-R och ETCS ombordsystem utvecklas inom andra projekt. 

Tågledningssystem är också utanför projektet. 

I de tidigare kapitlen i rapporten näms Botniabanan och Ådalsbanan, vilka utgör två av projektets 

pilotbanor. Botniabanan togs i drift med ERTMS i augusti 2010 och Ådalsbanan i januari 2012. Innan 

dessa datum hade banorna begränsad trafik. Att banorna utgör pilotbanor innebär att de har använts 

för erfarenhetsdrift för att testa och validera det nya systemet. Detta har skett kontinuerligt sedan 

driftsättningsdatum. Under 2017 fick Botnia- och Ådalsbanan ett tillsvidaregodkännande från 

Transportstyrelsen.  

5.2 Process för att förbättra tillförlitlighet  
ERTMS-projektet har utvecklat en process för att bedöma, utvärdera och förbättra tillförlitligheten 

under produktutvecklingen. Processen illustreras i Figur 50 [Trafikverket 9]. Två typer av ingångsdata 

används. Den första typen av data är olika kravställande dokument för systemet. Den andra typen av 

data är driftdata från olika källor av samma slag som har analyserats i tidigare kapitel av denna 

rapport.  
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Figur 50 Process för tillförlitlighetsförbättring av ERTMS-systemet [Trafikverket 9] 

Data från driftuppföljningen analyseras och de kategorier av fel som har störst behov av förbättring 

väljs ut. Djupare utredningar görs för att identifiera åtgärder i syfte att åtgärda orsakerna till dessa 

fel. Dessa åtgärder implementeras efter beslut och därefter startas processen om från början och nya 

förbättringsområden identifieras [Trafikverket 9]. 

Driftsanalysen genomförs på en daglig basis. Resultatet från arbetet presenteras i en intern 

månadsrapport samt i en extern rapport som publiceras två gånger per år. 

Som jämförelseobjekt för mätningarna görs samma mätningar för ATC-banor som ingår i det 

transeuropeiska trafiknätets kärnnätverk (TEN-T Core Network). Anledningen till att välja dessa ATC-

banor är att exkludera ATC-banor med lägre prioritet avseende underhåll och reinvestering för att 

därmed säkerställa en så objektiv jämförelse som möjligt mellan systemen. ERTMS-banor som ingår i  

det transeuropeiska trafiknätets kärnnätverk är Botniabanan, Ådalsbanan och Haparandabanan. Att 

inkludera ett större urval för analys ger bättre möjligheter att generalisera resultatet. 

5.3 Resultat av analys 

Resultat och analyser från 2014 t.o.m. 2017 presenteras i Figur 51 och 52. Hela stapeln visar samtliga 

fel inom signalanläggningen, medan de blåmarkerade delarna visar de fel som kan härledas till de 

komponenter som ingår i ETCS-mark. Fler resultat kan ses i årsrapporten för tillförlitligheten för 

ERTMS[Trafikverket 10]. 

 

Figur 51. Statistik för summa fel baserat på bankm för respektive år och signalanläggningar[Trafikverket 10].  
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Figur 52. Förseningsminuter per tågkm för signalanläggningar[Trafikverket 10]. 

Dataanalysen omfattar samtliga fel som uppstått någonstans inom signalanläggningen, samt alla 

förseningsminuter som dessa fel ger upphov till (i form av merförsening). Med hela 

signalanläggningen menas komponenterna signalställverk (inklusive utdelar), RBC, balis, signal, 

spårledning/positioneringssystem, tavla, plankorsning eller tågledningssystem. Därmed har 

signalanläggningens samtliga komponenter, inte bara de som ingår i ETCS-mark, inkluderats. 

Anledningen till detta är att säkerställa att inga fel relaterade till signalsystemet tappas bort på grund 

av felklassning. T.ex. händer det att ett fel på en utdel kan klassas som ett spårledningsfel, även om 

utdelar tillhör signalställverken.  

Det totala antalet fel divideras dels med antalet bankilometer och dels med antalet logiska objekt, 

medan det totala antalet förseningsminuter divideras med antalet framförda tågkilometer. Det 

förstnämnda måttet är relevant ur ett underhållsperspektiv eftersom det visar hur mycket underhåll 

som krävs per anläggningsmassa. Antalet fel per logiska objekt visar fel utslaget på grad av 

komplexitet på banan. Det sistnämnda måttet, förseningsminuter per tågkm, är relevant ur ett 

trafikeringsperspektiv eftersom det visar hur mycket trafikstörning som sker i förhållande till 

trafikeringsmängd. MBRTkm har inte valts som mått då signalsystemet, som är ett elektronikbaserat 

system, inte påverkas av hur mycket vikt som framförs (till skillnad från t ex spåret där framförda ton 

är direkt korrelerad till spårets nedbrytning). MBRTkm är således inte ett relevant mått för ERTMS-

systemets drifttid.  

Vid en järmförelse ses att antal fel per bankm för ERTMS-banor är en fjärdedel av mängden för ATC-

banor, dessutom är störande fel per bankm för ERTMS-banor en sjättedel av mängden för ATC-banor. 

Förseningsminuter per tågkm för ERTMS-banor är hälften så mycket som för ATC-banor.   

Resultatet visar att Core Network ERTMS-banor har lägre antal fel per bankm och förseningsminuter 

per tågkm än Core Network ATC-banor. Resultatet visar också en minskande trend för ERTMS-banor 

sedan 2015 för både antal fel och förseningsminuter. Trenden för ERTMS-banorna indikerar att 

arbetet med driftuppföljning leder till i både färre fel och förseningsminuter.  

5.3.1 Påverkningsgrad i driften orsakad av centraliserad arkitektur 

I samband med installation av ERTMS så görs också den svenska ställverksarkitekturen om från 

decentraliserade till centraliserade ställverk. Detta innebär att ett och samma ställverk styr större 

områden innehållande fler driftplatser än tidigare. En sådan arkitektur kräver ökad redundans då 

varje fel riskerar att få större påverkan. För att säkerställa tillräckligt hög redundans görs 

driftuppföljning på hur mycket trafikal påverkan som varje fel får. Detta görs genom måtten ”Antal 

förseningsminuter per fel” samt ”Antal försenade tåg per fel”. 
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Figur 53. Förseningsminuter och antal försenade tåg per störande fel [Trafikverket 10]. 

Figur 53 visar att ERTMS-banor har haft mindre förseningsminuter per fel och mindre försenade tåg 

per fel än ATC-banor. Undantaget är förseningsminuter per fel under2015 som var högre. 

Anledningen till detta var ett fel i mjukvaran som upptäcktes och löstes under 2016. Detta innebär 

att samma fel inte kan inträffa igen. Under 2017 var förseningsminuter per fel 40 % mindre för 

ERTMS-banor än för ATC-banor. I elnighet med beskriven förbättringsprocess (Figur 50) så pågår 

kontinuerligt arbete för att minska detta ännu mer. 

5.3.2 Uppföljning av systemets utveckling över tid 

En historisk analys visar att felen har minskat kontinuerligt. Detta är en naturlig utvecklingskurva när 

man arbetar med systemutveckling med hjälp av kontinuerlig driftsuppföljning. När man utvecklar ett 

nytt system finns alltid fel som beror på fel inom utvecklingsprocessen, dessa kallas systematiska fel. 

Ett exempel på ett systematiskt fel är det mjukvarufel som gav upphov till störningar under 2015, 

men upptäcktes och löstes under 2016. Ju fler systematiska fel som åtgärdas desto högre blir 

systemets tillförlitlighet. För att möjliggöra trafikering som är säkrare, stabilare och med högre 

funktionalitet utvecklas mjukvaran i ställverken, i detta fall ställverk M95, löpande. Hittills har 11 

mjukvarureleaser tagits fram för ERTMS på Botnia- och Ådalsbanorna. För banor med ATC och M95 

ställverk, är antalet mjukvarureleaser hittills 15 stycken. Figur 54 visar de största releaserna för 

Ådalsbanan och Botniabanan. Det visar en tydlig minskning av antal fel per release. 
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Figur 54 ERTMS system [Morant A] [Trafikverket 10]. 

5.3.3 Jämförelse mellan symptom och verkligt fel 

LUPP och 0felia är två av de viktigaste datakällorna för den analys som ERTMS-projektet genomför. 

Viktigt att poängtera är att 0felia är en ärendehanteringsdatabas för entreprenörernas felhantering, 

dvs dess primära syfte är inte att tillhandahålla driftstatistik. LUPP hämtar data från 0felia, BASUN 

och tidtabellsdatabas. 

Parametrarna ”orsakskod” och ”felorsak” som tas ut från dessa system definierar symptom av fel. 

Det vill säga, driftteknikerns bedömning av var felet uppstått, vilket inte alltid är det samma som var 

felet egentligen uppstått. Parametern ”verkligt fel” indikerar var felet faktiskt uppstod [Morant, A].  

Systematiska fel, dvs fel i mjukvaran, åtgärdas oftast inte av entreprenören utan avhjälps istället i 

systemutvecklingsprocessen genom ändring i mjukvaran. Eftersom det är entreprenörernas 

ärendehantering som loggas i 0felia, och entreprenören inte avhjälper de systematiska felen så 

loggas dessa oftast som ”felet försvann” i 0felia. Detta betyder att felen hanteras av andra instanser 

än entreprenören i fält vilket inte fångas upp av databasen.  

 

Figur 55. Antal fel per bankm för verkliga fel som är på signal och för felhändelser som har symtom signal, men klassade 
som inget fel. [Trafikverket 10]. 

Figur 55 visar hur många fel per bankm skulle vara för både ATC och ERTMS Core network banor om 

alla fel klassade som symptom ”signal” med verkligt fel klassat som ”felet försvann”, verkligen skulle 

vara signalfel (i grå). Figuren visar en tydlig minskande trend för antal avvikelser (summa av verklig fel 

och symtom som var signalrelaterade) för ERTMS-banor från 2014. För ATC-banor syns ingen trend. 

5.4 Förbättringar  
I det kontinuerliga förbättringsarbetet som ERTMS-projekt genomför har ett antal 

förbättringsmöjligheter identifieras utifrån resultatet av de olika analyserna (för mer information se 

rapport [Trafikverket 10]). Några av förbättringsmöjligheterna är:  

0

1000

2000

3000

4000

5000

2014 2015 2016 2017

A
n

ta
l 

fe
l/

10
0

0
b

a
n

k
m

 

Antal fel baserat på bankm (2014 t.o.m. 2017) 

Verkligt fel; signalanläggning Symtom signalanläggning; inget fel

Vänster kolumn: Core Network ATC-banor 
Höger kolumn: Core Network ERTMS-banor  



 Dokumentnr 

eP20-204-2017-Projektrapport 
Projekttitel 
Nulägesanalys Uppsala-Umeå 

Författare 

Andreas Vallon, Anton Ljunggren, LTU, 
Amparo Morant, Trafikverket 

Datum 

2017-10-16  
2018-03-23 

Spridning 

ePilot2.0 

Godkänt av 

Peter Söderholm, Trafikverket 
Godk. Datum 
2017-10-18 v. 1.0, 2018-03-23 v. 2.0 

Sida 
84  

 

 

 Datakvaliteten från LUPP-data behöver förbättras (både felrapportering via 0Felia och 
datainnehåll) för att kunna göra djupare analyser. Olika processer pågår inom 
Trafikverket för att förbättra det, till exempel GUS-projektet (Gemensamt 
underhållsstöd). 

 Utdelar orsakar en stor del av felrapporteringarna. Ett samarbete pågår med leverantör 
för att öka robustheten på dessa. 

 Antal balisfel är högre än förväntat. En utredning genomfördes och fann att det var en 
modell av balis med lägre kvalitet än förväntad. De baliser med lägre funktionssäkerhet 
ska kontrolleras och bytas ut. 

 Åska utgör ett problem för elektroniska system. Arbete pågår för att hitta förbättringar 
för de styrande dokument inom Trafikverket som kravställer hur signalsystemet ska 
skyddas mot elektriska störningar. 

 Ett övervakningssystem skulle innebära en förbättring av systemets tillförlitlighet. Ett 
pilotprojekt för detta ska implementeras på Ådalsbanan under 2019. 

5.5 Slutsatser från ERTMS-projektet 
Tillvägagångssättet inom ERTMS-projekt ger konkreta exempel på hur driftsuppföljning genom analys 

av driftdata kan bidra till att förbättra ett systems tillförlitlighet.   

Alla resultat från tillförlitlighetsanalyser indikerar att ERTMS förbättras kontinuerligt. Analyser är ett 

viktigt verktyg för fortsatt förbättring och underlättar identifieringen av förbättringsbehov.  

ERTMS systemet har uppnått en högre stabilitet över utvecklingsperioden och är nu ett moget 

system med svenskt typgodkännande (TGM) sedan 2017. Även ATC som system nådde fram till ett 

typgodkännande (TGM) under 2017. Inom ATC har man dock inte arbetat enligt samma process med 

kontinuerliga förbättringar baserade på driftsuppföljning, vilket torde vara en bidragande orsak till 

den betydligt högre felfrekvensen inom ATC-systemet.  

ERTMS systemet kommer även fortsättningsvis att utvecklas med hjälp av driftsdata för att nå en 

ännu bättre tillförlitlighet i framtiden. 
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1 Sammendrag  
Delprosjektet "ePilot 213 - Implementering av tillståndsövervakning av baneöverbygnad på strakan 
Kiruna-Narvik (IMPKiNa)” har hatt som målsetting å teste og vurdere en mobil måleutrustning på 
jernbanestrekningen Riksgränsen-Narvik.  

I delprosjektet er det utført målinger av Ofotbanens overbygning med den mobile måleutrustningen 
Track-Logger”. Track-Logger har vært montert på en vogn i et av LKABs malmtog som har trafikkert på 
strekningen Kiruna - Narvik. Målingene er utført i perioden 02.05.2019 – 23.10.2019 sammen 
foreligger det måledata fra drøyt 100 enkeltreiser i denne perioden.   

Måledata fra 15 enkeltreiser mellom 30.09.2019 – 23.10.2019, for et utvalgt sporavsnitt mellom 
Søsterbekk og Haugfjell, er i dette delprosjektet analysert og har blitt sammenlignet med 
konvensjonelle målevognskjøringer som er utført i Bane NORs egen regi med målevognen ROGER 
1000. 

Delprosjektet har vist at Track-Logger gir både konsistente og repeterbare målinger av parametere 
som f.eks. vindskjevhet/ skevning, vertikal geometri/ rälsförhöjning samt av korrugerte skinnehoder. 
Man konkluderer dermed med at systemet har generert svært lovende resultater.  

En mobil utrustning som Track-Logger har etter prosjektets vurdering et betydelig potensial, og vil 
kunne være et godt supplement til ordinære målevognskjøringer. Man vurderer også at en mobil 
måleutrustning av typen Track-Logger på sikt kan bidra til et mer kostnadseffektivt vedlikehold av 
jernbanen. Dog fins det visse utfordringer med meterangivelser samt det å kunne måle lange sporfeil 
på grunn av den lave hastigheten til togmateriell som opererer på Ofotbanen.      

Delprosjektet har vært gjennomført i perioden 01.02.2019 - 15.12.2019, og har vært et samarbeid 
mellom Luleå tekniske universitet (ePilot), Bane NOR, LKAB, Damill AB og Norut Narvik. 

Delprosjektet vil takke ePilot for deres finansielle støtte som muliggjort gjennomføringen av dette 
arbeidet.  

Videre vil delprosjektet særskilt takke følende personer som har medvirket med sin kompetanse og 
kunnskaper i dette arbeide: 

• Roar Andreassen, NORUT Narvik 
• Johan Svanberg, Bane NOR 
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2 Innledning 
For prosjektet ePilot gjelder at: «Syftet med ePilot er att skapa förutsättningar för innovation och 
implementering av innovationer i järnvägsbranschen genom samverkan». «Track-Logger» er en del av 
tilstandskartleggingsmetodene i ePilot. 

Denne delprosjektrapporten beskriver det mobile målesystemet Track-Logger som har blitt montert 
på en malmvogn i et av LKABs malmtog, samt resultater fra gjennomførte målinger og analyser for 
tilstandsovervåkning av jernbanen mellom Kiruna og Narvik. Analysene er basert på 15 Track-Logger-
målinger av Ofotbanen som er utført i perioden 30.09.2019 og 23.10.2019. Måledata fra det mobile 
målesystemet er sammenlignet med Bane NORs målinger med målevognen ROGER 1000 som er utført 
13.05.2019 og 10.09.2019.    

I dette delprosjektet har følgende aktiviteter omfattet: 

• Installasjon og vurdering av mobilt og kjøretøysbasert måleteknikk (Track-Logger) for 
tilstandsbasert overvåkning av jernbaneinfrastruktur fra ordinær togtrafikk via LKABs 
malmtog). Arbeidet inkluderer analyser og sluttrapport. 

• Identifisere og beskrive virksomhetens (dvs. Bane NORs) krav på ønskede analyse av 
måledata 

• Sammenligne resultat fra mobil/ kjøretøysbasert måleteknikk med eksisterende data hos 
Bane NOR.  

• Vurdering av hvordan måledata kan anvendes som beslutningsunderlag og hvordan den i 
så fall skal leveres. 

2.1 Bakgrunn 
Den 172 km lange jernbanen mellom Kiruna og Narvik ble bygget for at den svenske jernmalm-
produsenten LKAB skulle kunne frakte fra jernmalm fra gruvene i Nord-Sverige til den isfrie havnen i 
Narvik. Den svenske delen av jernbanen, fra Kiruna til Riksgränsen, kalles for Malmbanan, mens den 
norske delen av banen, fra Riksgränsen til Narvik, kalles for Ofotbanen. Jernbanen ble åpnet for 
transport i 1902.  

Den dominerende trafikken på jernbanen har siden åpning vært dominert av jernmalmtransport. Årlig 
blir det transportert ca. 23 mill. tonn jernmalmprodukter på jernbanen. I dag er det to svenske aktører 
som skiper ut malm fra Narvik, disse er LKAB og Kaunis Iron. I tillegg er det flere daglige avganger med 
godstog og passasjertog til og fra Narvik.  

LKABs malmtog, består av 2 lokomotiver og 68 vogner. De lengste togsettene er 750 m lange og har i 
med fullastede vogner med aksellaster opp mot 32,5 tonn (STAX 32,5). 

Ofotbanen, dvs. strekningen fra Bjørnfjell til Narvik, er om lag 43 km lang. Store deler av banetraseen 
er bygget i et kupert fjellterreng noe som innebærer at over 50 % av banen består av kurver med R < 
500 m. Banens krevende kurvatur, og de store toglastene innebærer at slitasjen på jernbanens over- 
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og underbygning er betydelig. Ifølge Bane NOR ligger de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene av 
Ofotbanen på 100 mill. kroner (eller 2,8 mill. NOK per km).   

Befaring og tilstandskontroller av faste jernbaneanlegg gjennomføres i dag både på den svenske og 
norske siden i stor grad av vedelikeholdsentreprenører innom forutbestemte intervaller. Målingene 
skjer 2-3 ganger om året med Bane NORs egen målevogn ROGER 1000, disse suppleres med manuelle 
inspeksjoner og målinger i felt.  

Hyppigere tilstandskontroller, med f.eks. en mobil utrustning som er påmontert et malmtog i 
rutegående trafikk, vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag, og resultatene skulle gradvis kunne 
bygge opp en erfaringsdatabase, siden det er befarings-, måledata og tog-kjøringsstatistikk som ligger 
til grunn for de fleste bestillinger av re-investeringer. Disse måledata kan videre anvendes for å studere 
nedbrytningen av banens over- og underbygning samt effekten av gjennomførte tiltak, både på kort 
og lang sikt.  

Ved å installere måleutrustningen på et malmtog vil man kunne utføre kontinuerlige målinger, hele 
året, og under alle klimaforhold. Sammenlignet med konvensjonelle målevognskjøringer med ROGER 
1000 vil målingene dessuten kunne utføres mer rasjonelt, og til langt lavere kostnader. Med en mobil 
måleutrustning vil en dessuten kunne gjennomføre målinger med et togmateriell og med en aksellast 
likt med den dominerende trafikken på Ofotbanen, dvs. malmtog med aksellaster opp mot 32,5 (325 
kN). 

En stor del av måleutrustningen i ROGER 1000 er basert på laseroptikk, noe som innebærer at det ikke 
kan gjennomføres målinger i perioder med mye snø/ is i sporet. ROGER 1000 har videre en aksellast 
på 15 tonn (150 kN), noe som kun er halvparten av aksellasten LKABs ordinære malmtog som operer 
på Ofotbanen.   

En annen fordel med å overvåke banens tilstand med rutegående togmateriell, er at tiden for 
vedlikeholdsbefaring ikke tar kapasitet fra banen, samtidig som at tilstandskontrollen skjer i belastet 
spor.   

Det er derfor interessant å teste ulike kjøretøysbaserte måleteknikker for kontinuerlig 
tilstandsbedømming av jernbaneinfrastrukturen som utvikles av bransjen som i dette tilfelle Damills 
mobile måleutrustning «Track-Logger».   

Dagens versjon av Damills Track-Logger er 3. generasjon siden den mobile måleutrustningen ble   
utviklet tilbake i 2006. I tidligere prosjekter har Track-Loggeren blitt testet med SJs passasjertog på 
strekningen Luleå – Stockholm samt på strekningen Kiruna – Riksgränsen. Data fra disse målinger er 
sammenlignet med data fra Trafikkverkets målevogner som er gjort av de samme banestrekningene.   

Dette delprosjektet har hatt følgende prosjektsammensetning: 

o Rune Nilsen, Norut Narvik - Delprosjektleder 

o Dan Larsson, Damill AB - Prosjektpart 
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o Bjørn Gunnar Larsen, Bane NOR - Prosjektpart 

o Robert Pallari, LKAB - Prosjektpart 

o Ulla Juntti (ePilot), Veronica Jägare, Ramin Karin, Luleå tekniska universitet (LTU) - Prosjektpart 

2.2 Mål 
Målet med dette delprosjektet har vært å teste samt vurdere om mobile autonome sensorer kan 
anvendes for tilstandsovervåkning på Malmbanen/ Ofotbanen.  

Delprosjektet har undersøkt følgende momenter i tilstands- og vedlikeholdsgrunnlaget:  

o Måleteknikk for tilstandsovervåkning – Mobil måleutrustning/-sensorer for overvåkning av 
jernbaneinfrastruktur (fortrinnsvis baneoverbygning). 

o Sammenligning av måledata fra mobil utrustning med måledata fra konvensjonelle 
målevogner   

o Måling i belastet spor samt sammenligninger av hvordan sporet påvirkes ulike aksellaster dvs. 
om dagens tilstandskontroll og vedlikehold er gode nok for å kunne bestemme rett tid for 
vedlikehold samt korrekte vedlikeholdstiltak.  

o Vurdere om målingene kan gi tidlig varsler om feilutvikling slik at tiltak planlegges som 
forebyggende istedenfor nødvendig.  

o Data vurderes om hvorvidt de kan fungere som beslutningsunderlag og hvordan det i så fall 
skal leveres. 
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3 Metoder 
Den mobile måleutrustningen - Track-Logger - har vært montert på malmvogn nr. 5054 i LKABs STAX 
32,5 Provtåg. I prosjektperioden dette toget gjennomført daglige kjøringer med opptil 32,5 tonn 
aksellast (STAX 32,5) mellom Kiruna og Narvik. Dette innebærer at utrustningen har gjennomført 
målinger på Ofotbanen med reelle aksellaster, og under de samme driftsforhold som den ordinære 
togtransporten på banestrekningen Kiruna-Narvik.  

Track-Loggeren har ikke medført endringer på toget annet enn at den har vært festet til en av 
malmvognene i toget. Dette har medført at bytte av datalagringsenhet (minnekort) og strømforsyning 
(batteri) måtte gjøres jevnlig når toget har vært i Narvik ifm. lossing..  

Track-Logger ble installert våren 2019. Første målekjøring ble gjennomført 2019.05.24, og systemet 
har gjennomført målinger frem til 2019.10.23 da utrustningen ble demontert. Det foreligger nå et 
drøyt 100 målinger fra denne perioden. Etter en oppdatering av systemet 2019.09.30 har ca. 25 reiser 
blitt målt hvorav 15 målefiler har blitt levert videre til etter-analyser (9 reiser med tomme vogner mot 
Kiruna, og 6 reiser med lastede vogner mot Narvik). Disse senere reiser har blitt prioritert i prosjektets 
analyser da de inneholder en forbedret målekvalitet og dessuten har fått installert gyrometer-funksjon 
som måler både overhøyde/ rälsförhöjning og vindskjevhet/ skevningsfel. 

Måledatene, og sammenligninger med måledata fra ROGER 1000, er analysert vha. dataanalyse-
programmet ”Track-Logger 2 – Trendfönster TL-CSV-v.1.21.01.vi” som er utviklet av Damill AB samt 
vha. dataverktøyene Excel og Mathcad.   
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4 Gjennomførte aktiviteter 

4.1 Valg av måleparametere 
Store mengder data fra Ofotbanen har blitt samlet inn og levert til Damill, Bane NOR og Norut for 
analyser og sammenligninger. 

Måledataene omfatter følgende parametere, se Figur 4-1:  

• Høydeakselerasjon for venstre og høyre skinne/ räl 
• Høydeposisjon for venstre og høyre skinne/ räl 
• Lateral akselerasjon for aksel 
• Lateral posisjon for aksel   
• Skinneoverhøyde/ Rälsförhöjning (kun gyrometer) 
• Vindskjevhet/ Skevning 
• Kjøretøyshastighet 

En dårlig baneunderbygning, dvs. banekroppen, oppdages normalt via sporgeometrimålinger som 
f.eks. vindskjevhet/ skevning. 

 

Figur 4-1 Feil-moder sporgeometri. Ref. Trafikverket. 
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4.2 Bane NORs beskrivelse av hvordan data bør/ må utformes for 

beslutningsunderlag 
Bane NOR måler som nevnt en rekke parametere for sporgeometri på Ofotbanen med målevogna 
ROGER 1000. Disse målingene gir de offisielle og autoriserte måledata som ligger til grunn for 
vedlikeholdstiltak. Begrensningene som ligger i målevogna (lavt antall måleturer, avhengighet av 
barmark) tilsier at Bane NOR kan få verdifull informasjon fra andre målesystemer så som Track-logger.  

Forutsetningene for hvordan Bane NOR skal bruke data som beslutningsgrunnlag er at følgende 
forhold kan sikres: 

• Måledata kan synkroniseres til eksakt posisjon vha. trasedata (horisontalgeometri). 
• Måledata kan konverteres til samme SI enhet som blir benyttet av Teknisk regelverk. 
• Måledata kan settes opp mot grenseverdier i Teknisk regelverk. 
• At et større antall målinger kan akkumuleres slik at de kan validere hverandre, og til å estimere 

trender/ utvikling/ nedbrytning som kan gi grunnlag for beslutning om vedlikehold eller å 
forutse vedlikeholdsbehov. 

4.3 Valgt sporavsnitt for analyse av måledata 
Spormålingene fra hver kjøring har generert betydelige datamengder. For å begrense omfanget av 
analysene i evalueringsprosjektet, ble det i samråd med Bane NOR besluttet at analysene skulle 
avgrenses til å omfatte et to km langt sporavsnitt på Ofotbanen fra km. 35.500 til km. 37.500, se Figur 
4-1. Sporavsnittet ligger mellom Søsterbekk og Haugfjell. På denne strekningen fins det bl.a. to 
betongbruer samt et 300 m langt snøoverbygg ved den østre enden av sporavsnittet. Det valgte 
sporavsnittet består dessuten av en rekke krappe kurver ned mot R 300 meter. Ved km. 37.020 finnes 
også Bane NORs målestasjon på Haugfjell.    
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Figur 4-1 Utvalgt sporavsnitt på Ofotbanen fra Km. 35.500 til Km. 37.500. Ref. Bane NORs Banekart. 

Det er opplyst fra Bane NOR at denne delen av Ofotbanen hadde en skinne-slipekampanje den 9. 
oktober. Dette innebærer at man har måledata fra både før og etter at skinnene ble slipt. I anledning 
denne målevognskjøringen er det også utført ruhets-målinger av skinnetopp.  
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5 Målesystemer 

5.1 Beskrivelse av mobil måleutrustning “Track-Logger” 
Den mobile måleutrustningen - Track-Logger - er utviklet av Damill AB, og er nå inne i sin 3. generasjon. 
Den første modellen ble tilvirket tilbake i 2006. 

Som vist i Figur 5-1 består systemet i dag av en miniatyrdatamaskin med målekort. Datamaskinen er 
innebygd i en fukt-, kulde- og vibrasjonsbestandig boks som kan plasseres ombord i valgfritt kjøretøy. 
Datamaskinen er programmert for å kunne avlese og strømma data til en harddisk fra alle tilkoblede 
givere. Målefrekvensen kan settes så høyt som 50 kHz, men for å få håndterbare datamengder er den 
i dag redusert til drøyt 1kHz, og da rekker minnet til ca. 4 døgn kontinuerlig måling. Utrustningen kan 
ha strømforsyning med både 230VAC eller 12VDC (batteridrift). Til utrustningen kobles normalt 3 stk. 
akselerometre, 1 stk. gyrometer og 1 stk. GPS-mottager. Giverne monteres iht. Figur 5-1. I dag blir det 
ikke gjort analyser i selve loggerenheten. All innsamlet data fraktes til kontor for etter-analyser. 
Normalt kan resultater fra 1 dags måling presenteres påfølgende dag. Fra akselerometer og gyrometer 
beregnes i første rekke høyde-, side- og vindskjevhet (skevningsfel), men også vibrasjoner pga. 
eksempelvis korrugerte skinner og systemet ser dessuten punktskader samt nedvalsede 
isolasjonsskjøter, sluresår, slitte kryss-spisser. GPS-posisjonen oversettes i analysene automatisk til 
spor-kilometer for å forenkle trender og sammenligninger mellom ulike målekjøringer.   

 
Figur 5-1 Prinsipiell oppbygning av Track-Logger. 
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Ved hjelp av akselerometrene og gyrometre registreres posisjonsendringer i utvalgte hjulpar. Dette 
skaper muligheter å studere bevegelsen til det enkelte hjul, og oppdage avvik i både høyde- og 
sideposisjon. Via disse sensorene og måleparametere kan det registreres skinneskader som spor og 
bølger (RoV), dårlige isolerskjøter, dårlig baneunderbygning, slitte sporvekselkryss og -tunger. Disse 
skadene/ defektene lokaliseres med forholdsvis god meterpresisjon vha. GPS. I områder hvor man ikke 
har GPS signaler, eksempelvis i tunneler, detekteres uregelmessigheter og lokasjon vha. algoritmer 
basert på det rullende materiells kjørehastighet.    

5.1.1 Målinger med Track-Logger 
Damill AB har i dette delprosjektet tilpasses sin egenutviklede måleutrustning til å fungere i 
kontinuerlig drift monter på en av LKABs malmvogner lastet med størst tillatte aksellast (STAX) 32,5 
tonn med hastigheter i området 40-70 km/h. Målesensorer og sensorplassering har blitt valgt slik at 
de skal kunne gi informasjon som kan komplettere Bane NORs ROGER 1000 data, og hvor måledata 
skal kunne sammenlignes med data som i dag lagres i Ban NORs system.  

Totalt har systemet i dette delprosjekt målt drøyt 100 enkeltreiser med montasje ombord i LKABs 
malmvogn nr. 5054. Efter oppdatering av systemet den 30.09.2019 har ca. 25 reiser blitt målt hvorav 
15 stk. har blitt levert videre til analyser (9 reiser med tomme vogner mot Kiruna og 6 reiser med 
lastede vogner mot Narvik). Disse senere kjøringer har blitt prioritert i delprosjektets analyser da de 
inneholder en forbedret målekvalitet og har en gyrometerfunksjon som måler både overhøyde og 
vindskjevhet.   

5.1.2 Montasje av måleutrustning  
Måleutrustningen ble montert på aksel 2 i malmvogn nr. 5054 i LKABs STAX 32,5 Provtåg, se Figur 5-2.  

  
Figur 5-2 Montasje av Track-Logger på LKABs malmvogn for å kunne utføre målinger på strekningen Kiruna – Narvik.  
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5.1.3 Damills visningsverktøy 
For å kunne teste nye algoritmer for posisjonering og høydebestemmelser har Damill også utviklet et 
eget visningsverktøy " Track-Logger 2 – Trendfönster TL-CSV-v.1.21.01.vi”. Dette verktøyet generer 
grafer over utvalgte sporavsnitt fra flere valgfrie målekjøringer og hvor det går å veksle mellom alle 
tilgjengelige måleparametere. Verktøyet har er linket til fly/satellittfotos slik at hver spormeter kan 
studeres i detalj. Valgbare måleparametere er: 

• Høydeakselerasjon for venstre og høyre skinne/ räl 
• Vertikalposisjon/ Höjdläge for venstre og høyre skinne/ räl 
• Lateral akselerasjon for aksel 
• Lateral posisjon for aksel  
• Skinne overhøyde/ Rälsförhöjning (gyrometer) 
• Vindskjevhet/ Skevning 
• Kjørehastighet/ Fordonshastighet 

5.1.4 Måling – beregning og leveranse  
Når målesystemet er i drift lagres måledata internt i en lagringsenhet som er sammenkoblet med 
måledatamaskinen. Det er innsamlet måledata fra et tog i forbindelse med 15 kjøringer på stekningen 
Kiruna-Narvik. Lagringsenheten har blitt hentet fra toget hver uke når LKAB STAX 32,5 Provtåg har 
befunnet seg i Narvik for lossing. Rutiner har blitt utviklet i samråd med LKABs jernbane-personell slik 
at innsamling av måledata har skjedd på en sikker og rask måte uten at dette har påvirker togenes 
rutetabell. Etter henting av måledata har dataene blitt nedlastet til en analyse-PC hvor GPS-
posisjonering har blitt oversatt til sporkilometer, og der signalene har blitt konvertert til ønskede 
sporparametere. Innkommende måleverdier har blitt lagret med ca. 3 cm intervaller i sporet, deretter 
har de blitt omregnet til en meteroppløsning for å begrense datamengdene.   

5.1.5 Målesystemets funksjonalitet under testen 
I dette delprosjektet har Track-Logger blitt testet og vurdert gjennom målinger som er utført ved at 
måleutrustningen har vært montert på et rutegående malmtog. Utrustningen har således ikke vært 
tilkoblet togets elektrisitets og styringssystemer. Track-Loggeres strømforsyning har derfor bestått av 
batteri. Både batteri og datalagringsenhet (minnekort) har måtte blitt byttet regelmessig mens toget 
har vært i Narvik i forbindelse med lossing. I følge Damill så har Track-Logger muligheter til tilkobling 
til 230VAC. Imidlertid har manuell innhenting av måledata fra datalagringsenheten vist seg å være noe 
tidkrevende. En videreutvikling av Track-Loggeren bør derfor bestå i å utvikle en eller annen form for 
automatisk overføring av måledata.    

Track-Logger beregner spormeter ut fra GPS-posisjoner, men på Ofotbanen kan disse ikke bestemmes 
overalt pga. tuneller, snøoverbygg og bratte fjell. De GPS-baserte spormeter-tallene er derfor heller 
ikke helt presise fra kjøring til kjøring.  



 Dokumentnr 
eP20-213-2017-
IMPKiNa 

Projekttitel 
Implementering av tillståndsövervakning for 
baneöverbyggnad på sträckan Kiruna-Narvik 
(IMPKiNa) 

Författare 
Rune Nilsen, Norut Narvik 

Datum 
2020-01-22 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-04 

Sida 
14 (28) 

 
Montasje sensorer/ givare og måleutrustning har stort sett fungert bra under hele den totale 
måletiden fra mai til oktober 2019. Totalt har systemet i dette prosjektet målt drøyt 100 enkeltreiser, 
man kan dermed konkludere med at Track-Logger har fungert tilfredsstillende.   

5.2 Bane NORs målevogn ROGER 1000 
Track-Logger målingene av Ofotbanen er sammenlignet med Bane NORs målevogn ROGER 1000 
(ROGER = Rilievo Ottico Geometrica Rotale). Målevognen, som vist i Figur 5-3, anvendes for 
tilstandsovervåkning av jernbanespor og kontaktledningssystem på det norske jernbanenettet. 
Målingene kjøres vår og høst for de fleste banene i Norge [1] og [2]: 

Målevognen er utrustet med følgende målesystemer:  

• Optisk system (laserlys) - Sporvidde, høydegeometri, baks (sidegeometri)  
• Treghetssystem (gyroskoper og inklinometer) - Overhøyde, vindskjevheter 
• Mekanisk system (lastceller og akselerometer) - Strømavtager (pantograf) med målesystemer  

For sporgeometrimålinger avdekkes følgende sporparametere: 

• Høydefeil i skinnene (høyre og venstre), vertikal beliggenhet  
• Vindskjevhet mellom skinner, målebasis på 2 meter og 9 meter  
• Overhøyde i kurver  
• Sporvidde (avstand mellom skinnenes kjørekanter).  
• Kurvatur/ pilhøyde, horisontal beliggenhet. Måles på 10 m målebasis. 

Grenseverdier for de enkelte sporparametere er omtalt i JD 532 kap. 13. 

Under kjøring betjenes ROGER 1000 vanligvis av en lokfører og 2 ingeniører. På grunn av at ROGER 
1000 også anvender optisk målesensorer benyttes ikke målevognen om vinteren [2].  

ROGER 1000 maskinen er 24 m lang og har en vekt på 62 tonn. Vognen har 4 aksel noe som innebærer 
at aksellasten er 62/4 = 15,5 tonn (155 kN). Det er verd å merke seg at aksellasten er halvparten av 
aksellasten til en fullastet malmvogn som er 30 tonn (300 kN). 
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Figur 5-3 Bane NORs målevogn ROGER 1000. Foto: Bane NOR. 

Spesifikasjoner: 

• 100 Mbit/s datanettverk for målesystemene montert under vogna.  
• 10 Mbit/s datanettverk i målerom.  
•  Ca. 20 stk. pc-er totalt.  
• Måler sporgeometri for hver 0,5 m.  
• Selvgående, dieselfremdrift.  
• Målehastighet opptil 160 km/h. 

Ifølge Bane NOR blir det utført 3 målevognskjøringer på Ofotbanen per år.  

5.3 Måletekniske utfordringer 
I samråd med Bane NOR, Damill AB og LTU har man i dette delprosjektet undersøkt noen 
måleparametere for strekningen Søsterbekk - Haugfjell som dekker spormeter mellom km. 35.500 og 
km. 37.500 Studiene går ut på å kontrollere repeterbarheten for Track-Logger og sammenligninger av 
Track-Logger-data med måledata fra ROGER1000 data fra 13.05.2019 og 10.09.2019.  

Track-Logger beregner spormeter ut fra GPS-posisjoner, men på Ofotbanen kan disse ikke bestemmes 
overalt pga. tuneller, snøoverbygg og bratte fjell. De GPS-baserte spormeter-tallene er derfor heller 
ikke helt nøyaktige.  

Målevogn ROGER 1000 har gitt ca. 5800 målepunkter på denne strekningen (ca. to målepunkter per 
meter) mens Track-Logger har ca. 2600 målepunkter (ca. ett målepunkt per meter). 

Ved bruk av ROGER 1000 plasseres spormeter-tallet manuelt ved passering av kilometermerker. 
Spormeter-tallet vil derfor ikke være nøyaktig.  
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Datamengden som ligger til grunn for etterfølgende analyser og sammenligninger bygger på 15 Track-
Logger målinger av tog som har gått til og fra Narvik, dvs. med både lastede og tomme tog. Track-
Logger-målingene er gjennomført i relativt en begrenset tidsperiode mellom 30.09.2019 og 
23.10.2019. Når det gjelder ROGER 1000 så har man kun hatt tilgang til 2 målevognskjøringer.  
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6 Resultater og diskusjoner 
I dette kapitlet er det presentert utdrag fra analyseresultater fra målinger av vindskjevhet/ skevning, 
hjulhøyde/ vertikal geometri fra målinger med Track-Logger. Disse er analysert og sammenlignet 
ROGER 1000 målingene fra 13.05.2019 og 10.09.2019. Det er også gjort analyser av Track-Logger 
måledata for å studere korrugerte skinnehoder. Mer detaljerte beskrivelser av de utførte analysene er 
gitt i Vedlegg 9.1 og 9.2. For å begrense analyse-omfanget i dette prosjektet så har man samråd med 
Bane NOR besluttet å betrakte et begrenset sporavsnitt av Ofotbanen som fins mellom Km. 35.500 og 
km. 37.500.  

6.1 Måling av vindskjevhet/ skevning 
Som underlag for analyser og sammenligninger mellom Track-Logger og ROGER 1000 målingene er det 
tatt utgangspunkt i sporets vindskjevhet/ skevning. På grunn av ulik praksis i Norge og Sverige måles 
vindskjevheten/ skevningen over hhv. 2 og 3 meters lengder. Figur 6-1 illustrerer målte vindskjevheter 
på 2 meter basis fra 4 stk. Track-Logger målinger som er gjort med tog som har kjørt i begge retninger.  

 
Figur 6-1 Plotting vindskjevhet/ skevning fra 4 stk. Track-Logger målinger mellom km. 35.000 og km. 38.000. 

Man kan se at det en viss spormeter-forskyvning i Figur 6-1, men ellers synes det å være godt samsvar 
når antallet filer/ målinger ikke blir for stort. På grunn av bortfall fra GPS-signaler mangler det måledata 
i enkelte seksjoner av sporavsnittet. 

I Figur 6-2 er det gitt en direkte sammenligning mellom de to ROGER 1000 målingene og en Track-
Logger måling. 
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Figur 6-2 Sammenligning mellom de to ROGER1000 kjøringene og en fil fra Track-Logger. 

Man kan tydelig se at det er mønster-elementer som går igjen mellom de ulike målingene. Også i dette 
tilfellet er det tap av data pga. fra bortfall av GPS signaler.  

Ved å betrakte er kortere utsnitt av banen, fra km. 36.800 til km. 36.900 (100 meter), samt justering 
av kurvene med ulike offset-verdier er det mulig å gjøre direkte sammenligninger med Track-Logger 
og ROGER 1000 målingene. Disse sammenligningene er vist i Figur 6-3.  
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Figur 6-3 Tre vindskjevhets-målinger fra Track-Logger (fil01, fil02 osv.), der spormeter i fil02 er justert +2m og spor-meter 
i fil03 er justert +7m. For ROGER 1000 13.05.2019 er spormeter justert med -2m, mens ROGER 1000 fra 10.09.2019 er 
justert med -90 meter. 

Figur 6-3 viser at det generelt er god repeterbarhet i de tre Track-Logger-målingene. Repeterbarheten 
blir tydelig når spormeter-tallet justeres med offset slik at hendelsen (vindskjevheten) inntreffer på 
samme registrerte spormetertall. Når det gjelder ROGER 1000 målingene ser man en noe lavere 
repeterbarhet og noe lavere måleverdier. Det må riktignok bemerkes at det er 4 måneder mellom de 
to ROGER 1000 målingene, mens Track-Logger målingene er utført i et kortere tidsrom. 

I vedlegg 9.1 er det gitt en mer detaljert fremstilling av analysene som er presentert i dette avsnittet.  

6.2 Måling av hjulhøyde/ vertikal geometri 
Som underlag for analyser av Track-Logger og av ROGER 1000 målingene har man tatt utgangspunkt i 
en målbar skinneforhøyning ved spormeter km. 36.500. Forhøyningen registreres tydelig av begge 
målemetodene. Ut ifra Bane NORs banedata foreligger det ingen informasjon om at det fins 
installasjoner i dette området som kan være årsak til ujamnheten i sporet, men ifølge B. G. Larsen hos 
Bane NOR er det trolig en gammel stikkrenne i banens underbygning som fra tidligere tider har vært 
tilknyttet et vanningsanlegg som ligger rett på oversiden av sporet.  

En sammenligning mellom hele undersøkelses-området (Haugfjell-partiet ca. km. 35.000 til km. 
38.000) er vist i Figur 6-4 under ved å sette opp Track-Logger-signalet h09 (HjdV for denne fila, se 
tabell) og de to ROGER 1000 målingene fra 13.05.2019 og 10.09.2019. 
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Figur 6-4 Målt skinneforhøyning ved km. 36.500 målt med Track-Logger og ROGER 1000.  

Som vist i Figur 6-4 ligger ikke signalene på identiske spormeterangivelser. Ifølge Bane NOR er det et 
såkalt «kjedebrudd» i Ofotbanens spormeterangivelser, det vil si at verdier mellom km. 36.372 og km 
36.469 (96,5 meter) er fjernet på grunn av omlegging av sporet. Det er ikke kjent om dette er 
programmert inn i Tracklogger. Hvis ikke vil GPS systemet gi spormeter som ikke er konsistente med 
Bane NOR sine tall. For å få det maksimale utslaget til å komme på samme spormeter, er Track-Logger-
data gitt offset fra -3 til -13.3 meter, mens ROGER 1000 data er gitt offset hhv. -4.7 og -174 meter, se 
Figur 6-5. Målingene fra Track-Logger målingene er indeksert h02, h04…. h12 og er utført med fullastet 
tog på vei til Narvik. ROGER 1000 målingene (kurvene) er indeksert med hhv. Rh1 og Rh2 i Figur 6-5. 
Samlet består analysen av 5 Track-logger kjøringer og de 2 ROGER 1000 kjøringene.   
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Figur 6-5 Plot av hjulhøyde fra Track-Logger (HdjV) fra Track-Logger og vertikal geometri fra ROGER1000. 

Som vist i Figur 6-5 er det god repeterbarhet mellom målingene. Track-Logger viser en gjennomsnittlig 
amplitude i «humpen» på 17.50 mm med standardavvik 1.70. ROGER1000 viser litt mindre verdier, se 
kurvene – under forutsetning av at offset er korrekt og at fenomenet virkelig skyldes en forhøyning. 
Da ROGER 1000 måledata kun har består av 2 målefiler er det ikke gjennomført statistiske analyser fra 
disse målingene.  

I vedlegg 9.2 er det gitt en mer detaljert fremstilling av analysene som er presentert i dette avsnittet. 

6.3 Analyse av korrugerte skinner 
Som nevnt innledningsvis har Bane NOR foretatt skinnesliping 10. oktober 2019. Det vises ved å 
sammenligne verdier fra akselerometrene at disse verdiene har blitt lavere. For banestrekningen km. 
35.800 til km. 36.200 er gjennomsnittlig RMS-verdi over 3 meter (for venstre skinne) er falt fra 4.90 
m/s2 til 2.12 m/s2, se Figur 6-6. 

Det er imidlertid kun gjort et par sammenligninger av disse akselerasjons-verdiene før og etter sliping. 
Det er mer vanlig at RMS-verdiene viser kortvarige høye verdier som faller til lavere verdier etter 
sliping. Andre steder kan signalet virke generelt mer støyende, men dog med bortfall av de kortvarige, 
høye verdiene, se f.eks. Figur 6-6 for ca. km. 35.400 og de 2 – 3 høye spisser fra km. 37.700, som får 
lavere verdi på spissene etter sliping. 

Dette aspektet bør undersøkes nærmere. 



 Dokumentnr 
eP20-213-2017-
IMPKiNa 

Projekttitel 
Implementering av tillståndsövervakning for 
baneöverbyggnad på sträckan Kiruna-Narvik 
(IMPKiNa) 

Författare 
Rune Nilsen, Norut Narvik 

Datum 
2020-01-22 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-04 

Sida 
22 (28) 

 

 
Figur 6-6 Plot av RMS verdier av venstre jernbaneskinne fra før og etter skinnesliping.   

6.4 Diskusjon  
Som vist i avsnitt 6.1 - 6.3 samt vedlegg 9.1 og 9.2 gir Track-Logger gir både konsistente og repeterbare 
målinger av måleparametere vindskjevhet/ skevning, vertikal geometri/ rälsförhöjning samt av 
korrugerte skinnehoder. Med bakgrunn av dette kan man konkludere med at systemet har generert 
svært lovende resultater. En mobil utrustning som Track-Logger har etter prosjektets vurdering et 
betydelig potensial, og den vil kunne være et godt supplement til ordinære målevognskjøringer for å 
avdekke baneoverbygningens tilstand. Ved bruk av mobil måleutrustning (Track-Logger) har man 
muligheter for detektering av skinneskader og dårlig sporgeometri/ baneunderbygning i en tidlig fase 
hvilket øker sikkerheten for trafikken og kan forbedre samt effektivisere planleggingen av 
vedlikeholdet på banen.  

Gjennom flere og mer frekvente målinger kan også effekten av utført vedlikehold og vedlikeholds-
tiltakenes varighet studeres. Siden målesystemet er bygget opp av bevegelsessensorer vil det dessuten 
kunne gjøres målinger i vinterhalvåret med snø og is i jernbanesporet. Man vil også få kontinuerlig 
målinger av sporets tilstand fra et togmateriell som trafikker på banen på daglig basis og med reelle 
aksellaster. 

Både Track-Logger og ROGER 1000 har som målesystemer varierende angivelse av spormeter-tallet i 
målingene. Et viktig forbedringspotensial for Track-Logger er en forbedret funksjon for håndtering av 
GPS-bortfall i tunneler, samt bedre posisjonsanvisninger ute på banen generelt, slik at defekter i sporet 
vil kunne identifiseres med en mye høyere stedspresisjon. Track-Logger gir likevel bedre repeterbarhet 
i spormeter-tallet enn ROGER 1000, der det kun benyttes manuell markering av kilometermerker i 
sporet. 
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Utvikleren av Track-Logger, Damill AB, vurderer at den største utfordringen ligger i akselerometrenes 
evne til å måle lange (langsomme) sporfeil under den lave kjørehastigheten som malmtogene har på 
Ofotbanen/ Malmbanan (kjøres i hastigheter på 50-70 km/t). Dette er betydelig enklere å måle i 
persontog som kjører i hastigheter rundt 160 km/h. Nå kjører ikke passasjertogene med slike 
hastigheter på Ofotbanen slik at denne utfordringen er ekstra viktig å finne en løsning på.  

Videre hadde det vært ønskelig med en mer sømløs overføring av måledata fra Track-Loggers 
datalagringsenhet. Det bør finnes muligheter å få dette til. Derfor er det å håpe på at den 4. 
generasjonen Track-Logger er utstyrt med en eller annen automatisk måledataoverførings-
funksjonalitet. 
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7 Sammenfatning 
Delprosjektet "ePilot 213 - Implementering av tillståndsövervakning av baneöverbygnad på strakan 
Kiruna-Narvik (IMPKiNa)” har hatt som målsetting å teste og vurdere en mobil måleutrustning på 
jernbanestrekningen Riksgränsen-Narvik. Delprosjektet har vært gjennomført i perioden 01.02.2019 - 
15.12.2019, og har vært et samarbeid mellom Luleå tekniske universitet (ePilot), Bane NOR, LKAB, 
Damill AB og Norut Narvik. 

I dette delprosjektet er det utført i over Track-Logger 100 målinger av Ofotbanens overbygning. 
Måleutrustningen har vært montert på en vogn i et av LKABs malmtog som har trafikkert på 
strekningen Kiruna - Narvik. For å begrense omfanget av analysearbeidet ble det bestemt at man skulle 
ta utgangspunkt i måledata fra 15 enkeltreiser mellom 2019.09.30 - 2019.10.23. Man har også kun sett 
på et utvalgt 2 kilometer langt sporavsnitt mellom Søsterbekk og Haugfjell. Track-Logger målingene er 
i dette delprosjektet analysert og har blitt sammenlignet med konvensjonelle målevognskjøringer som 
er utført med målevognen ROGER 1000. 

Delprosjektet har vist at Track-Logger gir både konsistente og repeterbare målinger av 
måleparametere som f.eks. vindskjevhet/ skevning, vertikal geometri/ rälsförhöjning samt av 
korrugerte skinnehoder. Delprosjektet konkluderer dermed med at systemet har generert svært 
lovende resultater.  

Dog fins det visse utfordringer med meterangivelser samt det å kunne måle lange sporfeil på grunn av 
den lave hastigheten til togmateriell som opererer på Ofotbanen. I prosjektet har man også gitt 
anbefalinger til Damill om at det bør utvikles metoder for en mer sømløs overføring av måledata.        

Et viktig mål for jernbanen i dag er å kunne redusere alle akutte feil som forårsaker forstyrrelser på 
banen/ togtrafikken. I dette prosjektet har man påvist at hyppig og effektiv overvåkning av jernbanen 
med ny sensorteknikk, vil kunne bidra til et betydelig bedre beslutnings-underlag for relevante tiltak. 
Ved å bygge opp en erfaringsdatabase fra målingene er det også et potensial for å utføre forebyggende 
vedlikehold med kostnadseffektive og varige tiltak. Resultatene bør suppleres med all tilgjengelig 
informasjon om posisjon og dessuten kobles opp mot ekspertkompetanse og erfaring gjennom et 
egnet informasjonssystem. 

Med en mobil og hyppigere sensorovervåkning på f.eks. LKABs malmtog, vil man få en betydelig bedre 
tilstandsovervåkning av banen. Det å kunne følge nedbrytning og slitasje av sporet over tid gjør det 
mulig å planlegge og handle i rett tid, noe som gir gode forutsetninger for en mer proaktiv 
vedlikeholdsstrategi.  

En mobil utrustning som Track-Logger har etter prosjektets vurdering et betydelig potensial, og vil 
kunne være et godt supplement til Bane NORs ordinære målevognskjøringer med ROGER 1000. 
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8 Forslag til videre arbeid 
Datamengdene som ligger til grunn for dette prosjektet består av i alt 15 Track-Logger målinger av tog 
som har gått til og fra Narvik (dvs. med både lastede og tomme tog). Track-Logger-målingene er 
gjennomført i relativt en begrenset tidsperiode. For å begrense omfanget av analyser og 
sammenligninger i dette prosjektet har man kun sett på et kortere sporavsnitt av banen. Sporveksler 
er en kritisk komponent på jernbanen, som også er blant de mest vedlikeholdskrevende 
installasjonene. Det anbefales at en videreføring av dette prosjektet skulle ha et spesielt fokus på å 
måle nedbrytningen i sporveksler og sporvekselkomponenter i tillegg til sporgeometri generelt. 
Målingene bør også valideres med visuelle inspeksjoner og målinger.     

Det å kunne følge utviklingen og planlegge og gjøre tiltak i tide, gir forutsetninger for en mer proaktiv 
vedlikeholds-strategi slik at man vil kunne gå fra tids- og hendelsesbasert vedlikehold til tilstandsbasert 
vedlikehold. Det hadde derfor vært ønskelig å kunne gjennomføre målingene over en lengre 
tidsperiode slik at man kunne gjort vurderinger av Track-Loggers egenskaper mht. å måle endringer i 
sporet (nedbrytning) over tid samt for å studere kvalitet og effekter av gjennomført vedlikehold og 
feilrettinger i sporet. Det hadde også vært interessant å studere hvordan klimatiske forhold/ årstider 
påvirker banens over- og underbygning.   

Som nevnt i tidligere avsnitt er det ønskelig at spormeter-nøyaktigheten til måleutrustningen 
forbedres for å gi mer presise stedsangivelser for hvor det finnes uregelmessigheter på banen. I Norut 
har vi diskutert hvilke tiltak som kan gi bedre bestemmelse av spormeter-tallene.  

GPS-mottaker er installert per i dag, men gir etter det vi forstår for unøyaktige verdier pga. dårlig 
dekning på Ofotbanen med sine mange tuneller, snøoverbygg og bratte fjellsider. Det er i 
datafilene ikke lagt ved tidspunkter for signal-punktene, så det har ikke vært mulig å forsøke å 
jevne ut spormetertallet. Vi vet ikke om det fra Damill AB eller andre har vært vurdert en form for 
«glatthet» i signalstrømmen og evt. avrundinger i signalpunkt vs. heltalls-spormeter verdien.  

Baliser (om de finnes) vil kunne gi sikre verdier, men de krever antakeligvis for mye elektrisk energi 
i radio-signalet til at de umiddelbart egner seg for Track-Logger.  

RFID-brikker i sporet er billige og kan plasseres relativt tett. Problemet er vel at de kan bli 
vanskelige eller umulige å lese av under alle værforhold (dugg, snø og is) og kanskje blir utydelige 
pga. vær-slitasje.  

Andre «dingser» i sporet: Man får lete etter forskjellige radiosendere og signal-sendere som kan 
drives med minimalt batteriforbruk. Kanskje kan Track-Logger lese av brikker av den typen som 
benyttes i biltrafikkens «Køfri» eller bomveisystemer. Det skal videre finnes ladekretser som kan 
levere strøm fra vibrasjons-energi i sporet, eller høste energi gjennom induksjon fra 
kjøreledningene. 
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På grunn av delprosjektets finansielle ramme har man ikke kunne gjennomført befaring og manuelle 
målinger i spor. I en eventuell videreføring av dette delprosjektet bør måledata fra Track-Logger 
valideres med sporinspeksjoner og manuelle målinger.  

Videre hadde det vært av stor interesse å verifisere om målingene med Track-Logger, utført med 
identisk aksellast som den dominerende togtrafikken på Ofotbanen, kunne gi mer representative 
tilstandsmålinger av Ofotbanens over- og underbygning reelle tilstand sammenlignet med 
konvensjonelle målevogns-kjøringer med ROGER 1000. Delprosjektet er av den formening at målinger 
med tilsvarende aksellast som malmtogene på en bedre måte vil kunne identifisere feil-moder på 
jernbanens over- og underbygning. Siden dette vil være et viktig argument for en mobil måleutrustning 
som f.eks. Track-logger versus konvensjonelle målevogner bør man i en eventuell videreføring søke å 
påvise at dette er tilfelle.  

Som tidligere nevnt hadde det vært ønskelig med en mer sømløs overføring av måledata fra Track-
Loggers datalagringsenhet. En videreutvikling av Track-Logger bør fokusere på å finne løsninger på 
dette.   
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9 Vedlegg 
 

9.1 Vedlegg 1 Notat analyse – Sammenligning vindskjevhet (skevning) 

9.2 Vedlegg 2 Notat analyse – Sammenligning av hjulhøyde / vertikal 
geometri 
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Sammanfattning 
Syftet med projektet är att reducera uppkomsten av tågstörande fel i spårväxlar (benämns även som 
växlar i rapporten) genom att uppnå följande delmål: 

1. Identifiera vilka samband det finns mellan omläggningstid, energimängd och faktiska fel i 
spårväxeln vid omläggning. 

2. Upprätta styrgränser med hjälp av statistisk processtyrning för identifierade samband mellan 
omläggningstid, energimängd och faktiska fel i spårväxeln vid omläggning.  

3. Undersök om styrgränserna hade genererat larm innan faktiska fel i spårväxeln inträffat.  

En metod för att minska uppkomsten av fel och göra underhållet mer kostnadseffektivt är 
tillståndsbaserat underhåll, där underhållsåtgärder planeras efter enhetens tillstånd. Tidigare studier 
har undersökt om omläggningstiden från DS-analys kan användas för tillståndsbaserat underhåll. 
Studien identifierade ett troligt samband mellan funktionsfel i spårväxlar och omläggningstiden med 
hjälp av statistisk processtyrning. För att säkerställa sambandet behövdes högre mätnoggrannhet av 
data från spårväxelns omläggning. I detta projekt har fortsatt studie möjliggjorts genom att data med 
högre mätnoggrannhet har tillhandahållits från Trafikverket och Struktons system POSS. POSS mäter 
parametrarna temperatur, energimängd och omläggningstid och har högre upplösning på data då 
energimängd samplas var 0,02 sekund under växelns omläggning. Utifrån en iterativ process 
utformades ett tillvägagångssätt för analys av data med statistisk processtyrning. Analys resulterade i 
följande brister: 

• POSS-data har perioder med uteblivna data samt avsaknad av data vid omläggning. 
• Ofullständig inrapportering i både 0felia och Bessy samt att endast en av fem ofullständiga 

omläggningar i DS-analys har lett till felrapport i 0felia. 
• POSS-data anger inte om en fullständig omläggning har genomförts, vilket kan kompletteras 

med data från exempelvis DS-analys. 

Analysen gav vidare följande rekommendationer som också besvarar projektets syfte och delmål: 

• Det är mer fördelaktigt att utgå från energimängd per omläggning vid användning av statistisk 
processtyrning eftersom energimängd är mindre autokorrelerad än omläggningstid. 

• Ökad möjlighet att diagnostisera fel genom att analysera omläggningstid och energimängd 
gemensamt. 

• Vid samordning av POSS-data och DS-analys identifierades följande: 
o POSS-data beskriver respektive växelindivid medan DS-analys beskriver hela den 

kopplade växeln (två växlar beroende av varandra). 
o POSS och DS-analys behöver standardisera beskrivning av omläggningens riktning. 

• Stora skillnader i energimängd för omläggning mellan normalt- och avvikande huvudspår kan 
vara en indikation på att åtgärdsbehov föreligger. 

• Larm från upprättade styrgränser har identifierades innan faktiskt funktionsfel på 
omläggningsanordningen påträffades. En implementering av dessa kan därmed reducera 
uppkomsten av tågstörande fel.  
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1 Inledning 
Inledningen behandlar projektets bakgrund med problembeskrivning. Därefter presenteras projektets 
syfte, mål samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Spårväxlar, som är en kritisk komponent på den svenska järnvägen, har ett eftersatt 
reinvesteringsbehov som är tre gånger så stort som den årliga underhållskostnaden (Trafikverket, 
2019a, 2019b). Från 2017 till 2018 ökade rapporteringen av funktionsfel i spårväxlar med 38% i 
Trafikverkets databas 0felia, där en tredjedel av funktionsfelen var tågstörande fel som orsakar 
merförseningar i tågtrafiken. Vid Trafikverket utförs det förebyggande underhållet av spårväxlar via 
tillståndsbaserat eller förutbestämt underhåll, där det tillståndsbaserade underhållet genomförs med 
hjälp av funktionsbesiktning eller tillståndsövervakning (Svenska Institutet för Standarder, 2001). Enligt 
Wang (2005) är det tillståndsbaserade underhållet passande för att övervaka och planera 
underhållsåtgärder efter tillståndet i enheten. För att övervakningen ska vara effektiv krävs att larm 
som uppdagas tas på allvar och genererar aktiviteter (ibid). Dessutom anses det tillståndsbaserade 
underhållet vara en kostnadseffektiv strategi enligt Márquez och Schmid (2007) samt Linderman et al 
(2005). Hägglund och Jonsson (2019) har identifierat ett troligt samband, med hjälp av statistisk 
processtyrning, mellan funktionsfel i spårväxlar och omläggningstiden. Däremot upptäcktes att 
mätnoggrannheten vid mätning av omläggningstiden behöver ökas för att säkerställa detta samband. 
Trafikverket har via ett projekt med Strukton tillgång till POSS-data som samplar energimängd var 0,02 
sekund under omläggningen, dvs data med högre upplösning. Utifrån samplade data har total 
energimängd och tid för respektive omläggning kunnat beräknats. 

1.2 Syfte och delmål 
Syftet med projektet är att bidra till att reducera uppkomsten av tågstörande fel i spårväxlar genom 
att uppnå följande delmål: 

1. Identifiera vilka samband det finns mellan omläggningstid, energimängd och faktiska fel i 
spårväxeln vid omläggning. 

2. Upprätta styrgränser med hjälp av statistisk processtyrning för identifierade samband mellan 
omläggningstid, energimängd och faktiska fel i spårväxeln vid omläggning.  

3. Undersök om styrgränserna hade genererat larm innan faktiska fel i spårväxeln inträffat.  
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1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till 14 spårväxlar lokaliserade i Höör och Stehag samt till data insamlat från POSS 
under tidsperioden 2018-12-10 – 2019-09-30. A och B efter spårväxelnumret indikerar att växlarna är 
kopplade med varandra, exempelvis är Höör 21A och 21B kopplade med varandra. I en kopplad växel 
påbörjas omläggning av den andra spårväxeln efter att den första har gått i kontroll, det finns dock 
ingen systematik kring vilken av växlarna (A eller B) som påbörjar omläggningen. Slutligen beskrivs 
växeltyp för respektive växelindivid i Tabell 1 samt en översiktbild för driftplatserna Höör och Stehag i 
Figur 1 och 2. 

Tabell 1. Växeltyp för respektive växelindivid i projektet. 

Växelindivid Växeltyp 
Höör 21A EV-60E-1200-1:18,5 rak (hybrid) 
Höör 21B EV-60E-1200-1:18,5 rak (hybrid) 
Höör 22A EV-60E-1200-1:18,5 rak (hybrid) 
Höör 22B EV-60E-1200-1:18,5 rak (hybrid) 
Höör 32A EV-BV50-225/190-1:9 
Höör 32B EV-UIC60-300-1:9 
Stehag 21A EV-UIC60-1200-1:18,5 
Stehag 21B EV-UIC60-1200-1:18,5 
Stehag 22A EV-UIC60-1200-1:18,5 
Stehag 22B EV-UIC60-1200-1:18,5 
Stehag 31A EV-UIC60-760-1:15 
Stehag 31B EV-UIC60-760-1:15 
Stehag 32A EV-UIC60-760-1:15 
Stehag 32B EV-UIC60-760-1:15 

 

 
Figur 1. Översiktbild över driftplats Höör med tillhörande växlar. Temperatursensor för växelvärme är 
lokaliserad på växel 32A. 

 
Figur 2. Översiktsbild över driftplats Stehag med tillhörande växlar. Temperatursensor för växelvärme är 
lokaliserad på växel 31B.  
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2 Metod 
Projektets syfte har besvarats genom att undersöka POSS-data i analysverktyget Minitab. Minitab 
möjliggjorde bland annat tester och visualisering av korrelation, autokorrelation, beräkning och 
framställning av styrgränser baserat på Montgomery (2013). Det var redan från Hägglund och Jonssons 
(2019) studie känt att autokorrelation kunde behöva hanteras i data från spårväxelns omläggningstid. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Val av analysmetod har varit en iterativ process för att lära sig hantera och analysera data samt tolka 
resultat. Den iterativa processen gav följande resultat av metod: 

1. Dela upp data för riktning d0 (normalt till avvikande huvudspår) och riktning d1 (avvikande till 
normalt huvudspår), där följande steg genomförs för respektive riktning. 

2. Sambandsdiagram för: 
a. Energi 
b. Omläggningstid 
c. Temperatur 

3. Undersöka eventuella uteliggare och andra strukturer. 
a. Om orsak finns hanteras data därefter samt antecknas. 

4. Sammanställ inrapporterade fel och besiktningsanmärkningar från Trafikverkets databaser 
0felia respektive Bessy. 

5. Välj dataperiod för framtagande av styrgränser (fas 1). 
a. Stabil process (utan inrapporterade fel eller besiktningsanmärkningar). 
b. Data från minst fyra veckor. 

6. Kontrollera autokorrelation och antal lag. 
7. Dela upp data i subgrupper om antal lag + 1.  

a. Kontrollera autokorrelation för respektive subgrupp. 
b. Välj subgruppen med låg autokorrelation. 

8. Ta fram styrgränser för vald subgrupp. 
a. Säkerställ att det inte genereras larm av valda styrgränser för data i fas 1. 

9. Testa de valda styrgränserna på efterkommande mätningar (fas 2). 
10. Vid skift i data som kan härledas till yttre faktor, exempelvis justering av motorström: 

a. Dela upp data för respektive skift. 
b. Ta fram nya styrgränser enligt steg 3–9. 

11. Implementera de nya styrgränserna. 
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2.2 POSS-data 
Från POSS-data har flera parametrar analyserats, dvs energi, omläggningstid, effekt, temperatur samt 
tid mellan omläggningar, där upplösningen för energi, omläggningstid och effekt beskrivs med två 
decimaler medan temperatur beskrivs med en decimal. 

Dessutom benämner POSS-data omläggningens riktning genom d0 och d1, där d0 innebär att växeln 
går från normalt till avvikande huvudspår och d1 när växeln går från avvikande till normalt huvudspår. 
Växeln ligger vanligtvis i normalt huvudspår och växling till avvikande huvudspår (d0) sker endast när 
ett tåg ska byta spår. Efter att tåget passerat genom växelns avvikande huvudspår så genomförs en 
omläggning från avvikande huvudspår så växeln återigen ligger i normalt huvudspår (d1). 

2.3 Expertstöd 
Arne Nissen, Fredrik Andersson, Jonas Solberg och Fredrik Johansson har samtliga via personlig 
kommunikation bidragit med nödvändig information för projektet om data och datainsamling. 
Informationen har använts vid tolkning av data samt analys av resultat men även för att identifiera 
potentiella brister. Rapporten hänvisar till dessa personer genom att referera till deras efternamn. 
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3 Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras först resultaten översiktligt för att sedan presenteras och diskuteras mer 
ingående under respektive delkapitel. 

3.1. Energimängd lämpligare än omläggningstid 
Det är mer fördelaktigt att utgå från energimängd per omläggning vid användning av statistisk 
processtyrning eftersom energimängd är mindre autokorrelerad än omläggningstid. 

3.2. Omläggningstid och energi kan gemensamt ge indikationer på typ av fel 
Ökad möjlighet att diagnostisera fel genom att analysera omläggningstid och energimängd 
gemensamt. 

3.3. Avsaknad av information om omläggning genomförts 
POSS-data anger inte om en fullständig omläggning har genomförts, vilket kan kompletteras 
med data från exempelvis DS-analys. 

3.4. DS-analys och POSS-data har olika typer av insamlade data 
Vid samordning av POSS-data och DS-analys identifierades följande: 

o POSS-data beskriver respektive växelindivid medan DS-analys beskriver hela den 
kopplade växeln (två växlar beroende av varandra). 

o POSS och DS-analys behöver standardisera beskrivning av omläggningens riktning. 
3.5. Skillnader i data mellan normalt och avvikande huvudspår 

Stora skillnader i energimängd för omläggning mellan normalt- och avvikande huvudspår kan 
vara en indikation på att åtgärdsbehov föreligger. 

3.6. Brister i POSS-data 
Följande brister i POSS-data har identifierats: 

o Perioder med uteblivna data. 
o Avsaknad av data vid omläggning. 

3.7. Brister i 0felia och Bessy 
Följande brister i 0felia och Bessy har identifierats: 

o Ofullständig inrapportering i både 0felia och Bessy. 
o Endast en av fem ofullständiga omläggningar i DS-analys har lett till felrapport i 0felia. 

3.8. Identifierade samband mellan larm och ofullständiga omläggningar 
Larm från upprättade styrgränser har identifierades innan faktiskt funktionsfel på 
omläggningsanordningen påträffades. En implementering av dessa kan därmed reducera 
uppkomsten av tågstörande fel. 

3.1 Energimängd lämpligare än omläggningstid 
Frekvent insamlade temperaturdata är ofta starkt autokorrelerad eftersom förändringshastigheten är 
långsammare än insamlingshastigheten, dvs varje nytt observationsvärde beror på föregående 
observationsvärde (Lundkvist, 2015). Omläggningstid har generellt högre autokorrelation än energi, 
vilket delvis kan förklaras med att omläggningstiden är korrelerad med temperaturen. Figur 3 
illustrerar korrelationen mellan energi och temperatur för växel Höör 21A i riktning d0 (normalt till 
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avvikande huvudspår) och observation 1–600, där korrelationskoefficient är -0,581. Negativ 
korrelationskoefficient innebär att när den ena parametern minskar så ökar den andra parametern. 

 

Figur 3. Korrelation mellan energi och temperatur för Höör 21A i riktning d0 (normalt till avvikande huvudspår) 
för observation 1–600, där korrelationskoefficienten är -0,581. 

Motsvarande data mellan omläggningstid och temperatur har korrelationskoefficient -0,841 och 
illustreras i Figur 4. 
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Figur 4. Korrelation mellan omläggningstid och temperatur för Höör 21A i riktning d0 (normalt- till avvikande 
huvudspår) för observation 1–600, där korrelationskoefficienten är -0,841. 

Det framgår av figurerna att korrelationskoefficienten är större till beloppet mellan omläggningstid 
och temperatur jämfört med energi och temperatur. Det är därför lämpligare att undersöka data från 
energimängd än omläggningstid då energi har lägre korrelation och mindre eventuell påverkan av 
temperaturens autokorrelation. Utifrån detta resonemang behövs försök med ytterligare indata för 
att utreda om fler yttre faktorer än temperaturen kan påverka omläggningstid eller energi, exempelvis 
luftfuktigheten. 

3.2 Omläggningstid och energi kan gemensamt ge indikationer på typ av fel 
Ytterligare möjlighet till tidig diagnostisering av fel kan göras om omläggningstid analyseras i 
kombination med energi. Om exempelvis omläggningen kräver stor energimängd och samtidigt har 
lång omläggningstid så kan det vara en indikation på att växeldrivets motorström är för låg. För låg 
motorström kan leda till att friktionskopplingen slirar och förflyttning av växeltunga tar längre tid. 
Slirande friktionskoppling innebär att större energimängd förbrukas och långsammare förflyttning av 
växeltunga gör att omläggningstiden ökar. Detta illustreras för växel Höör 21A med omläggning d1 i 
felrapport FR01189979, vilket skapades 2019-05-08 i 0felia med åtgärdsbeskrivningen ”justering av 
motorström i driv 2, se Figur 5. 
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Figur 5. 0felia-rapport för fel i växel Höör 21A med omläggning d1 skapad 2019-05-08. 

I samband med att 0felia-rapporten åtgärdats sker en förändring i energimängd samt omläggningstid. 
I Figur 6 visualiseras mängden energi per omläggning, där den streckade röda linjen illustrerar 
åtgärdsdatum för ovan nämnd 0felia-rapport. Fram till den röda streckade linjen så ökar 
energimängden och spridningen. Efter åtgärden förändras data och energimängden och spridningen 
minskar. 

 

Figur 6. Energimängd per omläggning för Höör 21A med omläggning d1. 
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Samma mönster observeras vid analys av omläggningstid för motsvarande period, se Figur 7. 
Slutsatsen är att justering av motorström minskar både energimängden och omläggningstiden per 
omläggning. 

 

Figur 7. Omläggningstid per omläggning för Höör 21A med omläggning d1. 

Denna typ av diagnostisering utan platsbesök är värdefullt eftersom det sparar resurser, minskar 
antalet personer i spår och minskar merförseningsminuter då entreprenörer snabbare kan avhjälpa 
felet. Det är därför speciellt intressant att trigga fram olika typer av fel under kontrollerade former och 
samla in data för att använda som underlag för diagnostisering av fel utan platsbesök, exempelvis med 
hjälp av statistisk försöksplanering. 

3.3 Avsaknad av information om omläggning genomförts 
DS-analys tar hänsyn till om en omläggning inte genomförts fullständigt genom larmet ”Objekt ur 
kontroll”. Den informationen saknas i POSS-data och därför kan inte hänsyn tas till om en fullständig 
omläggning har genomförts, vilket innebär att ofullständiga omläggningar riskerar att inkluderas som 
fullständiga omläggningar vid analys av POSS-data. Omläggningar som inte genomförts fullständigt 
indikerar att processen inte är stabil och därför ska dessa alltid generera larm samt exkluderas från fas 
1 vid framtagande av styrgränser. För att nyttja POSS-data måste motsvarande larm ”Objekt ur 
kontroll” från DS-analys läggas in i systemet. Manuell handpåläggning för gemensam analys av POSS 
och DS-analys är inte aktuellt på grund av stora mängder data som leder till att det blir extremt 
tidskrävande men det finns även risk att fel uppstår när det inte är automatiserat.  Larmet ”Objekt ur 
kontroll” i DS-analys kan genereras av att antingen växeldriv eller tungkontrollkontakt (TKK) inte går i 
kontroll då dessa enligt Solberg är seriekopplade. 
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Tidig diagnostisering kan ske om det finns information om vilken del av växeln som inte är i kontroll. 
Om växeltungan är ur kontroll vid TKK så kan det indikera att TKK måste justeras eller att något hindrar 
tungan, exempelvis makadam, is eller snö. Om växeldrivet är ur kontroll så kan det indikera att något 
hindrar omläggningen eller att det är något fel på växeldrivet. Planerade försök med statistisk 
försöksplanering, där olika fel provoceras fram, kan ge mer information om hur POSS-data beter sig 
vid olika typer av fel. Slutligen skulle det vara av intresse att undersöka andelen falska larm kopplat till 
TKK och växeldriv för att utreda om TKK verkligen behövs. 

3.4 DS-analys och POSS-data har olika typer av insamlade data 
Data i POSS och DS-analys skiljer sig åt och kan därför inte direkt jämföras. POSS-data mäter både hur 
stort energipåslag motorn genererat samt under vilken tid detta skett. DS-analys mäter omläggningstid 
från startad omläggning tills omläggningen är i kontroll enligt växeldriv och TKK (Hägglund & Jonsson, 
2019). 

Utöver hur data insamlas så skiljer det sig även vilken typ av data som samlas in. POSS-data har separat 
data från växel A respektive växel B medan DS-analys har data för omläggning per kopplad växel, dvs 
växel A och växel B. Det innebär att omläggningstiden i DS-analys är väsentligt längre eftersom 
mätningen tar hänsyn till både växel A och växel B. Dessutom finns det oklarheter om hur 
omläggningstiden i DS-analys exakt mäts för kopplade växlar. Enligt Solberg mäter DS-analys den 
omläggning som tar längst tid, antingen växel A eller växel B. Andersson tror däremot att 
omläggningstiden visar hur lång tid den fullständiga omläggningen tagit från att första växeln börjat 
läggas om tills att både växel A och B är i kontroll, vilket även Johansson bekräftar. 

Eftersom de två systemen dels mäter data på olika sätt men också skiljer hur många växlar som ingår i 
respektive mätning är det problematiskt när de ska användas gemensamt. Det är även en brist att det 
inte finns någon standard eller instruktion över hur systemen fungerar. Information måste inhämtas 
från nyckelpersoner kopplade till systemen, men trots det finns ändå oklarheter. Detta leder till brister 
i datakvalitet eftersom det inte går att säkerställa hur data insamlats och vad analys av data visar. 

Dessutom benämner DS-analys växelns läge som antingen höger- eller vänsterläge, vilket försvårar 
möjligheten att jämföra data mellan DS-analys och POSS. Höger- eller vänsterläge ger ingen 
information om omläggningen går från normalt till avvikande huvudspår eller vice versa. För att 
underlätta analys bör omläggningens riktning anges som d0 och d1, eftersom data skiljer sig mellan 
normalt och avvikande huvudspår. 

Slutligen framgår inte heller vilket av växeldriven som POSS mäter från, vilket försvårar analysen av 
POSS-data kopplat till respektive växeldriv, DS-analys samt faktiskt funktionsfel rapporterade i 0felia 
och Bessy. 

3.5 Skillnader i data mellan normalt och avvikande huvudspår 
Analys av POSS-data visar att det mellan växlar skiljer sig hur stor variationen är mellan d0 och d1. 
Generellt syns större spridning av data i d0 vilket kan bero på att växlarna legat stilla en tid innan 
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omläggning genomförs. Vid problem talas det om att ”motionera” en växel för att återfå funktion, det 
kan alltså vara en felavhjälpande åtgärd att lägga om växeln några gånger för att få den att fungera. 

Om det av någon anledning går tungt att göra omläggningen så börjar friktionskopplingen att slira. Om 
friktionskopplingen inte slirat på länge så kan den gå trögt, vilket kan upptäckas genom att 
energimängden ökar. Detta pågår tills slirkopplingen börjar att slira och energimängden för en 
omläggning återgår till normalt läge. Anledning till att friktionskopplingen inte slirar kan bero på 
eventuell fukt och rost i kopplingens trumma, trots att slirkoppling ska vara tät mot fukt. 
Rostbeläggning kan uppkomma på några dagar, även om växeln läggs om dagligen. Det beror på att 
rostbeläggningen endast försvinner om växeln slirar på friktionskopplingen, vilket nöter bort eventuell 
rostbeläggning. Det här är en anledning till varför besiktningsmän ofta slirar friktionskopplingen innan 
de kontrollerar motorström. Eftersom det finns risk att luftfuktighet och värmeelementets funktion i 
växeldrivet kan påverka omläggningen skulle det vara intressant att undersöka detta förhållande 
vidare. 

Motorströmmen justeras genom att öka och minska friktionen i friktionskopplingen, vilket i sin tur 
påverkar hur mycket kraft som kan överföras till växeltungorna innan friktionskopplingen börjar slira. 
När friktionskopplingen slirar går kraften till friktionskopplingen istället för till växeltungorna, vilket 
medför att mer energi förbrukas och omläggningstiden ökar. Lång omläggningstid och stor 
energimängd kan alltså vara ett tecken på för låg motorström, antingen på grund av feljusterad 
friktionskoppling eller spänningsbortfall till växeldrivets motor. I Figur 8 nedan visas exempel från Höör 
21B i riktning d0, där energimängdens variation är relativt stor. Detta kan jämföras med riktning d1 
som har mycket mindre spridning för energimängden, trots att det är samma växel för samma 
tidsperiod. Växeln har alltså haft likande förutsättningar när det kommer till yttre faktorer som 
temperatur, nederbörd etc. d1 har förmodligen mindre spridning eftersom växeln inte har legat stilla 
en längre tid då omläggning i d1 sker några minuter efter omläggning i d0. 

Det finns därmed behov av att undersöka varför växlar med samma yttre förutsättningar, exempelvis 
antal växlingar, trafik, tonnage, temperatur, underhållsentreprenör etc., har stor spridning av 
energimängden beroende på riktningen av dess omläggning. Att förstå orsaken till varför växlarna 
beter sig på olika sätt skapar förutsättningar för stabilare processer och mindre tågstörande fel. 
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Figur 8. Energimängd för riktning d0 i växel Höör 21B har relativt stor spridning. 

 

Figur 9. Energimängd i riktning d1 för Höör 21B har relativt liten spridning. 
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3.6 Brister i POSS-data 
Vid analys av POSS-data i kombination med DS-analys identifierades brister hos POSS då mätning inte 
skett på samtliga omläggningar under angiven period. Larm ”Objekt ur kontroll” i DS-analys genereras 
för omläggningar som inte genomförts fullständigt och vid flera tillfällen har larmet genererats under 
perioder då det saknas data i POSS. Det innebär att omläggningar har försökt genomföras utan att det 
registrerats i POSS. I Figur 10 är larmet ”Objekt ur kontroll” de streckade röda linjerna och det syns 
tydligt i området med gröna ellipser att det inte finns några motsvarande omläggningar från POSS-data 
när larmen inträffat. 

 

Figur 10. De gröna ellipserna visar att POSS saknar data när det skapats larm i DS-analys (röda streckade linjer). 

Förutom att det periodvis saknas data så finns det registrerade omläggningar i POSS som saknar 
mätvärden: ”Data is Null, This method or property cannot be called on Null values”. Ofta efterföljs 
dessa av en ny omläggning med samma eller närliggande tidsstämpel. Genom att jämföra POSS-data 
för den kopplade växeln, alltså A och B, med DS-analys framgick det att de omläggningar som saknar 
mätvärden beror hur de är kopplade och styrs av varandra. Dvs en omläggning av en kopplad växel 
sker enligt Johansson genom att den ena växeln läggs om först och när den har gått i kontroll så skickas 
signal till den andra växeln att genomföra omläggning. Om den första växeln inte kom i kontroll 
kommer den andra växeln aldrig få chansen att försöka genomföra en omläggning, och då kommer 
”Data is Null, This method or property cannot be called on Null values” istället för mätvärden hos den 
andra växeln. 

Nedan presenteras exempel över detta från växlarna Höör 21A och 21B, där det framgår i Figur 11 från 
DS-analys att växel 21 haft larmet ”Objekt ur kontroll” samtidigt som det finns mätvärden på 
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omläggningar i växel Höör 21B, se Figur 12. Höör 21A har däremot ”Data is Null, This method or 
property cannot be called on Null values” istället för mätvärden för motsvarande tidsstämpling och har 
således inte fått möjlighet att genomföra omläggning, se Figur 13. Det beror i det här fallet på att Höör 
21B gör en ofullständig omläggning som genererar larm i DS-analys men som ändå får mätvärden i 
POSS-analys, och Höör 21A får aldrig möjlighet att genomföra omläggning eftersom 21B inte kom i 
kontroll varpå felmeddelandena ”Data is Null, This method or property cannot be called on Null values 
uppstår. 

 

Figur 11. Larm "Objekt ur kontroll" från DS-analys för Höör 21. Högerläge anger i vilken riktning på omläggning 
som larmet skapats. 

 

Figur 12. Omläggningar med mätvärden för Höör 21B i POSS. 0 och 1 motsvarar d0 respektive d1. 

 

Figur 13. Omläggningar utan mätvärden för Höör 21A i POSS. Mätvärden har uteblivit då den kopplade växeln 
Höör 21B ej gått i kontroll. 0 och 1 motsvarar d0 respektive d1. 

3.7 Brister i 0felia och Bessy 
Information från 0felia och Bessy visar på stora brister i inrapportering vilket försvårarar analys. Från 
Figur 5 (tidigare kapitel) illustreras information från en 0felia-rapport där det i åtgärdsbeskrivningen är 
inrapporterat ”justering av motorström i driv 2”, men det saknas information om orsak till felet. I 
sammanhanget var det ändock en bra inrapportering vid fel, i många andra felrapporter finns ingen 
information alls om felet eller hur det avhjälptes. I Figur 14 nedan finns ett annat exempel på felrapport 
från samma växel, men felet inträffade ungefär 1,5 månad senare. Det saknas helt beskrivning över 
orsak, fel och åtgärd av felet. Det enda som är angivet är att felet åtgärdades genom justering, men 
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informationen går inte att använda eftersom det i en spårväxel finns många olika komponenter som 
kan justeras. 

 

Figur 14. 0felia-rapport för fel i växel Höör 21A den 31 juli 2019. 

Den bristfälliga inrapporteringen resulterar i att data kan feltolkas eftersom det inte framgår om en 
yttre påverkan skett, i form av exempelvis justering, komponentbyte eller liknande. Det försvårar 
analysarbetet avsevärt och det finns även risk för felaktiga bedömningar av resultat. Det är bland annat 
svårt att avgöra vilken typ av åtgärd som genomförts och hur det kan påverka data i form av 
medelvärde, spridning etc. 

POSS-data i kombination med DS-analys visar bland annat att växlarna varit ur kontroll vid många 
tillfällen under perioden, vilket indikerar att något påverkar växlarna negativt. Antalet 0felia-rapporter 
under tidsperioden är betydligt färre än antalet gånger som växeln varit ur kontroll. Exempelvis har 
växlarna Höör 21A och 21B gemensamt haft sex 0felia-rapporter under perioden men de har under 
samma period haft 27 ofullständiga omläggningar. Det innebar att 22% av ofullständiga omläggningar 
rapporteras till 0felia på Höör 21A och 21B. För statistik över samtliga växlar med både DS-analys och 
POSS-data, se Figur 15. 
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Figur 15. Antal 0felia-rapporter jämfört med larm "Objekt ur kontroll" från DS-analys för växlarna i projektet. 

Statistik för de växlar inom projektet som både hade data från POSS och DS-analys visade att 15 av 81 
”Objekt ur kontroll” ledde till en 0felia-rapport, vilket motsvarar knappt 19%, se Figur 16. 

 

Figur 16. Andel 0felia-rapporter som skapats till följd av larm "Objekt ur kontroll" från DS-analys. 

Varje gång som växeln varit ur kontroll bör tolkas som en felaktig händelse som ska generera larm. Det 
är därför av intresse att undersöka om styrgränser från statistisk processtyrning kunnat ge larm innan 
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”Objekt ur kontroll” larmat från DS-analys. Hur stor andel av ”Objekt ur kontroll” som rapporteras som 
0felia kan bero på lokala avvikelser, exempelvis hur ofta entreprenören inrapporterar funktionsfel till 
0felia. 

3.8 Identifierade samband mellan larm och ofullständiga omläggningar 
Genom att följa Tillvägagångssättet i tidigare metodkapitel har styrgränser beräknats och upprättats. 
Nedan följer exempel på växel Höör 21A och hur styrgränser upprättats då en justering av motorström 
har skett under dataperioden. Som tidigare nämnt skapades en 0felia-rapport 2019-05-08 för Höör 
21A där åtgärden var ”justering av motorström i driv 2”. Justeringen minskade både energimängd och 
spridning och eftersom både medelvärde och spridning ingår i beräkning av styrgränser behövde detta 
hanteras. Det kan även ses som att justeringen har varit en yttre påverkan på systemet. Vid yttre 
händelser som påverkar processen ska nya styrgränser upprättas vid en ny stabil period, eftersom 
tidigare styrgränser inte är anpassade till förändringen som skett. Utifrån detta har datamängden 
delats upp i två set: 

a: Observation 1–1579, dvs före justering av motorström. 

b: Observation 1580–3099, dvs efter justering av motorström.  

När data delats upp i de två seten, a och b, så hanteras de helt separat där styrgränserna beräknas 
enligt samma Tillvägagångssätt. Som tidigare nämnt analyseras riktning d0 och d1 separat då data kan 
skilja sig åt beroende på omläggningens riktning. Nedan är exempel från set a (observation 1–1579) 
med riktning d0 där stabil period, även kallad fas 1, är markerad med en röd rektangel, se Figur 17. Det 
är data från fas 1 i den röda rektangeln som används vid beräkningar för styrgränser. 

 

Figur 17. Observation 1–1579 för Höör 21A riktning d0. Den röda rektangeln illustrerar fas 1 som styrgränser 
beräknats utifrån. 

Autokorrelationstest på data från fas 1 visar att det finns autokorrelation på lag 3, se Figur 18. 
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Figur 18. Autokorrelationsfunktion för Höör 21A i riktning d0 för fas 1. 

Detta hanteras genom att dela upp data från fas 1 i fyra subgrupper, eftersom det enligt 
tillvägagångssätt är lämpligt med subgrupper av antal lag + 1. Samtliga subgrupper testas för 
autokorrelation och det visar att ingen signifikant autokorrelation återstår. Den subgrupp med lägst 
autokorrelation väljs och styrgränser för denna subgrupp beräknas. Det kontrolleras att inga larm 
skapas med de framtagna styrgränserna, se Figur 19. 
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Figur 19. Styrgränser för fas 1 på växel Höör 21A riktning d0. 

Eftersom styrgränserna inte larmade under fas 1 anses de godkända att användas på efterkommande 
datamängd. Om efterföljande data är stabil kommer inte larm skapas utifrån ovanstående styrgränser, 
utan endast när processen är instabil och när något i processen inte beter sig normalt. När 
styrgränserna appliceras på hela datamängden (observation 1–1579) genereras första larmet vid 
observation 359 som motsvarar en omläggning 2019-01-15 kl. 06:24, och efterföljs sedan av ett stort 
antal larm, se Figur 20. 

 

Figur 20. Styrgränser för Höör 21A riktning d0 observation 1–1579. Röda markeringar är larm då observationer 
är utanför styrgränserna. 

Samma förfarande genomfördes på set b, observation 1580–3099, vilket resulterade i andra 
styrgränser för fas 1 beräknades utifrån observation 1610–1761. För att undersöka om larmen från 
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styrgränserna är relevanta jämförs larmen mot när faktiska fel har inträffat. Faktiska fel är delvis 0felia-
rapporter, men även larm från ”Objekt ur kontroll”, eftersom det i båda dessa fall varit problem med 
att genomföra omläggningar. I Figur 21 nedan finns samtliga omläggningar från POSS illustrerade som 
blå punkter, 0felia-rapporter är lodräta röda heldragna linjer medan de streckade linjerna är ”Objekt 
ur kontroll”. Styrgränser för både set a samt set b syns i figuren och de skiljs åt av en streckad grön linje 
daterad 2019-05-08, då justering av motorström åtgärdades. I figuren framgår det att larmen från 
styrgränserna hade inträffat före ”Objekt ur kontroll”, vilket innebär att det kan finnas samband mellan 
larm från styrgränser och att växeln sedan inte kunde genomföra fullständig omläggning. 

 

Figur 21. Höör 21A i riktning d0 med styrgränser för perioden 1–1579 från fas 1 (observation 1–160) samt 
styrgränser för perioden 1580–3099 från fas 1 (observation 1610–1761). Röda lodräta linjer visualiserar 
faktiska fel och grön streckad linje när motorns strömstyrka justerades. 

En in-zoomad bild från Figur 21 under perioden 2018-12-05 till 2019-02-07 visar ”Objekt ur kontroll” 
som föregås av rödmarkerade larm från styrgränserna, se Figur 22. Larm från styrgränser innan larmet 
”Objekt ur kontroll” sker genomgående vilket tyder på att det finns ett samband mellan larm från 
styrgränser och att funktionsfel i växeln kommer inträffa. 

Samma tillvägagångssätt användes för riktning d1 på samma växel, Höör 21A, som också fick två set 
med olika styrgränser till följd av justering av motorström. Även för detta styrdiagram finns ett tydligt 
samband mellan larm från styrgränser och att funktionsfel kommer att inträffa, se Figur 23. 
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Figur 22. Höör 21A i riktning d0 under perioden 2018-12-05 till 2019-02-07. Röda prickar indikerar larm från 
styrgränser innan växeln får larmet "Objekt ur kontroll" från DS-analys den 2019-02-07. 

 

Figur 23. Höör 21A i riktning d1 med styrgränser för perioden 1–1579 från fas 1 (1–160) samt styrgränser för 
perioden 1580–3099 från fas 1 (1610–1761). Röda lodräta linjer visualiserar faktiska fel och grön streckad linje 
när motorns strömstyrka justerades. 

När spridningen är stor mellan d0 och d1, som i exemplet Höör 21B nedan, så påverkas upprättandet 
av styrgränser. I Figur 24 nedan har d0 stor spridning vilket även ger vida styrgränser då fas 1 ansågs 
vara observation 1–263. Trots de vida styrgränserna genereras ändå larm från innan ”Objekt ur 
kontroll” skapas i DS-analys. 
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Figur 24. Höör 21B i riktning d0 med styrgränser beräknade utifrån fas 1 som motsvarar observation 1–263. 

Motsvarande data fast i riktning d1 har väsentligt mindre spridning vilket ger snävare styrgränser. I 
Figur 25 förekommer larm sällan innan funktionsfel inträffar, vilket innebär att båda riktningarna bör 
analyseras för att inte larm ska missas. Eventuellt kan det anses att riktning d0 bör prioriteras då den 
ofta har större spridning, men det kan vara en indikation att växeln behöver åtgärdas om det är stor 
skillnad mellan d0 och d1. Om endast d1 analyseras finns risk att larm som kunnat förutspå funktionsfel 
missas, eftersom det i figuren nedan endast kommer larm i samband med att funktionsfelet redan 
inträffat. 

 

Figur 25. Höör 21B i riktning d1 med styrgränser beräknade utifrån fas 1 som motsvarar observation 1074–
1497. 
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4 Övergripande diskussion 
För att kunna ta korrekt beslut utifrån data innan funktionsfel inträffar krävs ett antal åtgärder med 
POSS-data enligt följande:  

• Framförallt måste POSS-data utökas med funktioner från DS-analys, specifikt information från 
”Objekt ur kontroll” som indikerar om fullständig omläggning av växeltungan inte kunnat 
genomföras. POSS-data behöver även förbättra datakvalitet med bland annat hur data mäts 
och vilket av växeldrivet som POSS hämtar data från. Här skulle vara intressant att undersöka 
om det räcker med att mäta ett av växeldriven eller om mätningar behövs för samtliga 
växeldriv per växel. 

• POSS kan även behöva kompletteras med fler parametrar, exempelvis bör växelvärme 
extraheras från POSS för att möjliggöra gemensam analys. Även andra parametrar som 
luftfuktighet och temperatur i växeldriv bör ingå i POSS-data för att möjliggöra djupare analys 
över hur dessa parametrar påverkar spårväxelns omläggningsfunktion. 

• Vidare bör det specificeras om det är på grund av larm i TKK eller växeldriv som omläggningen 
inte kan genomföras fullständigt. Sådan information kan underlätta diagnostisering av fel och 
även ge underlag för statistisk analys om exempelvis TKK är lämplig för att kontrollera 
omläggningen eller om det mestadels genererar falska larm. 

• Identifierade funktionsfel skulle kunna diagnostiseras utifrån en kombination av flera 
parametrar, exempelvis kan analys av energimängd och omläggningstid indikera om 
friktionskopplingen påverkar omläggningen på grund av för svag motorström. Tidig 
diagnostisering kan minska tid i spår, möjliggöra planering av underhållsåtgärder, förkorta 
arbetsinsatser och även minska antalet merförseningsminuter. 

• För att kunna dra rätt slutsatser vid analys krävs omfattande förbättring av indata rapporterat 
i 0felia och Bessy. Både data och resultat kan tolkas felaktigt och leda till felaktiga slutsatser 
vid bristfällig inrapportering i systemen. Det är därför essentiellt att skapa ekonomiska 
incitament hos entreprenören för att få fullständig inrapportering till systemen. Det bör även 
ifrågasättas varför endast 19% av funktionsfelen leder till en 0felia-rapport, när det varit brister 
i omläggningens funktion i samtliga fall. 

4.1 Förslag på fortsatta studier 
För att öka förståelsen för vilka parametrar som påverkar spårväxelns funktion bör POSS-data 
inkludera parametrar som växelvärme, temperatur och luftfuktighet i växeldriv. Detta bör studeras 
vidare tillsammans med information om ofullständig omläggning, motsvarande ”Objekt ur kontroll”. 

För att ytterligare förstå data och vad som påverkar data så bör det även undersökas vidare hur 
korrelation mellan temperatur och energi ser ut och vad den beror på. Genom att kunna hantera 
korrelation och autokorrelation på ett effektivt sätt möjliggörs förbättrad precision på styrgränser, 
men även att kunna förklara data och dra slutsatser som kan implementeras i kontrakt med 
entreprenörer. 
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Ytterligare ett område som är intressant att studera vidare utifrån detta projekt är information 
gällande om det är ställverk eller TKK som skapar larmet ”Objekt ur kontroll”. Den informationen kan 
möjliggöra diagnostisering av felet i ett tidigare skede och identifiering av samband kan leda till stora 
ekonomiska besparingar. 

För att skapa rätt förutsättningar för tillförlitlig analys bör framtida projekt studera hur ekonomiska 
incitament bör utformas och vilken effekt de ekonomiska incitamenten har på inrapportering av data. 
Det skulle kunna innefatta jämförelse mellan olika entreprenörers kontrakt och andel inrapporterade 
fel, försök med ändring av incitament för att utvärdera inrapportering med mera. 

Slutligen är det viktigaste förslaget på fortsatta studier att genomföra försökplanering på spårväxlar, 
vilket innebär att funktionsfel provoceras fram i växeln under kontrollerade former för att förstå den 
bättre. För att skapa förändringsarbete inom järnvägsbranschen krävs det djup förståelse för 
anläggningen, dess funktion och hur komponenterna påverkar funktionen. 
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Undersøkelser av vindskjevhet (2 m) / 
skevning (3 m) for ROGER1000 og 

Tracklogger 
 

 

Tracklogger og ROGER1000 
Det foreligger to filer fra ROGER1000 målevogns-kjøring på Ofotbanen. I møte med Bane 
NOR , Damill og LTU ble det bestemt at man skulle studere Haugfjell-strekningen, som løper 
mellom kilometer 35 og 38. 

ROGER1000 har ca. 5800 målepunkter på denne strekningen (ca. 2 målepunkter per meter) 
mens Tracklogger har 2600 (ca. ett målepunkt per meter). 
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Undersøkte filer 

 
Figur 1. Fire filer I “Trendfönster» 

Skevning 3m fra de 4 første filene fra Tracklogger 

De fire filene som er benyttet primært anvis under. De omfatter både to mot Narvik (32.5 tonn aksellast) og tog mot Kiruna (tomme tog) 

 
Det er litt spor-meter forskyvning i Figur 1, men ellers godt samsvar når antallet filer ikke blir for stort. Vi ser at det mangler data visse steder 

På neste sidene vises data for de to ROGER1000 kjøringene sammenlignet med en Tracklogger-fil. Man ser på Figur 2 at ROGER1000 og Tracklogger er 
rimelig enige om de store utslagene. 

På Figur 3 vises en detalj for vinskjevhet på km 38.8 til 36.9. Kjøringen 10.9.2019 fra ROGER1000 har en betydelig km-offset, og viser ikke utslaget, 
imidlertid fremkommer det på Figur 2. 
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Sammenligninger 

 

 

 
Figur 2. Sammenligning mellom de to ROGER1000 kjøringene og to filer fra Tracklogger. 
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Vi betrakter vindskjevheten på spormeter 36800 til 36900 

 Denne er godt synlig på ROGER100 13. mai 

 Men den synes å ha forsvunnet / blitt rettet til 10. sept. 

 Imidlertid dukker den opp på Tracklogger 30. sept. 

 Bekreftes på retur  

 Bekreftes 1. oktober 
Figur 3. En vindskjevhetsforekomst på ca.km 36.8 for ROGER1000 og 3 Tracklogger filer 
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Figur 4. Tre datasett med Skevning 3 meter fra Tracklogger 

 

 
Figur 5 De samme tre skevnings-målinger fra Tracklogger og data fra ROGER1000 

Spor-meter i fil 2 er justert +2m og spor-meter i fil 3 er justert +7m. For ROGER1000 13.05.2019 er 
spormeter justert med -2m, mens ROGER1000 10.09.2019 er justert med -90 meter. 
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Figur 6. De samme skevningsdata I Trendfönster 

Tar man inn for mange filer i «Trendfönster» på en gang, kan bildet bli noe uoversiktlig pga. offset i spor-
meter. Den grønne kurven viser omkring +25m feil, men følger egentlig samme forløp, vindskjevheten har 
samme utstrekning. 

 

 
Figur 7. Lokaliseringen av «km 36.850», ca. 500 meter øst for Søsterbekk stasjon. 
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Andre parametere 
I notatet eP214 -Prosjektrapport 2019-03-07.pdf viser figur 12 side 25 et bilde av høydenivå: 

 
Figur 8. Utklipp av e-pilot rapporten 

Figur 8 (figur 12 i rapporten) viser at det er veldig godt samsvar mellom to målinger av hjulhøyde (HjdV) 
med Tracklogger. 

Samme parameter (HjdV) er undersøkt for Ofotbanen. Samsvaret mellom to målinger (dato 2019-09-30 og 
2019-10-01) viser ikke samme, nesten fullstendige samsvaret. Figur 9 neste side viser imidlertid at det er et 
visst samsvar. Det er tydelig at spor-meter tallet ikke stemmer helt for de to målingene. Men ved en 
forskyvning horisontalt (offset på spor-meter med -9 meter), ses tydelig samsvar for litt over halvparten av 
kurvene (fra 35.35 km). 

Venstre delen av kurvene viser det kan være nødvendig å korrigere en annen offset-verdi i denne delen. 

Det er forklart at GPS-signalene er være svake over deler av Ofotbanen, samt at de forsvinner i tuneller. 
Dessuten er det forklart at togenes hastighet er lav og ikke optimal for den måten Tracklogger er 
instrumentert. 
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Visse likheter 
Kurvene under viser en sammenligning mellom høydemålinger fra Tracklogger (HjdH) og ROGER1000 
(RHH = RF_3_25_RX_LongitudinalLevel Høyre Vertikal). 

 
Figur 9. Sammenligning av hjulhøyde I Tracklogger (HjdH) og vertikal geometri fra ROGER1000. På nederste kurve er ROGER1000 dataene 
gitt en offset på +6.3 meter 

 

Vi ser at vi får «en viss overensstemmelse» ved å gi ROGER100 dataene en offset på +6.3 meter. Videre ser 
vi at denne offset ikke er konstant, heller ikke over de 250 meter som omfattes av kurvene 

Det er laget et eget notat på høydeverdier som analyserer spredning i Tracklogger-signaler, en 
sammenligning mellom Tracklogger og ROGER1000 samt utfordringer i Tracklogger-signalene og ønsker 
om forbedringer. 
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Tracklogger rälsforhöjning og ROGER1000 Curvature 
Her ser vi en svært god overensstemmelse: 
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Rapportering fra Tracklogger og 
ROGER1000 analysen. Muligheter i 

Tracklogger 
I dette notatet er sporhøydeverdier benyttet som et eksempel på analyser for sammenligning 
av avlesninger fra Tracklogger og ROGER1000 målevogn og til vurdering av muligheter som 
ligger i at Tracklogger kan gi hyppige verdier for sporets tilstand. 

Oversikt over Haugfjell-strekningen, høyde-verdier 
En sammenligning mellom hele undersøkelses-området (Haugfjell-partiet km35 til km38) er 
vist under ved å sette opp Tracklogger-signalet h09 (HjdV for denne fila, se tabell) og de to 
ROGER1000 målingene. 

 
 

Man ser at særlig én feature, «36500-humpen», synes å gå igjen, forutsatt at man flytter 
ROGER1000 spormetertallet for ROGER1000 en del mot lavere verdier. Ellers er det 
vanskelig å se hvilke features som repeteres mellom Tracklogger og ROGER1000, og for så 
vidt internt mellom de to ROGER1000 målingene.  
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«36500-humpen» 
Alle høyde-signaler viser et utslag her, se koordinater i Eniro-bildet under. 

 
Kurvene og analysen er fremstilt ved å studere Tracklogger-signaler fra en 5 fulle malmtog 
på vei til narvik og 2 målevognkjøringer samt 5 tomme malmtog på vei mot Kiruna. 

For å få signal-feature («humpen») på samme sted i kurven, må det legges inn offset. Ved å 
se på data i et snevert intervall som inkluderer nevnte feature, kan man gi en statistisk 
karakteristikk av dataene. 

Målevogna ROGER1000 har to målinger, 13.06.2019 og 10.09.2019. 

Det er et sprang uten måledata fra ROGER1000 på spormeter 36469 m på 97.5 meter i begge 
datasett. 

Tracklogger har flere sprang uten måledata. Av en eller annen grunn har alle (undersøkte) 
filer et sprang på spormeter 36500 på 97 meter. 

Under forutsetning av at måledata ikke er forstyrret både hos målevogna og Tracklogger, 
viser en analyse av hjulhøyde (HjdV) fra Tracklogger og høydegeometri 
(RF_3_25_LX_LongitudinalLevel) fra ROGER1000 at det er en forhøyning nær spormeter 
36500, se figuren neste side. For å få forhøyningen på samme sted, er spormetertallet gitt 
varierende offset. 
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Tracklogger-filene er betegnet fil01, fil02 osv. ut fra alfabetisk sortering. Data er betegnet 
<variabelnavn>xx, der xx er filnummer, f.eks. h01, h02, h03, .. osv. De fulle togene har 
generert fil nummer 2, 4, 6, 9, 12 og 13. Fil nummer 13 har ikke data ved spormeter 36500.  

 
Kurve Datafil Offset [m] 

h02 Logger001-20190930_2130-20191001_0130-009_012-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-N-Vänd.csv 

0 

h04 Logger001-20191001_1530-20191001_1930-027_030-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-N.csv 

-13.3 

h06 Logger001-20191004_1321-20191004_2021-024_030-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-N-Vänd.csv 

-3 

h09 Logger001-20191012_0827-20191012_1327-020_024-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-N.csv 

-3 

h12 Logger001-20191019_1238-20191019_1738-027_031-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-N.csv 

-12.8 

Rh1 ROGER1000 13.05.2019 -4.7 

Rh2 ROGER1000 10.09.2019 -173.7 

 

Statistikk for Tracklogger data 

Tracklogger viser en gjennomsnittlig amplitude i «humpen» på 17.50 mm med standardavvik 
1.70. ROGER1000 viser litt mindre verdier, se kurvene – under forutsetning av at offset er 
korrekt og at fenomenet virkelig skyldes en forhøyning. 
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Man kan stille spørsmål ved om ROGER1000 dataene virkelig skal flyttes 173.3 meter. 
Holder man filene direkte opp mot hverandre kan det virke slik, men det merkelige er de 
manglende data som inntreffer ned nøyaktig samme (registrerte) spormeter, 36469. 

Man vet at Tracklogger ikke gir data når det ikke er GPS-dekning (?). Det kan virke merkelig 
at de manglende data kommer på omtrent samme spormeter der ROGER1000 mangler data, 
samt at de manglende data strekker seg over samme lengde (97 meter). 

«Ca. 37.6-hompen» 
Denne forhøyningen går igjen på alle Tracklogger-filene, men den er vanskelig å identifiseres 
på ROGER1000 filene. 

Som der ses av plottene varierer spormeter-verdiene så mye at man får kun en begrenset del 
av kurvene til å ligge synkront. Likevel ser man at det er en viss repeterbarhet i kurveforløpet. 

 

 
Kurve Datafil, se også forrige tabell. Offset [m] 

H13 Logger001-20191022_0154-20191022_0654-013_017-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-N-Vänd.csv 

-6 

 

Statistiske verdier for amplituden i datasettene h02, h04, h06, h09, h12 og h13 for «humpen» 
på 36.68 km er gjennomsnitt 11.29 mm standardavvik er 0.42 mm. 
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Verdiene over er for fulle tog. For tomme tog får man kurvene under. 

 
Kurve Datafil Offset [m] 

h01 Logger001-20190930_1430-20190930_2030-002_007-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-U.csv 

0 

h03 Logger001-20191001_0430-20191001_0830-016_019-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-U-Vänd.csv 

-9 

h05 Logger001-20191003_1421-20191003_1937-001_006-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-U.csv 

-18 

h07 Logger001-20191004_2021-20191005_0221-031_036-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-U-Vänd.csv 

-18 

h08 Logger001-20191011_1427-20191011_1827-002_005-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-B-bdl_990-U-Vänd.csv 

-3.6 

h10 Logger001-20191012_1427-20191012_1927-026_030-A0.5Hz-
G50.0Hz-FO2-DIR-A-bdl_990-U.csv 

-26.4 

 

Statistikk for Tracklogger data 

Statistiske verdier for datasettet med tomme vogner h01, h03, h05, h07, h08 og h10 er 
gjennomsnitt 9.01 mm standardavvik er 0.67 mm. Offset null er forskjøvet ca. 10 meter. 
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Tilstandsanalyse-muligheter med Tracklogger 
Man ser at features repeteres i Tracklogger-signalene med stor pålitelighet. Kun unntaksvis 
viser et tog helt annerledes signaler. Det betyr at Tracklogger vil kunne gi en løpende 
tilstandsanalyse. 

Et problem med Tracklogger-signalene på Ofotbanen er imidlertid at analysen vanskelig kan 
skje automatisk fordi spormeter-tallet ikke er konsistent. Man ser at offset-verdiene er 
forskjellige for hver feature som skal vurderes. 

Dersom spormeter-tallet var konsistent fra tog til tog, kunne man helt enkelt ha addert 
signalene og spesifisert verdier som ville gi alarm om f.eks. inspeksjon eller andre tiltak i 
sporet. Når spormeter-tallet fluktuerer slik det gjør nå, vil man få mange tilfeller der høye 
signal-verdier slukker hverandre, det vil si adderes til null eller lave, neglisjerbare verdier. 

Muligheter for forbedrete spormeter-verdier 

I Norut har vi diskutert hvilke tiltak som kan gi bedre bestemmelse av spormeter-tallene. 

GPS-mottaker er installert per i dag, men gir etter det vi forstår for unøyaktige verdier pga. 
dårlig dekning på Ofotbanen med sine mange tuneller, snøoverbygg og bratte fjellsider. Det 
er ikke lagt ved tidspunkter for signal-punktene, så det har ikke vært mulig å forsøke å jevne 
ut spormetertallet. Vi vet ikke om det fra Damill AB eller andre har vært vurdert en form for 
«glatthet» i signalstrømmen og evt. avrundinger i signalpunkt vs. heltalls-spormeter verdien. 

Baliser (om de finnes) vil kunne gi sikre verdier, men de krever antakeligvis for mye elektrisk 
energi i radio-signalet til at de umiddelbart egner seg for Tracklogger. 

RFID-brikker i sporet er billige og kan plasseres relativt tett. Problemet er vel at de kan bli 
vanskelige eller umulige å lese av under alle værforhold (dugg, snø og is) og kanskje blir 
utydelige pga. vær-slitasje. 

Andre «dingser» i sporet: Man får lete etter forskjellige radiosendere og signal-sendere som 
kan drives med minimalt batteriforbruk. Det skal finnes ladekretser som kan benytte 
vibrasjons-energi i sporet, eller høste energi gjennom induksjon fra kjøreledningene. 
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1 Övergripande sammanfattning 
 

I detta projekt har metoder för tillståndsövervakning av infrastruktur från ordinarie tågtrafik 

demonstrerats och jämförts med avseende på om övervakningssystemen kan ge en mer frekvent 

övervakning, snabbare kvittens på effekter efter utförda åtgärder, upptäcka skador på grund av 

plötsliga händelser, samt ge en kontinuerlig information om felutveckling vilket underlättar planering 

De mobila system som har demonstrerats är: 

• Damill:s Track-Logger 

• D-Rail:s D-Rail system 

• Perpetuum installerad i SJ:s X2000 tåg. 

Som referens har huvudsakligen följande av Trafikverkets underhållssystem tillämpats: 

• Bessy (besiktningssystem), Ofelia (felhanteringssystem) och Optram (mätvagnsdata) 

eMaintenace365 har byggt upp en infrastruktur och ett verktyg för hämtning, lagring, 

kvalitetssäkring, analys och visualisering som möjliggör jämförelsen mot Trafikverkets system Bessy, 

Ofelia och Optram.  

Projektet har inte gjort några egna jämförelser av mätresultat från de mobila mätsystemen gentemot 

Trafikverkets system, utan detta har genomförts av respektive mätleverantör genom att använda 

eMaintenance365 analysverktyg eller egentutvecklad analysmetod.  

Projektet möjliggör en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för tillståndsbedömning av 
banöverbyggnad. Denna lösning förväntas bidra till: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 

materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 

underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt 

effektivare felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

• bättre resursutnyttjande 

Bedömd nytta består av: 

• frigöra kapacitet i spår, dvs. fler gods- och passagerartåg kan släppas in på banan 

• mäta i belastat spår dvs. kontrollera de faktiska driftsförhållandena 

• snabbare kontroll av att utförd åtgärd har medfört effekt samt hur bestående åtgärden är 

• snabbare höja hastigheten efter stabilitetspåverkande arbeten 

• reducera kostnaderna för den idag mycket dyra manuella besiktningen och istället besiktiga 

mer noggrant via sensorernas indikering. 
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• lagerlägg all information per position för att se samband, följdfel, återkommande fel, 

förarkommentarer och kostnadsuppföljning. 

• besiktningsmän kan bättre utnyttjas i det förebyggande underhållet  

• ge tidigare varning om felutveckling som möjliggör bättre planeringsförutsättningar för att 

genomföra underhåll efter besiktning 

• upptäcka skador i tid och förhindra olyckor 

• vara ett verktyg för att övergå från avhjälpande till förebyggande underhåll 

Med sensorövervakning på passerande tåg erhålls en betydligt bättre bevakning på förändringar 

och vid indikationer som kan kompletteras med en manuell besiktning omedelbart för att 

fastställa orsak och lämplig åtgärd. Att kunna följa utvecklingen och att planera och agera i tid ger 

förutsättningar för en mer proaktiv underhållsstrategi som omvandlar avhjälpande underhåll till 

förebyggande tillståndsbaserat underhåll.   

De mobila mätsystemen har visat stor potential att tillämpa mer frekvent tillståndsövervakning av 

järnvägsinfrastruktur från reguljär trafik. Det behövs dock fortsatt utvecklingsarbete och flera av 

delsystemen kommer att användas inom andra projekt. I samtliga projekt så är det viktigt att 

indikationer och larm genererade av de fordonsbaserade systemen kan verifieras av personal i 

anläggningen som komplement till en triangulering via multipla databaser.  

För att få en bredare implementering i den löpande verksamheten måste dock mer långsiktiga 

affärsuppgörelser mellan parter upprättas och metoder för innovationsupphandling utvecklas.   

Ett stort mål för järnvägen idag är att minska alla akuta fel som orsakar många tågstörningar. 

Projektet har visat på möjligheten att genom frekvent och effektiv bevakning med ny sensorteknik 

kunna erbjuda betydligt bättre beslutsunderlag för lämpliga åtgärder. Med dessa mätdata borde man 

klart effektivare kunna förhindra akuta fel och dessutom kunna utföra mer förebyggande underhåll 

med de mest kostnadseffektiva och bestående åtgärderna genom att succesivt bygga upp en 

erfarenhetsbank. Resultaten bör kompletteras med all tillgänglig information per position och 

dessutom delges samt berikas med expertkompetens genom ett lämpligt informationssystem. 
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2 Inledning 
Denna projektrapport beskriver de mobila mätsystem som har monterats i tågfordon och resultat 
från genomförda mätningar och analysera för att mäta tillståndet på järnvägsanläggningen.  
 
Syftet med projektet är att demonstrera och utvärdera om tillståndsövervakning av infrastrukturen (i 
första hand bana och kontaktledning) går att genomföra via mobila system som monterats på fordon 
i reguljär tågtrafik.   
 

2.1 Bakgrund 
Sveriges järnvägssystem är åldrande och har en stor underhållsskuld. Regeringen satsar därför 125 

miljarder kronor på höjd järnvägsstandard under den kommande 10-årsperioden. Ett problem är att 

det kommer att råda resursbrist på kompetent personal för att omvandla denna satsning till effektiva 

underhållsåtgärder. Det behövs innovativa metoder för att bättre utnyttja de resurser som idag finns 

tillgängliga för att lösgöra kompetens från bl.a. tidkrävande manuell tillståndskontroll. Idag ligger 

ansvaret för kompetensförsörjning hos underhållsföretagen.   

Inspektion/besiktning av tillståndet hos delsystemet spåranläggning utgör enligt AUTOMAIN (2011)  

21 % av underhållskostnaden. Inspektion och besiktning är en mycket viktig verksamhet med 

avseende på trafiksäkerhet och att få in rätt beslutsstöd för underhållsåtgärder. Här finns en stor 

potential att frigöra expertresurser för att arbetet att styra om avhjälpande underhåll till 

förebyggande.  

Besiktning/tillståndkontroll av fasta järnvägsanläggningar genomförs idag av underhållsentreprenör 

inom förutbestämda intervaller reglerade i TDOK 2014:0240. Besiktning sker via speciella mätfordon 

och manuella av besiktningar. Periodicitet för kontrollerna är från varannan månad och uppåt 

beroende på besiktningsklass.  

Det medför att den manuella besiktningen som görs idag inte ger den bevakning av akuta 

förändringar som önskas då den utförs för sällan. Med sensorer monterade på passerande tåg erhålls 

en omedelbar bevakning på förändringar och vid indikationer borde dessa kunna kompletteras med 

en manuell besiktning för att fastställa orsak och lämplig åtgärd. Att kunna följa utvecklingen och att 

planera och agera i tid ger förutsättningar för en mer proaktiv underhållsstrategi som omvandlar 

avhjälpande underhåll till förebyggande; tillståndsbaserat underhåll. Även möjligheten att upptäcka 

skador som uppstår på grund av plötsliga händelser och möjlighet att vidta åtgärder innan oönskade 

konsekvenser uppstår. 
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Med mer frekventa tillståndkontroller erhålls också bättre beslutsunderlag och resultaten skulle 

succesivt bygga upp en erfarenhetsbank, då det är besiktningsunderlag, mätdata och 

tågföringsstatistik som ligger till grund för de flesta beställningar av reinvesteringar. Dessa mätdata 

kan även användas för att se effekten av genomförda åtgärder, både på kort och lång sikt. 

En annan nytta med att övervaka tillståndet på banan från ordinarie tåg trafik är att tid för 

underhållsbesiktning ej stjäl kapacitet från banan samtidigt som tillståndkontrollen sker i belastat 

spår.  

Det är därför intressant att testa olika fordonsbaserade mättekniker för tillståndsbedömning av 

infrastrukturen som utvecklats i branschen såsom: 

• Damill:s mobila mätväska Track-Logger som mäter slag och stötar i vertikal och lateral led 

samt höjd- och sidoläge.  

• D-Rail:s sensorer för övervakning av kontaktledning, banunderbyggnad och spår.  

• Perpetuums mätsystem som är installerade i SJ ABs X2 tågset.    

Projektet möjliggör en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för tillståndsbedömning av 

banöverbyggnad. Denna lösning förväntas bidra till: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 

materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 

underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt 

effektivare felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

• bättre resursutnyttjande 

2.2 Mål 
Målet med detta projekt är att skapa en modell för fordonsbaserad tillståndsövervakning från 

reguljär trafik, av infrastruktur och riskbaserat beslutsstöd med tillämpning på spår. Detta genom 

integration av olika fordonsbaserade sensortekniker, som t ex mättåg, autonoma sensorer och 

integrerade sensorer, testa och utvärdera framtagen lösning från ePilot för banöverbyggnad på 

sträckorna Uppsala - Umeå, Sundsvall - Ånge. 
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3 Metod 
I projektet ska test av mobil mätutrustning ombord på fordon i reguljär trafik för tillståndskontroll av 

järnvägsinfrastruktur, utvecklad av Damill, D-Rail och Perpetuum, utvärderas och jämföras mot 

tillståndsdata från Trafikverkets underhållssystem för Optram, Bessy och 0felia.  

Ursprungligt planerade aktiviteter framgår enligt nedan: 

• Val av teststräckor, med målsättning att kunna se om mätsystemen upptäckt samma/ 

liknande avvikelser.  

• Identifiering av historiska felmoder på dessa sträckor. 

• Mätningar 

o Damill-monterat system (Track-Logger) i nattågen på övre Norrland på sträckan 

Stockholm-Luleå. 

o D-Rail monterat system i Tågkompaniets fordon som trafikerar sträckan Sundsvall – 

Umeå samt sträckan Sundsvall – Östersund. 

o SJ installerat systemet Perpetuum i sina X2000 tåg på sträckan Stockholm-Sundsvall. 

• Utveckla verktyg för dataanalys 

o Mätdataimport, lagring, kvalitetssäkring och lagring 

o Utveckling av analysverktyg 

o Visualisering 

3.1 Tillkommande aktiviteter 
På grund av mer omfattande arbete för att erhålla tillstånd att montera mätutrustningarna på tågen, 

kalibrering, samt nya önskemål om att bl.a. jämföra genomförda mätningar mot Optram samt 

möjlighet att genom fältbesök verifiera upptäckta avvikelser, kompletterades med följande 

aktiviteter: 

• Ny teststräcka Katrineholm-Hallsberg (bandel 414 och 416), där Perpetuum kalibreras och 

valideras av Trafikverket, SJ och Perpetuum tillsammans. Bl.a. genom att använda data från 

0felia, Bessy och Optram, men även Öppna data från Trafikverket.se för att hantera 

positionering angiven i km+m respektive GPS. 

• Uppföljning av avvikelse genom verifiering via fältbesök alternativt i dialog med 

underhållsentreprenör utförs av mätleverantörerna: 

o Damill på sträckan Bastuträsk-Boden.  

o D-Rail på Gävle-Ockelbo. 

På önskemål från Trafikverket och Infranord utökades analysen med jämförelse av mätsystem D-Rail 

och Track-Logger mot mätdata från Optram, med egenutvecklat verktyg respektive med hjälp av 

eMaintenande365 verktyg. 

En enklare kostnadsnytta-kalkyl har genomförts för en av de identifierade felmoderna för att 

visualisera nyttan.  
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4 Genomförda aktiviteter 
Detta avsnitt beskriver kort de aktiviteter som genomförts i projektet. 

4.1 Val av mätsträckor och felmoder 
Stora mängder data kommer att samlas in och för att kunna göra en realistisk utvärdering och test, 

beslutades att data skulle hämtas från ett begränsat spåravsnitt från vilka data skulle samlas in och 

levereras till eMaintenance365 för analys. På rekommendation från Infranord valdes sträckorna 

Örnsköldsvik-Gimonäs respektive Härnösand – Sundsvall.   

4.1.1 Felmoder  

Genom att analysera historisk data från Trafikverkets system (Optram, 0felia och Bessy) 

identifierades ett antal felmoder som förväntades kunna paras ihop med tillståndsmätningarna. 

Dessa är (se även figur 1): 

• Spårlägesfel; avvikelse i höjd 1-25, avvikelse i sida 1-25, skevning 3 m och skevning 6 m 

• Rälsskador; räfflor och vågor (RoV), ytskador t.ex. slirsår, squat 

• Dåliga rälsskarvar; låga isolerskarva, svetskarvar 

• Spårväxlar; profilavvikelser korsningsspets 

• Kontaktledningsfel 

Dålig underbyggnad, d.v.s. bankroppen, upptäcks normalt via spårlägesmätningar såsom t.ex. 

skevning. 

 

Figur 1. Felmoder (www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/Periodisk-matning/Koll-
pa-sparet-i-200-kmtim). 
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4.2 Mät- och besiktningssystem 
Detta kapitel beskriver den olika mätsystemen och deras förväntade mätresultat samt befintliga 

system som används av Trafikverket. 

4.2.1 Track Logger 

Track Logger är ett mobilt mätsystem bestående av en mätdator, en GPS-mottagare, ett gyro och tre 

accelerometrar som utvecklats av Damill. Mätsystemet kan monteras på valfritt spårgående fordon 

med syfte att under normal drift utföra kontinuerliga mätningar av infrastrukturen, se Figur 2. Om 

fordonet saknar ström så kan mätsystemet köras på batteridrift. 

Med hjälp av mätsystemets accelerometrar och gyro registreras lägesförändringar i utvalt hjulpar. 

Detta skapar möjligheten att studera det enskilda hjulets rörelse och upptäcka avvikelser i höjd- och 

sidoläge samt skevning. Med dessa parametrar kan skador så som räfflor och vågor (RoV), dåliga 

isolerskarvar, dålig banunderbyggnad, slitna växelkorsningar och slitna växeltungor detekteras. Dessa 

avvikelser lokaliseras med meterprecision med hjälp av mätsystemets GPS-mottagare. 

Med framtida uppdatering beräknas mätsystemet även kunna använda sig av navigeringsmetoden 

”död räkning” för skadelokalisering där GPS-signalen inte är tillräcklig, exempelvis i tunnlar. 

Genom användning av Track Logger ges möjlighet till tidig detektion av rälsskador och dåligt spårläge 

vilket ger ökad säkerhet för trafiken och bättre planerbarhet i det tillståndsbaserade underhållet. 

Genom fler och mer frekventa mätningar kan även effekten av utfört underhåll avgöras och 

underhållsåtgärdens varaktighet följas. 

 

Figur 2: Track Logger monterad på en av SJ:s personvagnar. 
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4.2.2 D-Rail  

Mätsystemet från D-Rail består av trådlösa, batteriförsedda, mätdatorer och en mottagande dator 

för insamling av mätdata, positionering och sändning av data till moln. 

De trådlösa, batteriförsedda, datorerna installeras på fordonets strömavtagare samt på en boggiram, 

se Figur 3. På Tågkompaniets fordon (X62) som blev bärare av D-Rail i detta projekt, är försedd med 

två strömavtagare och detta resulterade i att totalt tre stycken mätdatorer installerades, två stycken 

på respektive strömavtagare respektive en på boggin.  

Mätdatorerna har mätutrustning kopplat via kabel. Kabeln förläggs med befintligt kablage i boggin 

som fästs med slangklämma på det objekt som ska mätas.  

För att mäta spårkomponenter såsom skarvar, räl och spårväxlar, räfflor och vågor, och spårläge 

används två mätpunkter på en solid hjulaxel.  

För att mäta kontaktledningen dynamiskt, dess position och höjd, används tre mätpunkter på en 

strömavtagare, samtliga mätpunkter mäter tredimensionellt, X, Y och Z, vilket medför att en 

mätdator samlar in, hanterar, beräknar och skickar vidare upp till 43 200 mätningar per sekund.  

All data som samlas in, varenda mätpunkt, får en geografisk position kopplad till sig som är 

synkroniserad ner till 30 mikrosekunder. Det resulterar i en maximal differens mellan positionsdata 

och mätdata på under 1 cm vid en hastighet på 350 km/h. I befintlig installation på Tågkompaniets 

tåg positioneras data med GPS vilket ger en noggrannhet på ca 2,5 m. I nästa version av D-Rail 

mätsystem så används GPS och 3D ADR med en positionering ner på cm nivå.  

Datorn som tar emot mätdata och GPS position installeras inuti fordonet på lämplig plats där den kan 

strömförsörjas. Datorn inuti fordonet bestämmer när mätsystemet ska samla mätdata med avseende 

på om fordonet rör sig.  

 

Figur 3. D-Rail monterad på Tågkompaniets tåg. Den silvriga lådan, på axelboxen syns även en silvrig mätpunkt. 
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Mätsystemet förväntas mäta (med minst samma noggrannhet på 1 – 25m spårläge) höjd- och 

sidoläge och skevning som mätvagnen gör enligt gällande tekniska bestämmelser hos Trafikverket.   

Då mätningar utförs kontinuerligt förväntas data samlas in och analyseras, som kan förhindra tidigare 

oförutsedda händelser såsom undermineringar av banvallen p.g.a. bristande dränering/dikning samt 

att tidiga larm (innan kritiska gränser nås) kan förhindra t.ex. kontaktledningsnedrivningar. 

4.2.3 Perpetuum 

Efter ett par års provdrift har Perpetuum, installerats under 2018 på alla SJ ABs X2 tågsätt. 

Perpetuum är ett Brittiskt hjullager-övervaknings system, vars primära syfte är hjullagerövervakning 

”BHI” (Bearing Health Index) samt hjulslitbanaövervakning ”WHI” (Wheel Health Index).  

Som en sekundär produkt ger systemet information om infrastrukturen – ”THI” (Track Health Index).  

Systemet bygger på att det på varje hjullagerbox finns en vibrationsövervakningssensor monterad, 

därtill i ett par vagnskorgar per tågsätt. Perpetuum har en enhet för datainsamling (Data 

Concentrator) med vidhängande position och kommunikationssystem (GPS & GSM). THI åskådliggörs 

med redovisning av vibrationsnivåer (vertikalt, lateralt och horisontellt) och visa vibrationsnivå 

förändringar över tid per spårsektion. Initialt har bandel 414 och 416 (Katrineholm-Hallsberg) valts 

som sträcka för att kalibrera systemet gentemot hos Trafikverket kända spårfel, och genomförda 

underhållsåtgärder, etc.        

4.2.4 Bessy, 0felia och Optram 

Trafikverket samlar in tillståndsdata för anläggningarna via underhållssystemen Bessy, 0felia och 

Optram.  Tillståndsdata insamlas och rapporteras via underhållsentreprenör (Bessy och Optram) och 

via Trafikverket anläggningsövervakning och underhållsentreprenörer (0felia).  

Trafikverkets tillståndsövervakning utförs av underhållsentreprenören och styrs av regelverket 

”TDOK 2014:0240 Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar”. Intervallerna för 

besiktning/mätning styrs av banans besiktningsklass, som i sin tur styrs av tonnage på banan och 

största tillåtna hastighet, se Figur 4. 

Antalet besiktningstillfällen varierar beroende på anläggning från 1 till 6 ggr per år. Den tätaste 

frekvensen, varannan månad tillämpas för banklass B4 och B5 och omfattar spårläge och spårväxlar. 

 

Figur 4. Besiktningsklasser 
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4.2.4.1 Bessy 

Bessy (Besiktningssystem)är det system som används att samla in uppgifter om anläggningarnas 

tillstånd för det tillståndbaserade underhållet. Besiktning av banan utförs av 

underhållsentreprenörens besiktningsmän och baseras till stora delar på okulär bedömning och 

manuella mätningar, t.ex. med bladmått eller linjal.  Besiktningsmannen klassificerar avvikelserna 

enligt nedan: (eP119-001) 

Avhjälpande underhåll 

A (akut)  Anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller 

tågstörning. För dessa anmärkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart 

(inklusive eventuell avstängning av spår) och besked om detta ofördröjligen lämnas till 

ansvarig enhet.  

V (vecka) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom två veckor från besiktningsdatum. 

Tillståndsbaserat underhåll 

M (månad) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom tre månader från 

besiktningsdatum, alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp 

anmärkningen på nödvändigt sätt. 

B (besiktning) Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas innan nästa besiktningstillfälle 

alternativt ska chefen för underhållsområdet följa upp anmärkningen på nödvändigt 

sätt. 

Ö (övrig) Övriga anmärkningar, åtgärdas i mån av tid.  

Vid genomförande av besiktningen använder besiktningsmannen en handdator som efter slutförd 

besiktning förs över i pc-miljö. Besiktningsmannen registrerar funna anmärkningar och totalt kan 31 

fält matas in.  I inmatningsfältet ska typ av anmärkning matas in på så sätt att det ska gå att föreslå 

en åtgärd.   

4.2.4.2 0felia  

0felia (Noll fel i anläggningarna) används för rapportering och uppföljning av fel på anläggningarna. 

Samtliga fel (inklusive A-anmärkningar som upptäcks av en besiktningsman) rapporteras till 

drifttekniker på Anläggningsövervakning. Driftteknikern registrerar en felrapport och anger 

symptomen på felet. Därefter kontaktats underhållsentreprenör som kallar ut en reparatör. 

Reparatören åtgärdar felet och rapporterar den verkliga felorsaken tillbaka till 0felia. (eP119-001)  

0felia möjliggör uppföljning av inställelsetid (d.v.s. hur lång tid det tar från det att entreprenören fått 

vetskap om felet till dess reparatör finns på plats), medeltid att reparera fel, medeltid mellan fel, 

felfrekvens per anläggning, felorsaker m.m. (eP119-001) 
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Antal möjliga inmatningsfält är 71 stycken som vid enkel sökning i systemet, levereras som stora 

Excelark med 71 kolumner och en rad per felrapport. (eP119-001)  

Vissa av fälten är obligatoriska att fyllas i såsom anmält, vidareanmält och avslutat datum, läge i form 
av stråk, bandel, trafikplats, symptomen på anläggningstyp samt verkligt fel och åtgärd på 
anläggningen.  (eP119-001) 

4.2.4.3 Optram  

Optram (OPtimized TRAck Management). De periodiska mätningarna av spårets och 

kontaktledningens tillstånd utförs löpande och omfattar bland annat spårläge, rälsprofil, räfflor och 

vågor, kontaktledningens läge, ballastprofil och videofilmning av spår och omgivning. Mätningarna 

genomförs med mätvagnarna IMV100 och IMV200 (Infranords benämning, benämns av Trafikverket 

som MD100 och MD200).  

Spårläge mäts med parametrarna spårvidd, skevning, rälsförhöjning, höjd- och sidoläge.  

Mätvagnarna tar bl.a. fram två mått för spårläget; K-tal och Q-tal. Dessa två mått mäter komforten 

för resenärerna och spårlägeskvaliteten, men används också i underhållskontrakt som ett målvärde 

på underhållskvaliteten.  Målvärdets nivå bygger på ett förutbestämt underhåll ur ett LCC-perspektiv. 

Banans livslängd optimeras och nedbrytningstakten kontrolleras genom cyklisk spårriktning. Det finns 

också en undre gräns för ett vidmakthållande av banan med avseende på livslängden. Underskrids 

den undre gränsen bedöms nedbrytningstakten vara hög och banans livslängd uppnås ej. 

Optram kan även göra analyser för trendning och prognoser och används för att få fram ett optimalt 
underhåll i spår- och kontaktledning. 
 
Uppgifterna från mätvagnarna hanteras i Optram och kan analyseras tillsammans med uppgifterna 
som finns i Trafikverkets baninformationssystem BIS (position, anläggningstyp, plan- och 
profilgeometri).  

4.2.4.4 Mätfordon  

Trafikverket upphandlar periodisk mätning med mätvagn MD200 (IMV200) och MD100 (IMV100) från 

Infranord mätenhet se figur 5 och bilaga 1. De beteckningar inom parantes som angivits är Infranords 

klassifikation.  Totalt finns fyra mätfordon, en MD200 och tre MD100. 

MD 100 benämndes tidigare EM80.  MD200 som ersatt Banverkets tidigare mätvagn STRIX kan 

mäta tillstånd på infrastrukturen med en hastighet upp till 200 km/h.  MD 200 kan kontrollera spår 

och kontaktledning i 200 km/timme, men bristen på lok som kan köra så snabbt begränsar i praktiken 

hastigheten till 160 km/timme.  
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Figur 5. Mätvagn MD100 (till vänster) och Mätvagn MD200 (till höger) 

MD100 levererar: 

• Spårläge enligt SS-EN 13848 

•  Kontakttrådens statiska läge  

•  Kontakttrådsslitage    

•  Beräkning av ekvivalent konicitet enligt 

SS-EN 15302 

•  Rälsprofil och Rälsslitage 

•  Ballastprofil 

•  Avstånd till närliggande spår 

•  Videofilmning av kontaktledning 

•  Videofilmning av banan 

•  Videofilmning av omgivning  

•  Spårstyvhetsmätning 

•  Radiotäckning GSM-R (TRV)  

MD200 levererar: 

• Spårläge, enligt SS-EN 13848 

•  Dynamisk kontaktledningsmätning 

enligt SS-EN 50317 

•  Rälsprofil (max 2 ggr/år)och Rälsslitage 

•  Beräkning av ekvivalent konicitet enligt 

SS-EN 15302 

•  Loggning av balisinformation (ATC) 

•  Varmgångssimulering 

•  Korrugering, dvs. räfflor och vågor (max 

1 gång/år) 

•  Videofilmning av strömavtagning 

•  Videofilmning av banan 

•  Radiotäckning GSM-R (TRV) 

Omfattningen av mätningen varierar mellan 1 och 6 gånger per år beroende på besiktningsklass, se 

kapitel 4.2.4. Följande parametrar mäts: 

• Spårläge, 1–6 gånger per år, regleras i TDOK 2014:0240 

• Rälsprofil, upp till 2 gånger per år 

• Räfflor och vågor, upp till 1 gång per år 

• Videofilmning av spår och omgivning 1–2 gånger per år 

• Ballastprofil, ¼-1 gång per år 

Kontaktledningen mäts på spår med högsta besiktningsklassen tre gånger per år genom mätning av 

kontakttrådens statiska läge, kontakttrådens tjocklek samt dynamiska mätningar. 
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De mätdata som MD200 registrerar visas i kurvdiagram på bildskärmar vid operatörsplatsen. 

Positionen bestäms med GPS på någon meter när. Varje kväll skickas mätdata från vagnens datorer 

till Infranords mätenhet i Borlänge. Där förs de in i Trafikverkets analysverktyg och databaser. Om ett 

urspårningsfarligt spårlägesfel registreras går ett larm direkt i vagnen. Operatören ringer då upp 

enheten Anläggningsövervakning hos Trafikverket och sänder ett mejl med information om felet. 

Åtgärden blir hastighetsnedsättning eller trafikstopp, beroende på hur allvarligt felet är.  

4.3 Digitala molntjänster för beslutstöd 
Den digitala molntjänsten för beslutsstöd är baserad på en anpassning av E365 Analytics®. 

Molnplattformen E365 Analytics® bygger på flera små tjänster som tillsammans kan anpassas för att 

samla in, integrera, analysera och visualisera data från en mängd olika datakällor genom olika format 

och protokoll. En överblicksbild av molntjänsten och dess delkomponenter för detta projekt kan ses i 

Figur 6.  

Datainsamling hanterar inkommande data ifrån de olika källorna inom projektet. Besiktningsdata 

(Bessy) samt data från Optram exporteras från Trafikverket i CSV-format som sedan sorteras in ett 

mer lätthanterligt format i SQL. Data från Tracklogger levereras som sammanställda CSV-filer per e-

post från Damill. Sammanställningen genomförs av Damill för att minimera datamängden och 

överföra data på ett mer lätthanterligt sätt. Data från D-Rail tillgängliggörs av D-Rail via ett webb-API.   

 

 Figur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Överblicksbild av molntjänsten (L1-L8 syftar till projektspecifikationens Leverabler) 

Till detta API skickas request för hämtning av nya data, vilken sedan lagras i samma format som övrig 

data för att möjliggöra enkel integration. Formatet på vilket D-Rail erbjuder data är JSON och är 

uppdelat i tre olika datatyper Alarm, Identification och Wear. Samtliga datatyper är processade 
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sammanställningar av mätningarna, där Indications och Alarms belyser platser med högt slitage. 

Utöver dessa datakällor är det även förberett för mottagning av Perpetuum(L7) data via ett REST API. 

Data från samtliga system lagras lokalt och sorteras in i en strukturerad databas (SQL) för att 

möjliggöra samkörning och sökning i datamängderna. 

Data från Trafikverkets system Bessy, 0Felia och Optram används då dessa källor är sedan tidigare 

verifierade metoder för insamling eller verifierat i spår av besiktningsmän. Mobil mätutrustnings data 

levererad inom projektet är Tracklogger och D-Rail data. För att kombinera data används 

Trafikverkets spårmetersystem av samtliga parter tillsammans med WGS84 eller SWEREF99-GPS 

koordinater.  

För att möjliggöra för användare att enkelt komma åt, jämföra och hantera data används en 

webbportal (Figur 7). Med en personlig inloggning kan användare logga in och överblicka all 

tillgängliga data genom en vanlig webbläsare. Webbtjänsten är uppbyggd som en plattform där olika 

applikationer kan anpassas för att uppfylla användarens behov.  

Figur 7. Webbportal 

Då en stor del av data som samlas in utgörs av tillståndsdata har användaren behovet att jämföra 

mätvärden mot varandra för flertalet olika parametrar och körningar. Till detta finns applikationen 

Dataserier. I Dataserier kan användaren visualisera individuella mätvärden från en passage och 

parameter. I visualiseringen presenteras en sträcka på 500 meter i taget för att göra innehållet mer 

överskådligt för användaren (se Figur 8). Genom att skapa flera lager i applikationen kan användaren 

göra jämförelser mellan olika system och olika körningar.  
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 Figur 8. Dataserier med två lager där Höjdläge jämförs mellan två Optramkörningar. 

För att få en mer övergripande bild av data kan användaren även skapa fördelningar och jämföra 

olika spårkilometrar, datakällor eller passager utifrån vald parameter. Likt dataserier väljer 

användaren datakälla, spårmeter/spårkilometer, parameter och datum för körning vilket presenterar 

distributionen av mätvärden (se Figur 9). För att göra en jämförelse så läggs till flera lager där ny 

datakälla, spårmeter/spårkilometer och datum kan väljas av användaren.  
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Figur 9. Fördelningar över mätvärden av skevning för två Optram-mätningar 

Genom att använda en karta och olika lager i ett GIS-system istället för att studera larm från en lista 

kan larm från de olika systemen visualiseras samtidigt för bättre översikt av status på rälen. 

Korskörning av systemen gör det möjligt att presentera larm/anmärkningar i närområdet av 

intressanta platser. Även egendefinierade gränsvärden för parametrar väljas och då presenteras 

dessa tillsammans med övrig information på kartan.  

4.4 Uppföljning i spår 
För att delprojektet ska ge minimal störning för operativt underhållsarbete planerades initialt att 

kanalisera funna avvikelser från Damill, D-Rail och Perpetuum via eMaintenance365, som fick i 

uppdrag att checka av om avvikelserna redan fanns rapporterade i Trafikverkets system. Om så inte 

var fallet rapporerar eMaintenance365 avvikelsen till Trafikverkets anläggningsövervakning i Gävle.  

Denna aktivitet utökas med en kommunikationsplan i syfte med att hålla berörda parter informerade 

om de aktiviteter som pågår i delprojektet. Dessa parter är Trafikverkets enhet för 

anläggningsövervakning i Gävle, Tågledningscentralerna i Ånge och Boden samt 

underhållsentreprenörer och Trafikverket projektledare för underhåll.  Detta genomförs via 

informationsbrev samt via deltagande på samordningsmöte (UL-möte) per telefon. 
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4.5 Kostnadsbesparingar 
I samband med att D-Rail mätte upp en avvikelse på kontaktledningen som visade sig bero på ett 

trasigt tillsatsrör, som i sin förlängning kunnat medföra en kontaktledningsnedrivning genomfördes 

en mindre kostnadskalkyl, för att visualisera konsekvenser om avvikelsen ej upptäckts samt 

besparing/nytta.  
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5 Resultat 

5.1 Tillståndsgivning 
Transportstyrelsen ska godkänna delsystem när de väsentliga kraven på säkerhet, drifts-

kompatibilitet, miljö, hälsa, tillgänglighet och tillförlitlighet är uppfyllda. Godkännandet ska också 

säkerställa att de olika delsystemen är driftskompatibla och kan användas tillsammans (fordon - 

infrastruktur - signalsystem). För installation av nya delsystem så är det den för tekniken ansvariga 

parten som skall ta fram erforderligt underlag så att en väsentlighetsbedömning enligt CSM-RA 

402/2013 och i förekommande fall riskanalys skall kunna genomföras av det ansvariga 

järnvägsföretaget, på vars järnvägsfordon sensorer avses monteras på. Detta innan installation kan 

ske på järnvägsfordon.  

I detta delprojekt är ansvariga parter för utformning av väsentlighetsbedömning och riskanalys 

Damill, D-Rail och Perpetuum. 

Erforderligt underlag ska innehålla: 

• Bakgrund kring varför denna mätutrustning ska installeras. 

• Mått och vikter för systemets komponenter. 

• Mätutrustningens totala mängd plast och plastsort. 

• Placering, fastsättningsmetod och kabeldragning för varje enskild komponent. 

• Logistik/rutin vid montering, demontering och avtankning av systemet. 

• Information och dokumentation om tidigare driftserfarenhet. 

• Rutin vid underhåll av vagn. 

• Riskanalys. 

5.1.1 Damill 

Under godkännandeprocessen etablerade en kontakt med avtalsansvarig på SJ, men det var Stab 

Trafiksäkerhet på SJ som hade det sista ordet innan tillståndet beviljades. Innan mätutrustningen 

kunde monteras på vagn krävdes ett godkännande från SJ. En tillståndsansökan gällande montage av 

mätutrustningen togs fram av Damill och som sedan fick godkänt av SJ. 

5.1.2  D-Rail 

Montage av D-Rails sensorsystem på Tågkompaniets tåg X62 och X-trafiks tåg X50 godkändes efter 

upprättade installationsbeskrivning som godkänts av Transitio (fordonsägare), Norrtåg (som är 

beställare och som ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och 

Västernorrland, Länstrafikbolaget Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen), Tågkompaniet 

(som kör Norrtågs trafik), X-trafik (som är RKM Region Gävleborg) och Euromaint (tågunderhåll). 

Tillståndsansökan har även bedömts av Transportstyrelsen som en icke väsentlig förändring av 

fordon vilket medför att CSM-RA inte behöver utföras. Systemet är även 100 % reversibelt och inga 
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modifieringar eller inkopplingar förutom strömförsörjning påverkar fordonet. Systemet är 

ansvarsförsäkrat och ägt av D-Rail. 

5.1.3 Perpetuum 

Perpetuum är ett redan beprövat system och har tillståndsgodkännande bl.a. i Storbritannien, varför 

proceduren med ansökan och tillståndsgivning genomfördes enligt gängse krav och redan utförda 

riksbedömningar. 

5.2 Mätningar 

5.2.1 Damill 

Damill AB har i detta projekt anpassat sin egenutvecklade mätutrustning Track-Logger till fungera i 

kontinuerlig drift placerad ombord på ett av SJ:s nattåg med hastigheter upp till 160 km/h. Givare 

och givarplacering har valts så att de ska kunna ge information som kan komplettera Trafikverkets 

upphandlade mätningar från Infranords spårmätande fordon IMV100 och IMV200 och där data ska 

kunna jämföras med delar av vad som idag sparas i Optram.  

Det visade sig under projektet bli nödvändigt med omfattande programutveckling för att få 

godtagbar GPS-noggrannhet och för att kunna beräkna geometriska mått som höjdläge och skevning 

från de givare som används. Därutöver valde Damill också på eget initiativ att addera en helt ny 

sensor med gyro-funktion för att visa på möjligheter till mätning av rälsförhöjning eller långa 

skevningsfel. För projektet utlovades sedan leverans av mätdata under minst tre månader. Alla dessa 

punkter har genomförts med positivt resultat. 

5.2.1.1 Montage av mätutrustningen 

Mätutrustningen monterades 2018-06-19 vid axel 2 på vagn 5408. Detta är en av de BF4-vagnar som 

under hela mätperioden ingått i ett av de nattåg som trafikerar sträckan Stockholm – Luleå. 

Utrustningen monterades enligt Figur 10. 
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Figur 10. Placering av mätsystemets komponenter. 1= mätväskan, 2= vänster accelerometer, 3= höger accelerometer, 4= 

lateral accelerometer, 5= gyrot, 6= GPS-mottagare. 

5.2.1.2 Mätning – beräkning - leverans 

När mätsystemet är i drift lagras mätdata initialt på en lagringsenhet som är sammankopplad med 

mätdatorn. Insamling av mätdata har skett från ett tåg under två resor per vecka på sträckan Luleå-

Stockholm. Lagringsenheten har hämtats från tåget minst veckovis när det befunnit sig på lämplig 

station. Rutiner har utvecklats i samråd med bangårdspersonal för att dessa hämtningar kan ske både 

säkert och snabbt och utan att störa tågens tidtabell. Efter hämtning laddas datat in till analys-PC på 

kontoret där GPS-positionering översätts till spårkilometer och där signalerna omvandlas till önskade 

spårparametrar. Inkommande mätvärden har sparats med ca 3 cm intervall i spåret, men sedan 

räknas de om till meterupplösning för att begränsa datamängden. Dessa beräknade data har slutligen 

skickats till eMaintenance365 för lagring och presentation tillsammans med data från övriga 

datakällor såsom Optram. 

5.2.1.3 Mätsystemet funktionalitet under testen 

Montaget av givare och mätutrustning har i stort sett fungerat bra under hela totala 

installationstiden från juli till december 2018 medan den i projektet utlovade mättiden egentligen 

bara sträckte sig fram t.o.m. september månad. En negativ avvikelse var den helt nya givaren med 

gyro som fick ett kortvarigt liv och gick sönder efter endast två veckors drift. Däremot fungerade den 

över förväntan under den korta tiden och gav mycket relevanta värden på rälsförhöjning, se figur 11, 
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där uppmätta värden jämförs med anlagd rälsförhöjning hämtade från Trafikverkets 

Baninformationssystem BIS. 

Att givaren gick sönder kan ha berott på ett fabrikationsfel eller på mekanisk överbelastning. Givaren 

som är relativt kostsam är numera utbytt, men inbyggnaden kommer också att ses över innan fler 

mätningar genomförs. Den hann inte användas mer i det aktuella projektet. 

 

 

Figur 11. Diagram av rälsförhöjningar uppmätta med Track Logger i jämförelse (blå linje) mot anlagd rälsförhöjning enligt 

BIS. Anlagd förhöjning är riktvärde och kan inte antas vara exakt facit men ger en indikation om var verkligt värde bör 

ligga. 

Under en vecka i september 2018 (v.37) demonterades delar av systemet för översyn vilket gav ett 

tillfälligt avbrott i mätserierna. 

Förutom under det nämnda avbrottet så har minst en mätning per vecka av sträckan Stockholm – 

Luleå (tur och retur) levererats till projektet under hela utlovad mätperiod 1 juli - 30 september 2018. 

När det kommer till den allmänna kvaliteten på mätningarna så kan man bedöma den utifrån figur 

12. Där visas två mätningar med 14 dagars mellanrum och där spårhöjd beräknats utifrån 

accelerometer-värden längs en bit av spåret. Diagrammet visar en 500 m lång bansträcka med 

mycket bra repeterbarhet både av gäller amplitud och spårmeterposition. Positionen baserat på GPS-

mottagare ligger faktiskt inom en så liten spridning som ±1 meter. Accelerometersignalen som 

används för att beräkna höjdläge för det vänstra hjulet har längs samma sträcka gett en beräknad 

höjd med så liten spridning som ±0,1 millimeter. 

Systemet har alltså genererat mycket lovande resultat. Ska man nämna några ännu saknade 

funktioner så är det t.ex. en funktion för att hantera GPS-bortfall i tunnlar.  
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Figur 12. Två mätningar och beräkningar av höjdläge för vänster hjul på samma sträcka utförda 2018-09-04 och 2018-09-

18. De två graferna sammanfaller nästan helt. 

5.2.1.4 Leverantörens visningsverktyg 

För att kunna testa nya algoritmer för positionering och höjdbestämning så behövde Damill även 

utveckla ett eget visningsverktyg. Det är ingen leverabel i projektet där presentation av mätdata 

hanteras av eMaintenance365 AB. Visningsverktyget hos Damill AB generar genererar grafer över 

valda spåravsnitt vid flera valfria mätresor och där man det går att växlar mellan alla tillgängliga 

mätetal och även har länk till flyg/satellitfoto för varje studerad spårmeter. Valbara parametrar är: 

• Höjdacceleration för vänster och höger räl 

• Höjdläge för vänster och höger räl 

• Lateral acceleration för axel 

• Lateralt läge för axel,  

• Rälsförhöjning (enligt gyro) 

• Skevning 

• Fordonshastighet 

5.2.1.5 Verifiering i spår 

Under projektets gång har Damill AB vid ett tillfälle besökt Infranord Älvsbyn för att diskutera 

mätvärden på bandel 124 (Bastuträsk-Boden) och söka orsaken till vissa observerade förändringar. 

Under besöket diskuterades bl.a. några underhållsåtgärder som gjorts under projektets mätperiod. 

Damill AB kunde då på plats bekräfta att de diskuterade underhållsåtgärder gett påverkan i 

mätutslagen. Detta genom att analysera amplituderna på avvikelserna före och efter utförd åtgärd. 

5.2.1.6 Leverantörens verifiering mot Optram, (Bessy, 0felia) 

Direkta jämförelser gentemot Trafikverkets egna mätningar har inte varit möjligt som tänkt i det 

web-baserade Optram eftersom numeriska data på tillräcklig detaljnivå saknas. Däremot har 

eMaintenance365 till sitt visningsverktyg E365 ANALYTICS fått tillgång till underliggande mätdata för 
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Optram. Det ger då data med full upplösning på 25 cm mellan avläsningarna. Med sådana data kan 

Track Logger och Optram-mätningar plottats ovanpå varandra, se exemplet i figur 13, där Optram-

data från IMV200 använts. Här ser man att GPS-koordinaterna i det aktuella fallet varierar inom ± 2 

meter mellan systemen, men i andra fall har upp till ±40 m kunnat ses. Tittar man på skillnaden i 

spårhöjdvärden i figur 13 ser man att Track Logger har mycket god repeterbarhet mellan två olika 

resor och att platserna med förhöjda värden verkar överensstämma med Optram, men att 

amplituden kan skilja upp till ±3 mm vid stora utslag. Detta är vid extremfall. Annars ligger värden 

ofta inom ±1mm. Man ska i den här jämförelsen betänka att mätsystemen är monterade i två fordon 

med ungefär samma axellast på 14-15 ton men att hastighet och ofjädrad massa i axlarna kan skilja 

dem åt och att det inte är självklart att de ska ge samma mätutslag. Hastighet anses normalt ha liten 

påverkan på utslaget vid spårlägesmätning men här handlar det om ganska stora 

hastighetsskillnader. I de studerade spårlägesdata verkar mätvagnen ha kört 100 km/h medan Track 

Logger körts i 160 km/h. Fortsatta jämförelser är därför motiverade om man vill få en grundlig 

förståelse för systemens inbördes förmåga att se spårlägesfel. 

 

 
Figur 13. Höjdläge för vänster hjul uppmätt av Track Logger i jämförelse mot Optram. Track Logger redovisas med data 

från 2 olika mättillfällen. 

5.2.2 D-Rail 

5.2.2.1 Montage av mätutrustning 

D-Rails sensorsystem monterade på Tågkompaniets tåg X62, men även på och X-trafiks tåg X50. 

5.2.2.2 Funktionalitet under testen 

D-Rails mätsystem är aktiv 24-7-365 sedan installation i maj månad 2018. Batterikapacitet på sensor i 

dagsläget bedömt till att kunna fortsätta vara aktiv utan att laddas minst ett år till (januari 2020). 
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Laddning av sensorn vid behov tar ca 1 timme och utförs på fordonet utan att ”lådan” behöver 

demonteras. Därefter håller batterikapaciteten två år till nästa laddning behövs.  

Strömavtagarmonterade sensorer stängdes av manuellt via molnet i juli p.g.a. ett fabrikationsfel. Då 

versionen av systemet redan var föråldrat bestämdes det att fortsatta kontaktledningsmätningar och 

analyser ska ske på X-trafiks fordon med den senaste versionen av systemet (version 2). 

5.2.2.3 Datalagring – dataöverföring 

Datalagring sker i moln med backup.  

Överföring sker med Bluetooth 5 mellan mätdator och dator inne i fordonet. Kommunikation sker 

med GSM (Globalt System för Mobil kommunikation) på dator inne i fordonet till molnet. Alla filer 

säkerställs att de kommit till molnet innan de raderas från fordonet. Dataöverföringen är i realtid. För 

att garantera att data överförs sker backup/ fallback som buffrar alla filer vid dålig mottagning på 

nätet. 

5.2.2.4 Leverantörens visningsverktyg 

En portal har utvecklats av D-Rail parallellt med projektet för att hantera och visualisera analyser av 

mätdata. Portalen är placerad i ett eget moln och hämtar kontinuerligt data från molnserver för 

datalagring. Portalen hanterar kunder, fordon, sensorsystem, skapar unika larm med uppföljning och 

kommunikationsmöjligheter. Portalen visualiserar mätningar och analyser på karta och grafer, se 

Figur 14.  

Portalen har importerad GIS data från Trafikverket för att kunna göra djupare analyser på t.ex. vissa 

typer av växlar eller typer av banbyggnad. Även mätvagnsdata finns importerad för att kunna jämföra 

senaste mätvagnsmätning på samma position som analyserats av D-Rail.  

Visningsverktyget är en hemsida som går att nå från vilken enhet som helst som har 

internetuppkoppling. Visningsverktyget är uppbyggt för att skalbart kunna hantera enorma volymer 

data och analyser men att med ett användargränssnitt som är enkelt att lätt se de mest kritiska 

sakerna och att lätt kunna planera olika larm med hjälp av sortering och kategorisering.  

Larmen är även enkla att förstå var de är och vad de betyder. Pågående uppbyggnad i portalen 

skapar samma larm som skapas med avseende på nivåer och kategorisering enligt gällande teknisk 

dokumentation för kontroll av banunderbyggnad hos Trafikverket. Detta medför automatiska larm 

skapade i portalen med realtidsinformation som idag kan ta veckor eller månader att få analyserade. 

Osäkerheten som idag finns med mätvagnen på + -5m (+- 10m upp till 25m har observerats) minskar 

till ca 2m med hjälp av GPS-korrelerad data och flera mätningar av samma larm under kort tid för att 

precisera positionen. 
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Figur 14. Visningsportal 

5.2.2.5 Verifiering i spår 

Få verifieringar har utförts i spår med avseende på mätningar via Tågkompaniets fordon. Infranord 

har dock verifierat ett kontaktledningslarm i strax söder Örnsköldsvik på D-Rails begäran. Detta 

visade sig vara ett krokigt tillsatsrör och som föranledde en akut reparation som med största 

sannolikhet förhindrade en kontaktledningsnedrivning (se Figur 15).  

Andra mätningar som D-Rail utfört utanför projektet eP214 ImpINFRA på t.ex. tunnelbanan i 

Stockholm och X-Trafik i Gävleborg kan påvisa och verifiera att D-Rail detekterat avvikelser (larm med 

avseende på säkerhets och underhållsnivå). I SL:s tunnelbana bistod D-Rail MTR att hitta en specifik 

defekt i rälsen som skadade hjulen. Skadan lokaliserades som en defekt skarv på bron till Slussen. 

Andra exempel på verifiering är underminering i spår norr om Gävle som skapade larm i portalen (se 

Figur 16). 
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Figur 15. Krokigt tillsatsrör, stolpe 5-3. 

 

 

Figur 16. Detekterad avviklese i plankorsning, nedböjning av räl. 

5.2.2.6 Leverantörens verifiering mot Optram 

Verifieringar mot Optram har initierats med mycket goda resultat och har genomförts i egen regi på 

sträckan Gävle-Ockelbo. En tydlig likhet på mätresultat kan verifieras. D-Rail hävdar att de kan se och 

automatiskt larma vid de nivåer som de gällande tekniska bestämmelserna i TDOK 2013:0347 

kravställer. Det betyder att avvikelserna för spårläget i realtid automatiskt, kan skapa 

beslutsunderlag med samma noggrannhet som mätvagnen på mätningar i 1-25 m. De larm som 

skapades på relativa avvikelser i amplitud i D-Rails portal kan istället skapas direkt för 
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underhållsnivåer och kritiska nivåer som kräver som kräver omedelbar åtgärd. Detta har provats i X-

Trafik fallet i slutet av projektet med mycket goda resultat. Majoriteten av de larm som fanns i Bessy 

kunde konstateras med samma klassning och typ av D-Rail och visualiseras som larm i portalen. Där 

kan utvecklingen av avvikelser följas upp för att säkerställa att avvikelserna inte eskalerar till högre 

nivå.  Det framgår tydligt av grafen i figur 17 att det är fullt möjligt att uppmäta liknande precision på 

spårläget från ett vanligt passagerartåg. Dock kan det konstateras att förutom att vi ser mer tack vare 

frekvensen av mätningar verkar vi även kunna se fler larmtyper då vi mäter med högre upplösning än 

mätvagnen. Att det skiljer i slutet av grafen (fasförskjutning mätningarna emellan) är att tåget 

antagligen förändrat hastigheten under dessa 40 meter. Mätvagnen kör i 90 km/h emedan 

Tågkompaniet kör upp till 180 km/h. Data placeras/ positioneras dock väldigt exakt på karta men just 

i denna jämförelsegraf är det svårt att mappa meter mot meter då vi i början av grafen tar 

ingångshastigheten och räknar 40 meter för båda mätningarna (vår och Optram) på startläge km+m .   

 

Figur 17. Defekt skarv. Röd linje är Infranords mätvagn IMV200 – Höjd kortvåg räl. Blå linje är D-RAIL (i trafik) – mätning 

vertikal på vänster räl. Skalan till vänster är höjd av räl i millimeter. OBS! att det är 4 månader mellan Optram och D-Rails 

mätserie. 

 

Figur 18. Exempel på mätdata vid skevning 3m bas. Varje streck är en individuell mätning av felet. Tydligt framgår 

reproduktionsförmågan hos systemet. Detta larm klassades automatiskt till en underhållsnivå. 
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Figur 19 visar larmets position och amplitudförändring över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Larmets position och amplitudförändring över tiden. 

 

Figur 20. Visar en översikt av bandel 243, 217, 218 och 235 med annonserade aktiva larm. 
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5.2.3 Perpetuum 

Perpetuum har använt data från Trafikverket för att utveckla sina algoritmer med målet att få en 90 

% säkerhet på genererade larm. 

5.2.3.1 Montage 

Perpetuum är monterad på SJ:s X2000. 

5.2.3.2 Funktionalitet under testen 

Generellt så indikerar systemet tydligt platser med rapporterade fel. Ett fåtal rapporterade 

skevningsfel indikeras dock inte av systemet. Intressant att undersöka vad detta beror på.  

De indikationer som erhålls är vanligtvis relaterade till spårlägesfel som också kan relateras till andra 

felsymptom som t.ex. lösa eller saknade befästningar.  

I många fall så verkar åtgärderna av felsymptomen ha liten eller kortvarig effekt på uppmätta 

vibrationsnivåer.  

Det finns dock exempel på åtgärder som har gett en snabb och långvarig effekt. Intressant att 

undersöka vad som karakteriserar effektiva underhållsåtgärder.  

5.2.3.3 Datalagring – dataöverföring 

Enligt Perpetuum produktblad. - länk 

5.2.3.4 Visningsverktyg 

Perpetuum har en webbportal för att presentera data i ett kartgränssnitt, se figur 21.  

 

Figur 21. Perpetuums webbportal. 
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5.2.3.5 Verifiering i spår 

Ingen verifiering har genomförts i spår, utöver avstämning mot karta för att identifiera olika 

anläggningstyper som t.ex. broar, spårväxlar och plankorsningar för att verifiera vissa mönster i data.   

5.2.3.6 Verifiering mot Optram, Bessy och 0felia 

Data från Trafikverket har under projekttiden varit:  

• Öppna data från Lastkajen som Perpetuum själva hämtat, t.ex. för att relatera anläggningstyper 

till mätdata insamlad via Perpetuum samt positionering från GPS till km+m 

• Besiktningsdata (insamlad manuellt och via mätvagn) med åtgärder kopplade till bana för bandel 

414 och 416 för att kunna relatera händelser och tillstånd i Trafikverkets data med mätdata 

insamlad av Perpetuum. 

Den 29 mars ska en rapport levereras av Perpetuum där verifiering mot rubricerade datakällor 

presenteras.  

5.3 Analys och molntjänst 
Jämförelse av mätningar från samma delsträckor har endast kunnat utföras. 

Data som levererats från Track-Logger är i kända parametrar för spårlägesfel som höjd, sida, 

skevning, RoV. Levererade data från detta system går att jämföra mot sig själv om man ser på flera 

körningar och enskilda parametrar och kan jämföras mot Optram. Dessa funktioner för jämförsele 

möjliggörs av molntjänsten.  

Data som levererats från D-Rail är i form av avvikelser utan felmoder och slitagedata för hela 

passager. Data är processat och har ingen direkt relation till kända parametrar för spårlägesfel vilket 

gör jämförelse mot Optram omöjlig. Tjänsten möjliggör jämförelse av avvikelserna från D-Rail för att 

ge användaren möjlighet att definiera vilka felmoder som kan identifieras av systemet.  

5.3.1 Osäkerheter i datakällor 

Positionering levererad av de olika systemen representeras av GPS-koordinater samt av Trafikverkets 

spårmeter system. Noggrannhet av spårmeter position varierar då synkronisering av 

spårmeterposition i vissa fall måste göras manuellt i mättågen eller så hämtas det från GPS- 

positionen vilken har en egen osäkerhet och har sedans anpassas till spårmeter systemet. För att 

undvika dessa osäkerheter används en kompensation på +/- 20 spårmeter för att öka chansen att 

eventuella extremvärden eller felmoder från samma position kan jämföras mellan körningar och 

system.  

Amplituder och brus skiljer sig mellan systemen då de olika systemen är monterade på olika sätt 

samt på olika typer av fordon. Detta begränsar direkt jämförelse mellan systemen till positioner med 

extremvärden eller felmoder.  

Informationskvaliteten hos Bessy och 0felia kan variera beroende på källa till inrapporterade 

anmärkningar och fel. Därför bör en känd källa användas för jämförelser mot dessa system. En källa 
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med konsekvent informationskvalitet för Bessy-anmärkningar är Optram då dessa genereras 

automatiskt vid mätning och har fördefinierade felmoder. 

5.3.2 Överensstämmelse D-Rail, Track-Logger och Bessy 

Genom att använda en karta och olika lager i ett GIS-system kan larm från de olika systemen 

visualiseras samtidigt för bättre översikt av status på rälen. Korskörning av systemen gör det möjligt 

att presentera larm/anmärkningar i närområdet av intressanta platser. Användaren kan även själv 

definiera gränsvärden för parametrar och då presenteras dessa tillsammans med övrig information 

på kartan.  

I Figur 22 presenteras larm från D-Rails system som röda prickar med ett D på och data från Damills 

Track-Logger som gröna prickar Med ett T på. I Figur 22 har användaren valt att presentera punkter 

med höjdvärden på över 4mm. Rälen representeras av gråa, röda eller gröna linjer. Färgerna 

indikerar om representerar besiktningsanmärkningsstatus för rälen där röd betyder att det finns 

besiktningsanmärkning på sträckan som inte är åtgärdad, grön att det har funnits 

besiktningsanmärkning som har åtgärdats senaste sex månaderna eller grå om det inte finns 

besiktningsanmärkning åtgärdad inom de sex senaste månaderna.   

Det skall noteras att alla typer av besiktningsanmärkningar kommer att påverka färgen på rälen. 

Beskrivningen hos anmärkningarna från Trafikverket kan vara svårtolkade och kan därmed skiljas från 

de som undersöks i detta projekt.  
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Figur 22. Jämförelse D-Rail (D), Track-Logger (T) och Bessy 

De gröna prickarna är del av det användardefinierade gränsvärdet på Höjd 4mm. Detta gränsvärde 

kan enkelt ändras i kartans inställnings flik, där kan även användaren välja vilken information som ska 

presenteras på kartan. 

Mer information om objekten på kartan får man genom att klicka på dem vilket öppnar först en pop-

up med kortfattad information och mer detaljerad information tillsammans med en presentation av 

information från övriga datakällor inom samma område, se Figur 23. 
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Figur 23. Visningsverktygets möjlighet att presentera mer information om alla förekommande larm på sträckan samt 

pop-up-fönster – för mer detaljerad info om D- eller TL-larm. 

 

Med hjälp av en sökbar lista av genererade larm/anmärkningar kan en användare enkelt se vilka 

källor som har identifierat larm/anmärkningar på samma position, figur 24. Detta verktyg gör det 

möjligt för användare att identifiera felmoder som kan upptäckas av de mobila systemen. Denna 

applikation är menad att ta emot avvikelser från olika system och jämföra mot kända avvikelser från 

Bessy eller övriga system. I detta projekt är det endast D-Rails mobila system som har levererat larm 

och därför endast de som indikerar för avvikelse i figur 24 och 25. Detta betyder inte att övriga 

system inte detekterar samma avvikelse men att dess information kräver vidare analys. 
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 Figur 24. AlarmList: Sökning på besiktningsanmärkning av typ M. 

Anmärkningar/larm listas utifrån vald bandel, inspektionstyp och datumintervall. Övriga system som 

har indikerat en skada på samma position representeras av en ifylld cirkel. Grön om indikationen 

skett under samma tidsperiod eller gul om det är i närliggande tidsperiod. Detaljerad information av 

anmärkning/larm är tillgänglig genom att klicka på raderna, se Figur 24. I Figur 24 har andra raden 

klickats i boxen under andra raden ser vi utökad informationen från Bessy-anmärkningen och 

undertill larm från övriga system. För att definieras som samma position måste indikationer från 

övriga system maximalt ske 20 spårmeter ifrån anmärkningens/larmets position. Detta för att 

kompensera för osäkerheter i positionering.   

I figur 25 presenteras en sökning med det mobila systemet som källa och då hanteras information 

från Bessy likt från de övriga systemen och indikerar endast om det finns avvikelse på samma 

position som avvikelsen från det mobila systemet. Information om berörda anmärkningar 

presenteras genom att expandera raden. I Figur 26 visas det att besiktningsanmärkningen som finns 

på samma position som D-Rail anmärkningen är för vegetation.  
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Figur 25.  AlarmList: Exempel på sökning av larm 

5.3.3 Felutveckling - repeterbarhet 

Lista av genererade anmärkningar från mättågen där man kan presentera mätvärden över tid från en 

mobil datakälla på samma position, se figur 26. På detta sätt kan man identifiera felmoder 

upptäckbara av den enskilda datakällan samtidigt som gränser för potentiella andra defekter på 

infrastrukturen kan fastställas. I applikationen ”Tracklogger thresholds” kan man göra just detta. På 

grund av osäkerhet i positionering presenteras högsta och lägsta uppmätta värdet 20 meter från 

anmärkningens position. 
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 Figur 26. Genererade anmärkningar från mättågen, jfr mobil datakälla på samma position. Mätparameter Höjd Höger. 

Varje rad i listan tillsammans med första fyra kolumnerna representerar en anmärkning och övriga 

kolumner mätvärden från det mobila systemet. Värden från det mobila systemet som presenteras är 

av samma parameter som anmärkningen varnat för. Värden som överskrider av användaren valt 

tröskelvärde presenteras med grön bakgrund. 

Applikationen kan även användas för liknande jämförelse mellan olika passager från samma 

datasystem (Figur 27 Mätparameter skevning). Genom att söka efter positioner där systemet 

överskridit valt tröskelvärde under en passage för vald parameter utgörs raderna medan kolumnerna 

på representerar värden från övriga passager likt med besiktningsanmärkningar. Alla värden i 

kolumnerna utgörs av extremvärdet inom en sträcka på 20 meter för att undvika multipla 

representationer av enskilda skador. För jämförelse mot övriga körningar inkluderas intilliggande 20 

meter för att kompensera positionerings osäkerhet.  
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Figur 27. Genererade anmärkningar för skevning.  

5.4 Schablonberäkning nytta  
Vid implementering av innovationer, förändrade arbetsätt och förändringar i mål och 

underhållstrategier är en nyckelfråga; Hur ska man kunna visualisera vad uppnådd nytta är. För 

ägarna eller beslutstagarna är det oftast ”Return on Investment”(ROI), dvs. för varje satsat krona, vad 

får jag tillbaka i form av vinst. Sedan avregleringen av järnvägen med början 1988, 

konkurrensutsättning, upphandlingsformer såsom funktionsentreprenader till fast pris så har 

detaljeringsgraden av den ekonomiska uppföljningen successivt hamnat på en sådan övergripande 

nivå att det är svårt att härleda tillbaka ROI. För att motivera förändringsarbete och implementering 

av innovationer är det viktigt att kunna beskriva, inte bara i generella termer såsom t.ex. minskade 

driftstörningar, utan också vad innovationen/metoden/strategin har genererat för nytta, helst i 

monetära termer. Med basis på D-Rails detekterade avvikelse ”kontaktledning Örnsköldsvik” med  

möjlig konsekvens; kontaktledningsnedrivning, tågstopp och tågförsening, upprättades  förenklad 

kalkyl över vilka kostnadsbesparing blev av att ha upptäckt felet i tid.  

Följande indata, antagande och kalkylmetoder användes. 

• Medelreparationstiden vid ett fel ca 3,5 timmar, inställelsesetid för att komma tillfelstället är 

två timmar (krav i avtal) och tid att avetablering antas också ta två timmar (summa 7,5 

timmar) källa 0felia (bandel 119):  

– Schablonantagande nr 1. tre personer behövs för att reparera felet, deras 

timkostnad ör 350 kr/h som multipliceras  * timkostnad 350 kr/h * 7,5 h = 7 875 kr 

– Schablonantagande nr 2.  Produktionsutrustning (liftmotorvagn antas kosta 5 000 

kr/timme), vilket ger en direkt underhållskostnad på = 37 500 kr 

– Schablonantagande nr 3. Inga materialkostnader. 
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– SUMMA för direkt underhåll (personal + produktionshjälpmedel + material)  blir  

45 375Kr 

• medelförseningstiden 8 timmar, baseras från tidigare analys av  0felia för bandel 119 mellan 

Boden och Luleå.  

• förseningskostnad (Wiklund, 2003); är 30-85 kr/min, där spannet 30-85 kr/minut beror på 

hur banan är trafikerad.  Omräknat till timmar blir detta 1 800 – 5 100 kr/h. Sedan2003 har 

priset förändrats med 18,14%, vilket innebär att kostnaden 2019 är 2 125 -6 025 kr/h.  Med 

fäljande antagande; att stråket Stockholm – Sundsvall trafikeringsintensitet ligger i mitten av 

ovan spann, så landar förseningskostnaden på ca 4 000 kr/h.   

– Schablonkostand för försening enligt antagande är 4 000 * 8 = 32 000 kr 

• SUMMA ca 80 tkr för åtgärda reaktivt underhåll. 

Om dessa pengar istället använts proaktivt och enligt tumregeln att proaktivt underhåll är 

åtminstone tre gånger mindre dyrt än förebyggande så hade hypotetiskt 50 tkr kunnat användas för 

planerat förebyggande underhåll, vilket i sin tur genererat till minskat felavhjälpande underhåll. 
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6 Diskussion  

6.1 Nuvarande strategi och behov av förändring 
Idag saknar Trafikverket ett överordnat planeringsverktyg för drift och underhåll och hämtar in 

underhållsinformation via flera olika (separata) system såsom t.ex. Optram, Bessy och 0felia. Det 

förekommer gemensamma analysmöten mellan Trafikverket (beställaren) och 

underhållsentreprenören (utföraren). Mötena hålls månadsvis per kontrakt och som underlag 

kommer används en anläggningsrapport från Trafikverket Järnvägssystem/underhåll som redovisar 

antal störningar, fel och besiktningsanmärkningar. På möten överenskommes sedan vilka åtgärder 

som ska genomföras. Anläggningsrapportens data kan i vissa fall ha data som redovisar ett tillstånd 

på en anläggning som är mer än två månader gammalt. För att få ett bättre beslutsunderlag är ny 

teknik, såsom t.ex. mätning av tillstånd med mobil utrustning från reguljär trafik som kan mäta 

dagliga förändringar ett prioriterat område för utveckling. Sådana mätningar skapar ett större 

utrymme för att objektivt diskutera och föreslå rätt underhållsåtgärd.  

6.2 Syfte 
Detta projekt har undersökt och testat nya metoder för tillståndsövervakning av järnvägens 

infrastuktur med hjälp av mätsensorer monterade på tåg i reguljär tågtrafik. Detta i syfte att få: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 

materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 

underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt 

effektivare felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

• Bättre resursutnyttjande 

Sådana s.k. mobila mätsystem kan användas som komplement till ordinarie besiktningsverksamhet 

och leverera mer frekventare tillståndkontroller, bidra till ett bättre beslutsunderlag och succesivt 

bidra till att bygga upp en erfarenhetsbank som även kan ligga till grund för de flesta beställningar av 

reinvesteringar.   

6.3 Nytta 
Mobila system för tillståndsövervakning  bidrar till uppnå syftena, enligt ovan genom att: 

• frigöra kapacitet i spår, dvs. fler gods- och passagerartåg kan släppas in på banan 

• mäta i belastat spår dvs. de faktiska driftsförhållandena 

• snabbare kontrolle av att utförd åtgärd har medfört effekt samt hur bestående åtgärden är 

• snabbare höja hastigheten efter stabilitetspåverkande arbeten 
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• reducera kostnaderna för den idag mycket dyra manuella besiktningen och istället besiktiga 

kraftigare vid sensorernas indikering. 

• Lagerlägg all information per position för att se samband, följdfel, återkommande fel, 

förarkommentarer och kostnadsuppföljning. 

• besiktningsmän kan mer utnyttjas i det förebyggande underhållet  

• ge tidigare varning om felutveckling som möjliggör bättre planeringsförutsättningar för att 

genomföra underhåll efter besiktning 

• upptäcka skador i tid och förhindra olyckor 

• vara ett verktyg för att styra över från avhjälpande till förebyggande underhåll 

Med sensorövervakning på passerande tåg erhålls en betydligt bättre bevakning på förändringar och 

vid indikationer som kan kompletteras med en manuell besiktning omedelbart för att fastställa orsak 

och lämplig åtgärd. Att kunna följa utvecklingen och att planera och agera i tid ger förutsättningar för 

en mer proaktiv underhållsstrategi som omvandlar avhjälpande underhåll till förebyggande 

tillståndsbaserat underhåll.   

Att omvandla eller presentera nyttan i monetära siffror är ett önskemål men avregleringen och 

konkurrensutsättning av drift och underhåll har medfört att har det blivit svårt att greppa 

nyttoeffekterna i kronor och ören.  Att använda schablonberäkningar och utveckla dessa (se kapitel 

5.4) kan vara en framtida väg att gå. Att upptäcka i tid och göra förebyggande åtgärder,  genererade 

80 tkr i kostnadsbesparing enligt den förenklade beräkningen, vilket kan ses som en relativt blygsam 

summa, men om alla fel (ca 50 000 fel/år)  gick att undvika skulle detta elda till en hypotetisk 

besparing på 40 Mdkr/år.  

6.4 System för tillståndsövervakning 
De mobila system som demonstrerats är: 

• Damill:s Track-Logger 

• D-Rail:s D-Rail system 

• Perpetuum installerad i SJ:s X2000 tåg. 

Som referens har huvudsakligen följande av Trafikverkets underhållssystem tillämpats: 

• Bessy (besiktningssystem), Ofelia (felhanteringssystem) och Optram (mätvagnsdata) 

Validering och reabilitet har genomförts av mätleverantörerna i egen regi.   

eMaintenace365 har byggt upp en infrastruktur och ett verktyg för hämtning, lagring, 

kvalitetssäkring, analys och visualisering som möjliggör jämförelsen mot Trafikverket system Bessy, 

Ofelia och Optram.  

6.4.1 Montering, funktionalitet och tillståndsgivning 

Montering och funktionalitet har fungerat bra under testperioden. Det bör dock lyftas fram att man 

bör ta höjd för att det kan ta tid att få tillstånd att montera nya utrustningar/system i 

järnvägssystemet. Proceduren för vad som ska göras är väl definierad i CSM-RA, men det är inte alltid 
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helt klart vilka som skall kontaktas/informeras. En trafikoperatör kan köra ett inhyrt tåg som hyrts in 

för trafiken av en regional kollektivtrafikmyndighet, från en fordonsägare som upphandlat 

fordonsunderhållet från en specifik underhållsverkstad. 

6.4.2 Mätdata 

De mätdata som levereats har processats av respektive mätleverantör innan de skickats till 

eMaintenace365. Vilket innebär att vissa skillnader i möjlighet att studera repeterbarhet samt göra 

jämförelser mot Optram och Bessy. Data som levererats skiljer sig åt, och referera till avikelser som 

inte filtrerats mot gränsvärden eller felmoder. Levererad data går att jämföra mot varandra men det 

är inte definierade mot felmoder. 

När nya mätmetoder och nya parameterar för tillstånd introduceras är det mycket svårt att 

omdedelbart relatera dessa till säkerhets eller underhållsgräns, därför inleds den inledande analysen 

mot att analysera ”extremvärden” så tillvida att mätleverantörens egna erfarenheter om var nivån på 

extremvärde bör läggas.  

I detta projekt ställdes dock inga specifika krav för hur data/information på uppmätta avvikelser 

skulle levereras. Inför framtida upphandlingar behöver därför kompletteras med avseende på 

kravbild på data. 

Informationskvaliteten hos Bessy och 0felia kan också variera beroende på vem som rapporterat, det 

finns en viss subjektivitet inbyggd i dessa system. Optram som används vid mätning av spårläge är 

dock mer objektiv då data som leverats in till systemet genereras automatiskt vid mätning med 

fördefinierade felmoder. För att kunna integrera Bessy och Ofelia bör inrapporteringsfälten ha tydligt 

definierade felmoder som rapporteras genom inmatning fördefinierade fält. Fritext inmatning bör 

undvikas. 

6.4.3 Verifiering 

Leverantörerna egna verifieringar mot Optram, Bessy och Ofelia är att systemen har god 

repeterbarhet både gällande amplitud och spårmeterposition, bra överensstämmelse mot Optram, 

trots att de uppmätta avvikelserna skett från fordon som kört med olika hastighet och axellaster 

samt bra överenstämmelse för registrerade avvikelser och förekomsten av Bessy-anmärkningar   

Verifiering i spår har endast kunnat göras i begränsad omfattning emedan 

underhållsentreprenörerna har svårt att få tid över från ordinarier betsuppgifter för att hinna ut och 

verifiera en eventuell avvikelse. Hur uppföljning och verifiering i spår ska ske har inte specificerats i 

projektspecifikationer. Erfarenheter från tidigare genomförda projekt, inte bara inom ePilot är att 

man ofta glömmer att ta med detta som aktivitet för utvärdering av resultat.  

6.4.4 Molntjänst 

eMaintenance365 leverabel är att ta fram en tjänst där all dessa data kan jämföras och analyseras av 

användarna för att dra egna slutsatser. eMaintenance365:s verktyg erbjuder detta som analysverktyg 

för att hitta nivåer för säkerhetlarm och/eller underhållsgräns. I tjänsten är det möjligt att även 
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analysera avvikelser som upptäckts av de mobila mätsystemen men ej av Trafikverkets system, dessa 

bör dock verifieras genom besök i spår. 

6.5 Slutsatser 
Systemleverantörerna kan fortsätta att utveckla och förbättra sina system för tillämpning inom olika 

projekt. Flera av de mätsystem som medverkat i detta projekt kommer också att användas inom 

andra projekt, t.ex. på Malmbanan och i Stockholmsområdet. I samtliga projekt så är det viktigt att 

indikationer och larm genererade av de fordonsbaserade systemen kan verifieras av personal i 

anläggningen som komplement till en triangulering via multipla databaser.  

För att få en bredare implementering i den löpande verksamheten måste dock mer långsiktiga 

affärsuppgörelser mellan parter upprättas. Trafikverket kan upphandla en tjänst avseende 

fordonsbaserad anläggningsövervakning. Alternativt kan underhållsentreprenörerna upphandla 

denna tjänst för att effektivisera sin verksamhet. Om Trafikverket ska upphandla tjänsten så måste 

det göras inom ramen för offentlig upphandling, där det finns möjligheter att t.ex. tillämpa 

innovationsupphandling. Underhållsentreprenörerna kan dock upphandla tjänsten utan att omfattas 

av samma regelverk. I det senare fallet måste det dock finnas ett tydligt incitament för en 

affärsdriven verksamhet.  

I ett första steg kan fordonsbaserad övervakning av anläggningen komplettera nuvarande tillämpning 

med manuella besiktningar, men i förlängningen skulle den delvis kunna ersätta nuvarande 

tillämpning. En komplettering behöver inte kräva någon förändring av nuvarande regelverk och kan 

genomföras av underhållsentreprenören, med eller utan medverkan från Trafikverket. En delvis 

ersättning kräver dock regelverksförändringar. Då den senare förändringen kan påverka 

trafiksäkerheten krävs väsentlighetsbedömning och eventuellt riskanalys i enlighet med CSM-RA. 

Avseende eventuella regelverksförändringar så är det Trafikverket som är ansvarig.  

Det har upprättats avtal om informationshantering inom ramen för projektet. För att stötta en 

tillämpning i den löpande verksamheten måste dock andra typer av informationshanteringsavtal 

upprättas. Förslag på dessa mer permanenta avtal har i samband med projektet upprättats mellan de 

tre parterna Trafikverket, SJ och Perpetuum. Dessa förslag på avtal för informationshantering kan 

utvecklas vidare för att tillämpas mellan fler parter framöver.    
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7 Sammanfattning 
I detta projekt har metoder för tillståndsövervakning av infrastruktur från ordinarie trågtrafik 

demonstrerats och jämförts med avseende på om övervakningssystemen kan ge en mer frekvent 

övervakning, snabbare kvittens på effekter efter utförda åtgärder, upptäcka skador på grund av 

plötsliga händelser, samt ge en kontinuerlig information om felutveckling vilket underlättar planering 

De mobila system som demonstrerats är: 

• Damill:s Track-Logger 

• D-Rail:s D-Rail system 

• Perpetuum installerad i SJ:s X2000 tåg. 

Som referens har huvudsakligen följande av Trafikverkets underhållssystem tillämpats: 

• Bessy (besiktningssystem), Ofelia (felhanteringssystem) och Optram (mätvagnsdata) 

eMaintenace365 har byggt upp en infrastruktur och ett verktyg för hämtning, lagring, 

kvalitetssäkring, analys och visualisering som möjliggör jämförelsen mot Trafikverket system Bessy, 

Ofelia och Optram.  

Projektet har inte gjort några egna jämförelser av mätresultat från de mobila mätsystemen gentemot 

Trafikverkets system, utan detta har genomförts av respektive mätleverantör genom att använda 

eMaintenance365 analysverktyg eller egentutvecklad analysmetod.  

Projektet möjliggör en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för tillståndsbedömning av 
banöverbyggnad. Denna lösning förväntas bidra till: 

• en ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur och rullande 
materiell genom mer tillståndsbaserat underhåll 

• förbättrad tillförlitlighet genom bättre funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 
underhållssäkerhet 

• ökad tillgänglighet och robusthet genom minskade störningar, färre akuta fel samt 
effektivare felavhjälpning 

• ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

• bättre resursutnyttjande 

Nyttan bedöms bli: 

• frigöra kapacitet i spår, dvs. fler gods- och passagerartåg kan släppas in på banan 

• mäta i belastat spår dvs. kontroll av de faktiska driftsförhållandena 

• snabbare kontroll av att utförd åtgärd har medfört effekt samt hur bestående åtgärden är 

• snabbare höja hastigheten efter stabilitetspåverkande arbeten 
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• reducera kostnaderna för den idag mycket dyra manuella besiktningen och istället besiktiga 

kraftigare vid sensorernas indikering. 

• Lagerlägg all information per position för att se samband, följdfel, återkommande fel, 

förarkommentarer och kostnadsuppföljning. 

• besiktningsmän kan mer utnyttjas i det förebyggande underhållet  

• ge tidigare varning om felutveckling som möjliggör bättre planeringsförutsättningar för att 

genomföra underhåll efter besiktning 

• upptäcka skador i tid och förhindra olyckor 

• vara ett verktyg för att styra över från avhjälpande till förebyggande underhåll 

Med sensorövervakning på passerande tåg erhålls en betydligt bättre bevakning på förändringar 

och vid indikationer som kan kompletteras med en manuell besiktning omedelbart för att 

fastställa orsak och lämplig åtgärd. Att kunna följa utvecklingen och att planera och agera i tid ger 

förutsättningar för en mer proaktiv underhållsstrategi som omvandlar avhjälpande underhåll till 

förebyggande tillståndsbaserat underhåll.   

De mobila mätsystemen har visat stor potential att kunna införa med frekvent tillståndsövervakning 

av järnvägsinfrastruktur från reguljärt trafik. Det behövs dock fortsatt utvecklingsarbete och flera av 

delsystemen kommer att användas inom andra projekt. I samtliga projekt så är det viktigt att 

indikationer och larm genererade av de fordonsbaserade systemen kan verifieras av personal i 

anläggningen som komplement till en triangulering via multipla databaser.  

För att få en bredare implementering i den löpande verksamheten måste dock mer långsiktiga 

affärsuppgörelser mellan parter upprättas och metoder för innovationsupphandling utvecklas.   

Ett stort mål för järnvägen idag är att minska alla akuta fel som orsakar många tågstörningar. 

Projektet har visat på möjligheten att genom frekvent och effektiv bevakning med ny sensorteknik 

kunna erbjuda betydligt bättre beslutsunderlag för lämpliga åtgärder. Med dessa mätdata borde man 

klart effektivare kunna förhindra akuta fel och dessutom kunna utföra mer förebyggande underhåll 

med de mest kostnadseffektiva och bestående åtgärderna genom att succesivt bygga upp en 

erfarenhetsbank. Resultaten bör kompletteras med all tillgänglig information per position och 

dessutom delges samt berikas med expertkompetens genom ett lämpligt informationssystem. 

 



 Dokumentnr 
eP20-214-ImpINFRA 

Projekttitel 
Implementering av tillståndsövervakning av 
infrastruktur 

Författare 
Ulla Juntti, PS, CG, CH, JW, AN och RB 

Datum 
2019-03-08 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2019-04-29 

Sida 
49 (50) 

 

8 Förslag på fortsatt arbete 
 

Ett fortsatt arbete bör inkludera:  

• tekniskt utvecklingsarbete såsom t.ex ”död räkning” för skadelokalisering i tunnlar eller 

koppla amplitudnivå till larm- och underhållsgränser 

• beskriva och ta fram riktlinjer för innovationsupphandlingar 

• visualisera kostnad – nytta 

 

 

 



 Dokumentnr 
eP20-214-ImpINFRA 

Projekttitel 
Implementering av tillståndsövervakning av 
infrastruktur 

Författare 
Ulla Juntti, PS, CG, CH, JW, AN och RB 

Datum 
2019-03-08 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2019-04-29 

Sida 
50 (50) 

 

Referenser 
AUTOMAIN, 2011. D2.1. High Level Break down of maintenance activities. Augmented Usage of Track 

by Optimisation of Maintenance,  Allocation and Inspection of Railway Networks. EU-project Seventh 

Framework Programme 

CSM-RA. Kommissionens förordning (EG) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om gemensam 

säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordningen (EG) nr 

352/2009. 

eP119-001-2014-034. Projektrapport Nulägesanalys. ePilot-projektet  

Trafikverket (2019). Koll på spåret www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-
underhall/Periodisk-matning/Koll-pa-sparet-i-200-kmtim). 

SVT (2018) (https://www.svt.se/opinion/inom-fem-ar-kommer-det-saknas-1-700-utbildade-

jarnvagstekniker). 

Wiklund, M. (2003). Allvarliga funktionsstörningar i baninfrastrukturen. Beräkning av effekter på 

tågtrafiken. Väg-och transportforskningsinstitutet, VTI 959-2003. 

TDOK 2014:0240 Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar 

TDOK 2013:0347 Banöverbyggnad, Spårläge, Krav, Byggande, Underhåll 

 

https://www.svt.se/opinion/inom-fem-ar-kommer-det-saknas-1-700-utbildade-jarnvagstekniker
https://www.svt.se/opinion/inom-fem-ar-kommer-det-saknas-1-700-utbildade-jarnvagstekniker


  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 1 (73) 

Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU eP20-219-2018-ImpDB 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot styrgrupp 2019-06-05 2019-06-05 1,0  

 
 

 

 

Projektrapport 
 

EP219 – Juridik för 

 datadelning
 

 

 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 2 (73) 

Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU eP20-219-2018-ImpDB 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot styrgrupp 2019-06-05 2019-06-05 1,0  

 
 

Övergripande sammanfattning 
ePilot som är ett samverkansprojekt för implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom 

området drift- och underhåll med fokus på tillståndsbaserat underhåll med syfte att implementera 

resultat från forskning och utveckling. Under projektets gång har ett antal hinder för samverkan och 

datadelning identifierats, vilket lett till en viss osäkerhet hos parterna avseende vad som ingår i 

bakgrund och förgrund respektive vem som äger data respektive information som ingår i ett 

delprojekt. Vid diskussion mellan parterna har det också framkommit att det saknas en gemensam 

nomenklatur för att beskriva vad man menar med olika typer av data, digitalisering och olika 

delprocesser i flödet från rådata till beslut. 

I detta delprojekt (Juridik för datadelning) har dataflödeskartor sammanställts för några av ePilots 

delprojekt, i syfte beskriva förloppet ”från mätning till beslutsstöd”. Utifrån dessa har ett antal 

frågeställningar sammanställts och intervjuer har genomförts med personer som medverkat i ePilot-

projektet. Intervjuer har också genomförts med andra branscher där datadelning förekommer.  

Intervjuerna pekar på att ökade kunskaper och tydliga riktlinjer behövs inom följande områden för 

att undvika barriärer för fortsatt datadelning: 

 Lagar och förfaranden att ha koll på som innovatör och ev. anbudsgivare i offentlig 

verksamhet 

 Immateriella rättigheter  

 Innovationsupphandling  

 Vad skall avtalas och vad bör avtalen innehålla 

 Existerande avtal 

 Ägande och nyttjanderätt 

 Datadelning finns med i regelverk  

 Informationssäkerhet 

Intervjuerna med personer från andra branscher, visar att finns mycket att lära då man inom t ex 

flygindustrin har högre mognadsgrad då det gäller datadelning, informationssäkerhet, datakvalitet 

och avtal innefattande datadelning. 

Vid genomgång av lagstiftande och styrande dokument konstaterades ePilots mall för 

projektspecifikationen kan kompletteras med rådstext och riktlinjer för datadelning och därefter 

utgöra stöd för framtida delprojekt.   

Styrande dokument som kan medföra konsekvenser för datadelning i delprojekt i ePilot är 

Trafikeringsavtalet. Styrande dokument som parterna, efter projektet avslut måste beaktas av inför 

en ev. kommande upphandling inom offentlig verksamhet är främst LOU/LUF, 

Konkurrenslagstiftningen samt Allmänna statsstödsregler. 
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Resultatet från intervjuerna visar på att det råder en hel del okunskap om reglerna i LOU och LUF. 

Det bör förtydligas att Luleå tekniska universitet och Trafikverket i egenskap av offentliga 

myndigheter tillämpar både LOU och LUF beroende på vilken sektor man agerar inom. Ingen 

bedömning har gjorts i denna del, utan bedömningen görs från fall till fall. Lagtexten har öppningar 

för innovationsupphandling, därför är detta viktigt att öka kunskap kring detta samt kunna informera 

parter om vad som gäller. 

Detta delprojekt fokuserar på frågor rörande datadelning i ePilot delprojekt men kan också relateras 

till hela industrin. Konsekvenser för avvikelser från överenskomna riktlinjer kan vara att parterna inte 

är överens om vad som har blivit lovat i projekt, stagnation i branschen om ingen vågar dela data och 

kvalitetssäkring måste garanteras om beslut fattas utifrån information. 
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1. Inledning ………….. 
Detta dokument beskriver och sammanfattar resultat uppnådda inom delprojektet eP219 Juridik för 

datadelning. 

1.1 Bakgrund  
ePilot är ett samverkansprojekt för implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom 

området drift- och underhåll med fokus på att förbättra det tillståndsbaserat underhåll för järnväg. 

Under projektets gång har ett antal hinder för samverkan och datadelning identifierats, vilket lett till 

en viss osäkerhet hos parterna avseende vad som ingår i bakgrund1 och förgrund2, respektive vem 

som äger data 3respektive information4 som ingår i ett delprojekt.  Vid diskussion mellan parterna har 

det också framkommit att det saknas en gemensam nomenklatur för att beskriva vad man menar 

med olika typer av data, digitalisering och olika delprocesser i flödet från mätning till beslut. 

1.2 Syfte 
Syftet är att tydligare beskriva: 

• Ägarprocessen och delning av data från mätning till leverans av beslutsstöd, och de 

därefter följande aktiviteterna, uppföljning och lagring av historik, samt ev. kopplingar till 

bakgrund, förgrund, sekretess och publicering 

• Vilka de eventuella konsekvenserna blir om man gör avsteg från överenskomna riktlinjer.   

1.3 Mål 
Målet är utforma riktlinjer för gemensamma spelregler i digitaliserade samverkansprojekt. 

Projektet bidrar till en effektivare samverkan som möjliggör implementering av innovationer i de 

involverade intressenternas organisationer, genom att skapa en gemensam dokumentation för 

digitaliserade samverkansprojekt. 

 

                                                           
1 Bakgrund betyder all inte tidigare allmänt känd information, som inte är förgrundsinformation och som är ägd eller kontrollerad av 

projektpart, inom samma område eller områden som är relaterade till projektet. 
2 Förgrund betyder all inte tidigare allmänt känd information, inklusive uppfinningar, eventuella patent, upphovsrätter, designskydd och 

datorprogram oavsett kod, som tillkommit inom ramen för ett projekt och genererats av projektpart eller för projektpart arbetande 
underleverantör. 

3 Data. Med Data i detta sammanhang avses obearbetat innehåll mellan två bearbetningspunkter. Data genereras av en dataleverantör 

(som t ex en sensor) 
4
Information.  Med Information i detta sammanhang avses bearbetat innehåll (data). Det vill säga resultat från en s.k. bearbetningspunkt/-

process.  Viktigt att poängtera att information (dvs. output) från en bearbetningspunkt kan betraktas som data (dvs. input) till en annan 

bearbetningspunk, (ISO  55 000) 
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1.4 Projektets delleveranser 
Detta delprojekt kommer att leverera följande: 

• Dokumentation av fallstudier av genomförda eller pågående delprojekt inom ePilot 

• En fallstudie för andra branscher där datatdelning förekommer 

• Analys och sammanställning av styrande dokument i ePilot 

• En genomlysning andra styrande dokument som kan ha påverkan datadelning inom 

ePilot. 

• Riktlinjer för datadelning för samverkansprojektet ePilot 
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2 Metod 
eP219 har genomförts i samverkan mellan projektparterna enligt det regelverk som upprättats av 

ePilot 2.0 samt dokumenterades i enlighet med detta. Projektformalia baseras på projektmodellen 

XLPM.  

Utifrån syfte och mål med projektet så bedömdes att fallstudier skulle utföras för genomförda 

delprojekt enligt följande:  

1. Ta fram en processbeskrivning för datatdelning genom att: 

a. Rita dataflödeskartor där flödet av data i några ePilot delprojekt tydliggörs och 

baserat på dessa ta fram intervjufrågor;  

b. Remissa Intervjufrågor till parterna innan intervjuer påbörjas;  

c. Intervjuer av deltagare i delprojekt från olika organisationer i järnvägsbranschen;  

d. Sammanställning och analys av svar på frågeställningar och kommentarer på 

datadelningskartorna.  

e. En fallstudie för andra branscher utfördes på samma sätt som fallstudierna för 

ePilots delprojekt. 

2. En genomlysning av ePilot styrande dokument 

3. En genomlysning av andra påverkande dokument med avseende på datadelning  

4. Utformning av förslag på riktlinjer för datadelning i samverkansprojekt ePilot. 

För aktivitet 2 och 3 har dessa genomförts av lekmän och resultatet har sedan remissats till 

branschens jurister.  

2.1 Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att studera den datadelning som skett inom projektet ePilot och dess 

delprojekt.  

I projektet ingår inte att upphandla, sälja eller implementera projektidén i problemägarnas 

organisation. 

Exkluderat är beskrivning av en sensor som levererar mätdata i form av absoluta enheter som t.ex. 

längdmeter, vikt, temperatur eller moment. Detta pga. att det i ePilot endast använts sensorer som 

haft en inbyggd algoritm som tolkar ingående signal och omvandlar en signal till en faktor som 

speglar ett tillstånd.   
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat från analyser av genomförda fallstudier, sammanställning av 

styrande dokument i ePilot och andra styrande dokumentet.  Observera att med resultat avses i 

denna rapport, sammanställning av iakttagelser, intervjusvar, litteraturstudie och aktiva 

observationer som sedan diskuteras och ifrågasätts i kapitlet Diskussion. Med basis på dessa resultat 

har sedan en första version för riktlinjer för datadelning i samverkansprojekt sammanställts. 

3.1 Fallstudie ePilot delprojekt 
En fallstudie har genomförts där pågående och genomförda delprojekt inom ePilot har undersökts 

med avseende på datadelning, nämligen ”003 Trendanalys av hjulprofilförslitning”, ”202 

Implementering av digital samverkan”, ”203 Testbädd järnväg” samt ”214 Implementering av 

tillståndsövervakning av infrastruktur från reguljär tågtrafik”.  

För dessa projekt har dataflödeskartor ritats upp i efterhand. Kartorna har diskuterats med samtliga 

intervjuade personer (respondenter) med avseende på samsyn eller avvikelse. Varje respondent har 

sedan fritt kommenterat kartorna med avseende på kommentarer kring datadelning. Utifrån dessa 

kommentarer har en generaliserad bild för datadelning sammanfattas för aktiviteten att ”Mäta 

tillstånd på fordon/bana”, se figur 1. Figur 1 används i ePilots delprojekt där datadelning förekommer 

med syfte att förtydliga dataflödet. 

Objektägaren skriver ett avtal med ett mätföretag X om att utföra mätningar på objektet. Mätningar 

utförs och mätdata som nu omvandlats till information lagras in i mätföretagets databas. 

Informationen förs över till objektägaren som har beställt mätningen. Informationen kan sedan gå 

vidare till ett annat företag/projekt som analyserar data där ett nytt avtal för detta skrivs tillsammans 

med att ett tillstånd kan ges till analysföretaget för att hämta objektägarens data.  

 

Figur 1. Generaliserad dataflödeskarta för ePilot. 

Vid projektavstämningsmöten har vi sett vikten av att använda samma definitioner av olika begrepp 

som t ex data och information, för att undvika missförstånd. Då en gemensam standard saknas i 
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branschen har vi valt att använda definitioner enligt ”Riktlinjer för anläggningsförvaltning (Asset 

Management) av digital tillgång (Cyber Asset)”, bilaga 1, framtagen av Ramin Karim på Luleå tekniska 

universitet och bearbetat i en workshop tillsammans med medlemmar från Järnvägstekniskt Center 

(JVTC). Dessa definitioner har sedan diskuterats och tillämpat vid intervjuerna.   

 

I detta dokument definieras data som obearbetat innehåll mellan två bearbetningspunkter samt med 

information avses bearbetat innehåll dvs. resultat från en s.k. bearbetningspunkt/-process. Det är 

viktigt att poängtera att information (dvs. output) från en bearbetningspunkt kan betraktas som data 

(dvs. input) till en annan bearbetningspunkt enligt Figur 2. 

 

 
Figur 2. Illustration av data och information. 

 

3.1.1 Resultat från intervjuer  

Fyra olika ePilot delprojekt där datadelning har ägt rum har använts som exempel under intervjuerna 

och respondenterna har svarat på 15 frågor, se bilaga 2 frågor och samman ställning av svar. Dessa 

svar är subjektiva och ger en indikation på var förtydligande behövs angående datadelning i 

branschen. 

Totalt blev 13 personer intervjuade i fallstudien ePilot delprojekt, fördelade på parter enligt tabell 1. 

Tabell 1. Fördelning av representerade parter 

Part Antal 

Infrastrukturförvaltare 3 

Trafikoperatör 3 

Underhållsentreprenör 1 

Jurist 1 

Akademi 2 

Mätsystemleverantör 2 

Analysföretag 1 

 

Svaren från intervjuerna har sammanställts, analyserats och presenteras är sammanfattade som 

strecksatser. En mer detaljerad sammanfattning finns presenterad i bilaga 2. 
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Vid start av projektet benämndes den första mätningens data som rådata, men i fortsatt arbete 

benämner vi rådata som data, enligt Riktlinjer för anläggningsförvaltning, se bilaga 1.  

En sammanfattning av intervjufrågorna ger vid handen att respondenterna anser att:  

 idag mäter man enligt underhållsinstruktioner, men man måste också definiera vad som 

avses med data och behandlad data/information, och hur detaljerat det skall vara beskrivit 

 det i dagsläget förekommer både datadelning och icke datadelning. Trafikverket levererar 

öppna data via lastkajen utan krav och kontroll, emedan data från Bessy, Ofelia, Optram 

baseras på avtal. Vissa data lämnas som statistik i efterskott, t.ex. årligt tonnage och antalet 

tåg per bandel eller stråk   

 den som äger ett objekt som generar tillståndsdata, äger också rätten till vad som skall 

mätas, men kan givetvis avtala bort denna rättighet.  

 den som vill mäta tillståndet på objektet måste avtala om detta med objektägaren 

 flera av respondenterna uppfattar, att avtalandet om data är ett eftersatt område. Ibland har 

avtal upprättats men man har inte reflekterat över vem som äger vad, t.ex. om man 

applicerar nya sensorer  

 i vissa fall avtalar men inte om inhämtade tillståndsdata, utan endast om viss efterfrågad 

information (bearbetade data).  

 i framtiden bör avtalen inkludera uppgifter om vad som ska mätas, hur data ska tas ut, för 

vilken tid, nyttjanderätt efter projektet slut  

 det finns en omognad bland parterna  

 regelverken inte hinner inte med i den snabba utvecklingen 

 data har en prislapp 

 majoriteten av respondenterna anser att det är informationsägaren (den som äger objektet) 

kan besluta om att låta tredje part vidareanvänd informationen för ytterligare analyser såvitt 

inte om inget annat har avtalats. Förhållandet mellan leverantör och kund bör baseras på en 

transaktion och överföring av nyttjanderätt eller äganderätt 

 forskningsdata ska lagras för evinnerlig tid så att andra forskare ska kunna följa i den första 

forskarens spår 

 övriga data bör klassas med hållbarhetsdatum med avseende på möjlighet att genom analys 

och trendning, följa utveckling av nedbrytningshastighet eller säkerhetsklassad m.a.p 

informationen som är relaterad till informationssäkerhet d.v.s. konfiguration och 

anläggningsdelar med avseende på sårbart läge  

 för att skydda och bevara förtroendet i ett samverkansprojekt så måste varje part ha klart för 

sig vad som avses med bakgrund (t.ex. immateriella rättigheter) och förgrund (resultat i 

projektet) och hur det skall delas innan man går in i projektet. Vad som avses med detta, 

samt hur man planerar att dela med sig och skapa vinna-vinna är upplevs ibland oklart.   

 vad man får göra med gemensamma resultat (förgrund) innan och efter projektet är slut skall 

avtalas innan man går in i ett projekt. Lagen om samäganderätt kan vara ett stöd 
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 projektrapporten och slutrapport utgör ofta förgrund och som anses gemensam  

 lagen om offentlig upphandling (LOU) och specifikt för Trafikverket; lagen om upphandling 

inom försörjningssektorn (LUF) anses som ett hinder för projektpart i kommande 

upphandling av resultat från ePilot-projekt. Lagtexten har öppningar för 

innovationsupphandling, därför är detta viktigt att öka kunskap kring detta. 

 det finns säkerhetsklassad data, dvs. sådant som kan äventyra rikets säkerhet. Det råder 

delade mening om för hantering av tillståndsdata i ePilot-projektet med avseende om detta 

ska klassas som hemligt. En respondent svarade att tillståndsdata ska användas för 

järnvägens bästa och har svårt att se hur man skulle kunna använda data med illvilja. 

Anläggningskonfiguration, daglig graf, vattenförsörjning är exempel på säkerhetsklassad 

data. Det finns också data som anses konfidentiell av t ex konkurrensskäl. Data skulle kunna 

klassas om öppen, konkurrenskänslig eller säkerhetsklassad med tanke på rikets säkerhet och 

skyddas i informationssäkerhetsavtal. 

 Trafikverket har avtalat om att få mäta tillstånd på de fordon som kör trafik på Trafikverkets 

anläggningar. Trafikverket har rätt att mäta, via detektorer, att trafiksäkerhet uppnås för de 

fordon som trafikerar banan för och undvika olyckor samt skador på anläggningen. Detta 

beskrivs i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB).  För framtida mätplatser finns inget reglerat men 

Sju respondenter anser att det bör tas fram ett generellt avtal med riktlinjer och policy för 

detta.  

 incitament som stimulerar datadelning, är bl.a. affärsmässiga; att dela data innebär att man 

får en större helhetssyn som ger bättre input till analystjänster, forskning och 

utvecklingsarbete i syfte att effektivisera underhållet och minska driftstörningar.  

 hinder kan vara affärsmässiga, t.ex. att man mäter i en process som är konkurrensutsatt, 

regelverk som är svåra att ändra och omognad där oklarhet orsakar rädsla att dela data är 

ytterligare hinder.  

 verksamheten bör ta fram en målbild och sätta regelverk som IT-avdelning utför för att skapa 

förutsättningar för datadelning.  

 branschen ska bilda ett eget bolag, som förvaltar ett moln för underhållsdata. Några anser 

att Trafikverket bör äga detta moln, medan andra säger då att det finns risk att Trafikverket 

har särintresset bana. Ett sådant framtida moln måste också vara kompatibelt med andra 

järnvägsförvaltningar. Flera anser att den som har hand om molnet bör vara en icke 

kommersiell part. De olika förslagen på förvaltare är 1) Infrastrukturägaren (Trafikverket) 2) 

BTO 3) Transportstyrelsen 4) ERA. 

 det ideala läget ut för datadelning i branschen är enligt respondenterna ett brett spektra från 

de som anser att detta är en fråga mellan parterna och träffar avtal, till de som ser ett 

branschgemensamt moln där en myndighet sätter upp regelverk för datadelning och som 

jobbar över nationsgränserna. Transportsstyrelsen har föreslagits av flertalet respondenter 

som en lämplig myndighet att sätta upp och kontrollera regelverk för datadelning.   En 
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respondent svarar att tvåpartsavtal är enklare än en gemensam molnlösning där många är 

inblandade vilket lätt orsakar en luddig situation.  

3.2 Analys av datadelning i andra branscher 

3.2.1 Urval branscher 

För analys av datadelning i andra branscher var ambitionen att fallstudien skulle infattat intervjuer 

med väg-, flyg-, gruv-, elkraft- och tillverkningsindustri samt lantmäteriet med avseende på hur de 

hanterar delning av data. Urvalet har skett på basis av LTUs erfarenheter att samverka med dessa i 

centrumbildningarna JVTC och CMIS. På grund av tidsbrist kunde endast två av dessa medverka, 

nämligen ”Flyg” och ”Tillverkningsindustri”.  

Frågorna och svaren från intervjuerna finns sammanställda i bilaga 3. Resultat sammanfattats utan 

att ange organisatorisk tillhörighet för respondenten. Respondenterna svarar att:  

 det sker datadelning med parter utanför den egna organisationen det finns ett partnerskap 

med slutkunder och distributörer 

 det finns en lång tradition att dela data med underhållsleverantör, där bl.a. designdata, 

underhållsdata och driftdata är förekommande  

 data är en handelsvara med stort värde 

 data kan vara driftsdata och även t.ex. diskreta händelser 

 användarna av data och processad data/information är kunder, distributörer och 

leverantörer av analyser 

 systemen kan vara t ex data loggers, analysplattformar och presentationsplattformar och 

underhållssystem. Man jobbar även med hård- och mjukvaruleverantörer som kan stå för 

gränssnittet mot slutkunden 

 beslut som fattas används för att planera för underhåll genom att få indikationer på vad som 

behöver åtgärdas 

 spårbarheten baseras på att det finns en struktur och hierarki, enligt egen standard. Om man 

inte kan härleda information till en komponent är informationen värdelös. 

 en del tillverkaren sparar data i oändlig tid, men filtrerar eventuellt för att minska datamängd 

emedan andra sparar data så länge produkten finns på marknaden, dvs. under hela livscykeln 

 data anses giltigt så länge den är kvalitetssäkrad  

 det förekommer, respektive inte förekommer; att data klassificeras med avseende på 

hållbarhet och sekretess 

 användande av affärsavtal för datadelning beror på vilken verksamhet som utövas, men i de 

fall det tillämpas med används olika ersättningsformer 

 i affärsrelationer måste allt regleras i avtal, i alla led dvs. i avtal med kunder, 

underleverantörer, leverantörer som levererar in tjänster  

 avtal kan ha tre dimensioner: process (temporala, affär, drift), struktur (lokal, datasystem) 

och innehåll (informationsflöde, värdeflödet) 
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 tredje part som ev. anlitats av kund för fortsatt analysarbete, får använda data, om ej annat 

avtalats 

 det finns flera varianter att hantera, lagra och förvalta data/information, från egna moln till 

att man köper en molntjänst. 

 kraven på tekniks lösning för datadelning ökar och området är i ständig utveckling, man  

tillämpar standard för Cyber Security och större multinationella kunder kommer med egna 

krav som man måste uppfylla  

 upphandlingsförfarandet påverkas av affärsmodellen mer än något annat 

3.3 Genomlysning av ePilots styrande dokument  
ePilot är en branschsamverkan mellan Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet, 

Trafikverket, järnvägsföretag, underhållsentreprenörer för fordon och infrastruktur samt 

leverantörer och konsulter. Samverkan i ePilot regleras i ett antal styrande dokument.  

3.3.1 JVTC medlemsavtal 

Branschsamverkan vilar på JVTC:s medlemsavtal i vilket bl.a. Förgrund (§10), Rätt till bakgrund (§11) 

och Sekretess och publicering (§12) finns reglerat. Om man vill göra avsteg från JVTC:s medlemsavtal 

i §10 och §11 måste parterna be JVTC styrelse om lov. 

Medlemsavtalet anger i §10 Förgrund: 

 Förgrund skall ägas av projektpart som genererat densamma.  

 Om förgrund genererats av flera projektparter tillsammans, skall förgrunden ägas med 

samäganderätt för dessa projektparter, om inte projektparterna i avtal beslutat om annat. 

 Projektpart i specifikt projekt och dess associerade företag, har rätt att, kostnadsfritt i sin 

egen verksamhet, använda förgrund från projektet som skapats eller ägs av annan 

projektpart i projektet om denna förmedlats till projektparten i projektet, utan förbehåll om 

användningen. I användningen ingår rätten att låta åt sig framställa och tillverka vilka som 

helst produkter och tjänster baserade på sådan förmedlad och mottagen förgrund, men inte 

rätt att bevilja licens till tredje part. 

 Ägare till förgrund som kan skyddas genom patent, bruksmönster eller mönster avgör och 

bekostar själv eventuellt sådant skydd. 

 Projektparter är medvetna om att externa bidragsgivare kan, som villkor för bidraget, komma 

att uppställa krav på villkor beträffande förgrund. 

 Avvikelser i visst projekt från ovanstående villkor avseende förgrund, immaterialrätt och 

skydd skall godkännas av samtliga projektparter och styrelsen för JVTC. 

För rätt till bakgrund (§11) anger medlemsavtalet: 

 Projektpart har rätt att låta bakgrund ingå i ett projekt, med förbehåll för senare användning. 
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 Projektpart skall dock ha rätt att på skäliga villkor förvärva och nyttja bakgrund som ägs av 

annan projektpart i den utsträckning som krävs för att kunna nyttja den förgrund 

projektparten genererat under samma projekt. 

För sekretess och publicering anges i  paragraf §12 : 

 Projektparter kan inom ramen för ett projekt komma att lämna varandra information eller 

material av konfidentiell natur. Envar projektpart förbinder sig därför att vidtaga erforderliga 

åtgärder vid projektarbetets bedrivande och vid behandling av konfidentiell information, som 

skäligen kan erfordras för att kunna upprätthålla sekretessen under den tid som projektet 

pågår, samt högst tre år därefter. 

 Projektpart som anser att lämnad information eller material skall anses om konfidentiell, 

skall märka denna med ”Konfidentiell information”. 

 Medlemmarna är medvetna om att JVTC är en centrumbildning vid LTU, vilket innebär att 

offentlighetsprincipen gäller för allmänna handlingar vid centrumbildningen, om inte 

uppgifterna är möjliga att sekretessbelägga enligt sekretesslagens regler. 

 Medlemmarnas avsikt är att resultaten från forskningsarbete som utförs inom ramen för 

detta avtal skall vara fritt tillgängliga för publicering och utnyttjande i övrigt.  

 Om inte annat är avtalat i bilaterala projektavtal, har projektpart rätt att för en tid av högst 

tre månader, senarelägga tidpunkten för publicering för att en patentansökan eller annan 

ansökan skall kunna lämnas in. Detta för att immaterialrättsligt skydd av ett projektresultat 

skall kunna tryggas. 

 Vid beslut om projektstart skall fråga om sekretess och publicering av uppgifter hanteras av 

styrelsen som i sin tur kan delegera frågan till verksamhetsledaren. 

3.3.2 Projektspecifikation 

I projektspecifikationen (XLPM) regleras målstyrning, samverkan och leveranser. I detta dokument 

skapar de samverkande parterna en samsyn på vad som skall levereras i projektet, hur, av vem samt 

när det skall levereras. Nya tillägg till dokumentmallen är: 

 En rubrik om ägarskap av immateriella rättigheter så att parterna tar upp denna fråga till 

diskussion i ett tidigt skede 

 Under riskhantering i projekt har en standardtext om ansvar för Väsentlighetsbedömning & 

riskanalys enligt CSM-RA lagts till 

 En rubrik om Data- och informationshantering; generella riktlinjer och för delprojektet 

eventuell specifik överenskommelse. 

3.3.3 Projektavtal 

Delprojektavtalet fastställer överenskommelse mellan parterna under avtalstiden. JVTC:S 

medlemsavtal och Projektspecifikationen är en bilaga till avtalet. 
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3.3.4 Riktlinjer för anläggningsförvaltning 

Riktlinjer för anläggningsförvaltning, se bilaga 1, är ett dokument som skapats av LTU i syfte att göra 

det lättare att navigera med avseende på ägarskap av data, information mm.  

3.3.5 eMaintenance LAB vid Luleå tekniska universitet 

eMaintenanceLAB lagrar data från ePilot och har riktlinjer och mallar där avtal kan upprättas för 

datadelning utanför ePilot delprojekt. 

eMLAB kan lagra och leverera data till forskning inom eUnderhåll. Data inhämtas från olika källor från 

olika parter inom underhållsbranschen. eMLAB har utvecklat en forskningsplattform som ägs av LTU 

och som består av hård- och mjukvaruprogram samt tjänster (icke kommersiella) som är anpassade 

för forskning och utveckling inom underhåll. 

Data är endast avsedd för användning inom utbildning och forskning. Interna och externa avtal 

reglerar användningen av data från eMLAB. Ett regelverk kring tillstånd att använda data är under 

utveckling. Avtal och regelverk skall innehålla saker som: ägande- och nyttjanderätt, datasäkerhet, 

lagring, gallring, sekretess mm. 

Vid användning av data från eMLAB bör information om mätnoggrannhet, datakonsistens, 

dataintegritet, spårbarhet mm. tydliggöras. 

3.4 Andra identifierade lagstiftande och styrande dokument  
Parterna i ePilot har flaggat för att nedan lagstiftande och styrande dokument kan påverka 

datadelning och samverkan för att uppnå innovation och utveckling, se nedan: 

1. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom 

försörjningssektorn (LUF) 

2. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen 

3. Järnvägslagen 

4. Konkurrenslagstiftningen 

5. Arkivlagen 

6. Riksarkivet/gallringsregler  

7. Tryckfrihetsförordningen 

8. Trafikeringsavtal 

9. Säkerhetsskyddslagen  

10. Dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR) 

11. EUs Allmänna statsstödsregler, enligt ARTIKEL 107-109 I Föredraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-föredraget) 

12. Immaterialrätt 

 

Dessa dokument har studerats av lekmän i syfte att se om de kan medföra konsekvenser för ePilots 

samverkan, datadelning och genomförande av delprojekt. Styrande dokument som preliminärt kan 
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medföra konsekvenser för delprojekt i ePilot är Trafikeringsavtalet, avsnitt 3.4.8. Styrande dokument 

som parterna, efter projektets avslut måste beakta inför en ev. kommande upphandling inom 

offentlig verksamhet är främst LOU/LUF 3.4.1 och Konkurrenslagstiftningen 3.4.4. 

De styrande dokumenten beskrivs övergripande och kommenteras i vissa fall med deras påverkan på 

ePilot.  

Det bör noteras att det är upp till respektive part som i framtiden ska ingå i ett projekt att ta ställning 

till vilken lagstiftning och vilka avtal som är aktuella att beakta och att respektive part ska göra sin 

egen självständiga bedömning av frågor som uppstår. 

Det bör noteras att beskrivet innehåll är projektets egna och att parterna uppmanas att göra sina 

egna analyser beträffande konsekvenser av gällande rätt. 

3.4.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling i 

försörjningssektorn (LUF) 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av myndigheter och vissa 

organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv (2014/25/EU). 

För myndigheter och organisationen inom den så kallade försörjningssektorn gäller lagen om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2018:1318).  

LOU och LUF reglerar i detalj hur upphandlande myndigheter och enheter får agera när de köper 

(upphandlar) varor, tjänster och entreprenader.  

I figur 3 – 4 visar på skillnaderna mellan traditionell upphandling av en lösning som redan finns på 

marknaden med upphandling av utvecklingsfrämjande upphandling och Innovations- och forsknings 

och utvecklingstjänster (Källa Boëthius presentation på konferens Framtiden Järnväg, den 22 

november 2018). 

 

Figur 3. Skillnad mellan upphandling av en lösning som finns ute på marknaden och utvecklings/innovations 

upphandlingar. 
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Figur 4. Jämförelse mellan konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande  

 

3.4.2 Offentlighetsprincipen och sekretesslagen 

Offentlighetsprincipen är reglerad i Sveriges grundlag genom Tryckfrihetsförordningen och innebär 

att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda, ha rätt att närvara 

vid domstolsförhandlingar och vid beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).  

Vad som är allmän handling kan kort beskrivas som en handling som inkommit eller upprättatas av 

en myndighet och förvaras hos myndigheten. Handlingar som är arbetsmaterial och som t.ex. skapas 

medan man förbereder ett avgörande blir i regel inte allmän handling, såvida det inte arkiveras eller 

skickas till en annan myndighet.   

En allmän handling kan dock vara sekretessbelagd och då är den inte att betrakta som offentlig.  

Tillståndsdata för anläggningar som lagras i besiktningssystemen kan därför betraktas som allmän 

handling. Viss data från dessa system tillhandahålles som öppen data via Trafikverkets ”Lastkajen”.  

3.4.3 Järnvägslagen 2004:519 

Järnvägslagen innehåller grunden för den svenska spårtrafikslagstiftningen.   

Regeringen har i järnvägsförordningen (2004:526) och i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid 

tunnelbana och spårväg ytterligare utvecklat reglerna från lagarna och gett Transportstyrelsen rätt 

att meddela föreskrifter för att detaljreglera området. Transportstyrelsens föreskrifter publiceras i 

Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). 

Järnvägslagen innehåller:  

1 kap. Allmänna bestämmelser 
2 kap. Krav på järnvägssystem 
3 kap. Tillstånd för järnvägsverksamhet 
4 kap. Redovisning av järnvägsverksamhet m.m. 
5 kap. Rätt att utföra och organisera trafik på järnvägsnät 
6 kap. Tilldelning av infrastrukturkapacitet och tillhandahållande av tjänster 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4n_handling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekretess
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K1
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K6
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7 kap. Avgifter 
8 kap. Tillsyn m.m. 
9 kap. Ordning 
10 kap. Straffbestämmelser 
11 kap. Omprövning och överklagande 
 
Identifierade skrivningar som kan ha påverka utbyte av digital data beskrivs inte i lagtexten.  

3.4.4 Konkurrenslagstiftningen 

Konkurrenslagen (2008:575) har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv 

konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Lagen 

innehåller två centrala bestämmelser (http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-

konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagen-i-korthet/): 

1. Ett förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, som kan hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen märkbart, t.ex. genom kartellbildning. 

2. Ett förbud mot att ett företag med en dominerande ställning att missbruka sin dominerande 

ställning på markanden, dvs. missbruka sin markandsmakt.  

I ePilot som har vissa likheter med en inkubator, bedrivs inga affärer utan ePilot syftar till att 

demonstrera, validera och utvärdera innovativa idéer som sedan efter ePilots delprojektavslut kan gå 

vidare i affärsverksamhet.  Således påverkas ej ePilot av konkurrenslagen.  

Företagsparter som deltar i ePilot och som sedan efter ePilot projektets avslutats, ämnar bedriva 

affärsverksamhet (i egen regi) eller i sammanslutning där t.ex. två eller flera tidigare självständiga 

företag slås samman bör observera att det i lagen finns undantag från förbud mot 

konkurrensbegränsande samarbete mellan företag såsom om samarbetet: 

 bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller 

ekonomiskt framåtskridande, 

 tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, 

 bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i 1, 

och 

 inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av 

nyttigheterna i fråga 

3.4.5 Arkivlagen 

Arkivlagen (1990:782) anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna 
och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. I en myndighets 
arkiv förvaras bl.a. de allmänna handlingarna. Arkivet ska bevaras, ordnas och vårdas så att det kan 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K7
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K8
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K9
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K10
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519#K11
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagen-i-korthet/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/konkurrenslagen-i-korthet/
https://lagen.nu/1990:782
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statlig
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkiv
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tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodose behovet at information för 
rättsskipning och förvaltning samt för forskning.  

Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet har övertagit detta 
ansvar.  

En databas kan betraktas ett arkiv eller ett arbetsmaterial, beroende på dess syfte och vad som 
avtalas.  Det moln/databas som ePilot nyttjar (eMaintenanceLAB)  är inte ett arkiv då det material 
som lagrats är arbetsmaterial som rensas vid behov.  De dataseriers som finns i labbet är inte är 
såldes inte allmän handling.   

3.4.6 Riksarkivet/gallringsregler 

Gallring genomförs oftast för att ta bort allmänna handlingar som saknar påtagligt 

informationsvärde, som motsvaras av annan motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet 

eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i 

tiden. När det gäller handlingar som gallras bör man skilja på gallringsbara handlingar i enlighet med 

Riksarkivets föreskrifter och sådan som kräver att Riksarkivet fattar beslut om myndighetsspecifika 

gallringsföreskrifter. Riksarkivet har också förslag till gallringsfrist/gallringstidpunkt såsom t.ex. fem 

år efter beslut i ärende eller två år efter slutbetalning.  

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/gallring_webb.pdf 

För ePilot gäller LTUs interna dokumenthanteringsregler.   

3.4.7 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett 

fritt konstnärligt skapande.  Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka 

tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i 

vilket ämne som helst. 

Tryckfriheten innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att en myndighet eller ett 

annat allmänt organ hindrar detta i förväg. Åtal för en skrifts innehåll får väckas först efter det att 

den har getts ut och då vid en domstol. Ingen får straffas för en skrifts innehåll i andra fall än om 

innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad för att bevara allmänt lugn men som inte håller 

tillbaka allmän upplysning.  

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkivmyndighet
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/gallring_webb.pdf
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3.4.8 Trafikeringsavtal 

Trafikeringsavtal ingås mellan infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget i samband med 

tilldelning av tågläge.  Avtalet omfattar den kapacitet, i form av tågläge eller annan tillträdestjänst, 

tillkommande behov av tåglägen och övriga tjänster, beskrivna i Trafikverkets 

järnvägsnätsbeskrivning, vilka tilldelats av Trafikverket. Genom avtalet får Järnvägsföretaget rätt att 

nyttja de tjänster som Trafikverket tilldelat Järnvägsföretaget.  Avtalet innehåller också planerade 

banarbeten sammanställd i en banarbetsplan (BAP) som förhandlas med trafikutövarna och avtalas i 

trafikeringsavtal (eP20-201-SIIAA). Avtalet baseras på Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 

med innehåll enligt figur 5: 

Figur 5. Trafikeringsavtalets innehåll 

I detta avtal har Järnvägsföretaget rätt att nyttja de tjänster som Trafikverket tilldelat 

Järnvägsföretaget.  Trafikverket ska enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen (SFS 2004:519) tillhandahålla en 

beskrivning av det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.   

Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB) finns publicerad på Trafikverkets webbplats 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/ 

I JNB framgår att Trafikverket har olika typer av stationära detektorer för teknisk kontroll av 

järnvägsfordon. De är främst till för att upprätthålla säkerheten, men även för att skydda banan mot 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/


  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 24 (73) 

Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU eP20-219-2018-ImpDB 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot styrgrupp 2019-06-05 2019-06-05 1,0  

 
 
skador. Vid larm har Trafikverket rätt att vidta nödvändiga åtgärder. Att detektorer finns, befriar inte 

järnvägsföretag från ansvar för skador.  

Detektorerna består till största delen av varmgångs- och tjuvbromsdetektorer, men det finns även 

hjulskadedetektorer med vägningsfunktion samt anläggningar för kontroll av kolslitskena på 

strömavtagare och för upptryck hos strömavtagare.  

Data från detektorerna levereras som en tjänsten via Trafikverkets och kan hämtas ut för 

trafikoperatörens egna fordon. Trafikverket lagrar informationen i 2 år, men den kan även hämtas för 

lagring i egna system. Tjänsten beställs via Trafikverkets webbplats.  

DVS: Möjlighet till datadelning från befintliga detektorer – men inte med automatik avtalat.  

För ePilot observeras att varken hjulprofilmätaren eller JVTC forskningsstation finns beskrivna i JNB, 

ej heller finns någon skrivning om framtida testinstallationer. Således finns inget generellt 

överenskommet om hur dessa data hanteras varför LTU/JVTC och ePilot  måste reglera detta i sina 

delprojektavtal. 

3.4.9 Säkerhetsskyddslagen  

Säkerhetsskyddslag 2018:585 beskriver grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd 

Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder ISO SS-EN ISO/IEC 27002:2017 ger vägledning i hur 

organisationer ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder med utgångspunkt i de 

informationssäkerhetsrisker som finns i  organisationens omgivning. 

Trafikverkets informationssäkerhet är reglerat i TDOK 2011:175. 

Informationssäkerhetsklassning vid informationsförvaltning sker baserat på 

 Betydelse och egenskaper 

 Informationssäkerhetsklassning 

 Kvalitetskrav 

 Principer för gallring och arkivering 

3.4.10 General Data Protection Regulation (GDPR) 

EU införde ett nytt regelverk (GDPR 2016/679) för behandling av personuppgifter som började 
tillämpas i maj 2018. 

3.4.11 Allmänna statsstödsregler 

Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller landsting) stöttar en ekonomisk 

verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra 

aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till 

exempel om endast vissa sektorer eller branscher får stöd. 
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Stödet måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s 

medlemsstater. Dessa krav är dock mycket lågt ställda och är oftast uppfyllda när någon har fått en 

viss fördel. 

Det offentliga får ge stöd så länge undantagen från det generella förbudet i fördraget är uppfyllda. 

För de vanligaste stödområdena finns det riktlinjer som klargör reglerna. Det gäller till exempel för 

områden som regionalstöd, bredbandstöd, energi- och miljöstöd och stöd till forskning, innovation 

och utveckling. Dessa stödåtgärder måste dock godkännas av EU-kommissionen innan de får ges. Det 

offentliga får därför inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av kommissionen. 

Om en medlemsstat ger ett olagligt stöd kan kommissionen besluta att det strider mot EU-rätten. 

Medlemsstaten ska då återkräva stödet från stödmottagaren, inklusive ränta på ränta. Det gäller 

även om det leder till att företaget måste försättas i konkurs. Även en svensk domstol kan pröva om 

en åtgärd utgör ett statligt stöd som skulle ha anmälts till kommissionen. Om medlemsstaten vägrar 

att följa kommissionens beslut kan kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. 

Medlemsstaten riskerar då att fällas för fördragsbrott med kännbara böter som följd om man inte 

rättar sig efter beslutet. 

Om en offentlig aktör, t.ex. Trafikverket eller LTU inklusive underorganisationer ingår avtal som 

innebär att ett företag får något (kan vara tillgångar information mm) som gör att företaget får en 

fördel i konkurrenshänseende kan ett brott mot statsstödsreglerna finnas, eftersom den offentliga 

organisationen i så fall har gett stöd till ett privat företag utan stöd i lag. 

3.4.12 Immaterialrätt 

Regler om ensamrätter för konstnärliga och litterära verk, uppfinningar, varumärken och mönster. 

Det finns fyra kategorier som regleras i var sin lag: 

 Upphovsrättslagen, URL (1960:729) 

 Internationell upphovsrättsförordning, IURF (1994:193) 

 Patentlag, PL (1967:837) 

 Varumärkeslagen, VML  

Regleras i JVTC:s medlemsavtal samt ePilots delprojektavtalen. 

3.5 Riktlinjer för datadelning i ePilot 
Riktlinjerna har arbetats in i den projektspecifikationsmall (XLPM) som är fastställd som 

styrdokument för ePilot. Specifikationen reglerar målstyrning, samverkan och leveranser. Det är i 

detta dokument skapa som de samverkande parterna skapar en gensmanna samsyn på vad som skall 

levereras i projektet, hur, av vem samt när det skall levereras. Under ePilot projektets gång 

dokumentmallen kompletterats med: 

 En rubrik om ägarskap av immateriella rättigheter så att parterna tar upp denna fråga till 

diskussion i ett tidigt skede 
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 Under riskhantering i projekt har en standardtext om ansvar för Väsentlighetsbedömning & 

riskanalys enligt CSM-RA lagts till 

 En rubrik om Data- och informationshantering; generella riktlinjer och för delprojektet 

eventuell specifik överenskommelse. 

 Kapitel 12 kompletteras med figur 1 och 2, samt förklarande text 

I mallen är rådstext markerat med gult. Ytterligare riktlinjer/rådstext som lagts till av eP219 har 

markerats med grått, se bilaga 4.  
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4 Diskussion och sammanfattning 
För att möjliggöra och omvandla underhållet av den svenska fragmenterade järnvägen till ett 

integrerat digitaliserat system med möjligheter till optimerade underhållsaktiviteter krävs 

datadelning för drift- och tillståndsdata. 

Detta delprojekt fokuserar på frågor rörande datadelning i ePilot delprojekt men kan också relateras 

till hela industrin. Konsekvenser för avvikelser från överenskomna riktlinjer kan vara att parterna inte 

är överens om vad som har blivit lovat i projekt, stagnation i branschen om ingen vågar dela data och 

kvalitetssäkring måste garanteras om beslut fattas utifrån information. 

Merparten av de remissvar som inkommit angående projektrapporten 2019-04-12 är kommentarat i 

kapitl 3 Resultat, under redovisade intervjusvar och andra identifierade lagstiftande och styrande 

dokument. Orsaken till att redovisade intervjusvar har fått stå oemotsagda är att på ett vetenskapligt 

kunna återge parternas syn på hur data, information, lagparagrafer och regler i dag betraktas. Syftet 

har varit att fånga in ”gråzonerna” som upplevs otydliga vilka sedan diskuteras i kapitel 4 Diskussion 

och sammanfattning. Det som inte är genomlyst och dokumenterat, det går inte heller att förtydliga 

och åtgärda.  

4.1 Fallstudie ePilot delprojekt 
Det är viktigt att prata samma språk i datadelningsprojekt inom ePilot. Ett resultat av detta var 

termer beskrivna i ”Riktlinjer för Asset Management”. En term som saknas i dokumentet är 

”mätpunkt”. 

Figur 1 och 2 beskriver en generaliserad modell för datadelning i ett samarbetsprojekt. Det är 

vanligare att det finns många parallella mätsystem i en icke-linjär modell, men vi har funnit att denna 

generalisering är effektiv för att initiera diskussioner om datadelning. Denna kan sedan gemensamt 

utvecklas i projektet. 

En respondent svarade att tillståndsdata ska användas för järnvägens bästa och har svårt att se hur 

man skulle kunna använda data med illvilja. En remisskommentar ifrågasätter om detta uttalande bör 

vara med, då det beträffande tillståndsdata är myndigheten som bedömer utifrån 

säkerhetsskyddslagen och andra sekretesslagar och inte den enskilde handläggaren. Då frågan om 

vad som skall bedömas som säkerhetsklassad data har hög aktualitet och arbete pågår med att hitta 

regler för klassificering, finns det en stor risk om detta arbete drar ut på tiden, att möjligheten till 

datadelning blir begränsad vilket i sin tur inverkar på möjligheterna att utveckla ett holistiskt 

beslutsstöd som är till gagn för hela järnvägsbranschen. Detta i kombination med att möjligheten för 

ägaren av RFID (Radio Frequence Identification)-taggen att spåra, följa och ackumulera körsträckor 

för godsvagnar begränsas/försvinner medför i sin tur att incitament för datadelning försvinner 

genom att endast upprätta avtal mellan tågoperatör och Trafikverket. 

I dag kan den som äger RFID-taggen följa upp fordonsindivier, var de befinner sig, hur många 

kilometer de rullat sedan senaste underhåll, respektive om hur fordonets tillstånd förändras. 
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Det finns också data som anses konfidentiell av t.ex. konkurrensskäl. Om data som klassas som 

konfidentiell ska användas i ett delprojekt är det viktigt att säkerställa att sådana data får utbytas 

samt att man avtalar om hur den får hanteras och att man iakttar speciell aktsamhet så att den inte 

sprids till eventuella konkurrenter.  I Sverige anses konfidentiell data bl.a. vara antal körda tåg och 

miljoner bruttoton som passerat en linje under ett år. Dessa data samlas in i efterskott från 

respektive trafikoperatör. I andra länder t.ex. Nederländerna är dessa data/information öppen och 

underlättar planering och ger underlag för att ta fram rätt underhållstrategi. I Sverige har dessa data 

använts vid upphandling av underhåll och där det sedermera visat sig att det gått betydligt mer trafik 

på banan. I några fall har detta lett till konflikter som blivit lösta i domstol. 

Ett förslag som kom fram under intervjuerna var att branschen ska bilda ett eget bolag, som förvaltar 

ett gemensamt moln eller en databas för underhållsdata. Några anser att Trafikverket bör äga detta 

moln, medan andra säger då att det finns risk att Trafikverket har särintresset bana. Det bör dock 

påtalas att Trafikverket idag inte tillämpar molntjänster samt att Trafikverket inte utan politiska 

beslut får äga bolag. Ett sådant framtida moln måste också vara kompatibelt med andra 

järnvägsförvaltningar. Flera anser att den som har hand om molnet bör vara en icke kommersiell 

part. De olika förslagen på förvaltare är 1) Infrastrukturägaren (Trafikverket) 2) BTO 3) 

Transportstyrelsen 4) ERA. Innan data utbytes är det är det viktigt att säkerställa att sådana data får 

utbytas, vad är syftet med sådant utbyte, vem som är mottagande part, hur informationen skyddas 

och inte sprids till obehöriga/även inom den egna organisationen. Utgångspunkten är att 

konkurrenten inte får tillgång till kommersiellt känslig information.  

Testplatser som t ex hjulprofildetektor och Mätplats nord saknas i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 

och trafikeringsavtal. Riktlinjer för datadelning från framtida testplatser bör tas fram, där data och 

information kan ställas till förfogande för industrin för att öka utvecklingen av nya lösningar. Dessa 

testplatser bör läggas till JNB. 

Intervjuerna pekar på att ökade kunskaper och tydliga riktlinjer behövs inom följande områden för 

att undvika barriärer för fortsatt datadelning: 

 Lagar och förfaranden att ha koll på som innovatör och ev. anbudsgivare i offentlig 

verksamhet 

 Immateriella rättigheter  

 Innovationsupphandling  

 Vad skall avtalas och vad bör avtalen innehålla 

 Existerande avtal 

 Ägande och nyttjanderätt 

 Datadelning finns med i regelverk  

 Informationssäkerhet 
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4.2 Fallstudie andra branscher 
Vid en liten benchmarking av andra branscher blev insikten att det finns mycket att lära då man inom 

t ex flygindustrin har högre mognadsgrad då det gäller datadelning, informationssäkerhet, 

datakvalitet och avtal innefattande datadelning. 

4.3 ePilot styrande dokument 
I ePilot mall för projektspecifikationer har rådstexter med riktlinjer lagts in tillsammans med Figur 1 

och 2, i kapitel 12. Det är viktigt att i fortsättningen analysera vad som skall ligga i avtal kontra 

projektspecifikation för att undvika dubbelskrivningar men att samtidigt behöva diskutera ämnen 

som normalt ligger i ett avtal, så tidigt som möjligt i delprojektet. 

4.4 Andra identifierade lagstiftade och styrande dokument 
Dessa dokument har studerats av lekmän i syfte att se om de kan medföra konsekvenser för ePilots 

samverkan, datadelning och genomförande av delprojekt. Styrande dokument som kan medföra 

konsekvenser för datadelning i delprojekt i ePilot är Trafikeringsavtalet, avsnitt 3.4.8. Styrande 

dokument som parterna, efter projektet avslut måste beaktas av inför en ev. kommande 

upphandling inom offentlig verksamhet är främst LOU/LUF 3.4.1, Konkurrenslagstiftningen 3.4.4 

samt 3.4.11 Allmänna statsstödsregler. För framtida delprojekt kommer därför ePilots supportgrupp 

att upplysa och medvetandegöra projektparterna om att dessa dokument och lagar kan medföra 

hinder både under och efter det att delprojektet avslutats med avseende på hinder för datadelning 

med avseende på tillstånd att få mäta/hämta data om objekt av den som äger objektet samt 

eventuell risk för diskvalificering vid framtida offentliga upphandlingar. 

Resultatet från intervjuerna visar på att det råder en hel del okunskap om reglerna i LOU och LUF. 

Det bör förtydligas att Luleå tekniska universitet och Trafikverket i egenskap av offentliga 

myndigheter tillämpar både LOU och LUF beroende på vilken sektor man agerar inom. Ingen 

bedömning har gjorts i denna del, utan bedömningen görs från fall till fall. Lagtexten har öppningar 

för innovationsupphandling, därför är detta viktigt att öka kunskap kring detta samt kunna informera 

parter om vad som gäller. 

ePilot medverkar inte vid upphandling och implementering av de innovationer som testas inom 

projektet in i problemägarnas organisation. Det är således upp till respektive part som i framtiden ska 

ingå i ett delprojekt att ta ställning till vilken lagstiftning och vilka avtal som är aktuella att beakta och 

att respektive part ska göra sin egna självständiga bedömning av frågor som uppstår. Om ett ePilot 

samarbete/delprojekt är tillåtet från konkurrenssynpunkt måste avgöras från fall till fall. Huruvida 

ePilot är ett tillåtet samarbete som inte sker i strid med relevant konkurrenslagstiftning är respektive 

parts ansvar att säkerställa, bl.a. beakta om skäl till gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal 

om forskning och utveckling (2008:583) 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 30 (73) 

Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU eP20-219-2018-ImpDB 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot styrgrupp 2019-06-05 2019-06-05 1,0  

 
 
Domstol som avgör vad som är offentlig handling. Det kan inte parterna själv reglera.  Man måste 

däremot vara medveten om att reglering finns. Data i ePiloten betraktas som arbetshandling. 

Projekt- och slutrapport är allmän handling.   

En kommentar vid remissinstansen var ett påpekande att beträffande GDPR så bör man också inom 

ramen för kommande delprojekt identifiera om det är personuppgifter som planeras att utbytas, som 

kräver att ett biträdesavtal upprättas.. Detta är inte beaktat i delprojektet. 
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5 Handlingsplan för fortsatt arbete 
 Utökad benchmarking av andra branscher t ex flyg och lantmäteriet. 

 Benchmarking av datadelning för järnväg i andra länder. 

 Framtida testverksamhet i JNB och trafikeringsavtal samt riktlinjer för datadelning 

 Undersökning av ytterligare barriärer för fortsatt datadelning 

 Utred frågor i respektive organisation om ägande och nyttjanderätt av data 

 Tillämpning i daglig verksamhet för att få effekt 

 GDPR – Biträdesavtal, hur påverkar detta ePilot?  
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Bilaga 1: Riktlinjer för anläggningsförvaltning (Asset Management) 

av digital tillgång (Cyber Asset) 

Riktlinjer för  

anläggningsförvaltning  

(Asset Management)  

av  

digital tillgång  

(Cyber Asset) 
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1 eMaintnance LAB – Definitioner och riktlinjer för hantering av data 

och information 

1.1 Definitioner 

Term Definition Anmärkning 

Cyber Asset (digital 

anläggningstillgång) 

I vår definition syftar Cyber Asset till digitala 

anläggningstillgång. 

Cyber Asset ska betraktas som del av en 

verksamhets anläggningar. 

Exempel på detta är 

data och information. 

Physical Asset (fysiska 

anläggningstillgång) 

I vår definition syftar Physical Asset till fysiska 

anläggningstillgång. 

Physical Asset betraktas normalt som 

huvuddelen av en verksamhets anläggningar. 

Exempel på detta är 

hjul, räl, spårväxel 

etc. 

Data Med Data i detta sammanhang avses 

obearbetat innehåll mellan två 

bearbetningspunkter. Data genereras av en 

dataleverantör (som t ex en sensor) 

Data är att betrakta 

som en 

anläggningstillgång 

(Cyber Asset). 

Bearbetningspunkt Med Bearbetningspunkt avses en s.k. steg inom 

vilken förädling av data sker, t ex omvandla 

analoga signaler till digitala, filtrera, 

kvalitetssäkra, extrahera, transformera, 

analysera och visualisera Förädlingsprocess kan 

bestå av flera bearbetningspunkter. 

Vid bearbetning kan 

olika algoritmer 

nyttjas. 

Algoritm Med Algoritm i detta sammanhang avses en 

serie med instruktioner avsedda för maskinell 

bearbetning av data. 

Algoritmer oftast 

representeras i form 

av mjukvara 

(software) och APP:ar 

(APPlications) 

eMaintenance Med eMaintenance avses det område inom 

underhållsteknik som syftar till att tillhandahålla 

beslutsstöd för drift och underhåll, genom 

tillämpning av avancerad informationsteknologi 

(IT) 
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Information Med Information i detta sammanhang avses 

bearbetat innehåll (data). Det vill säga resultat 

från en s.k. bearbetningspunkt/-process.  

Viktigt att poängtera att information (dvs. 

output) från en bearbetningspunkt kan 

betraktas som data (dvs. input) till en annan 

bearbetningspunkt. 

Information är att 

betrakta som en 

anläggningstillgång 

(Cyber Asset). 

 

Anläggning (Asset) An asset is an item, thing or entity that has 

potential or actual value to an organization. The 

value will vary between different organisations 

and their stakeholders, and can be tangible or 

intangible, financial or non-financial. (ISO 

55000) 

En tillgång är en 

artikel, sak eller 

enhet som har 

potential eller 

faktiskt värde för en 

organisation. Värdet 

kommer att variera 

mellan olika 

organisationer och 

deras intressenter, 

och kan vara 

påtagliga eller 

immateriella, 

finansiella eller icke-

finansiella. 

Tillgångsförvaltning 

(Asset Management) 

Asset management involves the balancing of 

costs, opportunities and risks against the 

desired performance of assets, to achieve the 

organizational objectives. The balancing might 

need to be considered over different 

timeframes. 

Asset management enables an organization to 

examine the need for, and performance of, 

assets and asset systems at different levels. 

Additionally, it enables the application of 

analytical approaches towards managing an 

asset over the different stages of its lifecycle. 

(ISO 55000) 

Tillgångsförvaltning 

innebär balansering 

av kostnader, 

möjligheter och 

risker mot önskad 

prestation av 

tillgångar, för att 

uppnå de 

organisatoriska 

målen. 

Balanseringen kan 

behöva övervägas 

under olika 

tidsramar. 

Tillgångsägare (Cyber Med Tillgångsägare avses den organisation/part Detta gäller såväl 
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Asset and Physical 

Asset) 

som har beslutanderätt över förvaltningen av 

en tillgång under hela dess livscykel. 

digitala 

anläggningstillgångar 

som fysiska 

anläggningstillgångar. 

Tillgångsnyttjare (Cyber 

Asset and Physical 

Asset) 

Med Tillgångsnyttjare avses den 

organisation/part som har nyttjanderätt till av 

en tillgång (cyber eller physical) under hela 

avtalad period och överenskomna villkor. 

Detta gäller såväl 

digitala 

anläggningstillgångar 

som fysiska 

anläggningstillgångar. 

 

1.2 Generella regler och förhållningssätt för cyber asset 

I detta avsnitt föreslår några grundläggande förhållningssätt som kan nyttjas vid bl a avtalsskrivande.  

 En digital tillgång (Cyber Asset) ska betraktas som och hanteras som en fysisk tillgång 

(Physical Asset) 

 Digital tillgång (t ex data och information) ska omfattas av verksamhetens övergripande 

tillgångsförvaltningsstrategi (Asset Management) 

 Data och information är att betrakta som digital tillgång. 

 Data om (som beskriver egenskaper hos) en fysisk anläggningstillgång är en del 

anläggning. 

 Äganderätt till data om (som beskriver egenskaper hos) en fysisk anläggningstillgång 

tillfaller ägaren av den fysiska anläggningen. Detta innebär att den verksamhet som 

betraktas som tillgångsägare och därmed har förvaltningsansvaret av tillgången under 

dess livslängd, är även tillgångsägare av digital tillgången. 

 Nyttjanderätt till digital tillgång (som t ex data och information) regleras enligt avtal 

mellan tillgångsägare och tillgångsnyttjare. Rekommendationen vid avtalsskrivning är att 

beakta och reglera bl a följande aspekter: 

o Syfte  

o Period 

o Spridning 

o Gallring och rensning (efter avtalsperiod) 

o Kommersiella förutsättningar 

o Säkerhet (före, under och efter) 
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Bilaga 2. Frågor och sammanställning svar  
Fråga 1: Äger den som genererar data alltid rådatat (obehandlat)? 

I frågan angavs tre exempel på situationer som kan förekomma som respondenten fick ta ställning 

till: A) Exempel – ett tåg kör över en sensor som mäter på tåget, B) Exempel – ett tåg bär en sensor 

och mäter på infrastrukturen, och C) Exempel – en satellit mäter spårets position. 

Till frågan har ett förtydligande gjorts att i detta fall menas att den som genererar data är objektet, 

inte mätsystemet. 

Majoriteten av respondenterna (62%) anser generellt att det är objektet som genererar data som 

också äger data. Man anser även att det är den som äger objektet som ska avtala med den som 

mäter. Med objektet menas t ex infrastrukturen, tåget. Den allmänna känslan är att avtal ofta saknas. 

Övriga respondenter svarade att det är sensorägaren som äger data alternativt är man osäker på hur 

det fungerar.  

För exempel A kan följande anses gälla: 

Trafikverket Verksamhetsområde Underhåll är anläggningsansvarig (VO UH). Endast tekniskt godkänt 

materiel får installeras i den anläggning som Trafikverket ansvarar för. VO UH har avtal med 

entreprenörer som utför åtgärder i anläggningen, t.ex. underhåll av fordonsdetektorer. Information 

från fordonsdetektorerna erbjuder Trafikverket som tjänst via till operatörerna 

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), det finns utpekad tjänsteägare. Utpekade informationsansvariga 

finns i Trafikverkets koncernarkitektur. I detta fall är det således Trafikverket som äger och hanterar 

insamlad data.  

 

Om en sensor sitter i spår har infrastrukturägaren rådighet över information. Man kan också ha 

upplåtit plats för ett mätsystem som testar och sedan vill kommersialisera och sälja information till 

infrastrukturägaren. 

För infrastrukturägaren gäller att om inget annat har avtalats: a) infrastrukturägaren är en myndighet 

(ex. Trafikverket), är mätdata en allmän handling, b) om infrastrukturägaren är ett privat företag (ex. 
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A-train) har infrastrukturägaren rådighet över informationen. Ägande av data från varmgångs- och 

hjulprofildetektorer är reglerat i trafikeringsavtalet och det är Trafikverket som äger denna data. 

För exempel B kan följande anses gälla: 

De tåg som trafikerar den anläggning som Trafikverket ansvarar för gör det inom ramen för ett 

Trafikeringsavtal (TRAV). Entreprenörer kan trafikera anläggningen med speciella mättåg inom ramen 

för nationella kontrakt i syfte att besikta anläggningen. Även entreprenörer kan inom ramen för 

baskontrakt trafikera anläggningen med fordon för att utföra åtgärder. 

 (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/Kapacitet/TRAV-avtalsmallar/). 

Om sensorn sitter som en del av fordonet, då äger fordonsägaren informationen. Fordonsägaren som 

bär sensorn äger informationen, om inte annat avtalats (ex. fordonsägaren upplåter plats åt 

infrastrukturägaren eller annan part, och då bör parterna avtala om detta). 

Den som äger objektet ska ha möjlighet att styra den som mäter. 

Angående exempel C, om ägande av data om en satellit mäter spårets position, har de flesta fört ett 

resonemang om att det inte finns någon fysisk koppling till var sensorn sitter och då går det inte att 

hävda rätt till ägande. Frågeställningen skulle kunna vara om man får mäta annans egendom? Ingen 

får beträda spårområdet utan tillstånd. Trafikverket kan ej reglera insamling av satellitdata, ej heller 

insamling av t.ex. resenärer ombord på tåg. Troligtvis kan man reglera viss del via upprättande av 

skyddsobjekt. Det är förbjudet att flyga med drönare. 

En respondent svarar att allt beror på vad man har avtalat om, ”lägger jag ut sensorer på ett tåg vill 

jag gärna processa data. Om man inte skriver redan i initialt skede att det är rådata som ska 

levereras”. Det är sällan ren rådata går att tyda utan sensorleverantörens hjälp. 

En respondent som säljer mätsystem drar paralleller till t ex hastighetskameror och datorer i bilar så 

äger bilägaren inte data. Däremot tillkommer sekretessavtal kopplat till data som hämtas från 

mätsystemleverantören. Det är inte självklart att operatörer äger data om sina hjul. Ägande är 

förknippat med ett värde. Det finns ett behov att förtydliga vad vi i undersökningen menar med 

”genererar data” – är det objektet som genererar signalen och inte mätsystemet? Då tycker 

respondenten att den som äger mätsystemet äger data tills annat har bevisats. 

Det finns behov att ytterligare beskriva vad är det som genererar data, är det mätaren eller är det 

objektet den sitter på? Objektet har egenskaper inte rådata. Rådata uppstår efter mätning. 

 

Fråga 2: Finns det undantag (från fråga 1)? 

Finns det då undantag till hypotesen att den som genererar data alltid äger rådata? Alla 

respondenter svarade att det kan avtalas annorlunda i olika specifika projekt och uppdrag. 

Ett exempel är Informationsdelningsavtalet mellan SJ AB och Trafikverket som tillkommit som ett led 

till att SJ kommer att överföra information till Trafikverket gällande SJs fordon eller annan järnvägs- 
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och infrastrukturrelaterad information. Denna information betraktas som konfidentiell och SJ och 

Trafikverket har därav avtalat om hur data får lämnas ut och delges, att inte använda informationen 

till något annat ändamål, att förvara på betryggande sätt och att inte göra kopior.  

 

Fråga 3: Hur avtalar man idag om rådata? 

Avtalar den som äger objektet/systemet som genererar data, med den som skall A) Mäta (hur 

mätning genomförs, vad som ska mätas, hur lång tid mätningarna pågår, ägande och nyttjanderätt 

för data, delning med tredje part), B) Hämta Systemdata från infrastruktur- eller fordonsägaren (t ex 

vilken data som hämtas, kvalitetssäkring, hur den ska lagras, ägande och nyttjanderätt, delning med 

tredje part). 

Med rådata har vi i intervjun menat data direkt från en sensor (ej processad). 

Att avtala om data är ett eftersatt område idag, ibland avtalat men många gånger glömt. Och många 

gånger har man inte reflekterat över vem som äger vad, t.ex. om man applicerar nya sensorer. Här 

måste man avtala om vad som ska mätas, hur data ska tas ut, för vilken tid, nyttjanderätt efter 

projektet slut. Man måste också definiera vad som avses med rådata och behandlad 

data/information, och hur detaljerat det skall vara beskrivit. Dessutom finns en omognad bland 

parterna och regelverken hinner inte med i den snabba utvecklingen. 

Man mäter idag enligt underhållsinstruktioner, trafikeringsavtalets bilaga JNB, hyreskontrakt, och 

nyttjanderättavtal. Men om man vill använda en ny sensor blir osäkerheten större. En respondent 

säger ”att i nya avtal med operatörer försöker man få in något om rätt till data i trafikeringsavtalet”. 

En mätsystemleverantör säger att det är svårt att ha några generella regler utan detta styrs per 

individuellt mätuppdrag. I upphandlingen med kunden avtalas vad som skall levereras. Prislappen 

styr om man ska äga rådata också. Det blir olika prislappar om man vill ha fast utrustning eller 

temporära mätningar.  

Idag avtalar man inte om rådata, utan enbart information. Informationen kan ibland levereras som 

pdf-filer, och kan vara svår att vidareförädla. Rådata har den som mäter, men man köper 

information, där man enligt ett avtal ska kunna leverera informationen. Infranord har mer data från 

mätvagnen än vad som levereras då man levererar enligt avtal och resterande data anser sig 

Infranord äga. Den information som Trafikverket har beställt, bearbetas i Optram. 

Respondenter uttryckte en önskan om bättre kvalitet från detektorer med tydligare organisation och 

förvaltning speciellt med tanke på underhåll och kalibrering av  t ex hjulskadedetektorer. Köp/sälj 

skall regleras i avtal. ”Regelverk för att hämta data från infrastrukturägaren eller fordonsägaren bör 

vara reglerat i järnvägsnätsbeskrivningen”, enligt en respondent. Undantag är eventuellt om t ex 

SSAB har detektorer på sina spår. Då måste man avtala direkt med dom för att få tillgång till data. 

Måste avtala om hur data tas ut, vid vilken tidpunkt och till vilka premisser. Ett exempel där avsaknad 

av avtal om dataägande har blivit ett problem är stora tågledningsprojektet, där leverantören 
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hävdade att man äger data i systemet samt hur anläggningen är konfigurerad. Om beställaren vill ha 

data måste man betala för att få tillbaka den. 

En respondent föreslår att man ska beskriva så detaljerat som möjligt i järnvägsnätsbeskrivningen 

(JNB), bilaga till Trafikeringsavtal, angående mätning och delning av data. Sedan kan andra avtal styra 

på detaljnivå. 

 

Fråga 4: Hur avtalar man idag om information (behandlad data)? 

Avtalar den som äger objektet/systemet som genererar data, med den som skall: behandla data från 

rådata till information (hur informationen skall användas, hur och till vem det skall 

levereras/presenteras)? 

Överlag så upplever man att man inte avtalar om detta idag, trots att det i privat sektor finns 

avtalsmodeller. Trafikverket levererar öppna data via lastkajen utan krav och kontroll, medan data 

från Bessy, Ofelia, Optram baseras på avtal. Ett enhetligt grepp med avtalsmodeller som förtydligar 

vem som äger vad, vem som har nyttjanderätt, hur data ska lagras , gallras och hur tredje part får 

använda data behövs. 

En respondent svarar att från sitt mätsystem har man sålt mervärdet dvs information till kund. Sedan 

är det fritt för kunden som äger informationen att ge informationen till tredje part som kan analysera 

vidare. Det är viktigt att ha koll på datakvalitén i hela kedjan. 

Om en part köper/får data som man bygger ett system runt måste man ha ett avtal som garanterar 

en konsistent ström av data samt beskrivningar av hur man ska processa förändringar/uppdatering 

av systemet. 

 

Fråga 5: Om en mätleverantör levererar information till en kund, kan kunden ge 

informationen vidare till en tredje part för vidare analyser? 

Majoriteten av respondenterna svarar att informationsägaren kan ge informationen vidare till en 

tredje part för analyser om inget annat har avtalats. Ett exempel på detta är mätvagnen som 

levererar data till Trafikverket enligt avtal, som sedan får sälja/dela vidare utan att be Infranord om 

lov. Förhållandet mellan leverantör och kund bör baseras på en transaktion och överföring av 

nyttjanderätt eller äganderätt. 

I ePilot bör ett avsnitt i mallen för projektspecifikation läggas till angående t ex datadelning och 

arkivering under projektets gång samt vid projektets avslut. 

 

Fråga 6: Gallring: Hur länge ska/får data sparas? (Akademi/Projekt) 
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Forskningsdata ska lagras för evinnerlig tid så att andra forskare ska kunna följa i den första 

forskarens spår. Ansvar för formatets läsbarhet ligger inte hos forskaren utan hos myndigheten. I 

övrigt hänvisas till Arkivlagen, Produktansvarslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, men också att 

detta ska regleras i avtal.  

För icke forskningsdata anser en respondent ”att data borde klassas med hållbarhetsdatum”. En 

annan respondent tycker att ”informationen kan vara relaterad till informationssäkerhet dvs  

konfiguration och anläggningsdelar, därför kan information inte ligga öppen för evigt”. En annan 

synpunkt är att det ska finnas någon tidsbegränsning då man under lång tid kan bygga analyser och 

se trender. Det finns dock en risk att återanvända sekundär data för att titta på något med annat 

syfte. 

Beträffande underhållskontrakt så är det viktigt att man lagrar data i minst åtta år för att kunna göra 

en bedömning av hur tillståndet har förändrats, men även för att kunna beskriva tillstånd som 

funktion av tid vid kommande upphandlingar. 

 

Fråga 7: Hur skyddar man förtroende i projekt?  

Vad får man göra med gemensamma resultat innan och efter projektet är slut? 

Vad får man göra med gemensamma resultat innan och efter projektet är slut skall avtalas innan man 

går in i ett projekt? Lagen om samäganderätt kan vara ett stöd. Även bakgrund och förgrund kopplat 

till en immateriell rättighet måste avtalas innan. I ett samverkansprojekt löser parter tillsammans 

uppkomna frågor under projektets gång.  Projektrapporten och slutrapport är produkten som är 

gemensam. Öppenhet och transparens är en nyckel till god samverkan.  

Fråga 8: Kan LOU/LUF och Lagen om konkurrensutsättning medföra hinder för projektpart i 

kommande upphandling av resultat från projektet? 

Nio av tretton respondenter svarar ja på frågan om man tror att LOU/LUF och Lagen om 

konkurrensutsättning kan medföra hinder för projektpart i kommande upphandling av resultat från 

ePilot-projekt. Däremot ger lagtexten öppningar för innovationsupphandling, därför är detta viktigt 

att vara medveten om samt skapa ökad kunskap kring detta. 

 

Fråga 9: Finns det data som inte får lämnas ut – säkerhetsklassad data? Vad är i så fall 

säkerhetsklassad data? 

Det finns säkerhetsklassad data, men för hantering av tillståndsdata i ePilot-projektet råder delade 

meningar om att detta ska klassas som hemligt. Anläggningskonfiguration, daglig graf, 

vattenförsörjning är exempel på säkerhetsklassad data. Säkerhetsklassad data är sådant som 

äventyrar rikets säkerhet. Det finns också data som anses konfidentiell t ex konkurrenskänslig 

information. Detta har bl.a. medfört att det inte går att få ut data typ Miljoner bruttoton. 
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Data skulle kunna klassas om öppen, konkurrenskänslig eller säkerhetsklassad med tanke på rikets 

säkerhet och skyddas i informationssäkerhetsavtal. 

En respondent svarade att tillståndsdata ska användas för järnvägens bästa och har svårt att se hur 

man skulle kunna använda data med illvilja. Ingen är så intresserad av andras underhållskostnad så 

att man analyserar deras data. 

Lagar som påverkar detta är Offentlighets- och sekretesslagen (i princip endast affärsmässiga avtal 

som kan åberopas avseende sekretessprövning vid utelämnande av uppgifter), säkerhetsskyddslagen 

(författning avseende samhällskritisk verksamhet, Rikets säkerhet och terrorism), etc. 

 

Fråga 10: Har Trafikverket i sitt trafikeringsavtal avtalat om att få mäta på förbipasserande 

fordon?  

För framtida mätplatser för test, behövs ett generellt avtal? 

Trafikverket mäter via detektorer för att uppnå trafiksäkerhet och undvika skador på anläggningen, 

vilket beskrivs i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) (med hänvisning till regelverk, t.ex. ”TDOK 

2014:0689 BVF 592.11 – Detektorer). Hantering av larm från i stationära detektorer samt åtgärder 

efter upptäckta skador vid manuell avsyning”) och hänvisas till TRAV. Framtida mätplatser samt 

några befintliga såsom hjulprofildetektorn och kraftmätningsstationen, omfattas idag ej av detta, 

men bör hanteras på samma sätt. 

Sju respondenter anser att för framtida mätplatser anser bör ett generellt avtal, riktlinjer och policy 

upprättas. Trafikverket arbetar med att utforma provplatser. 

 

Fråga 11: Behövs avtal med de operatörer som kör över sensorer att man får registrera 

information om tillgången? 

Svaren på frågan om avtal behövs med de operatörer som kör över sensorer att man får registrera 

information om tillgången var spridda där åtta respondenter svarar ja, tre svarar nej och två vet ej. 

Avtal finns i och med trafikeringsavtal och anläggningsägaren har rätt att skydda sin anläggning. 

Trafikverket nekar inte operatör information och DPC3 (DetektorPC3 är öppet där man även kan se 

andras tåg. Informationen är lågkvalitativ och man kan inte få konkurrensfördel med denna typ av 

data. 

För mätutrustning av mer operativ karaktär, som t ex mätstationer kan extra avtal behövas. 

 

Fråga 12: Finns några incitament eller hinder för att stimulera datadelning? 

På frågan om det finns några incitament eller hinder för att stimulera datadelning gav 

respondenterna exempel på incitament som t ex affärsmässiga – dela data för att få bättre 
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analystjänster tillbaka, bättre kvalitet, bredare beslutsunderlag, data till fortsatt forskning, mindre 

driftstörningar, bygga bättre system, tillståndsmätning då får man reda på saker och ting, när det är 

verksamhetsutvecklande.  

Hinder kan vara affärsmässiga, omognad, dvs oklarhet orsakar rädsla att dela data – klarlägga allt 

(gemensam bild av vad som gäller), säkerhetsfrågan, gammal och ej kvalitetssäkrad information, 

reglering och konkurrensutsättning, mäter i process som är konkurrensutsatt. 

En respondent svarade att avreglering och konkurrensutsättning hindrar datadelning. Järnvägens 

parter bör ha ett gemensamt mål att öka järnvägens konkurrenskraft. 

 

Fråga 13: Vem bör ansvara för att ta hand om data/moln? 

Verksamheten bör ta fram en målbild och sätta regelverk som IT-avdelning utför. Den som äger 

dataserien bestämmer över den tillgången. Mekanismen att dela med sig kan vara 

branschgemensam (protokoll, teknik). Ett dilemma för Trafikverket är att data inte får lagras i moln 

(utreds för närvarande av eSam: http://www.esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-11-12-esam-ser-

risker-med-molntjanster-i-offentlig-sektor.html). Ett förslag från respondenter är att branschen skall 

bilda ett eget bolag som förvaltar ett datamoln. Några anser att Trafikverket bör äga detta moln, 

medan andra säger då att det finns risk att Trafikverket har särintresse av spår. Ett sådant framtida 

moln måste också vara kompatibelt med andra järnvägsförvaltningar. Den som har hand om molnet 

bör vara en icke kommersiell part. De olika förslagen på förvaltare var 1) Infrastrukturägaren 

(Trafikverket) 2) BTO 3) Transportstyrelsen 4) ERA. 

 

Fråga 14: Känner du till några andra projekt som tittar på datadelning i järnvägsbranschen? 

Andra projekt som tittar på datadelning i järnvägsbranschen är Smart Flow (Trafikverket),  Strategi 

och grund för anläggningsövervakning (Trafikverket), UPPSAMT2, ProRail, EU-korridor DB och 

Shift2Rail. 

 

Fråga 15: Hur ser det ideala läget ut för datadelning i branschen enligt dig? 

Här finns ett brett spektra från de som anser att detta är en fråga mellan parterna och träffar avtal, 

till de som ser ett branschgemensamt moln där en myndighet sätter upp regelverk för datadelning 

och som jobbar över nationsgränserna. 

En respondent föreslog en kombination av moln och edge infrastruktur. Allt ska finnas i molnet, men 

data skall kunna laddas ner nära användaren. En datadelningsmyndighet behövs som sätter regelverk 

för hur man delar med sig, hur man ansluter sig, vilka får lämna data och  vilka får hämta ut. På detta 

sätt undviker man spam. Molnet bör ligga utanför någon av de organisationer som har särintresse i 

branschen. 
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Transportsstyrelsen har föreslagits av flertalet respondenter som en lämplig myndighet att sätta upp 

och kontrollera regelverk för datadelning.  

En respondent kommenterade branschens beslutsvånda över hur det skall fungera och därav 

långsam utveckling. 

En förutsättning för att ett väl fungerande beslutstöd skall kunna utvecklas är en attityd- och 

regelverksförändring angående att detektorer i spår kan användas ur flera synvinklar och syften. 

Trafikverket måste besluta hur det ska se ut vad gäller deras detektorer och upprätta Service Level 

Agreements (SLA) då beslutstöd som byggs upp som är beroende av kontinuitet av leveranser och 

kvalitetssäkring av data från detektorerna.  

En respondent svarar att tvåpartsavtal är enklare än en gemensam molnlösning där många är 

inblandade vilket lätt orsakar en luddig situation.  

Några respondenter kommenterade att öppenheten med tillståndsdata bör öka. Man bör även tänka 

på att operatörer går över gränser och man kanske bör fundera på ett Europeiskt detektornätverk 

med gemensamt koncept, system och standarder. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor samt sammanställning andra branscher 
 

Fråga 1: När förekommer datadelning med parter utanför den egna organisationen? 

Man har ett dagligt utbyte av data utanför organisationen där ett partnerskap finns med 

slutkunder och distributörer.  

En respondent svarade att det finns en lång tradition att dela data med underhållsleverantör där 

bl.a. designdata, underhållsdata och driftdata är förekommande. Data är en handelsvara med 

stort värde. Det bör inte bara vara driftsdata, utan även t.ex. diskreta händelser.  

Fråga 2: Vilka är användarna och hur får de använda data? 

En respondent svarade att kunderna själv får använda data samt informationen. Distributörerna 

får tillgång till en sammanställning av processad data. När det gäller ”machine health index” – 

skickar producenten data till en leverantör av analyser som processar innan informationen går till 

slutkunderna. 

Ett företag levererar även underhållssystem, utbildning, underhållsplaner (supportsystemet) till 

sina kunder. En fråga är om det går det att tänka på detta sätt inom järnväg. 

Fråga 3: Vilka är situationerna? 

Se fråga 2. 

Fråga 4: Vilka system? 

Systemen kan vara t ex data loggers, analysplattformar och presentationsplattformar. Man 

jobbar även med hård- och mjukvaruleverantörer som kan stå för gränssnittet mot slutkunden. 

Det beror på om man menar objekt eller datasystem? Branschen har levt med höga krav på 

säkerhet länge och det finns en bra grund. Ut drift och underhållssynpunkt är det bra. Man 

kopplar meningsfull information och tillförlitlighet väldigt tydligt mot hur systemet mår och där 

ser man klara orsakssamband då allt är så tydligt dokumenterat. Om man jämför mot andra 

branscher och om man inte har dessa underhållssystem, hur relevant blir tidsseriedata, om man 

inte kan tolka hur saker görs, av vem och enligt vilka instruktioner? 

Fråga 5: Vilka beslut ska kunna fattas baserat på informationen? 

Man ska kunna planera för underhåll genom att få indikationer på vad som behöver åtgärdas. 

Målet är att kunna bedöma hur stor risken för haveri är beroende på hur man kör en maskin 

samt ge rekommendationer för hur man ska köra maskiner. 

Det beror på om man arbetar utefter “technology push” eller ”customer pull”. Man vill veta vad 

man ska underhålla. När man får tillgång till teknologi kan man plötsligt förstå vad man kan se. 
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Fråga 6: Hur är spårbarheten, dvs går det att härleda tillbaka varifrån informationen 

(data) kommer ifrån? 

En respondent svarar att det finns en struktur och hierarki, enligt egen standard. Om man inte 

kan härleda information till en komponent är informationen värdelös. 

Fråga 7: Hur länge är data giltigt, blir data inaktuell, hur sparar man data? 

Det är beroende på kunderna. Tillverkaren sparar i oändlig tid men filtrerar eventuellt  för att 

minska datamängd. Ett företag lagrar data på Amazon web services. Ett exempel på lagring är 

den amerikanska försvarsmakten som köper sina molntjänster från Amazon.  

Data anses giltigt så länge det är kvalitetssäkrat. Så länge produkten finns bör det vara relevant 

att behålla data, dvs. under hela livscykeln. Man vill ha kvar tidsmaskinen så att man kan spela 

upp vad som har hänt långt tillbaka som t ex hur var produktens första 200 timmar osv. 

Fråga 8: Klassificeras data med avseende på hållbarhet eller sekretess? 

En respondent svarade: Nej, förväntar mig att det kommer och den andra respondenten svarade 

Ja. 

Fråga 9: Är datadelningen styrd av affärsavtal? Finns ersättningsformer för delning av 

data? 

Ett företag handlar inte med data utan använder bara data. Data är inte del av någon 

affärsmodell. 

För det andra företaget  är datadelning styrd av affärsavtal och ersättningsformer finns, både 

direkta och indirekta.  

Fråga 10: Vad innehåller dessa avtal? Kvalitet på data, tillgänglighet, nyttjanderätt? 

Allt måste regleras i avtal. Avtal med kunder, underleverantörer, leverantörer som levererar in 

tjänster. Flyttande och hantering av data regleras av avtal. Avtal har tre dimensioner: process 

(temporala, affär, drift), struktur (lokal, datasystem) och innehåll (informationsflöde, 

värdeflödet). 

Fråga 11: Får tredje part använda data? 

Ett företag svarade: Ja, när vi har kommit överens om detta. Då finns avtal om detta men inte 

genom affärer utan hur man gemensamt gagnar slutkunden. 

Det andra företaget ger information till ett företag och man får inte dela med dig. 

Fråga 12: Finns det någon som förvaltar data i branschen/gemensamt moln? 

Ett företag har ett eget moln där man delar data och förvaltar data.  
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Det andra företaget svarar att det beror på. Alla har sina lösningar där eventuellt någon annan 

förvaltar data. I molnlösningar blir det mindre relevant att fundera på var data ligger. 

Fråga 13: Finns det krav på teknik (säkerhetsaspekter, regelverk, tillståndsgivning)? 

Det har kommit fler standarder för cyber security. Större multinationella kunder kommer med 

egna krav som man måste uppfylla. Området är i ständig utveckling. 

En respondent svarar att det finns regelverk då myndigheterna kräver detta. Validitet är viktigt 

dvs att  ingen kan gå in och ändra data. 

Fråga 14: Hur ser upphandlingsförfarandet ut där datadelning förekommer? 

Det sker en affärsuppgörelse mellan den som levererar och den som mottar data. Objektägaren 

äger data. 

Upphandlingsförfarandet påverkas av affärsmodellen mer än något annat.  

förekommer? 
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Bilaga 4: Riktlinjer 

Projektspecifikation ….. 

Krav på delprojekt 
 Delprojektledaren förbinder sig att delprojektet är representerat 

i samtliga av ePilot organiserade resultatkonferenser och 
öppna seminarier  

 Delprojektledaren är ansvarig att leverera en för delprojektet 
gemensam statusrapport i samband med rekvirering av medel. 

 Delprojektledaren är ansvarig för uppföljning och 
kvalitetssäkring av uppnådda resultat i enighet med 
projektspecifikation 

 Delprojektledaren är ansvarig att leverera projektrapport och 
slutrapport vid projektet avslut 

Checklista 

<Markera i kryssrutorna genom att dubbelklicka på rutan och välja 
markerad.> 

Deltagare i delprojektet har tagit del av och förstått innehållet i 
dokumenten: 

 JVTC medlemsavtal 2.0  
 Riktlinjer för Asset Management av Cyber Assets 
 ePilot – Delprojektavtal - mall 

Följande dokument är upprättade för projektet: 
 Kravspecifikation, användare 
 Kravspecifikation, teknisk 
 Riskanalys enligt CSM-RA, genomförd av ansvarig projektpart 
 Budgetspecifikation enligt mall 
 Projektspecifikation, granskning enligt checklista 
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Revideringshistorik 

Version Datum Komplettering/revidering Utförd 
av 

    

    

    

    

    
 

Bilagor 
Följande bilagor ska bifogas: 
<Letter of Intent från deltagande parter>? 
 
<Exempel på bilagor när informationen inte ryms i dokumentet: 
Tidplan 
Projektorganisation 
Budget 
Risköversikt 

Sammanfattning 
<Beskriv kort dokumentets innehåll.>  

Projektets omfattning 

<Syftet är att:>  

<I projektet ingår:> 

<Lösningen ska demonstreras på:>  

Effektmål 

<Markera i kryssrutorna genom att dubbelklicka på rutan och välja 
markerad.> 

Projektet kommer att bidra till att följande effekter uppnås med hjälp av 
information och informationsteknologi för drift och underhåll: 

 Förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet, 
 Ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll. 
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Tidplan 

<Startdatum - Slutdatum.> 

Budget inkl. finansiering 

<Beskriv projektets finansiering, även egen tid ska redovisas, med en 
schablon tim kostnad på 750 kr/h.> 

 
#2XX Projektets Budget och Finansiering  

 

ePilot 2.0 

 

Summa 

Kontant finansiering Ex.5 000 

 

5 000 

Parters fördelning Kontant Eget arbete   

Företag/organisation 1 Ex.1 000  100 1 100 

Företag/organisation 2 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 3 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 4 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 5 1 000 100 1 100 

Summa 5 000 500 5 500 

Organisation 

<Ange delprojektledare. Beskriv vilka aktörer/intressenter som deltar i 
projektet/delprojektet.> 

<Letter of Intent på att deltagande parter är med i delprojektet ska 
bifogas projektspecifikationen för att den ska tas upp för prövning.> 
<Org/företag 1– Delprojektledare 

Org/företag 2, - Projektpart 

Org/företag 3…..> 

Nytta för branschen 

<Redovisning av vad man tror att det kan ge för nytta för branschen., 
t.ex. att ….> 

Leveranser 
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<Vad avser projektet leverera? Teknisk lösning som , 
Beslutstödssystem, Informationslogistik …. Ex. skriftlig rapport, App till 
läsplatta/mobiltelefon etc.> 
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1 Projektmål, strategier och intressenter 

1.1 Projektmål 

<Formulera projektmålet. I projektmålet ingår en tidsram (slutdatum), 
beräknade kostnader och en kortfattad beskrivning av projektets 
slutresultat. Projektmålet skall vara enkelt att kommunicera och 

S: specifikt 
M: mätbart 
A: accepterat av alla berörda 
R: realistiskt 
T: tids- och kostnadsbaserat> 

1.2 Generella projektstrategier 

<Specificera den strategi som ska användas i projektet, till exempel att 
köpa en färdig lösning, att utveckla själv eller en blandning av dessa.> 

 

<Projektet kommer att baseras på följande strategier:  

 

 Resultat från tidigare genomfört arbete inom ePilot  

 > 

1.3 Kunden (extern eller intern) och kundens åtaganden 

<Beskriv de individer och enheter i kundens organisation som är 
engagerade i projektet (i förekommande fall).> 

<Specificera eventuella överenskommelser med kunden och vad som 
förväntas av kunden i form av produkter, information, kontakter, verktyg, 
tillgänglighet osv.> 

<Kunden i detta projekt utgörs av:  
 Företag/org  - som åtar sig att tillhandahålla nödvändiga resurser för att 

…  

 Företag-org - som 

 LTU - ePilot-projektets delprojekt (befintliga och kommande) parter och 
dess intressenter. 

 LTU- Ansvarar för kommunikation med ePilot och tillhandahåller med 
resurser från eMaintenanceLab för mottagande och lagring av data 
från ….  > 
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1.4 Kopplingar till andra projekt eller uppdrag 

<Specificera beroenden mellan projektet och andra projekt eller 
uppdrag.> 

<Säkerställ att beroendeförhållanden avseende leveranser till eller från 
projektet och samtidig användning av resurser är väl synliga i projektets 
tidplan.> 
<Kopplingar till andra projekt eller uppdrag är: 

 ePilot-delprojektet 201-SIIAA (Nyttoanalys), och 214-IMPTL (för mer 
information se http://www.epilot.se/).> 

1.5 Projektintressenter 

<Identifiera viktiga projektintressenter såsom kunder, slutanvändare, 
partners och leverantörer, berörda delar av organisationen och andra 
projekt.> 

<Dokumentera utfallet av intressentanalysen eller hänvisa till bifogad 
"Intressentöversikt".> 

 
<Projektets intressenter är: 

 Företag/organisation – enhet/avdelning 

 > 

  

http://www.epilot.se/
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2 Projektvärde 

2.1 Projektets syfte 

<Beskriv kortfattat projektets syfte, det vill säga svaret på varför vi 
genomför projektet.> 

2.2 Värde för intressenter 

<Dokumentera vilket värde projektets slutresultat genererar för en 
eventuell kund, för den egna organisationen och för övriga viktiga 
intressenter i projektet.> 

 

<Projektet möjliggör en praktisk tillämpning av utvecklad lösning för ….. Denna 

lösning förväntas bidra till….:  

 ökad kostnadseffektivitet inom drift och underhåll för både infrastruktur 
och rullande materiel genom ……… 

 förbättrad tillförlitlighet genom bättre ……… 

 ökad tillgänglighet och robusthet genom …………. 

 ökad kapacitet genom ………………… 

 ökad säkerhet genom ……………… 

 ökad planerbarhet ……….. 

 …> 

2.3 Immateriella rättigheter 

Bakgrund betyder all inte tidigare allmänt känd information, som inte är 
förgrundsinformation och som är ägd eller kontrollerad av projektpart, 
inom samma område eller områden som är relaterade till projektet. 

Förgrund betyder all inte tidigare allmänt känd information, inklusive 
uppfinningar, eventuella patent, upphovsrätter, designskydd och 
datorprogram oavsett kod, som tillkommit inom ramen för ett projekt och 
genererats av projektpart eller för projektpart arbetande underleverantör. 

Se §10 och §11 i JVTC Medlemsavtal 2.0 för förgrund och rätt till 
bakgrund. 

<Ange de rättsliga aspekterna på projektets resultat, som patent, 
upphovsrätter, varumärken och licenser.> 

<Ange vilka restriktioner som gäller, eller områden där särskild 
uppmärksamhet på hot om intrång är motiverad.> 
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<Notera områden där projektet kan komma att skapa uppfinningar som 
måste skyddas av patent.> 

 
<Mätleverantör X  har angivit att följande Bakgrund är kopplad till teknik ägd 

av Företag X vid genomförande av Delprojektet: 

 

 Elektronik, mekanik och programvara samt därtill hörande tekniska 
lösningar i det mätsystem som Mätleverantör X utvecklat och som 
kommer att nyttjas i projektet. 

 

 Programvara och metoder utvecklade av X för kommunikation, lagring, 
analys och presentation av mätdata från ovan nämnda mätsystem. 

 

Systemleverantör har angivit 

 

Komponent/produktleverantör 

 

N n … 

 

Parterna har rätt att begära att övriga Parter ska förstöra eller återlämna 

samtliga data som ägs av den begärande Parten. Begäran ska ske skriftligen till 

projektledaren som informerar samtliga parter och ePilots styrgrupp om 

begäran. En begäran ska verkställas av parterna inom 7 dagar från att begäran 

meddelats till Parterna. Om begäran inkommer till Projektledaren under 

Projektets gång är Projektledaren ansvarig att ta fram en riskanalys som 

beskriver hur begäran eventuellt kan påverka projektets resultat. 

 

Äganderätt till Bakgrund får inte utan ägande Projektparts skriftliga 
godkännande eller överenskommelse med tillhörande villkor, nyttjas av 
annan Projektpart eller förmedlas till tredje part i annat fall än vad som 
anges nedan.  
 
Bakgrund som ägs en Projektpart får endast kostnadsfritt nyttjas av 
annan Projektpart inom Delprojektet om detta krävs for att Projektparten 
ska kunna genomföra sitt arbete inom Delprojektet>  
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Förgrund… Här måste vi skriva in hur man överenskommer om vem 
som äger resultatet och hur man får hantera det efter projektets slut 
Konsekvens: om ej ovan anges…. 
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3 Projektets omfattning 

3.1 Bakgrundsbeskrivning 

<Ange en bakgrund till projektet.> 

3.2 Inkluderat och exkluderat 

<Ange vilka områden som specifikt ingår eller inte ingår i projektet, t.ex. 
utbildning, support, produktion och konstruktion. På så sätt undviks 
framtida förändringar av ambitionsnivån.> 

 

<Projektet exkluderar:  

Implementering av projektresultat i intressenters organisationer> 

3.3 Leveransobjekt 

<Beskriv, i tydliga och mätbara termer, projektets slutresultat i form av 
leveransobjekt från projektet, till exempel produkter, leveranser och 
förändringar. Ange även mottagare och leveransdatum.> 

<Detta delprojekt kommer att leverera följande objekt: 

Leveranser 

L1. …... Ansvarig: …. Medverkande ……. 

L2. …... Ansvarig: …. Medverkande ……. 

L3. > 

3.4 Kvalitetsmål 

<Ange även de specifika kvalitetsmålen för projektets slutresultat uttryckt 
i mätbara termer. Kvalitetsmålen har att göra med egenskaper hos 
projektets slutresultat, t ex: 

 tillförlitlighet 

 användbarhet 

 antal fel i levererade enheter> 

<Ange de specifika kvalitetsmålen för projektgenomförandet uttryckta i 
mätbara termer, exempelvis: 
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 produktivitet 

 planeringsprecision 

 precision i fråga om ledtid osv.> 
<Specifika kvalitetsmål för projektets slutresultat är:  

 Varje slutresultat från delprojektet ska ha granskats av berörda 
projektparter   

 Varje slutresultat ska vara möjligt att implementera hos 
intressenter> 

 

3.5 Miljöhänsyn 

<Ange vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att projektets 
miljöpåverkan minimeras. Detta görs bäst genom att man i alla led 
tänker miljömässigt. Under projektets gång bör man t ex tänka på att 
använda telefon- och videokonferenser för att minska resandet, hantera 
avfall på ett miljövänligt sätt, osv. I utvecklingen av projektets resultat 
ska man välja en lösning som är miljömässigt hållbar.> 

 
<Samtliga intressenter följer sitt eget företags miljöpolicy. Då policy saknas ska 

Luleå tekniska universitets miljöpolicy användas.  

 

Projektet kommer att använda sig av Skype för att minimera antalet resor.> 

 

3.6 Interna krav 

<Ange vilka krav organisationen ställer på projektet i fråga om 
kompetensutveckling, utrustningskrav, testning av nya metoder eller 
tekniker osv.> 

<Ange effekterna av dessa krav på exempelvis budget, ledtid och 
kompetensutvecklingsbehov.> 

 
<Samtliga deltagare i detta delprojekt ska ha erfarenhet av arbete med drift 

och underhåll inom järnväg. > 
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4 Projektets kvalitetsplan 

<Hänvisa till en separat kvalitetsplan, eller lägg in informationen här.> 
<För att kvalitetssäkra delprojektet kommer följande att göras:  

 Delprojektplan ska upprättas enligt ePilot:s riktlinjer  

 Resurstillsättning ska ske efter resursprofil och aktivitetsbehov  

 Projektets styrande dokument hanteras enligt ePilot-projektets 
riktlinjer> 

 

4.1 Projektets kvalitetsramverk 

<Beskriv vilka aktiviteter som planeras för kvalitetssäkring vanligtvis 
revisioner, bedömningar och granskningar. Exempel på dessa kan vara 
projektlednings- och produktrevisioner, tollgate-bedömningar och 
milstolpegranskningar.> 
<Delprojektet ska följa ePilot:s riktlinjer för genomförande av delprojekt inkl. 

XLPM.> 

 

4.2 Operativa processer som används i projektet 

<Hänvisa till, eventuella, befintliga processbeskrivningar och 
arbetsmodeller som skall användas i projektet, och eventuella 
anpassningar som skall göras.> 

<Beskriv om så är aktuellt rutinerna för att säkerställa att de verktyg 
och/eller den testutrustning som ska användas är korrekta och hur 
dessa kommer att kontrolleras under projektets gång.> 

<Beskriv de rutiner som används för att hantera risker i projektet.> 

<Beskriv de rutiner och principer som används för estimeringar av tid, 
kostnader och resursbehov, och analys av aktivitetsberoenden.> 

<Beskriv de rutiner som ska användas för att följa upp och rapportera 
status i projektet. Beskriv mätmetoder och nyckelvärden (KPI:er) som 
ska användas och hur rapporteringen ska gå till.> 
<Delprojektet ska följa ePilot:s riktlinjer för operativa processer.> 

 

4.3 Projektets stödaktiviteter 
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<I ett projekt utförs en rad stödaktiviteter (det vill säga aktiviteter som 
inte är fasberoende) för att säkerställa kvalitet för både genomförande 
och resultat. För alla relevanta aktiviteter ska procedurer eller rutiner 
definieras.> 

<Projektets stödaktiviteter kan till exempel beskriva hur man ska arbeta 
med: 

 Säkerhetsfrågor 

 Konfigurationsstyrning 

 Modell för kvalitetsverifiering 

 Acceptansprocedur 

 Kontroll av produkter som inte uppfyller ställda krav 

 Hantering av ändrade krav 

 Dokumentstyrning 

 Integrationsprocedur 

 Kvalitetsprotokoll> 
<Delprojektet ska följa ePilot:s riktlinjer för stödaktiviteter.> 
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5 Upphandling 

<Beskriv vilka delar som ska upphandlas och från vem.> 

<Ange hur extern upphandling ska gå till, t ex vem som får köpa in 
produkter och tjänster och om någon speciell lag eller rutin skall följas.> 
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6 Projekttidplaner 

6.1 Tidplan 

<Beskriv tidplanen här eller i en bilaga. Ange de huvudsakliga 
aktiviteterna i projektplanen, tollgate-beslut, milstolpar och andra viktiga 
händelser.> 

<Definiera projektmilstolparna på grundval av såväl den strategi och 
arbetsmodell som har valts som på kritiska händelser i tidplanen. 
Projektmilstolparna måste vara tydliga och ange uppnådda resultat samt 
tidsåtgång och kostnader för att slutföra dem. Koppla de kritiska 
arbetspaketens ingångs- och utgångskriterier till projektmilstolparna.> 
<Projektet ska genomföras under tiden 20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX.>  

6.2 Milstolpeplan 

<Lista milstolpar med kriterier och datum.> 
MS1: Aktivetet …  under MX. 

MS2: Aktivivet …  MX+1. 

MS3: ……> 

6.3 Detaljplaner 

<Definiera en strategi för att ta fram detaljplaner i projektet, där det 
beskrivs vilka detaljplaner som ska tas fram, när och av vem.> 

<Se 6.2.> 
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7 Projektbudget och finansiell rapportering 

7.1 Projektbudget 

<Beskriv projektbudgeten här eller i en bilaga. Om projektet hanterar in- 
och utbetalningar ska också dessa beaktas i budgeten.> 

<Egen tid prissätts med 750 kr per timme.> 
#2XX Projektets Budget och Finansiering  

 

ePilot 2.0 

 

Summa 

Kontant finansiering Ex.5 000 

 

5 000 

   

  

Parters fördelning Kontant Eget arbete   

Företag/organisation 1 Ex.1 000  100 1 100 

Företag/organisation 2 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 3 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 4 1 000 100 1 100 

Företag/organisation 5 1 000 100 1 100 

Summa 5 000 500 5 500 

 

7.2 Principer för finansiell rapportering 

<Ange vilka rutiner som ska följas för att rapportera ekonomisk 
information.>  

<Ange de ekonomiska mätningar, rapporter osv. som ska göras.> 

<Definiera vid behov en plan för styrning av kassaflödet.> 

<Ange vid behov hur projektets ekonomi ska ledas, exempelvis genom 
att använda styrning med Earned value (resultatvärdemetoden).> 
<Delprojektet följer ePilot:s rutiner för finansiell rapportering.> 
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8 Projektorganisation 

8.1 Resursplaner, kompetensplaner och kompetensprofiler 

<Upprätta en resursplan som specificerar projektets behov av personal- 
och övriga resurser. Upprätta i förekommande fall resursprofiler.> 

<Definiera vilken kompetensutveckling som behövs för att nå 
projektmålet och specificera vem som ansvarar för att tillhandahålla 
utbildningen.> 

<Ange vilket behov projektet har av eMaintenance LAB. Resurssättning 
diskuteras med IT-logistikansvarig i CPG.> 

<-> 

8.2 Projektets organisation 

<Beskriv projektorganisationen. Bifoga eller dokumentera här en översikt 
över projektet och dess intressentmiljö: 

 Ange vilka som utgör projektets styrande funktion 
(projektsponsor, projektstyrgrupp osv.) och deras roller, 
ansvarsområden och befogenheter i projektet. 

 Specificera projektledarens ansvarsområden och befogenheter 
och uppdelningen av befogenheter och ansvarsområden 
mellan projektorganisationen och linjeorganisationen. 

 Specificera projektets operativa funktion i fråga om såväl 
personer, team och organisationer, som deras roller, 
ansvarsområden och befogenheter i projektet.> 

<Letter of Intent från deltagande parter ska bifogas 
projektspecifikationen.> 

 

8.3 Resursleverantörer 

<Gör en förteckning över projektets leverantörer, partners och konsulter, 
med namn och funktion i projektet. En leverantör är inte nödvändigtvis 
ett externt företag, det kan också vara ett annat projekt, partners, 
konsulter eller andra parter som levererar de produkter eller tjänster som 
behövs i projektet.> 
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<Ange speciella arrangemang eller procedurer som ska användas vid 
kontakter med leverantörerna. Ange i förekommande fall namn på 
kontaktpersoner.> 

- 
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9 Riskhantering i projekt 
<Riskanalys genomförs enligt CSM-RA 402/2013, med avseende på om 

installationer/förändringar påverkar säkerheten. Om riskanalysen visar att 

säkerheten påverkas ska säkerhetsansvariga för berörd part informeras.>  

 

9.1 Risklista 

<Beskriv här eller i en bilaga de viktigaste riskerna som identifierats 
under riskanalysen.> 
<Risklista (utan inbördes rangordning):  

 Delprojektet erhåller inte finansiering  

 Oklara förutsättningar och hjälpmedel  

 Förändrade direktiv från projektsponsor eller JVTC> 

 

9.2 Riskuppföljning och riskhantering 

<Definiera när och hur riskbedömningar ska genomföras under projektet 
och hur riskerna skall följas upp.> 
<Riskbedömning genomförs i samband med progressrapportering.>  

 

9.3 Väsentlighetsbedömning & riskanalys enligt CSM-RA  

<Den för tekniken ansvariga parten, skall ta fram erforderliga underlag 
så att en Väsentlighetsbedömning enligt CSM-RA 402/2013 och i 
förekommande fall Riskanalys skall kunna genomföras av det ansvariga 
järnvägsföretaget, på vars järnvägsfordon sensorer avses monteras på. 
Detta innan installation kan ske på järnvägsfordon.> 

<Den för tekniken ansvariga parten, skall ta fram erforderliga underlag så att 

en Väsentlighetsbedömning enligt CSM-RA 402/2013 och i förekommande fall 

Riskanalys skall kunna genomföras av det ansvariga 

järnvägsföretaget/infrastrukturförvaltare, på vars järnvägsfordon/anläggning  

sensorer avses monteras på. Detta innan installation kan ske på 

järnvägsfordon/järnvägsanläggning.> 
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10 Projektets kommunikationsplan 

<Beskriv vilken information som skall kommuniceras, samt till vem, hur, 
när, hur ofta och av vem.>  

<Informationen kan beskrivas här eller i en separat kommunikationsplan, 
som bilaga.> 
<Delprojektet följer ePilot:s kommunikationsplan och riktlinjer.> 
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11 Överlämning och stängning av projektet 

11.1 Överlämning av resultat 

<Beskriv förfarandet vid överlämningen av projektets leveransobjekt till 
den kund eller mottagande enhet som ska ta över ansvaret för projektets 
slutresultat, till exempel för underhåll, implementering, produktion, 
försäljning, garantihantering, produktsupport och kundsupport.> 

<Ange mottagarens acceptansrutiner och acceptanskriterier vid 
övertagandet av ansvaret för projektets slutresultat.> 

<Ange även hur och när effekthemtagningen ska utvärderas.> 
<Resultat lämnas till ePilot, Trafikverket och JVTC.> 

 

11.2 Överlämning av erfarenheter 

<Ange vilka principer som ska tillämpas när erfarenheter från projektet 
överförs till organisationen.> 
<Uppnådda resultat, efter acceptanstest, överlämnas till:  

 xx  

 JVTC  

 ePilot> 

 

11.3 Projektarkivering och stängning 

<Ange principerna för projektarkivering efter projektets stängning och 
eventuellt mottagande enhet för projektdokumentation och datorlagrade 
bibliotek. Ange även acceptansrutiner och acceptanskriterier.> 

<Ange hur projektorganisationen ska upplösas och hur information om 
inhämtad kompetens i projektet ska överföras till linjeorganisationen.> 

<Ange hur den administrativa stängningen av projektet ska utföras.> 
<Detta delprojekt följer ePilot:s riktlinjer för arkivering och stängning.> 
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12 Data- och informationshantering 

12.1 Generella riktlinjer 

<Generellt för data- och informationshantering tillämpas eMaintenance 
LAB:s riktlinjer enligt dokument: Riktlinjer för anläggningsförvaltning 
(Asset Management) av digital tillgång (Cyber Asset), EML-2018-0001.> 

12.2 Specifik överenskommelse 
  

VAD         HUR 

Ägade Alla dataserier ägs av ursprunglig dataserieleverantör. 

Nyttjande För nyttjande av data krävs skriftlig godkännande av 

dataägare.  

Distribution till tredje 

part 

Dataserier får EJ distribueras till tredje part utan skriftlig 

medgivande av dataägare. 

Arkivering Tills vidare 

Gallring Ingen gallring. Gallring kan ske vid behov och på initiativ av 

dataägare.> 
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Objektägaren skriver ett avtal med ett mätföretag X om att utföra mätningar på objektet. Mätningar 

utförs och mätdata som nu omvandlats till information lagras in i mätföretagets databas. 

Informationen förs över till objektägaren som har beställt mätningen. Informationen kan sedan gå 

vidare till ett annat företag/projekt som analyserar data där ett nytt avtal för detta skrivs tillsammans 

med att ett tillstånd kan ges till analysföretaget för att hämta objektägarens data.  

 

Figur 1. Generaliserad dataflödeskarta för ePilot. 

Vid projektavstämningsmöten har vi sett vikten av att använda samma definitioner av olika begrepp 

som t ex data och information, för att undvika missförstånd. Då en gemensam standard saknas i 

branschen har vi valt att använda definitioner enligt ”Riktlinjer för anläggningsförvaltning (Asset 

Management) av digital tillgång (Cyber Asset)”, bilaga 1, framtagen av Ramin Karim på Luleå tekniska 

universitet och bearbetat i en workshop tillsammans med medlemmar från Järnvägstekniskt Center 

(JVTC). Dessa definitioner har sedan diskuterats och tillämpat vid intervjuerna.   

 

I detta dokument definieras data som obearbetat innehåll mellan två bearbetningspunkter samt med 

information avses bearbetat innehåll dvs. resultat från en s.k. bearbetningspunkt/-process. Det är 

viktigt att poängtera att information (dvs. output) från en bearbetningspunkt kan betraktas som data 

(dvs. input) till en annan bearbetningspunkt enligt Figur 2. 

 

 
Figur 2. Illustration av data och information. 

 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 73 (73) 

Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU eP20-219-2018-ImpDB 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot styrgrupp 2019-06-05 2019-06-05 1,0  

 
 

13 Övrigt 

<Under denna rubrik ska eventuell ytterligare information som krävs för 
att slutföra uppdraget tas upp.> 
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Övergripande sammanfattning 
Infrastruktur för mätning av de aktuella egenskaperna hos infrastruktur och rullande materiel är 

förutsättning för bedömning av anläggningens tillstånd. Bedömning av anläggningens nuvarande och 

estimerade tillstånd bidrar till förbättrad riskbaserad prioritering av åtgärder inom underhåll och 

trafikledning för att vidmakthålla punktlighet på järnvägen.   

Denna rapport diskuterar en övergripande handlingsplan för att etablera ett antal mätplatser för test 

och sedan koppla samman dem i ’Mätstation Sverige’.  

Mätstation Sverige är en plattform, som utformats och testats inom ePilot, avsedd för transparenta 

och reproducerbara tester av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg och ny teknik. Målet med 

'Mätstation Sverige' är att stärka järnvägsindustrins anpassningsförmåga och konkurrenskraft genom 

att utveckla och tillhandahålla en testbädd för forskning och innovation inom järnvägsbranschen, 

både nationellt och internationellt.  

Mätstation Sverige, benämnt ’Digital sajt’, syftar till en serie av sammankopplade och samordnade 

mätplatser, benämnt ’Cyberfysisk sajt’, för mätning av järnvägssystem. En mätplats kan vara en fysisk 

plats vid eller i anslutning till järnvägsnätet, mobil mätplats eller en virtuell mätplats. Dessa kan i sin 

tur vara utrustade med en eller flera mättekniker (som t ex kraftmätning, geometrimätning, akustisk 

mätning). Vidare, kan en mätteknisk utrustning bestå av en eller flera sensorer.  

Nästa steg är att tillsammans med intressenterna i ePilot ta fram förutsättningarna för en 

uppgradering av Mätplats Nord. 

För etablering av Mätstation Sverige måste den informationslogistik som redan har byggts upp 

expandera för att kunna inkludera flera mätplatser. 

Vidare behöver järnvägsnätet genomlysas med avseende på vilka kompletteringar av mätteknik som 

kan behövas för att få ett underlag för framtida utbyggnad för att kunna göra kompletta analyser.  

Man måste färdigställa en branschgemensam standard för identifiering av alla systemkomponenter 

för att säkra spårbarhet och trendningsmöjligheter.  

Viktigt är också att ta fram en plan för att utbilda och förbereda parterna för en ökad digitalisering av 

underhåll. 
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1. Inledning  
Detta dokument beskriver och sammanfattar resultat uppnådda inom delprojekt eP220 som har 

genomförts inom projektet ePilot. 

2.1  Bakgrund  
I dagsläget finns ett antal detektorer installerade efter järnvägsnätet. Dessa detektorer är främst 

avsedda för driftövervakning av järnvägsfordon och syftar till att undvika olyckor eller skador på 

anläggningen. Omvänt finns ett antal detekteringssystem på fordon som kan leverera rapporter om 

tillståndet på järnvägsinfrastrukturen.   

Vid Luleå tekniska universitet och Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) har det sedan 2002 pågått 

forskningsverksamhet i syfte att effektivisera drift och underhåll genom att bl.a. samla in och 

analysera underhållsdata från flera av järnvägens parter, för att ett bredare beslutsstöd för 

underhållsåtgärder. Området har utvecklats med avseende på att t.ex. hitta rätt sätt att mäta på 

respektive när/var underhållsgränser och larmgränser skall sättas. Via JVTCs plattfrom för samverkan 

påbörjades 2006 etablering av mät- och testverksamhet i operativ miljö genom att driftsätta 

forskningsstationen i Sävast, på bandelen Boden-Luleå. Under efterföljande år har mät- och 

testplatsen kompletteras med ytterligare faciliteter som möjliggör insamling och analys av data samt 

utvärdering av genomförda tester, men även effekter av olika driftsituationer/förändringar. JVTC har 

kunnat presentera många forskningsresultat inom underhåll baserat på detta upplägg.  Parallellt med 

den tekniska utvecklingen har det byggts upp en informationslogistik som möjliggör Big Data Mining 

och som gör det möjligt att följa, trenda och prediktera tillståndet. Mät- och testplatsen har fått 

namnet Mätplats Nord. Mätplats Nord är världsunik då den ger tillgång till såväl operativa mätdata 

från normal trafik såväl från genomförda tester. 

Efterfrågan av teknik och metoder för att effektivisera drift- och underhållsverksamhet inom 

järnvägssektorn ökar kontinuerligt från spårägare, trafikföretag och forskningsenheter - både 

nationellt och internationellt. För att kunna förbättra övervakningsförmågan samt möjliggöra 

tillståndsbaserat underhåll finns det behov av ytterligare detektorer och sensorer som kan leverera 

kompletterande dataserier m h a nya mättekniker. Att införa nya sensorer effektivt och 

underhållsmässigt, fordrar en övergripande strategi och ett tillämpbart koncept. För att testa och 

utvärdera ny teknik för tillståndsövervakning och möjliggöra tillståndsbaserat underhåll är stationära 

och mobila mätplatser en möjlighet. Dessa mätplatser utgör provplatser för ny teknik och kan även 

utgöra samlingsplatser för etablerad teknik. I och med att provverksamheten fokuserar på 

underhållsgränser bör inte trafikstörningar introduceras. 

Önskemål om att snabbare implementera resultat för forskning och utveckling, genom att testa 

dessa med s.k. demonstratorer i operativ drift, har aktualiserat frågan att bygga ut den svenska 

järnvägen med fler testplatser samt att koppla samman dessa till en Mätstation Sverige. 
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Målet med en nationellt ihopkopplad testverksamhet är att Sverige ska fortsätta att vara ett 

välrenommerat forskningscentrum med en framskjuten position internationellt som kan locka till sig 

intresserade järnvägsspecialister från hela världen som leder till nya samarbeten, där såväl tjänster 

som produkter, utvecklas inom regionen. 

2.2 Syfte 
Syfte med mätstation Sverige är: 

Att tillhandahålla möjlighet att på nationell nivå att göra mätningar och tester av fordon och 

infrastruktur för ny teknik och även utgöra samlingsplats för etablerad teknik. 

Syfte för delprojektet är att utforma en handlingsplan för konceptuell och teknisk lösning för 

sammankopplade mätplatser i ’Mätstation Sverige’. 

2.3 Mål 
Målet med detta projekt är att utforma en handlingsplan för ett dynamiskt digitalt koncept för 

’Mätstation Sverige’ som kan nyttjas för prov- och teständamål.  

Mätstation Sverige, benämnt ’Digital sajt’, syftar till en serie av sammankopplade och samordnade 

mätplatser, benämnt ’Cyberfysisk sajt’, för mätning av järnvägssystem, se Figur 1. En mätplats kan 

vara en fysisk plats vid eller i anslutning till järnvägsnätet, mobil mätplats eller en virtuell mätplats. 

Dessa kan i sin tur vara utrustade med en eller flera mättekniker (som t ex kraftmätning, 

geometrimätning, akustisk mätning). Vidare, kan en mätteknisk utrustning bestå av en eller flera 

sensorer.  

Resultat från detta projekt kan även användas för etablering av testverksamhet i skarp järnvägsdrift. 

 

 

Figur 1. Konceptuell modell för 'Mätstation Sverige'- 
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3. Metod 
Delprojektet genomförs i samverkan mellan projektparterna enligt det regelverk som upprättats av 

ePilot2.0 samt dokumenterades i enlighet med detta. Projektformalia baseras på projektmodellen 

XLPM.   

Följande metodik har använts:  

1. Ta erfarenhet från ’Mätplats Nord’ genom en State- of-the-Art samt ta fram en övergripande 

kravspecifikation för en uppgradering av ’Mätplats Nord’ för utökad testverksamhet. 

Metodik för att fånga in önskemål om uppgradering är: 

o Genom Brainstorming ta fram en bruttolista på behov och krav på utökade 

testmöjligheter för tillståndsövervakning.  

o Prioritera listan med avseende på hur användbar parametetern är i en 

testverksamhet, därefter prioritera denna parameter m.a.p. ekonomi, driftsäkerhet 

och säkerhet. 

o Prioriterad lista jämförs med avseende på tillgängliga system på marknaden, dess 

kvalité, prisbild. 

2. Ta fram utkast till en övergripande kravspecifikation/arbetssätt för etablering av framtida 

mätplatser och sammankopplad mätteknik, härefter benämnda ’Mätplats X’. Metodik: 

o Genom Brainstorming ta fram en bruttolista på behov och krav på 

tillståndsövervakning, vad som behöver mätas och vilka parametrar som behöver 

samlas in så att krav för en ’Mätplats X’ identifieras. 

o Prioritera listan med avseende på hur användbar parametern är i en testverksamhet, 

därefter prioritera denna parameter m.a.p. ekonomi, driftsäkerhet och säkerhet. 

3. Kartlägga och föreslå förvaltningsmodeller för test och utvärdering för ’Mätplats X’ och 

’Mobila Mätplatser’. 

4. Utveckling av handlingsplan för konceptuell och teknisk lösning för sammankopplade 

mätplatser till en digital plats där alla typer av tillståndsdata lagras, analyseras och 

omvandlas till beslutsstöd i ’Mätstation Sverige’. 

5. Föreslå förvaltningsmodell för ’Mätstation Sverige’. 

6. Beskriv möjliga finansieringsmodeller. 
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4. Resultat  
Kapitlet levererar resultat enligt metodbeskrivning. 

Kapitlet beskriver nuläge för ’Mätplats Nord’ med avseende på mätutrustning, önskemål om 

uppgradering samt levererar en övergripande kravspecifikation för uppgradering.  

’Mätplats Nord’ fungerar som referens vid uppbyggnad av framtida ’Mätplats X’. 

4.1  Mätplats Nord 
’Mätplats Nord’ är belägen på bandelen 119 mellan Luleå och Boden.  

’Mätplats Nord’ inkluderar följande (i ordningsföljd efter tidpunkt för implementering): 

1. Kraftmätningsstationen i Sävast 

2. ATI för RFID avläsning för att kunna koppla tillbaka till individ (Sävast, Sunderbyns Sjukhus) 

3. Hjulprofildetektor (Sunderby Sjukhus) 

4. eMLAb Infrastukturlogistik för datadelning och analys (Ofelia, OPTRAM, BESSY) (LTU) 

5. Slaghjulsdetektor (Sunderby Sjukhus) 

6. Varm- och tjuvbromsdetektor (Sunderby Sjukhus) 

7. OH-kamera för växelövervakning (Sunderby Sjukhus och spår 21 Driftplats Luleå) 

4.1.1  Kraftmätning stationen i Sävast, JVTC Forskningsstation 

Etablering av kraftmätningsstationen i Sävast (tillika JVTCs forskningsstation) påbörjades 2005 med 

bl.a. medel från Kempe Stiftelsen och togs i drift 2006 (eP119-004). Stationen är relativt unik då den 

är placerad i kurva och inte i rakspår som är gängse för Trafikverkets detektorer. Forskningsstationen 

uppgift är att leverera data till JVTC forsknings- och utvecklingsprojekt, t.ex. för att: 

• identifiera och klassificera förbipasserande fordon med avseende underhållskvalitet,  

• finna orsakerna till vissa nedbrytningsförlopp på både fordon och bana,  

• ta fram metoder för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll,  

• ta fram nya beslutsstödsystem för kostnadseffektivt underhåll baserat underhållsgränser 

istället för säkerhetsgränser.  

Forskningsstationen är belägen strax söder om Sävast i en kurva med radien 484 m. Stationen har 

utvecklats av och underhålls av Damill AB. Stationen har sedan starten loggat spårkrafter från 

förbipasserande tåg och även kopplat information till vagnsnummer via RFID.   

Spårkrafterna från förbipasserande tåg mäts i tre punkter med trådtöjningsgivare som är 

fastsvetsade på rälslivet och mätdata sparas i en databas.  Med hjälp av ATI (Automatisk tåg 

identifikation) kan alla fordon försedda med RFID-taggar identifieras. Förutom spårkrafter mäts också 

lufttemperatur och luftfuktighet.  
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Stationen mäter följande:  

• Lateralkrafter (sidokrafter). Dessa blir höga om hjulprofil är sliten eller om boggin kärvar. 

• Styrförmåga Angle of Attack (AoA). Styrförmågan kan försämras av sliten hjulprofil eller 

kärvande boggi. 

• Vertikalkrafter (avvikande höga axellaster). Som t.ex. kan användas för att mäta faktisk 

axellast inklusive snedlast samt att denna inte överskrider av tillåten axellast.   

• Slag och vibrationer pga. orunda hjul eller krossår.  

Stationen levererar data via en webb-sida där operatörerna kan se en 20-i- topp-lista för fordon med 

de högsta registrerade amplituderna.  

Sedan några år tillbaka finns också en kommersiell station i drift kallad Sävast 2, som rullar 24-7-365 

och levererar underhållsdata till bl.a. LKAB och Trafikverket. 

4.1.2  Fordon- och komponentidentifikation via RFID och ATI 

När LKAB tog över malmtransporterna i egen regi och bildade MTAB (LKAB Malmtrafik),  byggdes ett 

nytt system upp för att följa upp var fordonsindividerna befann sig samt hur många kilometer de 

hade rullat sedan senast genomfört underhåll i syfte att i tid kunna boka upp dem för nästa tillfälle 

för förutbestämt underhåll.  

Systemet innebär att varje fordonsindivid förses med en RFID-bricka (Radio Frequence 

Identification). Dessa brickor scannas in av ATI-avläsare (Automatisk Tåg Identifikation) som är 

placerade med jämna avstånd utefter Malmbanan. Vid etablering av forskningsstationen lånade JVTC 

en ATI-avläsare som placerades i Sävast vid forskningsstationen.  

Sedermera har även Trafikverkets detektorplatser försetts med ATI-avläsare och flertalet svenska 

operatörer har försett sina fordon med RFID-taggar, men systemet är inte till fullo är implementerat 

bl.a. pga. bristande kvalitet vid montering av taggarna samt den relativt stora frekvensen av 

utländska fordon utan RFID-tagg, som trafikerar svenskt territorium. 

Ett förbättringsområde vid ’Mätplats Nord’ är att Trafikverkets ATI-avläsare ska kunna leverera 

information om förbipasserande fordonsindivider, istället för att gå omvägen genom en algoritm som 

omvandlar data från Sävast ATI för att identifiera fordon som passerat detektorerna i Sunderbyn. 

4.1.4  Hjulprofilmätare 

2011 installerades en hjulprofilmätare vid driftplats Sunderby Sjukhus av LKAB, TRV med uppdrag till 

LTU att lagra datan. Dataservern ska stå på LTU som skall leverera dataanalys av mätvärden – 

eMaintenance LAB etableras. 

Hjulprofildetektorn mäter och registrerar profilen på hjulen och läser (med hjälp av laser) in värden 

på flänsen och löpytan, se Figur 2. Systemet kan normalt mäta 90 % av hjulen i passerande tåg, men 

vid t.ex. dåligt väder faller detta värde av förklarliga skäl då kameror och lasrar arbetar i 

utomhusmiljö. Systemet larmar själv om det inte lyckas mäta minst 70 % av hjulet som passerat 
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Flange Height = Flänshöjd 

Flange Thickness = Flänsbredd 

Tread Wear = Urgröpning av löpytan 

Rim Thickness = Hjulets tjocklek 

 

[Asplund, M. 2014]. Detta gör inte så mycket då de flesta fordon på sträckan går i slutna omlopp och 

passerar mätplatsen dagligen. 

Hjulprofilmätaren är ett bra komplement till Hjulskadedetektorn. Systemet har en larmfunktion som 

e-postar felmeddelanden till operatören, JVTC och Damill AB. Operatören bestämmer själv om och 

vilka åtgärder som ska göras, dvs. att planera in vagnar/lok för översyn/reparation innan det har 

hunnit bli så stora fel så att de stör trafiken på banan eller skadar anläggningen, framförallt minimera 

riskerna för urspårning. 

 

Figur 2. Hjulprofilmätarens olika mätpunkter [eP119-001, Tönnhed, T]. 

Hjulprofilmätaren kommer från ett företag som heter Beena Vision som finns i USA och det är även 

de som sköter kalibreringen av apparaten varje år. Damill AB sköter underhållet i övrigt. 

4.1.5  eMaintenance LAB Informationslogistik 

Effektivt informationsutbyte och tillgång till rätt information är en viktig del i processen att ta rätt 

beslut. För att säkerställa detta, ställs krav på en välutformad plattform för informationslogistik som 

bör vara anpassad till alla intressenters behov. I eMaintenance LAB har en plattform byggts upp för 

att kunna hantera stora mängder data där åtkomst styrs beroende på användarens organisatoriska 

tillhörighet och dess behov. Till plattformen levereras data från flera olika parter/källor. Ett gränssnitt 

skiljer dem åt. Via gränssnittet går det att styra vem/vilka som har tillgång till vad. Detta kan göras via 

implementering av olika applikationer i gränssnittet som på så sätt blir mer av ett ramverk. 

Gränssnittet är en viktig del i modellen men den är även beroende av interaktionen med 

databaserna. Databasernas arkitektur och hur data separeras i dessa kommer också påverka 

modellens effektivitet. En annan förutsättning är en fungerande användarhantering samt att det är 

enkelt att utveckla applikationer i detta ramverk som byggs upp. 

För att ha en hög tillgänglighet och samtidigt ha en flexibel och skalbar infrastruktur har 

eMaintenance LAB byggt upp en SQL-baserad molnbaserad tjänst, med möjlighet till replikering och 
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synkronisering. Detta för att fokus ska kunna läggas på mjukvaran och dess logik samtidigt som en 

hög tillgänglighet och skalbarhet garanteras.  

Kontinuerlig insamling av data är krav för att förse beslutsfattare med korrekt information. För att 

hantera all data och dess olikheter har dataflöden skapats enligt Figur 3, som illustrerar insamlingen 

av data från hjulprofildetektorn och JVTCs forskningsstation. Dataflödena består av flertalet tjänster 

för att hämta, processa och läsa in data i en strukturerad databas. Tjänsterna är uppdelade för att 

göra det möjligt att stänga av delar av dataflödena utan att stänga hela datainläsningen. 

 

Figur 3 – Dataflöden 

Förutom hämtning, behandling och inläsning lagras även rådata. Lagringen av rådatafilerna som ett 

komplement till den strukturerade databasen görs för att kunna återskapa databaserna och på så 

sätt ha spårbarhet och replikerbarhet. 

Resultatet presenteras på en testplattform som gör det möjligt att testa olika databasstrukturer och 

hantering av data. Samtidigt kan olika applikationer utvecklas med olika syften utifrån olika 

intressenter. Datan som i grunden finns tillgängligt utgörs av tillståndsdata från de olika 

dataleverantörerna men testplattformen kan även byggas ut för att testa datakällor av andra typer. 

Det är även möjligt för användare att plocka ut information från databaserna för ytterligare analys i 

forskningssyfte eller liknande. Datan är så att säga inte fastlåst i plattformen utan kan exporteras för 

inläsning till andra verktyg (eP119-028).  

4.1.6  Slaghjulsdetektor 

Hjulskadedetektorn är av märket Schenck MULTIRAIL WheelScan, se Figur 4 och installerades av 

Banverket Norra Banregion i slutet av 1990-talet. Detektorn mäter hjulkraften mot rälen och 

upptäcker bland annat skador som orunda hjul/hjulplattor (Figur 5) som t.ex. kan ha förorsakats av 

fastfrusna bromsar. Figur 6 visar krossår dvs. skrovel, upphöjning/avlagringar och materialbortfall. 

Vid larm skickas felmeddelande till Detektor-PCn vid Tågledningscentralen i Boden. Larmen är 

uppdelade i tre nivåer: varning, låg och hög. 
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Varningslarm (vid 200 kN) =  Ingen direkt åtgärd utan endast avsyning vid slutdestinationen. 

Indikerar ett mätvärde som väsentligt överstiger det normala 

driftvärdet. Vagnen måste dock snarast tas in för underhåll.  

Lågnivålarm =  Stopp på nästa lämpliga driftplats för okulär besiktning eller åtgärd. 

Indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd. 

Högnivålarm (≥350 kN) =  STOPP, Akutrisk för skada eller urspårning, tåget kan eventuellt få 

tillstånd att fortsätta till nästa driftplats. Den högsta larmnivån som 

indikerar att det föreligger akut risk för skada eller urspårning. 

Hjulskadedetektorn har även en vågfunktion, den är mycket känslig och kan väga vagnar, snedlaster 

och identifiera fjäderbrott. 

 

Figur 4. Hjulskadedetektor [Loskog, H., Trafikverket] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Hjulplatta [Långström, J. Postvagnen]                   Figur 6. Krossår [Långström, J. Postvagnen]  
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 4.1.7  Varm- och tjuvbromsdetektor 

Varmgångs- och tjuvbromsdetektorn är installerad vid Sunderbys Sjukhus och är av typen FUS2. Den 

mäter temperatur på lagerboxar och bromsok, se Figur 7. Är temperaturen för hög i lagerboxen går 

ett larm och tåget måste stoppas och avsynas. Vid högnivålarm måste tåget stoppas på nästa 

driftplats (Norra Sunderbyn eller Gammelstad) och larmad vagn kopplas bort från tåget. Vid 

lågnivålarm ska tåget stannas på nästa lämpliga driftplats för besiktning av lokföraren som avgör om 

vagnen skall kopplas bort eller gå vidare. (eP119-001) 

 

 
 

Figur 7. Varmgångs- och tjuvbromsdetektor [Larsson, D, Järnvägsfoton.se]. 

 

4.1.8  OH kamera 

 

Under hösten 2015 och hösten 2016 installerades av två kameror vid driftplats Sunderby Sjukhus på 

bandel 119 och ytterligare två på driftplats Luleå över växel 21 samt spår 21 för uppföljning av 

provdrift ReRail. Detta var tidsbegränsade projekt som nu avslutats men alla fyra kamerorna är, vid 

denna rapports skrivande, fortfarande i drift och de två kamerorna på driftplats Luleå används 

fortsättningsvis av Trafikverkets och ReRails projekt för provdrift av ReRail (eP119-045), se Figur 8. 

Tekniken utgörs av webkameror av hög kvalitet med s.k. PTZ-funktion som kan anropas och styras via 

var sin websida. Kamerorna kommunicerar trådlöst via mobil Internet och de kan monteras på 

bärlinan ovanför kontaktledningen eller på valfri kontaktledningsstolpe. Vid montage inne i 

högspänningssystemet så strömförsörjs de av en specialutvecklad transformator som sköter 

isolationen. De kan också demonteras och monteras trots spänningssatt kontaktledning genom att 

man gjort dem kompatibla med de standardiserade och isolerande verktyg som finns för 

kontaktledningsarbete. 
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Tekniken utgörs av en Internetkopplad kamera (http://85.117.174.149.8002 , 

http://85.117.174.149.8003, http://85.117.178.110:8004, resp. http://85.117.178..110.8005).  

 

Figur 8. Till vänster ’Overhead kameran’ samt till höger exempel på närbild. 

 

4.1.9  Önskemål om uppgradering av ’Mätplats Nord’  

Önskemål och behov av uppgradering av ’Mätplats Nord’ har baserats på en nulägesanalys, med 

avseende på vad som idag finns och vad som bäst lämpar sig för testverksamhet. De installationer 

som finns idag är dels ”renodlade övervakningssystemet för trafiksäkerhetsövervakning” av 

förbipasserande fordon, dels utrustning som installerats för test- och forskningsändamål, se tabell 1. 

Det gäller därför att ha klart för sig om man bygger mätstationen för operativ drift med krav att den 

skall var i drift 24-7-365, om den huvudsakligen ska leverera data från test eller om den är en 

kombination av operativ drift och test. 

Den brainstorming som genomfördes har sammanställts i tabell 2 (se även bilaga 1) där 1 innebär 

högsta prioritet och 3 lägsta prioritet. Siffrorna i kolumnen ”Hur/vad/resurser” anger den prioritet 

som parterna i projektet angivit med högst prioritet där 5 är högst. I kolumn ”Vem” anges vem som 

anses ansvarig för efterföljande aktivitet samt i vad den består och i kolumn ”Uppskattad kostnad” 

anges en mycket grov uppskattning av kostnaderna. 

Bland önskemålen anges akustisk-, strömavtagar-och upptrycksdetektor. Dessa finns redan på 

marknnden och används för lyssna av tillståndet på förbipasserande fordons hjullager, kontroll av 

kolslitskenana kondition samt strömavtagarens upptrycksförmåga mot kontaktledningen.   

 

http://85.117.174.149.8002/
http://85.117.178.110:8004/
http://85.117.178..110.8005/
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Tabell 1. Befintliga övervakningssystem på ’Mätplats Nord’. 

Övervakningssystem Övervakar I operativ drift För FoU och 

test 

JVTC forskningsstation i Sävast Spårkrafter, vibrationer och angle-of-attack  X 

Sävast 2 Spårkrafter, vibrationer och angle-of-attack X  

Hjulprofildetektor Övervakar hjulsslitage X X 

Slaghjulsdetektor Övervakar skador, främst hjulplattor X X 

Varm – och tjuvbromsdetektor Övervakar varmgång i lager och tjuvbroms X  

OH-kameror Bildanalys, snömängd, ytdefekter på räl  X 

 

Tabell 2. Handlingsplan för uppgradering ’Mätplats Nord’. 

VAD PRIO 

(1-3) 

HUR/VAD/RESURS VEM UPPSKATTAD 

KOSTNAD 

Uppgradering hjulprofilmätare 1 Tjänst från Beena Vision 

Angle-of-Attack (5),  

Hjuldiameter (4), A-Mått (3), 

Spårposition (3) 

TRV upphandlar 4-5 Mkr, en första indikation 

är att nuvarande station 

måste ersättas med en nyare 

modell 

Hjulskadedetektorn 1 Upphandling av uppgradering 

för att mäta snedlast 

TRV Upphandlar  

Spårkraftmätningsstationen i Sävast 1 Ny kravspecifikation, utökning 

av antalet mätpunkter 

LTU, TRV 1,8-2,8 Mkr 

Akustisk detektor 1 Upphandling av existerande 

system på marknaden 

TRV 4-5 Mkr 

Strömavtagardetektor 1 Upphandling av existerande 

system på marknaden 

TRV  

Spårviddsändring i växlar vid 

tågpassage 

1 Damill, Övervakar växelns 

styvhet och befästningsstyrka. 

Går att kombinera med Sävast 

mätstation eller OH-kamerorna 

LTU, TRV  

Övervakningskamera spårväxlar 2 Vidareutveckla tekniken för 

visualisering 

Damill  

Upptrycksdetektor 2 Upphandling av existerande 

system på marknaden 

TRV  

Lastprofildetektor 3 Upphandling av existerande 

system på marknaden 

TRV  

Avsyning undersida lok och vagnar 3 Upphandling av existerande 

system på marknaden 

TRV  

Vibrationsmätning av spårväxlar 3 Ny kravspecifikation LTU, TRV  
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Av tabell 2 framgår, inte helt oväntat, att övervakningssystem för interaktion fordon-bana är de 

övervakningssystem som får högsta prioritet. 

4.2 Mätplats X  
Vid etablering av en ny Mätplats X föreslås ett arbetssätt enligt nedan. Det bör poängteras att man 

ska ha klart för sig vad ändamålet är med mätplatsen och vilka mätparametrar man vill testa, samt ha 

klart för sig att det gäller testmiljö, inte operativ drift.  

Arbetssätt: 

1. Vad ska kravspecifikationen ligga till grund för 

a. Förkortningar, ordförklaringar, mätparametrar m.m. 

2. Bakgrund 

a. Organisation 

b. Projektgrupp 

3. Övervaknings/testverksamhet 

a. Mål 

b. Syfte 

c. Tidsplan 

4. Användaren 

a. Operativ användare 

i. Målgrupp 

ii. Användarsituation 

iii. Användarsystem 

b. Testanvändare 

i. Målgrupp 

ii. Användarsituation 

iii. Användarsystem 

5. Krav på teknik 

a. Befintligt system/Befintliga lösningar 

b. Planerat system/Planerad lösning 

i. Säkerhetsaspekter 

ii. Regelverk 

iii. Tillståndsgivning 

6. Krav på innehåll och konstruktion/design 

a. I spårmiljö 

b. I fordon 

c. Annat 

7. Krav på regelverk 

a. CSMRA 

8. Krav på indata 
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a. Datakvalitet, kvalitetsmått 

b. Mätnoggrannhet 

c. Kalibrering noggrannhet 

d. Datakonsistens 

e. Servicekvalitet 

i. Driftsäkerhet 

ii. Funktionssäkerhet 

iii. Underhållmässighet 

iv. Underhållssupport 

9. Krav på utdata 

10. Krav på arbetsmetoder 

a. Dokumentation 

b. Testning 

c. Förvaltning och vidareutveckling 

11. Leverans 

a. Leveransvillkor (Service Level Agreement, SLA) 

b. Support 

c. Garantitid 

 

4.2.1 Ett exempel på en handlingsplan 

Ett exempel på en handlingsplan för övervakningsteknik för etablering av en ny mätplats med fokus 

på interaktion fordon – bana har sammanfattats i Tabell 3 (se även bilaga 2). 

Siffrorna i kolumnen ”Hur/vad/resurser” anger den prioritet som parterna i projektet med etablering 

av ’Mätplats öst’ har angivit med 1 som högsta prioritet. I kolumn ”Vem” anges vem som anses 

ansvarig för efterföljande aktivitet samt i vad den består och i kolumn ”Uppskattad kostnad” anges 

en mycket grov uppskattning av kostnaderna. 
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Tabell 3. Exempel på handlingsplan. 

VAD PRIO 

(1-3) 

HUR/VAD/RESURS VEM UPPSKATTAD 

KOSTNAD 

Kontroll av 

hjulkondition 
1 Stationära övervakningssystem 

Hjulprofildetektor, slaghjulsdetektor, 

spårkraftsdetektor 

QR-mått, A-mått, Flänshöjd/bredd, diameter, 

hjulslitbana, hjulplattor 

TRV upphandlar 5-6 Mkr,  

Vagnschassi 1 Bildanalys -Luckor  TRV 

Upphandlar 
 

Strömavtagare 1 Bildanalys – kolslitskena LTU, TRV  

Varmgång i lager 1 Ljudanalys TRV 4-5 Mkr 

Spårläge 1 Mobila mätsystem – fordonsbaserad på operativ trafik 

eller mätvagn 

RCF, Skevning 3 m, skevning 6 m, sida 1-35, spårvidd, 

räfflor och vågor 

TRV  

Spårväxlar 1 Sensormätning, bildanalys .., Mobila mätsystem 

Spårvidd, moträl, korsningar, växeltunga 

  

Skarvar 1 Ultraljud, induktion, bildanalys   

 

4.3 Konceptuell och teknisk lösning för Mätstation Sverige 
Mätstation Sverige är en plattform, som utformats och testats inom ePilot (eP119-042), avsedd för 

transparenta och reproducerbara tester av vetenskapliga teorier, beräkningsverktyg (såsom Big Data 

Analytics) och ny teknik. Målet med 'Mätstation Sverige' är att stärka järnvägsindustrins 

anpassningsförmåga och konkurrenskraft genom att utveckla och tillhandahålla en testbädd för 

forskning och innovation inom järnvägsbranschen, både nationellt och internationellt.  

Mätstation Sverige kommer att underlätta kontinuerlig övervakning av järnvägsinfrastruktur och 

rullande materiel i realtid med hjälp av toppmodern teknik, se Figur 9.  

Mätstation Sverige tillhandahåller digitaliserad infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en 

tjänst (PaaS) och mjukvara som en tjänst (SaaS), anpassade för att förbättra beslutsstöd för 

underhåll. Tabell 4 föreslår en övergripande handlingsplan för etablering av Mätstation Sverige. 
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Figur 9. Mätstation Sverige 

Tabell 4. Handlingsplan för etablering av Mätstation Sverige 

Aktivitet Beskrivning 

Kravspecifikation analystjänster Specifikation på identifierade krav avseende analys tjänster och produkter  

Tjänst – Datainsamling Tjänst för datainsamling, från olika datakällor som t ex tillståndsdata från mättekniska tjänster och 
verksamhetsdata från t ex underhållssystem 

Tjänst – Datalagring Tjänst för datalagring av insamlade data från olika datakällor som t ex tillståndsdata från mättekniska tjänster 
och verksamhetsdata från t ex underhållssystem 

Tjänst – Dataintegration Tjänst för dataintegration av dataserier insamlade och lagrade från olika datakällor som t ex tillståndsdata från 
mättekniska tjänster och verksamhetsdata från t ex underhållssystem 

Tjänst – Kvalitetsvalidering Tjänst för kvalitetsvalidering av insamlade data från olika datakällor som t ex tillståndsdata från mättekniska 
tjänster och verksamhetsdata från t ex underhållssystem 

Tjänst – Analytics Tjänst för dataprocessing, dataanalys och visualisering av data från olika datakällor som t ex tillståndsdata från 
mättekniska tjänster och verksamhetsdata från t ex underhållssystem 

 

4.4.  Förvaltningsmodeller  
För att uppnå stabilitet i förvaltningskedet samtidigt som det krävs flexibilitet och förmåga att 

reagera snabbt vid förändringar behövs styrformer som möjliggör målstyrning av både 

utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete samtidigt, med bibehållen styrbarhet, stabilitet och 

samverkan samtidigt som en grundplattform skapas för att klara av att vara flexibel vid förändringar.  
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PM3 är en styrmodell med grund i systemförvaltning som över tid utvecklats till en modell som blivit 

användbar för styrning vid verksamhetsutveckling.  PM3 ger helhetssyn, transparens och tydlig PRI 

rotering (man gör rätt saker) som leder till verksamhetsnytta. Fokus flyttas från tekniska lösningar till 

att ska nytta för verksamheten. Förändrade förutsättningar handteras löpande. Styrning sker genom 

samverkan och ett fåtal ansvarsroller som säkrar prioritering mellan olika verksamhetsbehov. PM3  

ger ökad förmåga att planera och prioriter vilket ger ett effektivt resursutnyttjande ( (PM3 2018) 

Mot denna bakgrund vill projektet föreslå en systematisk förvaltningsmodell baserad på exempelvis 

PM3 för etablering av mätstation Sverige oavsett placering. 

4.5  Förslag på finansiering via organisationer och myndigheter  
Det finns några olika alternativ för finansiering av mätplatser samt ’Mätstation Sverige’: 

•       Upphandling 

•       Crowdfunding dvs att alla intressenter delar på kostnaden 

•       Ägande av systemleverantör 

Viktiga punkter att beakta är: 

•       Vem äger utrustningen? 

•       Vem står för kostnader för drift och underhåll av utrustningen? 

•       Vem äger data? 

•       Hur ska data levereras och till vem? 

 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 21 (26) 
Uppgjord av Nr 

Ulla Juntti, OC; Veronica Jägare, LTU; Ramin Karim, LTU eP20-220-2018-ImpMSE 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

Jonas Larsson, TRV 2018-11-20 2018-10-19 1.0  

 
 

5. Förslag fortsatt arbete 
Nästa steg är att tillsammans med intressenterna i ePilot ta fram förutsättningarna för en 

uppgradering av Mätplats Nord. 

För etablering av Mätstation Sverige måste den informationslogistik som redan har byggt upp 

expandera för att kunna inkludera flera mätplatser. 

Vidare behöver järnvägsnätet genomlysas med avseende på vilka kompletteringar av mätteknik som 

kan behövas för att få ett underlag för framtida utbyggnad för att kunna göra kompletta analyser. 

Man måste färdigställa en branschgemensam standard för identifiering av alla systemkomponenter 

för att säkra spårbarhet och trendningsmöjligheter.  

Viktigt är också att ta fram en plan för att utbilda och förbereda parterna för en ökad digitalisering av 

underhåll. 

För det fortsatta arbetet föreslår vi följande rangordnade aktiviteter: 

1. Uppgradering av Mätplats Nord (LTU, TrV, LKAB, BTO, SJ, GC ..) 

a. Utforma projektspecifikation (budget, organisation, tidsplan) 

b. Samordning mot Mätplats Öst 

 

2. Etablering Mätplats Öst (BTO, TrV, LTU, SJ ..) 

a. Tillföra krav avseende informationslogistiklösningar 

 

3. Etablera Mätplats Väst (LTU, TrV, BTO ..) 

a. Utforma projektspecifikation (budget, organisation, tidsplan) 

b. Samordning mot Mätplats Nord och Öst  

c. Tillföra krav avseende informationslogistiklösningar 

 

4. Etablera Mätplats Mitt (LTU, TrV, BTO, NT ..) 

a. Utforma projektspecifikation (budget, organisation, tidsplan) 

b. Samordning mot Mätplats Nord, Öst och Väst  

c. Tillföra krav avseende informationslogistiklösningar 

 

5. Etablera Mätplats Syd (LTU, TrV, BTO ..) 

a. Utforma projektspecifikation (budget, organisation, tidsplan) 

b. Samordning mot Mätplats Nord, Öst och Väst  

c. Tillföra krav avseende informationslogistiklösningar 
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Bilaga 1. Mätplats Nord, nuläge och börläge 
 

Nuläge beskrivs med svart text och börläge med röd text Prioritet 5 har högsta prioritet och 1 har 

lägst. 
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Bilaga 2. Mätplats Öst, önskelista 
Prioritering har skett utifrån konsekvenser (ekonomi, driftsäkerhet, säkerhet) + utifrån nytta för 

framtida testeverksamhet. Priortitet 5 har högsta prioritet och 1 är lägst. 

 

System Delsystem eller 
objekt 

objekt Prio. 
(1-5) 

Parameter Övervakningssystem 

(RM = Rullande 
materiell; IN = 
Infrastruktur) 

RM HJUL   5 QR-mått Hjulprofildetektor 

RM HJUL   5 A-mått Hjulprofildetektor 

RM HJUL   5 Flänshöjd/bredd Hjulprofildetektor 

RM HJUL   5 Diameter Hjulprofildetektor 

RM HJUL     Rundhet ? 

RM HJUL   5 Hjulslitbana Hjulprofildetektor 

RM HJUL   5 Plattor Hjulprofil-, slaghjul-, spårkraftsdetkor 

RM HJUL   5 Kross Hjulprofil-, slaghjul-, spårkraftsdetkor 

RM HJUL     Ekvivalent konicitet   

RM Boggi     Dämpare   

RM Boggi     Lagerbox Varmgångs-, akustiskdetektor 

RM Boggi     Hastighetsgivare, bromsslang   

RM Boggi     Gardjärn   

RM Boggi     Mekaniska drivsystem   

RM Boggi     Stensprutskydd   

RM Boggi     Slangar/bromsrör Bildanalys? 

RM Boggi     Förband   

RM Broms     Bromsskivor Bildanalys? 

RM Broms     Belägg/Block Bildanalys? 

RM Korg     Klotter Bildanalys? 

RM Korg     Luckor Bildanalys? 

RM Korg     Banröjare   

RM Korg     Noskon   

RM Koppel/undersida     Förband   

RM Koppel/undersida     Antenn ATC   

RM Koppel/undersida     Slangar   

RM Strömavtagare   4 Kolslitskena Strömavtagaredetektor 

RM Strömavtagare     Spänningstransformatorer   

RM Strömavtagare     Ventilavledare   
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IN Växlar Korsning 5 Slitage, RCF Perpeetum, TL, D-Rail, OH-kamera 

IN Växlar Växeltunga 5 Slitage, RCF, anliggningsmått Perpeetum, TL, D-Rail, OH-kamera 

IN Växlar Omläggning-
anordning 

  Omläggningshastighet Signalssystem 

IN Växlar Växelvärme 4 Rältemperatur Värmekamera,  

IN Växlar Mellanparti       

IN Växlar Moträl       

IN Växlar Kontroll-anordnig       

IN Växlar Låsanordning       

IN Spår Ballast     Bildanalys 

IN Spår Makadam     Bildanalys 

IN Spår Befästning     Lindometer 

IN Spår Räl 5 RCF + Brott Ultraljud, OFP,  

IN Spår Räl 5 Slitage 
 

IN Spår Räl 5 Plastisk deformation   

IN Spår Spårläge 5 Skevning 3 m Mätvagn, TL, Perpeetum, D-rail 

IN Spår Spårläge 5 Skevning 6 m Mätvagn, TL, Perpeetum, D-rail 

IN Spår Spårläge 4 Sida 1-25 Mätvagn, TL, Perpeetum, D-rail 

IN Spår Spårläge 4 Höjd 1-25 Mätvagn   

IN Spår Spårläge 5 Spårvidd   

IN Spår Spårläge 5 Räfflor och vågor Mätvagn, TL, Perpeetum, D-rail 

IN Spår         

IN Spår         

IN Spår         

IN Spår         

IN Spår Skarv 4 Övervalsning, kortslutning, låg Signalsystem, Mätvagn, TL, Perpeetum, D-
rail 

IN Spår Svetsar 5 Sprickor OFP, Ultraljud 

IN Spår         

IN Spår         

IN Spår         

IN Spår         

IN           

IN Kontaktledning         

IN Kontaktledning         

IN Signalsystem Signal       

IN Signalsystem Signalställverk       

IN Signalsystem         

IN Balis         

IN Balis         

IN Balis         
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IN Balis         

IN Tele         

IN Tele         
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Sammanfattning  
I detta projekt användes bildanalys för att undersöka om underhållet av renstängsel kan 
underlättas genom att automatisera inspektioner med hjälp av bilder/filmer. Resultaten visar 
att mjukvara för bildanalys kan identifiera lutande stolpar i renstängsel på mätvagnens filmer.  
Även skillnaden i en given stolpes lutning mellan olika tidpunkter (filmer) kan identifieras. 
Vinterbilder ger bäst resultat. Att manipulera ursprungsbilderna för att få flera olika varianter 
och därefter använda djupinlärning (deep learning) är det som fungerat bäst och det har 
krävts omkring 200 ursprungsbilder för att få acceptabla resultat. Strävor till stolparna samt 
stolpar inne i viss vegetation klarar metoden inte nu. Bilder med den kamera som användes 
på mätvagnen före 2018 är inte tillräckligt bra. Nätet är dock mycket svårt att se även på 
nyare bilder. Det finns troligen möjlighet att förbättra bilderna med optiska korrigeringar. 
Ytterligare strategier för att förbättra resultaten är att kombinera bilder och att nyttja 
anläggningsdata. För att metodiken ska stödja att underhållet blir tillståndsbaserat i högre 
utsträckning än idag behöver den utprovas i till exempel ett underhållskontrakt. 

Revideringshistorik  

Version  Datum  Komplettering/revidering  Utförd 
av  

1  2019-12-16   Utkast  Birre  
Nyström  

2  2019-12-30  Första utgåva efter synpunkter på utkast.  Birre  
Nyström  

3  2020-01-21  Andra utgåva efter synpunkter på 
slutpresentation.  Birre  

Nyström 
och Joel 
Forsmoo  

4 2020-02-10 Tredje utgåva efter synpunkter på slutrapport 
Birre  
Nyström 
och Joel 
Forsmoo 

5 2020-03-06 Fjärde utgåva efter synpunkter på projektrapport 
och slutrapport. Birre 

Nyström 
och Joel 
Forsmoo 
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1  Bakgrund och introduktion  

År 2018 anmäldes fler än 7000 fel av typen ”Djur i spår”. Detta inkluderar djur som dött, 
skadats eller undkommit oskadda. Många ärenden rörde rådjur, älgar, renar, vildsvin och 
hjort, men även rovfåglar och kossor blev påkörda. Förutom förlusten av djur så kan tåget 
skadas. Särskilt älgar kan slå sönder lokets luftledning och därmed nödbromsa tåget. Följden 
kan bli förseningar och skadade hjul i form av hjulplattor. Speciellt för renpåkörningar är att 
många djur kan bli påkörda vid ett och samma tillfälle. Stora kostnader skulle kunna 
reduceras genom snabbare upptäckt av avvikelser på renstängslet och bättre kännedom om 
hur hägnader degraderar. 

Bildanalys kan ge möjligheter att automatisera inventering och inspektion och följa förändring 
över tid, med hjälp av bilder/filmer. Detta skulle möjliggöra att underhållet av hägnad kan 
övergå till att vara tillståndsbaserat och utföras utifrån faktiska behov i anläggningen. 
Bilderna/filmerna har i det här projektet erhållits med kameror som sitter på mätvagnarna, 
som trafikerar varje punkt på stambanornas huvudtågspår åtminstone varannan månad. 

Projektet avsåg att använda ett kommersiellt bildanalyssystem för att: 
1. identifiera att det finns skillnader mellan hägnad på ett ställe vid olika tidpunkter 
2. identifiera att det finns avvikelser; dessa avvikelser kan behöva åtgärdas 
3. klassificera de avvikelser som finns; beskrivningar i text av vad som avviker, dessa 

kan utgöra grund för åtgärder 

Inom budgetramen avsåg projektet att arbeta så långt som möjligt längs 1-2-3. Projektet har 
nått framgång för renstängsel i 1 och 2, och till viss del i 3, eftersom stolparnas lutning, men 
inte fel på nätet, kan analyseras. 

 2  Metod  
Projektet har använt olika former av tillgängliga program och programbibliotek så som 
ArcGIS, Matlab, Python, OpenCV och Tensorflow samt Keras för att analysera videodata från 
mätvagn (se Tabell 1). Program och programbibliotek valdes genom ett poängbaserat system 
där de tyngsta kriterierna var 1) under aktiv utveckling, 2) relevant typ av metod är 
implementerad tidigare och 3) användarvänlighet. Detta för att minimera den framtagna 
metodens kostnader i användarskedet, vilka bedömdes överstiga startkostnaderna för ArcGIS 
och Matlab. Avsikten var att utvärdera metoder, inte programvaror eller programbibliotek – 
därför redogör rapporten inte i detalj för vilka programvaror och programbibliotek som har 
implementerat samma eller liknande typer av metoder. Ansatsen var att utveckla steg för steg 
och att testa olika metoder tidigt.  

I Tabell 1 nedan visar grön ruta vilka/vilket program och/eller programbibliotek som användes 
för en given metod i projektet. Röd ruta indikerar att ett program/programbibliotek inte är 
lämplig och/eller inte har den metoden implementerad i dagsläget. Vit ruta indikerar att 
programmet/programbiblioteket i teorin kan användas för att utvärdera en given metod, men 
att det inte gjorts i denna studie. I kapitel 2.1 ges en detaljerad beskrivning av varje typ av 



      
  

 PROJEKTRAPPORT  4 (18)  

 

  

Uppgjord av   Nr  
Birre Nyström, Sweco; Joel Forsmoo, Sweco  eP20-228-2018-ImpBA  
Godkänd av  

  Datum  Rev  Referens  
ePilot styrgrupp                     2020-03-09  2020-03-06  5    

  

metod som använts i studien tillsammans med de program och/eller programbibliotek som 
utnyttjats. Varje program/programbibliotek arbetade med utvalda, omanipulerade bilder som 
extraherats från mätvagnens videodata med ett program. Bilder valdes ut manuellt så att man 
kunde säkerställa att det fanns i) viltstängsel i majoriteten av bilder, ii) bilddata av hög kvalitet 
(relativt sett) med avseende på skärpa och kontrast.  

Tabell 1, Översikt av metoder samt program/programbibliotek som använts för att uppnå projektets syfte. Grön 
ruta indikerar att programmet/programbiblioteket användes för metoden. Röd ruta indikerar att ett program/ 
programbibliotek inte är lämpligt och/eller inte har den metoden implementerad i dagsläget. Vit ruta indikerar att 
programmet/ programbiblioteket i teorin kan användas för att utvärdera en given metod, men att det inte gjorts i 
denna studie. 

Metod 
Mjukvaror och programbibliotek 

ArcGIS Matlab Python OpenCV Tensorflow+Keras 
Semantisk 
bildsegmentering        
Maximum likelihood 
classification        
Morfologisk 
bildsegmentering          

Absolut och relativ 
lutning, enskilda objekt           

 

 2.1  Olika metoder för bildanalys  

Skillnaderna mellan metoder för bildanalys är främst deras prestation och hur många bilder 
som behövs i träningsdatabasen för att bildanalyssystemet ska ha lärt sig känna igen objekt (i 
detta fall renstängsel, se Figur 1). Preliminär analys visade att en anpassning och 
kombination av befintliga metoder är det lämpligaste alternativet. Genom att välja detta spår 
kan man dels spara in på antalet utvecklingstimmar, dels dra nytta av att metoderna förfinas 
och utvecklas över tid.  

Bildanalys är ett brett ämne, och även om objektigenkänning och tillståndsanalys är 
begränsade delar, så är de snabbt växande områden och det var en utmaning att avgränsa 
studien. Här valdes tre typer av metoder med olika krav på träningsdata som tidigare har 
använts i stor utsträckning för att identifiera objekt och pixeltillhörighet i bilddata.  

De tre olika typer av metoder som valts för vidare utredning är:  
1) Semantisk bildsegmentering (stor träningsdatabas, djupinlärning) 
2) Maximum Likelihood Classification (medelstor träningsdatabas, övervakad 

maskininlärning)  
3) Morfologisk bildsegmentering (ingen träningsdatabas, morfologiskt filter)  
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Det finns andra typer av metoder som i teorin kan användas för liknande 
ändamål så som oövervakad maskininlärning och histogram-bakprojektion 
(”histogram backprojection”). På grund av ojämna ljusförhållanden – mellan 
såväl årstider, väderförhållanden och tid på dygnet, så bedömdes de inte vara 
lämpliga eftersom de främst eller enbart utgår ifrån bildens pixelvärden. Det gör 
att det finns begränsat med utrymme för användaren att modifiera metoden för 
ett specifikt ändamål i komplexa scenarion, såsom mätvagnens videodata 
insamlade med olika kameror och över årstider och tid på dygnet. 
 

 

Figur 1. Renstängsel vid järnvägsbro.  
  

En kort introduktion till och exempelresultat för metoderna 2 och 3 ges nedan, vilket också ger 
en känsla för vilka typer av resonemang som förts. Av de tre metoderna var det 2 och 3 som 
såg mest lovande ut baserat på den begränsade bild- och videodata vi hade tillgång till i 
tidigare del av projektet. Ett bildanalysförfarande likt metod 1 togs återigen i beaktande i den 
senare delen av projektet när fler bilder fanns att tillgå, och är den metod som bedömts ha 
störst potential att möta de krav som finns på framtaget bildanalysförfarande beträffande 
kvalitet och robusthet. 

  

 2.1.1 ArcGIS Pro/Desktop: Övervakad maskininlärning - Maximum Likelihood 
Classification  

På grund av budgetrestriktioner valde vi att utvärdera övervakad maskininlärning – och 
specifikt maximum likelihood classification som tidigare använts med goda resultat för 
liknande ändamål, och ville i utredningsskedet lägga så lite tid som möjligt på inlärning och 
implementering. Således föll valet på ArcGIS Pro där övervakade 
maskininlärningsförfaranden så som maximum likelihood classification finns implementerade 
och redo att använda utan att installera ytterligare bibliotek eller verktyg. Samma typ av 
maskininlärningsförfarande går även att använda i open source mjukvaror och verktyg så 
som QGIS. ArcGIS Pro är en väldokumenterad programvara med ett starkt och 



      
  

 PROJEKTRAPPORT  6 (18)  

 

  

Uppgjord av   Nr  
Birre Nyström, Sweco; Joel Forsmoo, Sweco  eP20-228-2018-ImpBA  
Godkänd av  

  Datum  Rev  Referens  
ePilot styrgrupp                     2020-03-09  2020-03-06  5    

  

användarvänligt bildbehandlingsverktyg som främst används för bearbetning av bilder tagna 
från satellit och flyg. I den finns flera verktyg som enskilt eller i kombination med varandra 
lämpar sig för att upptäcka stängsel, stolpar och staket så som övervakad maskininlärning 
samt filter som förstärker mönster av intresse. Även om en enskild bild kan klassificeras med 
låg felmarginal så är algoritmen utvecklad för bilddata insamlad med högkvalitativ utrustning, 
samt data med mindre variation i ljusförhållanden mellan olika tidpunkter och/eller områden. 
Således är metoden känslig för typ och kvalitet av bilddata som man har tillgång till, och 
förbearbetning av markbaserade bilder som den i Figur 2 är troligen nödvändig. 
Förbearbetning av bilder kan till exempel vara att jämna ut ljusförhållanden i och mellan 
bilder, samt att öka kontrasten – antingen globalt eller lokalt. Sedan kan man öka 
klassificeringsnoggrannheten genom att använda flera versioner av varje enskild bild; till 
exempel som bilderna i Figur 2: i) ursprunglig bild, ii) bild konverterad till ett annat färgsystem, 
iii) filtrerad bild där mönster av intresse har förstärkts   

  

 

Figur 2. Renstängsel vid järnvägsbro med manipulerade bilder.  

  

 2.1.2 Matlab+Python+OpenCV: Morfologisk bildsegmentering  

Matlab är ett kommersiellt programmeringsspråk som är populärt inom akademi, 
medicin och teknik. I exemplet i Figur 3 används metoden mallpassning 
(”template matching”) där användaren specificerar ett exempelobjekt (en mall) 
som sedan används av algoritmen för att hitta objekt och/eller segment som 
uppvisar ett liknande mönster. Förekomsten av dessa objekt/segment förstärks 
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sedan, vilket möjliggör identifikationen av objekt av intresse baserat på 
ljusstyrka. Även om denna typ av metod är lovande så behöver man troligen 
kombinera den med en eller flera andra metoder och/eller förbearbetning av 
bilder för att minska antalet falska larm (alltså felaktigt identifierade objekt) och 
missade larm (objekt som inte identifierats). Eftersom objekten av intresse alltid 
finns i samma del av bilderna så är en enkel metod att förbättra 
klassificeringsalgoritmen att endast använda dessa delar av bilden. Metoden är 
väl lämpad för såväl stora som små dataset, eftersom inget träningsdataset 
behövs.  
  

               Figur 3. Renstängsel vid järnvägsbro med manipulerade bilder.  
  

Denna typ av segmenterad/klassificerad bild kan sedan användas för att beräkna 
identifierade objekts lutning (och spara resultaten för framtida bruk). 
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 2.1.3  Python+Tensorflow+Keras: Djupinlärning  

Python är ett fritt tillgängligt programmeringsspråk som är populärt inom 
akademi, medicin och teknik. Tensorflow är ett bibliotek utvecklat av Google 
Brain Team för att accelerera utveckling av nya användningsområden för 
maskin- och djupinlärningsförfaranden, och har flera ”wrappers” för olika 
programmeringsspråk så som Python, C++ och Java. Detta gör att Tensorflow 
enkelt kan anropas och implementeras i befintliga projekt och organisationer. 
Keras är en så kallad ”high level”, ”application programming interface” (API) som 
förenklar processen för en användare att kommunicera med till ex. Tensorflow. 
 
För att ett djupinlärningsbaserat förfarande ska lära sig hitta specifika objekt i bild- eller 
videodata så behöver en användare skapa rubriksatt träningsdata där pixlar som hör till en 
viss typ av objekt, till ex. viltstängselstolpe, är preciserade på ett sätt som ”en dator” 
(algoritmen) kan förstå. I denna studie valdes LabelIMG för detta ändamål då det är fritt 
tillgängligt, vida använt och väl dokumenterat. I LabelIMG så ritas rektangulära rutor av 
användaren vald storlek och läge in i varje bild som används för träning. Varje ruta ges sedan 
en rubrik – till ex. viltstängselstolpe (se Figur 4). Djupinlärningsmetoden matas sedan denna 
rubriksatta träningsdata och lär sig känna igen mönster i bilden som är associerade med 
enskilda typer av objektsklasser. 

 

Figur 4. Typexempel på bild från mätvagn tagen 2018 eller senare, med rektangulära rutor av 
användaren valt läge och storlek inritade för objekt av intresse, vilket i detta fall var viltstängselstolpar. 
De inritade rutorna ges sedan en rubrik, till ex. ”Stolpe”, som används för att precisera 
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klasstillhörigheten för en given ruta för algoritmen. De inritade rutorna tillsammans med tillhörande 
rubrik kallas (rubriksatt) träningsdata och algoritmen lär sig känna igen mönster för varje typ av klass 
(objekt), vilket sedan används för att bestämma om ett givet objekt finns i en given bild, och i så fall var 
i bilden (x,y pixelkoordinater). 

 

 2.1.4 Python+OpenCV: Absolut och relativ lutning 

Open computer vision (OpenCV) är ett fritt tillgängligt, open source 
bildbearbetningsbibliotek där hundratals olika datorseende-algoritmer finns 
implementerade med wrappers för både Python och C++. OpenCV användes 
tillsammans med i Python egenutvecklade bildbearbetningsförfaranden för att 
bestämma den absoluta och relativa lutningen på enskilda stolpar. För att 
bestämma den absoluta lutningen så användes bild på enskild identifierad stolpe 
vintertid, och stolpen segmenterades ut baserat på färg – eftersom stolpen 
vintertid generellt sett är mörkare än omgivningen. En linje anpassades sedan till 
de segmenterade pixlarna, och när en linje väl anpassats så kan man använda 
linjens ekvation för att bestämma linjens absoluta lutning i grader – och på så 
sätt också uppskatta stolpens absoluta lutning i grader. För att bestämma den 
relativa lutningen i grader för en enskild stolpe mellan två olika tidpunkter så 
valdes enskilda bilder tillsammans med enskilda viltstängselstolpar i dessa bilder 
ut. Med den informationen kunde ett fotogrammetri-baserat förfarande användas 
för att matcha en enskild, utvald stolpe i en annan bild tagen på samma plats. 
När man känner till relationen mellan de matchade punkterna mellan den 
enskilda stolpen i en bild till en annan så kan förhållandet mellan de objekten 
beräknas – inklusive skillnaden i lutning (grader). Se 3.1.2 för exempel och mer 
information. 
 

 3  Resultat  

 3.1.1  Indata   

Kamerorna på mätvagnarna kan skilja sig åt. Bilderna komprimeras direkt i kameran. 
Kamerorna ger märkbart bättre bilder från 2018 och framåt. Bildernas position kan vara 
angivna med ett fel på 20–30 m. 
 
Snö och ljus reflekterat på mätvagnens vindruta kan göra en del bilder svårtolkade. 
Framförallt varierar ljusförhållandena beroende på när och var filmen tagits. Detta gör urvalet 
av bilder viktigt. Vi har plockat ut bilder ur filmerna dels manuellt, dels med ett program vi gjort 
som automatiskt tar ut alla bilder ur en film. Vi har mest använt filmer från bandel 118 och 
119. Vi har nyttjat en del bilder från ungefär samma ställe vid olika tidpunkter. Stolparna syns 
ofta bra med blotta ögat, men nätet är mycket svårt att se även på nyare bilder.  
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 3.1.2  Bildanalys  

Redan existerande mjukvarurutiner har använts. Först ville vi identifiera att och var det finns 
renstängsel i en given bild. Figur 5 nedan visar en bild där detta fungerar väl, en vinterbild. 
Bildanalyssystemet ska också identifiera enskilda stolpar.   

  

Figur 5. Vinterbild.  

Genom att manipulera bilderna ger vi bildanalyssystemet fler bilder att lära sig av, exempelvis 
Figur 6 nedan.   
 

  

Figur 6. En vinterbild (manipulerad).  
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Sedan ville vi kontrollera att metoden var robust nog att kunna ta vidare (Figur 7).   

 
Figur 7. En vinterbild (manipulerad).  

  

Av Figur 8 framgår att metoden mallpassning (”template matching”) hittat stolpar längs spåret 
men dessvärre även en stolpe i spåret. Kanske skulle den kunna lära sig om vi visar den fler 
mallar med stolpar, men nyckeln är förstås att en ”stolpe” hittats på fel ställe i bilden. Metoden 
djupinlärning (”deep learning”) gjorde inte detta fel (se Figur 9). 
 

 

Figur 8. Vinterbild med stolpar identifierade som raka eller som lutande.  
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Figur 9. Vinterbild med identifierade stolpar. 
  

Mer träning (alltså fler bilder) skulle kunna göra att metoden mallpassning även klarar 
sommarbilder. Med tillräckligt många bilder ska metoden djupinlärning kunna ge bra resultat, 
men man vet inte säkert innan man testat. För varje identifierad stolpe så får man 
sannolikheten för att det är en stolpe, till exempel 0,72. Det kan verka lågt, men 
sannolikheten för att vi har en hägnad är förstås väsentligt högre än 0,72 om vi (som ovan) 
har identifierat ungefär 20 stolpar.   

Vi ville också mäta lutningen på stolparna. Genom att luta delar av en bild som innehåller 
enskilda stolpar så kunde vi undersöka hur lutningen påverkar bildanalyssystemets 
noggrannhet. Med utvalda bilder från 2018 och senare fungerade den utvecklade metoden 
väl, med resultat som är jämförbara med okulärbesiktning (se figur 10).  
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Figur 10. En enskild stolpe identifierad under vintertid tillsammans med dess identifierade orientering 
(grön linje). Siffrorna i anslutning till bild (fet text) är den beräknade lutningen.  

  

Genom att använda en originalbild (full storlek) och luta delar av bilden som innehåller 
enskilda stolpar kunde vi skapa exempel på olika lutningar för samma stolpe. Den enskilda 
stolpen, som på bilderna har vridits till fyra olika lutningar, ses i figur 11. De uppskattade 
skillnaderna i lutning (relativ lutning) mellan en enskild stolpe i originalbilden och de fyra 
bilderna i figur 11, framgår av tabell 2. Det här scenariot är jämförbart med att analysera 
bilder tagna vid olika tidpunkter av samma stolpe. 
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Figur 11. En enskild stolpe identifierad under vintertid tillsammans med originalbilden (full storlek) i 
vilken den enskilda stolpen var identifierad. Gradtalen i anslutning till bilderna visar den faktiska 
skillnaden i lutning mellan stolpen i liten bild (uppe i högra hörnet i var och en av de fyra bilderna) och 
stolpen i bild i full storlek.  

 

Tabell 2. Den kända lutningen (skapad artificiellt) och den uppskattade lutningen jämförs. Metoden är 
utvecklad för att kunna användas tillsammans med en okänd typ av kamera och objektiv. 
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 3.1.3  Förädling av data i filmen steg för steg  

Vi ser de aktiviteter som behövs för att få användbar information ur en film som förädling av 
data i filmen. Vi föreslår att man använder sig av metodiken 1-6 nedan. Kursiv text är våra 
kommentarer. 

1. Välj bilder ur filmer manuellt (urval av lättolkade bilder) eller automatiskt (alla bilder i 
en film).   

2. Utvinn bild ur filmen manuellt (en bild i taget) eller automatiskt (en film i taget). I båda 
fallen har mätvagnen givit filen med bilden en positionsangivelse.  

3. Identifiera renstängsel i bilden med bildigenkänning. Detta fungerar bäst med 
djupinlärning.   

4. Identifiera renstängsel i bilden med kännedom om var i bilden renstängsel brukar 
befinna sig. Använder man mallpassning så behöver man göra detta för att 
komplettera metoden, men vi tror mera på djupinlärning, så vi avstår från detta.  

5. Identifiera defekta renstängsel i bilden  
a. Lutar de alltför mycket så är de defekta. Detta är underlag för eventuell 

beställning av underhållsåtgärd. Man skulle kunna komplettera ett 
kriterium om viss lutning med att ett visst antal stolpar i följd lutar (detta 
kräver experiment med beslutsfattare, till exempel projektingenjörer).   

b. Har de ändrat lutning alltför mycket sedan tidigare mätning så är de 
defekta. Vi kan se hur mycket stolparna lutar på en bild och identifiera 
motsvarande stolpar på en annan bild. Sedan skulle man kunna 
beräkna skillnaden i lutning, det vill säga förändringen som skett mellan 
filmerna togs. Förändringen kan bidra till att tidigt identifiera 
underhållsbehov.   

6. Kommentera identifierade renstängsel som kan behöva analyseras av en mänsklig 
expert.   

a. Egenskaper från bildanalysen. Till exempel där det är låga 
sannolikheter att identifierade objekt är stolpar.  

b. Finns inte i BIS. På de ställen där renstängsel inte finns enligt BIS kan 
man redovisa sannolikheten att det finns flera stolpar nära varandra 
(alltså renstängsel).  

c. Finns vid lurigt ställe. Ett exempel på detta är järnvägsbro. I detta 
projekt har vi inte behandlat hägnad vid bangårdar, eftersom dessa 
hägnader inte är så förutsägbara i placering och utseende.  

d. Ett fel eller besiktningsanmärkning är redan anmält. Man kan filma 
både före och efter åtgärd.  

 4  Analys och diskussion  

 4.1  Bilderna och bildanalys  

Bilder med den kamera som användes på mätvagnen före 2018 har bedömts inte kunna 
uppfylla de krav som ställs på bilddatakvalitet rörande upplösning, exponering och brus. Men 
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bilder tagna med kamera som började användas på mätvagn 2018 bedöms hålla tillräckligt 
hög bilddatakvalitet. Figur 12 visar skillnaden i datakvalitet. 
 

 
 
Figur 12. Bilden nere till vänster är tagen med äldre mätvagnskamera, de andra bilderna är tagna med 
nyare mätvagnskamera som började användas 2018. Ett bildanalysförfarande – likt det som använts 
för att bestämma skillnaden i lutning för en enskild stolpe på två olika bilder – har använts för att göra 
matchningar mellan samma punkt på två olika bilder. Den lägre bilddatakvaliteten på bilden nere till 
vänster gör att det blir få matchningar till bilden ovanför den.  

 
Mjukvara för bildanalys kan användas för att identifiera lutande stolpar i renstängsel. Även 
skillnaden i en given stolpes lutning mellan två eller flera olika tidpunkter kan identifieras. Vi 
har visat att utvecklad metod kan identifiera den absoluta lutningen (grader) – med, för 
ändamålet, tillräckligt låg mätosäkerhet, på en given stolpe när bilddatakvaliteten håller 
tillräckligt hög kvalitet (se Figur 10). Sen har vi visat att utvecklad metod även kan bestämma 
den relativa skillnaden i lutningen (grader) för en enskild stolpe mellan två olika tidpunkter, 
med en uppskattad mätosäkerhet på under 1 grad (se Figur 11). Vinterbilder ger bäst resultat, 
eftersom stolparna är alltför lika bakgrunden på sommarbilderna. En utmaning med 
djupinlärningsbaserade bildanalysförfaranden är behovet av en stor träningsdatabas för 
robust och precis bestämning av enskilda stolpars läge i bilder. För att 1) få tillgång till en 
större träningsdatabas från tillgängliga bilder, 2) minimera tiden för att skapa träningsdata för 
enskilda bilder, 3) göra den framtagna metoden (modellen) mindre känslig för skillnader i 
ljusförhållanden, så manipulerades varje bild på flera olika sätt beträffande kontrast, 
ljusförhållanden och brus.  

Strävor till stolparna samt stolpar inne i viss vegetation klarar metoden inte nu.  
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 4.2  Några ord om renstängsel jämfört med andra anläggningstyper  

Eftersom renstängsel är mer varierat i utseende än de flesta andra hägnader, så är troligen 
andra typer av hägnader lättare att lära bildanalyssystemet än renstängsel. I exemplet med 
metoden mallpassning såg vi att metoden trodde att en stolpe fanns i spåret. Detta kommer 
troligen inte att inträffa med exempelvis tavlor, som inte liknar något objekt i spåret. Tester 
indikerar dock att även tavlor behöver många, oklart hur många, bilder på tavlor för att läras 
av systemet. Detta innebär att man bland annat behöver skapa mallpassningsdata från olika 
ljusförhållanden för att bättre hantera skillnader i till exempel ljus och kontrast; den stora 
svagheten med mallpassnings-metoden är känslighet för skillnader i till ex. ljusförhållanden. 

Metoden mallpassning har fördelen att man direkt kan ange vad som räknas som ”rak stolpe”, 
och vad som räknas som ”lutande stolpe”. Således kan man helt undgå att räkna ut lutningen, 
vilket drastiskt förenklar problemet. Djupinlärning lärde sig dock mer, såsom var någonstans i 
bilden som stolparna befinner sig och hur långt avståndet mellan dem är. Dock så kan kanske 
mallpassning vara bra på att skilja mellan en alltför smutsig tavla och en tillräckligt ren tavla.  

 4.3  Fördelar med bildanalys i underhållsarbetet  

Bildanalys kan minska antalet fysiska inspektioner, vilket minskar tiden besiktningsmännen är 
i spår samt, genom färre resor för besiktningsmännen, kostnaderna och miljöbelastningen. 
Följs detta upp med åtgärder baserade på aktuella bilder så kan det ge bättre funktion hos 
hägnaden vilken ger färre påkörda djur. Placerar man kameror på vanliga tåg så kan man 
inspektera oftare, utan att mätvagnar minskar banans lediga kapacitet. Det fanns inte 
utrymme i budget att verifiera påståendena ovan, utan de grundas istället på logiska 
antaganden om 1) att felen av typ ”Djur i spår” är relativt oförändrade över tid om inte 
arbetssätt förändras och åtgärder sätts in, 2) att om intressenter hade tillgång till uppdaterad 
information om viltstängselstolpars status (exempelvis lutning), så skulle färre platsbesök 
krävas, och en större sträcka skulle kunna inventeras per arbetad timme för en enskild 
anställd. 

Databasen med bilder och förädlade data, se stegen 1–6 i 3.1.3 ovan, är resultat som man 
kan bygga vidare på allteftersom man får mer eller bättre data och metoder.  

Detta innebär att projektets resultat kan bidra till att uppfylla två av de globala målen för 
hållbar utveckling:  
 

• Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Färre fysiska inspektioner och 
bättre valda underhållsåtgärder kan ge minskad resursförbrukning vid underhåll.  

• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Färre fysiska inspektioner kan sänka 
underhållskostnaderna och ge mer tid i spår för trafiken, vilket gör järnvägen 
konkurrenskraftigare i förhållande till vägtransporter. 
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 5  Möjligt fortsatt arbete  
Genom fjärranalys1 av insamlat bild- och videomaterial längs järnväg automatiskt identifiera 
och tidigt upptäcka underhållsbehov, och därav minska antal in-situ besök av tränad personal 
för att identifiera faktiska eller potentiella problem- och riskområden. Tidig identifiering av 
underhållsbehov – inklusive troliga problemområden, leder troligen dessutom till färre fel av 
naturen ”Djur i spår”, vilket i sin tur förutom den minskade förlusten av djur minskar risken att 
tåg skadas.  

Förbättra bilderna genom att optiskt korrigera dem. Förbättra positioneringen av en given bild 
genom att identifiera objekt i flera bilder. Genom att leta reda på km-tavlor (eller till exempel 
kontaktledningsstolpar) i bilderna skulle man noggrannare kunna bestämma var man befinner 
sig längs spåret och därmed ge bättre positionsangivelser än de som filmerna anger idag. 

Efterbehandla data i realistisk skala och kontrollera då att resultatet är praktiskt användbart 
(till exempel inte för många falska larm). Utveckla ett ramverk, inklusive ekonomisk 
utvärdering, för att utvärdera automatiserad inventering och inspektion av fler 
anläggningstyper än renstängsel (detta utförs inom testbädd järnväg).  
 
För att förbättra resultaten skulle man kunna kombinera bildanalys med resultat från 
lasermätningar. Att använda metoden på bättre bilder kommer att ge fler praktiskt 
användbara användningsområden. 

Hur ofta mätningar ska genomföras bör bestämmas utifrån de anläggningar som ska 
underhållas, det skulle kunna vara alltifrån med längre intervall är ett år till flera dagliga 
mätningar från fordon i reguljärtrafik. Man skulle i första hand kunna undersöka detta för 
renstängsel. 

 

                                                
1 Det vill säga analys av insamlat material på annan plats än där insamling ägde rum, till ex. kontor. 
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1 Övergripande sammanfattning 
Projektet har varit en förstudie av användning av AI-baserade metoder för analys av effektsamband 
kopplat till växelvärme på Malmbanan. På övergripande nivå syftar projektet till att stötta en mer 
hållbar och robust järnvägsinfrastruktur genom att undersöka en analysmetod för ett mer dynamiskt 
och tillståndsbaserat underhållsprogram. 

Genom att samla in, integrera, tvätta och förädla information från olika datakällor skapades en 
uppsättning mått som fångar faktorer med potentiell påverkan på fel i spårväxlarna längs Malmbanan. 
En maskininlärningsmodell tränades för att fastställa varje faktors förklaringsvärde för rapporterade 
fel. 

Resultatet är dels en rik datakälla för vidare analys, dels en sammanställning av de identifierade 
effektsambanden. Utöver detta har den modell som utvecklats visat potential för identifiering av 
sårbara spårväxlar, tidiga varningar och riskplanering utifrån olika scenarier. Sammantaget innebär 
projektens resultat ett steg på vägen mot ett mer tillståndsbaserat och proaktivt underhållsprogram. 
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2 Inledning 
Det här dokumentet beskriver projektet Förstudie: Test och utvärdering av AI-baserade metoder för 
analys av effektsamband kopplat till växelvärme på Malmbanan som genomförts under 2019. 

Projektet har varit en förstudie av användning av AI-baserade metoder för analys av effektsamband 
kopplat till spårväxlar, väderfaktorer samt data som samlas in av sensorer i växelvärmeskåp på 
Malmbanan. Denna avgränsning har möjlig- och nödvändiggjorts av den data som kunnat 
tillhandahållas av projektparterna samt externa datakällor. På övergripande nivå syftar projektet till 
att stötta en mer hållbar och robust järnvägsinfrastruktur genom att undersöka en analysmetod för ett 
mer dynamiskt och tillståndsbaserat underhållsprogram. 

2.1 Bakgrund 
Vad gäller säkerhetsbesiktning så baseras antalet besiktningstillfällen på kombinationen av hastighet 
och tonnage, vilket resulterar i en besiktningsklass. Besiktningsklassen kan även anpassas utifrån t ex 
anläggningens ålder samt faktorer relaterade till geografi, årstider och klimat. Hur denna anpassning 
ska genomföras på ett systematiskt och enhetligt sätt framgår dock ej av regelverket. 

Tidigare studier har tillämpat analytiska metoder (t.ex. RCM, Reliability-Centered Maintenance; 
FMECA, Failure, Mode, Effects & Criticality Analysis) samt avancerade (men traditionella) statistiska 
analyser i syfte att erhålla ett mer dynamiskt och tillståndsbaserat underhållsprogram. 

Idag finns dock nya analysmöjligheter för utveckling av ett mer dynamiskt och tillståndsbaserat 
underhållsprogram genom tillämpning av AI, där existerande data kan kombineras på nya sätt och även 
tillsammans med ny typ av data, t ex väderdata. 

Mot den bakgrunden initierades den här förstudien av AI-baserade metoder för identifiering av 
effektsamband som kan användas för att verifiera eller utveckla redan kända effektsamband. Samtidigt 
är projektet ett steg mot ett scenario där maskininlärningsmodeller används för prediktion och 
optimering av underhållet inom järnvägstrafiken. 

Som avgränsning för studien har Malmbanan valts. 

2.2 Mål 
Projektets mål har varit att undersöka AI-baserade metoder för analys av effektsamband kopplat till 
växelvärme på Malmbanan och på så vis ge underlag för ett mer dynamiskt och tillståndsbaserat 
underhållsprogram, som kan stötta en mer hållbar och robust järnvägsinfrastruktur, och att få ett mer 
dynamiskt baserat regelverk med hjälp av AI. 

Det är viktigt att notera att studien inte gör anspråk på att vara heltäckande. Helt säkert finns ett stort 
antal faktorer med förklaringsvärde som den här studien inte haft tillgång till. Detta begränsar 
möjligheten att metoders tillämpbarhet i den aktuella kontexten. 
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3 Metod 
Ett flertal metoder har används i projektet. Var och en av metoderna och deras syfte beskrivs nedan. 

3.1 Insamling av data 
Följande data har samlats in för järnväg och växelvärmeskåp längst Malmbanan: 

• Ofelia: Felrapportering (verkligt fel, orsak, m m) 
• BIS: Baninformation, spårväxlar (växeltyp, tillverkningsår, m m) 
• ÖVV: Loggar, timvärden (utetemperatur, temperatur rälstempgivare, elförbrukning, tid 

snödetektor, m m) 
• ÖVV: Loggar, 6-minuters momentanvärden 
• ÖVV: Loggar, larm 
• Förteckning växelvärmeskåp (beteckning, position, installationsår, komponent, m m) 
• Spårlägessystem (rälsförhöjning, kurvatur, m m) 
• Väderdata (temperatur, luftfuktighet, nederbörd, m m) 

Den mesta av datan har tillhandahållits av projektets deltagare. Den externa väderdatan har laddats 
ner från Dark Sky, en tjänst som samlar in och aggregerar väderdata från olika offentliga och privata 
aktörer inom metereologiska mätningar (såsom SMHI, som endast tillhandahåller data från de 
specifika platser där väderstationerna är belägna). För att kontrollera kvaliteten på denna data 
jämfördes temperaturerna från Dark Sky med dem som uppmätts av temperatursensorerna i 
växelvärmeskåpen. De två källornas överensstämmelse var 95%, vilket innebar att den externt 
insamlade väderdatan betraktades som tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas i studien. 

Datan från Dark Sky täcker perioden 4 juni 2015 till 14 oktober 2019, ett tidsintervall som valts för att 
det täcker de tidsintervall som gäller för övriga datakällor. Datan från ÖVV täcker olika tidsperioder för 
olika växelvärmeskåp, vilket är problematiskt för möjligheten att kombinera ÖVV med andra källor. 

Syftet med insamlingen av datan var att ha en grund för utvinning av relevanta mått med potentiell 
påverkan på fel. Det bör noteras att det är skillnad mellan faktiska fel, som sker genom en process, och 
felrapporter i Ofelia, som är binära (fel eller inte fel). I den här studien har de senare använts, eftersom 
det är dem det finns information om. När ordet ”fel” används i den tekniska delen av den här rapporten 
avses ”felrapport”. 

Den datamängd som varit tillgänglig som underlag för analysen har medfört en avgränsning av studien: 
den undersöker faktorer kopplade till väder, spårväxlar samt information som samlas in av sensorer i 
växelvärmeskåp.  

3.2 Tvättning och korrigering av data 
Med hjälp av Trafikverkets experter korrigerades vissa problem med grunddatan. Exempelvis visade 
det sig att samma tillverkare av spårväxlar betecknas på flera olika sätt i datan och att information om 
växeltyp blir mer relevant om man delar upp beteckningen i två kategorier. Vissa datakolumner visade 
sig genom diskussioner med Trafikverkets experter irrelevanta eller alltför osäkra för att kunna 
användas i analysen och avlägsnades följaktligen från analysen. 
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En ursprunglig sammanställning av datan visade även att viss information saknades. I en del fall var det 
möjligt för Trafikverket att extrahera den saknade information. I andra fall visade det sig bero på 
felaktiga beteckningar eller s k slavskåp, som inte är utrustade med sensorer för insamling av data. 

Samtliga inrapporterade fel användes i analysen, oavsett vad som orsakat dem. En stor andel av felen 
i Ofelia är uppmärkta med ”Ej möjligt att definiera” som felorsak, vilket gör det särskilt angeläget att 
inkludera dem i analysen för att undvika att eliminera fel som kan vara kopplade till mätbara 
parametrar. 

Syftet med tvättningen och korrigeringen av datan var att försäkra största möjliga tillförlitlighet i den 
data som används i analysen. 

3.3 Integrering av data 
De olika datakällorna integrerades enligt schemat i Figur 2. Integreringen var en utmaning på grund av 
bristen på unika identifierare som kan användas som ”sammanlänkare” mellan databaser. För att 
kunna koppla spårväxlar till växelvärmeskåp var det exempelvis nödvändigt att använda geografiska 
placeringar och utifrån dessa matcha närliggande enheter. För att koppla väderdatan användes 
longitud- och latitudkoordinater, som kunde utvinnas ur den platsinformation som fanns i BIS. 

Sammantaget täcker datan ca 1200 dagar från 2016 till 2019 och är kopplad till ca 420 spårväxlar. 
Sammanlagt förekommer 3238 inrapporterade fel. 

ÖVV-data från olika enheter täckte olika tidsintervall, vilket gjorde det svårt att integrera denna data. 
ÖVV-data förekom endast för ca 30% av tidpunkterna i den totala datamängden. Den stora mängden 
nollvärden detta innebar är en brusfaktor i uppträningen av en maskininlärningsproblem. Därför 
genomfördes två separata analyser, en med och en utan ÖVV-datan. Även i det senare fallet var dock 
ÖVV-datan användbar, då den användes för att verifiera den externa väderdatan. I de fall där modellen 
som använde ÖVV-datan använts, nämns detta specifikt i texten nedan. 

Syftet med integreringen av datan var att möjliggöra undersökning av samband mellan faktorer i en 
källa med faktorer i en annan källa. 

3.4 Generering av relevanta mått 
I vissa fall kunde relevanta mått utvinnas direkt ur den integrerade datan, som till exempel total 
värmeeffekt och besiktningsklass. I andra fall konstruerades mått utifrån den ursprungliga data, som 
exempelvis var fallet för väderdatan och tidsloggarna. Avsnitt 4.2 Resultat: Generering av relevanta 
mått beskriver vilka faktorer som användes för analysen, sammanlagt 286 stycken. 

Eftersom en del av faktorerna är starkt korrelerade (det vill säga varierar på liknande sätt över datum 
eller spårväxlar) går det att reducera antalet faktorer till ett mindre antal faktorer som representerar 
grupper av faktorer med liknande förklaringsvärde för rapporterade fel. Detta skedde genom att först 
beräkna samtliga faktorers parvisa korrelation (Figur 1) och därefter gruppera faktorer vars parvisa 
korrelation är minst 0.85. Slutligen valdes, som representant för gruppen, varje grupps mest centrala 
faktor, med den högsta parvisa korrelationen med de andra gruppmedlemmarna. 
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Figur 1. Parvis korrelation mellan samtliga faktorer. Ju starkare grönt, desto högre korrelation. Ju starkare rött, 
desto högre negativ korrelation. Ju ljusare, desto lägre korrelation. Diagrammet visar förekomsten av kluster av 
korrelerande faktorer. 

De rapporterade felen märktes upp med kategorier utifrån deras beskrivningar i datan. Av de 3238 
inrapporterade felen har exempelvis 1138 fel en känd koppling till väderrelaterade faktorer. 

Syftet med genereringen av mått var för identifiering av relevanta faktorer med koppling till 
rapporterade fel, utifrån uppträningen av en maskininlärningsmodell. 
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3.5 Träning av maskininlärningsmodell 
Olika maskininlärningsmodeller utvärderades i förhållande till uppgiften. Med ca en halv miljon 
datarader som vi har tillgång till genom tidsloggarna i ÖVV och 286 faktorer (features) är det rimligt att 
datamängden är tillräckligt stor för metoder som bygger på så kallad djupinlärning, som baserar sig på 
djupa neuronnät. Sådana metoder är lämpliga för prediktion, det vill säga att prediktera fel utifrån 
data. Prediktion är dock inte en del av det aktuella projektet (det ingår i ett av de arbetspaket som 
föreslogs men som inte blev en del av förstudien). Projektet handlar istället om att identifiera 
samband. För detta krävs en modell som, till skillnad från neuronnät, ger resultat som är enkla att 
tolka. 

Den maskininlärningsmetod som bedömdes ha störst potential för uppgiften att mäta de olika 
faktorernas (features i maskininlärningsliteraturen) bidrag till de fel som noterats i Ofelia är metoden 
Extra-Trees Regressor, vilket står för extremely randomized trees. Det är en variant av 
beslutsträdsträning från data, en maskininlärningsmetod för regressions- och klassificeringsproblem. 
Syftet med beslutsträd är att beskriva hur prediktordata (de genererade faktorerna, exempelvis olika 
vädermått och växlarnas karaktäristika) påverkar beslutsvariabeln (förekomsten av fel). 

Resultatet av ett beslutsträd är en serie frågor som resulterar i en klassmärkning (fel eller inte fel) 
beroende på vilka värden som används för att besvara varje fråga. En fråga skulle exempelvis kunna 
vara ”Har genomsnittstemperaturen legat mellan -10°C och 0°C under det senaste dygnet?”. 

Trädet formas genom hur och i vilken ordning en serie sådana frågor ställs, där varje fråga leder till en 
förgrening. Utifrån hur trädet förgrenar sig kan slutsatser dras om vilka faktorer som har störst 
påverkan på frågeställningen. Den fråga som utgör trädets rot är exempelvis den med störst påverkan. 
På så sätt bryts den större frågan upp i ett antal mindre frågor som tillsammans i största möjliga mån 
besvarar den större frågan (i vårt fall: fel eller inte fel). 

Det som avgör hur trädet kommer se ut är en så kallad kostnadsfunktion som anger ”kostnaden” för 
varje förgrening. Den förgrening som leder till den lägsta kostnaden är den som väljs. 
Kostnadsfunktionen är designad på ett sådant sätt att grenars homogenitet premieras, det vill säga, i 
vårt fall, där förgreningarna i största möjliga mån skiljer på fel och icke-fel. En nod i trädet är 100% 
heterogen när de två klasserna (fel och icke-fel) delas jämt, medan den är 100% homogen när all data 
hör till en och samma klass. 

Kostnadsfunktionen kan antingen basera sig på gini-index, som är ett mått på jämnheten i fördelningen 
mellan klasser, eller entropi, som används för att mäta den informationsvinst som uppnås genom en 
viss förgrening av beslutsträdet. Entropimåttet lämpar sig bättre i fall med obalanserade dataset, som 
i det aktuella fallet (många fler dagar utan fel än med fel). Det måttet valdes därför för 
kostnadsfunktionen. 

Metoden gör inga antaganden om den underliggande fördelningen av fel eller data, utan är 
konstruerad utifrån observerade data. En fördel med metoden är att den ger information om hur olika 
faktorer samverkar för att ge upphov till fel. 
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I komplexa, högdimensionella problem som vårt fall, där vi har många mer eller mindre kontinuerliga 
numeriska faktorer (bland annat de många väderbaserade måtten) lider dock beslutsträd av vissa 
problem. Att varje förgrening utifrån kostnadsfunktionen är ett optimalt beslut vid just det steget, 
innebär inte det globala beslutet, det vill säga alla beslut sammantaget, är optimalt (RUser4512, 2018). 
För djupa träd (det vill säga träd som bygger på beslut kopplat till många faktorer, som i vårt fall) är 
också risken för överanpassning (overfitting) stor (Breiman and Cutler, 2019). 

Modellen kan förbättras avsevärt genom att introducera variation i mekanismen för att generera 
beslutsträdet genom att välja förgreningar slumpvis samt att dra slutsatser utifrån en hel ensemble av 
olika träd. Ensemblemetoder lämpar sig bättre än andra metoder i fall med inkomplett och brusig data 
(Ahmad et al., 2017), vilket är fallet här till följd av saknade värden vid sammanslagning av olika 
datakällor. 

Extra-trees-algoritmen har valts för detta syfte, då den kombinerar fördelarna med beslutsträd och 
ensemblemetoder och således lämpar sig i vårt fall (se föregående stycken). Grundidén är att 
aggregatet av denna ensemble av träd är mer robust och har högre precision. 

I den här studien genererades 250 beslutsträd. 64-128 träd brukar betraktas som tillräckligt, men det 
finns ingen nackdel med att generera en större ensemble av träd, varför vi genererade 250 för att vara 
på den säkra sidan. Baserat på dessa tilldelades varje faktor en poäng utifrån dess vikt, aggregerat över 
samtliga träd, för beslutsvariabeln (förekomsten av fel). 

Varje faktorers förklaringsvärde för utfallet (förekomst av rapporterade fel) beräknas genom att iterera 
över samtliga förgreningar i samtliga träd och summera poängen för varje faktor. 

Förgreningarna i sig är också relevanta, eftersom de ger information inte bara om vilka faktorer som 
har högt förklaringsvärde, utan vilka specifika tillstånd (exempelvis ett visst temperaturintervall) som 
är viktiga. Genom att följa förgreningarna genom trädet får vi också information om vilka 
kombinationer av tillstånd som är särskilt kritiska. 

Syftet med uppträningen av en maskininlärningsmodell var att identifiera de faktorer och tillstånd med 
starkast koppling till fel och mäta kopplingens styrka. 

 

3.6 Utvärdering av maskininlärningsmodell 
Som är brukligt vid utvärdering av maskininlärningsmodeller, tränades modellen på 80% av materialet, 
medan 20% av materialet användes för utvärdering av modellen. Olika parametrar testades och den 
modell som gav bäst resultat användes. De mått som användes för att utvärdera modellen var accuracy 
(andelen fall där modellen korrekt skiljde fel från icke-fel; 95%) och recall (andel fel som var korrekt 
identifierade; 71%). 
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4 Resultat 

4.1 Resultat: Integrering av data 
Genom insamlingen, tvättningen och sammanslagningen av data genererades en integrerad databas 
med information om fel, växlar, växelvärmeskåp och väderparametrar. Figur 2 beskriver den 
sammanslagna datamängden. 

 

Figur 2. Beskrivning av de olika datakällorna och hur de kopplats samman. 

En del av denna information visade sig dock oanvändbar eller onödig. Eftersom de mått som 
beräknades (se nedan) utgick från perioder (1 dag, 7 dagar, 30 dagar, 365 dagar) innan ett fel, behövdes 
inte all väderdata för beräkningen. Data som inte behövdes eliminerade för att inte påverka 
beräkningarnas hastighet. Det bestämdes också att larmen skulle exkluderas, dels för att 90% av 
larmen kom från endast 5 styrenheter och dels för att vi inte lyckades utröna vad som orsakar larm. 

4.2 Resultat: Generering av relevanta mått 
De mått som genererades utifrån den integrerade datan är ett av projektens resultat. De mått som 
genererades beskrivs nedan. 

Tabell 1 visar komponenterna i de väderrelaterade faktorer som genererats. Faktorerna har skapats 
genom att kombinera aspekt, funktion och tidsperiod, vilket resulterat i mått för samtliga 
kombinationer.  
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Tabell 1. Komponenter av de genererade väderfaktorerna. Måtten bygger på data på timnivå, som aggregerats 
genom de listade funktionerna. 

Aspekt Funktion Tidsperiod före inträffande av 
fel 

Daggpunkt 
Luftfuktighet 
Lufttryck 
Regnmängd 
Snömängd 
Temperatur 
Vindhastighet 

Antal dagar (regn, snö) 
Längsta oavbrutna (regn, snö) 
Lägsta 
Högsta 
Genomsnitt 
Median 
Standardavvikelse 
Förändring 
Förändringstakt 

1 dag 
7 dagar 
30 dagar 
365 dagar 

 

 

Faktorer kopplade till växel: 

• Spår huvud/sido: nhsp, ahsp, ssp 
• Inspektionsklass: B1, B2, B3, B4 
• Årlig trafik 
• Total trafik 
• Värmeeffekt (kW) totalt 
• Växelns ålder 
• Växeltyp, nivå 1: EV, EVR, DKV, 3V 
• Växeltyp, nivå 2: EV-60E, EVR-UIC60, osv 
• Växeltyp, nivå 3: EVR-60E-760-1:15, osv 
• Växelns kurvatur: min, max, delta 

4.3 Resultat: Mätning av faktorers förklaringsvärde för rapporterade fel 
Faktorernas förklaringsvärde för rapporterade fel som enligt Ofelia har en väderanknytning fördelar 
sig över faktorerna enligt Figur 3. 
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Figur 3. Varje faktor motsvarar en stapel, sorterade i fallande ordning efter höjd (där höjd motsvarar 
förklaringsvärde). Ett fåtal fel har ett relativt stort förklaringsvärde, men många fel har ett visst förklaringsvärde. 

 

De grupperade faktorerna (med tolkning av grupperna och påverkansriktning angiven) med störst 
förklaringsvärde för dessa fel finns listade i Tabell 2.  

Tabell 2. Grupperade faktorer med påverkansriktning och förklaringsvärde i förhållande till 
väderrelaterade fel. Notera att vissa av faktorerna, som 3, 4 och 6, är mycket starkt kopplade (se avsnitt 
3.4 Generering av relevanta mått för en diskussion om hur kopplingar hanterats). 

Rank Faktor Påverkansriktning Förklaringsvärde 

1 Lågt temperaturintervall (7 dagar) Positiv 0.084 

2 Hög snömängd (30 dagar) Positiv 0.075 

3 Spårtyp nhsp Positiv 0.046 

4 Besiktningsklass B1 Negativ 0.036 

5 Hög värmeeffekt Positiv 0.035 

6 Besiktningsklass B4 Positiv 0.027 

7 Trafikmängd Positiv 0.024 

8 Låg daggpunktsintervall (30 dagar) Positiv 0.024 

9 Låg daggpunktsintervall (7 dagar) Positiv 0.024 

10 Växeltyp EVR Positiv 0.020 
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4.4 Resultat: Mätning av faktorers förklaringsvärde för merförseningar 
På samma sätt som en modell tränades för att undersöka faktorernas förklaringsvärde för 
rapporterade fel, tränades även en modell för att undersöka faktorernas förklaringsvärde av 
merförseningar. Det visade sig att modellen presterade ytterst dåligt, med avvikelse mot de faktiska 
merförseningarna på 90 minuter i genomsnitt. 

4.5 Resultat: Mätning av hur olika tillstånd samverkar 
Modellen som tränades gav upphov till ett beslutsträd, där förgreningarna anger brytpunkter med 
förklaringsvärde för olika utfall. Beslutsträdet, som har 16 nivåer (en liten del av det är synligt i Figur 
4) representerar en graf som fångar riktning och riktningens styrka mellan olika tillstånd. 

 

Figur 4. Olika tillstånd och dess kopplingar i form av ett beslutsträd. Blått representerar klassen ”fel” medan rött 
representerar klassen ”inga fel”. Färgskalan återspeglar entropin. Ju blåare, desto mer entydigt leder en 
uppsättning tillstånd till fel. 

4.6 Resultat: Framtagning av metod som kan anpassas för användning för 
riskbedömning utifrån givet tillstånd 

För ett visst kombinerat tillstånd (en viss växeltyp, besiktningsklass, genomsnittstemperatur under 
senaste dygnet, osv) kan man följa förgreningarna i modellen för att utröna i vilken utsträckning det 
kombinerade tillståndet tenderar att hänga samman med fel. 
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5 Diskussioner 

5.1 Diskussion avseende resultat: Integrering av data 
För att kunna genomföra sambandsanalyser som innefattar parametrar ur olika datakällor, krävs en 
integrering av de olika datakällorna. En sådan integrering har genomförts i projektet och är ett av 
projektets resultat. Ett särskilt värde som projektet bidragit med är att koppla ihop extern väderdata 
med olika typer av anläggningsdata, eftersom detta tillför information (som luftfuktighet, 
vindhastighet, daggpunkt, osv) som tidigare inte analyserats i dessa sammanhang. 

Detta resultat är kopplat till projektleverabeln En integrerad databas som kombinerats från en rad 
källor för analys. 

5.2 Diskussion avseende resultat: Generering av relevanta mått 
För att kunna mäta samband utifrån den integrerade datan har projektet förädlat denna genom att 
generera ett antal mått med relevans för frågeställningen. Resultatet skapar värde genom att göra 
data tillgänglig som kan användas även i andra analyser med koppling till väder- och spårväxelfaktorer. 

Detta resultat ingår i projektleverabeln En integrerad databas som kombinerats från en rad källor för 
analys. 

5.3 Diskussion avseende resultat: Mätning av faktorers förklaringsvärde 
för rapporterade fel 

Mätningen av faktorernas förklaringsvärde för rapporterade fel gav upphov till observationer som 
beskrivs och diskuteras nedan. Observationerna relaterar till projektresultatet mätning av 
effektsamband kopplat till växelvärme på Malmbanan. Notera att diskussionerna nedan grundar sig på 
de icke-grupperade faktorerna för finaste möjliga granularitet.  

5.3.1 Observation: Tillstånd behöver beskrivas som kombinationer av samverkande 
parametrar 

Figur 3 visar att medan vissa faktorer har ett större förklaringsvärde än andra, påverkar en hel rad 
faktorer utfallet (det vill säga förekomsten av fel). Detta innebär att enkla förklaringsmodeller, 
exempelvis att försöka identifiera de enskilda faktorer som har störst påverkan, inte fångar 
fenomenets komplexitet. Slutsatsen av detta är att ett effektivt underhållsprogram behöver använda 
kombinationer av samverkande parametrar för att beskriva tillstånd och bedöma risk och sårbarheter. 
Ett enskilt tillstånd, som att temperaturen legat under en viss gräns under en viss tid, kan vara harmlöst 
ända tills vissa andra tillstånd infaller och ett kombinerat tillstånd skapar problem. 

Notera att beskrivningen i Figur 3 (till skillnad från de grupperade faktorerna) inte gör anspråk på att 
fånga underliggande faktorer, vilket innebär att förklaringsvärdet i en faktor även kan ingå i en annan. 
Detta påverkar dock inte slutsatsen, eftersom det är känt att många av faktorerna är oberoende av 
varandra. 
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5.3.2 Observation: Låg elförbrukning har högst förklaringsvärde bland faktorerna 

genererade utifrån sensordata i växelvärmeskåpen 
Baserat på den modell som tränades med ÖVV-datan integrerad i den totala datamängden, 
undersöktes de ÖVV-relaterade faktorernas förklaringsvärde. De faktorer som har störst 
förklaringsvärde bland ÖVV-faktorerna är lägsta uppmätta temperatur under de senaste 7 dagarna 
(rank 1, i linje med temperaturens vikt i den externa väderdatan, se avsnitt 5.3.4), låg elförbrukning de 
senaste 7 dagarna (rank 2) och lägsta elförbrukning den senaste dagen (10). Antalet snösekunder den 
senaste månaden har rank 8, vilket i stora drag överensstämmer med den faktorns vikt bland måtten i 
den externa väderdatan, även om den hamnar något längre ner bland ÖVV-faktorerna. Skillnaden 
mellan de två måtten är att den externa väderdatan fångar snömängden på platsen, medan antalet 
snösekunder i ÖVV-datan mäter tiden som snö har landat på sensorn. 

En tolkning av vikten av låg elförbrukning är att dessa extremvärden indikerar att ett värmeelement 
gått sönder eller att strömförsörjningen inte fungerat som den ska och att detta i sin tur resulterat i de 
felrapporter i Ofelia som modellen försöker förklara. 

En jämförelse mellan ÖVV-faktorernas förklaringsvärde för olika typer av fel enligt hur de rapporterats 
i Ofelia (väderrelaterat, ej väderrelatrat samt ej definierbart; se avsnitt 5.3.8) visar att elförbrukning 
har störst förklaringsvärde för väderrelaterade fel, vilket är rimligt med tanke på värmeelementens 
funktion. 

5.3.3 Observation: Faktorer kopplade till spårväxlarna viktiga 
Bland faktorerna med störst förklaringsvärde för rapporterade fel är faktorer kopplade till spårväxlarna 
viktiga, trots att felen har rapporterats ha väderkoppling. Väderfaktorerna har alltså störst påverkan 
på vissa typer av spårväxlar. 

De faktorer som har störst förklaringsvärde är spårtyp nhsp (rank 1), inspektionsklass B4 (rank 2) årlig 
och total trafikmängd (rank 3 respektive 4) samt total värmeeffekt (rank 6). Förklaringsvärdet i dessa 
faktorer sammanfaller delvis. 

Betydligt längre ner på listan finns faktorer som ålder (rank 27), kanske därför att komponenter 
regelbundet successivt bytts ut, vilket reducerar faktorns förklaringsvärde. Ytterligare en bit ner finns 
växelgeneration EV (rank 33). Långt ner på listan finns de flesta specifika växeltyperna, med litet eller 
inget förklaringsvärde. 

5.3.4 Observation: Faktorer kopplade till väder viktiga men komplexa 
De väderrelaterade faktorerna ger en komplex bild. Om man bryter ut den väderrelaterade faktor av 
varje slag som har störst förklaringsvärde för väderrelaterade fel, placerar de sig längs en 
förklaringsvärdeaxel enligt Figur 5. Snömängd (antal snöiga dagar under de 7 föregående dagarna; rank 
5) och temperatur (lägsta temperatur under de 7 föregående dagarna samt genomsnittstemperaturen 
under de 30 föregående dagar; rank 7 respektive 8) är de vädertyper som har störst förklaringsvärde. 
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Figur 5. Vädertyper enligt förklaringsvärde för faktor med störst förklaringsvärde för väderrelaterade fel. 

Det är intressant att notera att daggpunkt (median och minsta; rank 18 respektive 19) är vädertypen 
med det tredje största förklaringsvärdet. Daggpunkten är den temperatur då den relativa 
luftfuktigheten är 100%. Under denna punkt kondenserar vattenångan och formar vatten. 
Daggpunkten (som under noll-strecket kallas frostpunkten) är avgörande för när och hur frost formas. 
Det är detta som ger daggpunkten (eller frostpunkten) dess relativt stora förklaringsvärde. Daggpunkt 
varierar kraftigt mellan årstider. Den har studien har inte undersökt säsongsvariationer. 

Vind och luftfuktighet har ett visst, men relativt lågt, förklaringsvärde för väderrelaterade fel. Minst 
förklaringsvärde har lufttryck och regn. 

5.3.5 Observation: Två logiker: ackumulativa kontra momentana effekter 
Även om regn och fuktighet har relativt låga förklaringsvärden för väderrelaterade fel, belyser de en 
tydlig skillnad som framträder ur materialet: mellan kraftiga effekter som utspelar sig över en kort 
tidsperiod och ackumulativa effekter som byggs upp under en lång tidsperiod. 

I fallet med regn är det tydligt i Figur 6 att det som har störts förklaringsvärde är regnmängd över längre 
tidsperioder: hur mycket det regnat det senaste året har ett starkare förklaringsvärde än regnmängden 
den senaste månaden, veckan eller dagen. Hur mycket eller lite det regnat dygnet innan ett fel uppstod 
har i stort sett inget förklaringsvärde alls, liksom (som förväntat) lägsta uppmätta regnmängd oavsett 
tidsperiod. Slutsatsen är att effekten av regn är ackumulativ: stora mängder regn under lång tid kan 
orsaka problem i spårväxlarna. 

En möjlig tolkning av resultaten är att platser som har mycket regn också tenderar att ha mycket snö, 
så att den ackumulativa regnmängden under ett år i själva verket är en indikation på graden av allmän 
”väderutsatthet”. 

 

Figur 6. Förklaringsvärde för olika regnrelaterade faktorer för väderrelaterade fel. ”D1” står för senaste dagen 
innan fel, ”D7” för senaste sju dagarna innan fel, osv. 

Genomsnittlig luftfuktighet uppvisar samma mönster: effekten är ackumulativ och byggs upp under 
lång tid. Växlar på platser där den genomsnittliga luftfuktigheten varit stor under året har en större 
tendens att råka ut för problem. När det gäller extremvärdenas (högst och lägst uppmätta) 
förklaringskraft har det senaste dygnet störst påverkan. Med andra ord tenderar avvikande 
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extremvärden att ställa orsaka problem på kort sikt, medan avvikande genomsnittsvärden ställer till 
det på lång sikt. 

 

Figur 7. Förklaringsvärde för olika luftfuktighetsrelaterade faktorer för väderrelaterade fel. ”D1” står för senaste 
dagen innan fel, ”D7” för senaste sju dagarna innan fel, osv. 

 

Ett annat exempel på en kortsiktig effekt är snömängd, där antalet snöiga dagar de föregående 7 
dagarna har större förklaringskraft än föregående 30 eller 365 dagar. Alltså: snö orsakar störst problem 
om det kommer mycket under en kort tidsperiod. 

Även i fallet med vind är det korttidsvärdena som har störst förklaringskraft: vindhastigheterna som 
mätts upp senaste dagen tycks vara viktigare än om vinden legat på under en längre tidsperiod. 

5.3.6 Observation: Förändring och förändringstakt har lägre förklaringsvärden 
Även om de exakta andelarna varierar, tenderar genomsnittliga värden och extremvärden (högsta och 
lägsta) ha större förklaringsvärde än förändring och förändringstakt. Detta illustreras med 
temperaturrelaterade faktorer i Figur 8, där förändring och förändringstakt endast har drygt halva 
förklaringsvärdet för väderrelaterade fel jämfört med genomsnittsvärdet, som ligger högst. 
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Figur 8. Genomsnittliga förklaringsvärden av olika funktioner av temperatur för väderrelaterade fel indexerat 
mot det den temperaturrelaterade faktor som har störst förklaringsvärde. 

5.3.7 Observation: Väderförhållanden påverkar även ”ej väderrelaterade” fel 
En jämförelse mellan olika faktorers förklaringsvärde för väderrelaterade respektive ej väderrelaterade 
fel, enligt uppmärkt felorsak i Ofelia, visar vid första anblick vad som kan förväntas: att växelrelaterade 
faktorer (växeltyp, besiktningsklass, osv) är mer utmärkande för ej väderrelaterade fel medan 
väderrelaterade faktorer, i synnerhet snö och temperatur, är utmärkande för väderrelaterade faktorer. 

Figur 9 visar dock, efter borttagning av faktorer som inte är väderrelaterade, att mer långvariga 
väderfaktorer har ett förklaringsvärde även för ”ej väderrelaterade” fel. Det är i synnerhet 
årsgenomsnitt som återfinns i vänsterkanten av de mellersta faktorerna i diagrammet. 
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Figur 9. Faktorers förklaringsvärde för väderrelaterade respektive ”ej väderrelaterade” fel. 

Slutsatsen förstärks när man specifikt undersöker fel märkta med ”Ej möjligt att definiera”. Visserligen 
domineras listan med de viktigaste faktorerna av växelrelaterade faktorer, men antal snödagar 
respektive lägsta temperatur under veckan som föregick felet rankas som den näst respektive tredje 
viktigaste faktorn. 

5.3.8 Observation: Modellen bidrar till att göra svårdefinierade fel definierbara 
Figur 10 visar de mest utmärkande faktorerna för tre typer av fel – ”väderrelaterade”, ”ej 
väderrelaterade” samt ”ej definierbara” enligt Ofelia – och i vilken grad de överlappar. 
Besiktningsklass, värmeeffekt, total trafik samt spårtyp är viktiga för samtliga typer av fel. 
Väderrelaterade fel utmärks av faktorer relaterade till daggpunkt och temperatur; ”ej väderrelaterade” 
fel av vissa växeltyper (i synnerhet EV) och växelns ålder; ”ej definierbara” fel av vissa växeltyper (i 
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synnerhet EVR) men även temperatur och snö. Om det finns någon signifikans i att just EVR-växlar 
utmärker fel som är svårdefinierade behöver bedömas av experter.  

 

 

Figur 10. Mest utmärkande faktorer för tre typer av fel och i vilken grad de överlappar (i bemärkelsen att de 
förekommer bland de 10 viktigaste faktorerna i båda eller alla tre fallen). 

5.4 Diskussion avseende resultat: Mätning av faktorers förklaringsvärde 
för merförseningar 

På samma sätt som en modell tränades för att undersöka faktorernas förklaringsvärde för 
rapporterade fel, tränades även en modell för att undersöka faktorernas förklaringsvärde av 
merförseningar. Det visade sig dock att modellen presterade ytterst dåligt, med avvikelse mot de 
faktiska merförseningarna på 90 minuter i genomsnitt. För att nå högre precision med avseende på 
kontinuerliga variabler som försening, krävs mycket mer data än i fallet med rapporterade fel, som 
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endast har två klasser (fel och inte fel). 99.9% av datan är ”icke-fel” och histogrammet av förseningar 
till följd av fel har ett mycket brett spann – från ingen merförsening till 4400 minuter. 

5.5 Diskussion avseende resultat: Mätning av hur olika tillstånd samverkar 
Genom beslutsträdet (se Figur 4) kan vi följa olika förgreningar för att undersöka hur olika tillstånd 
samverkar och hur dessa kombinationer kan bli särskilt kritiska. Eftersom blått representerar klassen 
”fel” och färgskalan avspeglar entropi, det vill säga graden av entydighet, kan vi följa förgreningarna 
mot successivt mörkare blå rutor ju djupare ner i trädet vi kommer för att spåra kombinerade tillstånd 
som tenderat att leda till fel. 

Genom att följa en grenarna kan man exempelvis konstatera att en redan kritisk kombination av 
temperatur, daggpunkt och andra väderfaktorer tycks förstärkas av vissa växeltyper. I andra fall tycks 
specifika växeltyper förhindra fel under särskilda tillstånd, som hög kurvatur. 

Beslutsträdet kan ses som en graf över effektsambands riktning och styrka. Trädet är för komplext för 
att ge snabba entydiga insikter, men ger underlag för tillståndsbaserat underhåll. Med hjälp av 
trädlogiken kan man exempelvis testa olika scenarier och identifiera känsliga punkter och tillstånd. 

5.6 Diskussion avseende resultat: Framtagning av metod som kan anpassas 
för användning för riskbedömning utifrån givet tillstånd 

Samtliga faktorer som använts i den här studien kan mätas för en given tidpunkt och plats, exempelvis 
just nu för en viss spårväxel. Med dessa mätvärden kan man följa förgreningarna i beslutsträdet för att 
ta reda på i vilken mån just detta tillstånd tenderar att leda till fel. 

Utifrån detta är det möjligt att: 

• Undersöka vilken växel som utifrån nuvarande tillstånd lider störst risk för fel 
• Få en fingervisning om hur kritiskt det nuvarande tillståndet är för en given spårväxel 
• Ta fram scenarier utifrån möjliga svängningar i de olika faktorernas värden 

Samtliga dessa möjligheter är i linje med projektets effektmål. Vid implementering kan det innebära 
ett steg mot ökad proaktivitet och ett mer tillståndsbaserat underhållsprogram. 
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6 Sammanfattning 
Projektet har undersökt användning av AI-baserade metoder för analys av effektsamband kopplat till 
växelvärme, väderfaktorer samt data som samlas in av sensorer i växelvärmeskåp på Malmbanan. 
Detta har skett genom att samla in, integrera och förädla information från olika interna och externa 
datakällor. Utifrån denna data har mått på olika relevanta faktorer utvecklats och dessa har använts 
för att träna en maskininlärningsmodell för mätning av olika faktorers förklaringsvärde för olika typer 
av fel. 

Resultatet är dels en datakälla för vidare analys, dels en sammanställning av de identifierade 
effektsambanden. Utöver detta har den modell som utvecklats visat potential för identifiering av 
sårbara spårväxlar, tidiga varningar och riskplanering utifrån olika scenarier.  
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7 Förslag på fortsatt arbete 
I linje med projektets övergripande effektmål föreslås följande fortsatta aktiviteter: 

1. Identifiera särskilt sårbara platser och riskabla scenarier. 
2. Utgå från resultaten i det aktuella projektet för att dynamiskt bevaka risk och varna då kritiska 

tillstånd uppnås, med stor risk för fel på vissa platser. 
3. Expandera datasetet till data från hela landets järnvägsnät, inte enbart Malmbanan, och 

undersök faktorer som påverkar fel över hela landet. 
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Akronymer 

AI Artificiell intelligence 

BIS Baninformation; Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om 
banrelaterade anläggningar och händelser 

FMECA Failure Mode, Effects & Criticality Analysis; Haverimekanismer, effekter och kritisk analys 

LTU Luleå Tekiska Högskola 

RCM Reliability Centered Maintenance; funktionssäkerhetsinriktat underhåll 

SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

ÖVV Övervakning av växelvärme; Trafikverkets system för övervakning och styrning av 
växelvärmen 
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Övergripande sammanfattning 
Ett av ePilot:s, sedan starten 2013, fokusområden har varit etablera och tillhandahålla en molnbaserad 
plattform för informationslogistik bestående av distribuerade komponenter för lagring i form av t ex 
Storages, Blobs, Files, Hadoops, Sql, NoSql och Data Lakes samt beräkningstjänster såsom webapps, 
app services, och VM-machines och managementtjänster som t ex Active Directory, som kan användas 
för bl a analys av anläggningens tillstånd, såväl infrastruktur som rullande materiell. Förändringar i 
såväl teknik som verksamhet har medfört att den existerande plattformen behöver anpassas och 
moderniseras för att tillgodose intressenterna behov. 

Projektets syfte har varit att modernisera, komplettera och tydliggöra ePilots plattform för 
informationslogistik. Vidare har målet med projektet varit att utöka, anpassa och beskriva ePilots 
existerande plattform för informationslogistik. 

Projekt har uppnått samtliga mål i enighet med projektplan. Det kan fastställas att den digitala 
infrastruktur som utvecklats, utformats och tillhandahållits inom detta delprojekt har varit en 
nödvändig nyckelfaktor för genomförandet av flertalet av ePilot:s delprojekt. 

Projektet har även identifierat förslag på fortsatta aktiviteter som syftar att möjliggöra avancerade 
analyser genom användning av artificiell intelligens.  

Arbetet har utöver utformning av den tekniska plattformen resulterat i två andra viktiga och 
grundläggande produkter: 1) definitioner och riktlinjer för hantering av data och information - som 
skapar förutsättningarna för samsyn och gemensamförståelse kring anläggningsförvaltning och digitala 
anläggningsobjekt; och 2) en mall för begäran av datatillgång - som kan användas som ett redskap 
inom anläggningsförvaltning av digitala anläggningstillgångar. 
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1 Tillkännagivande 
Projeket vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 
detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Veronica Jägare (LTU) 
• Bengt Jonsson (E365) 
• Miguel Castano (LTU) 
• Peter Söderholm (TRV) 
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2 Inledning 
Detta dokument beskriver delprojektet uppnådda resultat. Dessa resultat har använts av ett stort antal 
andra projekt inom ePilot.  

2.1 Bakgrund 
Ett av ePilot:s, sedan starten 2013, fokusområden har varit etablera och tillhandahålla en molnbaserad 
plattform för informationslogistik som kan användas för bl a analys av anläggningens tillstånd, såväl 
infrastruktur som rullande materiell. Förändringar i såväl teknik som verksamhet har medfört att den 
existerande plattformen behöver anpassas och moderniseras för att tillgodose intressenterna behov. 

Projektets syfte har varit att modernisera, komplettera och tydliggöra ePilots plattform för 
informationslogistik. Plattformen består bl a av distribuerade komponenter för lagring i form av t ex 
Storages, Blobs, Files, Hadoops, Sql, NoSql och Data Lakes samt beräkningstjänster såsom webapps, 
app services, och VM-machines och managementtjänster som t ex Active Directory, som kan användas 
för bl a analys av anläggningens tillstånd, såväl infrastruktur som rullande materiell. Vidare har målet 
med projektet varit att utöka, anpassa och beskriva ePilots existerande plattform för 
informationslogistik. 

2.2 Mål 
Projektets syfte har varit att modernisera, komplettera och tydliggöra ePilots plattform för 
informationslogistik. Vidare har målet med projektet varit att utöka, anpassa och beskriva ePilots 
existerande plattform för informationslogistik. 

Projektets förväntade och uppnådda värden har varit: 

Förväntat värde Uppnått värde 

Ökad kostnadseffektivitet inom drift och 
underhåll för både infrastruktur och 
rullande materiell genom mer 
tillståndsbaserat underhåll 

Projektet anses har uppnått detta genom att etablera 
en digital infrastruktur som kan nyttjas av ePilots 
intressenter för effektivare tillståndsbedömning av 
hela järnvägssystemet. 

Minskade underhållskostnader relaterade 
till såväl infrastruktur som rullande 
materiell genom mer tillståndsbaserat 
underhåll 

Projektet anses har uppnått detta genom att etablera 
en digital plattform för effektivering av 
underhållsprocessen som i sin tur bidrar till 
kostnadsoptimering då delprojektets resultat kunnat 
användas i andra delprojekt ePilot. 

Förbättrad tillförlitlighet genom bättre 
funktionssäkerhet, underhållsmässighet 
och underhållssäkerhet 

Projektet anses har uppnått detta genom att ökade 
digitalisering i drift- och underhållsprocesserna för 
järnvägssystemet. 
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Ökad tillgänglighet och robusthet genom 
minskade störningar, färre akuta fel samt 
effektivare felavhjälpning 

Projektet anses har uppnått detta genom att etablera 
en digital infrastruktur som kan nyttjas för avancerade 
analyser såsom diagnostik och prognostik. 

Ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet 
och robusthet samt förbättrad tillgänglighet 

Projektet anses har uppnått detta genom att ökad 
nyttjade digital teknologi som möjliggör effektivare 
tillståndsbedömning och prediktioner av estimerade 
tillstånd av hela järnvägssystemet. 
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3 Metod 
För genomförande av projektet aktiviteter har följande metoder använts: 

Intervjuer – under arbete har ett flertal intervjuer med tekniska experter inom mjukvaruutveckling och 
molntjänster för att del av deras erfarenheter. Dessa intervjuer har fokuserat på tekniska aspekter.  

Experiment och fälttest – under arbetet har ett stort antal experiment genomförts avseende olika 
delar av plattformen. Experimenten har varit inriktade mot olika typer av services/komponenter som 
utvecklats för olika ändamål, t ex datainsamling, datalagring, databearbetning och visualisering.  

Observationer – under arbete har passiva och aktiva observationer genomförts för att skapa bättre 
förståelse av mjukvaruutveckling i molnmiljö. Observationerna har varit inriktade på processen av 
kring mjukvaruutveckling. 

Litteraturstudier – I arbetet har en omfattande literturstudie genomförts inom bl a områdena 
behovsanalys, kravhantering, konfigurationshantering, distribuerade mjukvaruutveckling och 
molntjänstarkitektur. 
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4 Resultat 
 

Aktivitet/Arbetspaket Kommentarer 

Molnbaserad teknisk plattform för 
mottagning, filtrering, kvalitetssäkring, och 
lagring 

För utveckling av denna plattform har projektet 
använt Microsoft Azure. 

Webbaserad portal för visualisering av 
lagrade dataserier 

För utveckling av denna portal har projektet använt 
ett antal olika utvecklingsverktyg, såsom C#, 
Javascript, XML, json, html etc. 

Grundläggande analystjänster för t ex 
tidsserieanalys av dataserier  

För utveckling av denna portal har projektet använt 
ett antal olika utvecklingsverktyg, såsom matlab, R, 
Power BI, C# etc. 

Dataleveranstjänster – för import och export 
av dataserier (10) 

För utveckling av denna portal har projektet använt 
ett antal olika utvecklingsverktyg, såsom C#, 
Javascript, XML, json, csv etc. 

Vidare har komponenter för distribuerade för 
lagring baserats på t ex Storages, Blobs, Files, 
Hadoops, Sql, NoSql och Data Lakes. 

Processbeskrivning – för nyttjande av data 
och analystjänster från den tekniska 
plattformen 

Detta finns beskrivet i projektrapport eP219 Juridik 
för datadelning samt kapitel 9. 

Regelverksbeskrivning – angående nyttjande 
av data 

Detta finns beskrivet i projektrapport eP219 Juridik 
för datadelning samt i kapitel 8.  

Innehållsbeskrivning – vilken data 
plattformen innehåller 

Detta har levererats till olika intressenter i form av 
tryckt material och presentationer. Dessa material 
finns på ePilot:s hemsida (www.epilot.se). 

 

Utöver den tekniska plattformen har arbetet visat på att det finns ett stort behov av att utforma 
regelverk avseende datadelning. Detta regelverk ska kunna användas för att bland annat beskriva 
behov, användningsområde, distributionssätt, vidaredistribution mm. 
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5 Diskussioner 
Det är viktigt att uppmärksamma att detta projekt har byggt på resultat från tidigare ePilot-projekt, 
särskilt eP028 och eP042, som har satt grunden för att vi ett lyckat projektgenomförande. 

Detta har visat att molntjänster utgör en viktig del av tekniska plattformen vid digitaliseringen av 
järnväg. Ett skäl till detta är det existerande utbud av existerande semi-fabricerade tjänster (service) i 
form av Software-as-a-Service (Saas), Platform-as-a-Service (PaaS) och Infrastructure-as-a-
Service(IaaS). Detta möjliggöra bland annat stor flexibilitet och skalbarhet vid mjukvaruutveckling samt 
möjliggör att nya teknologier kan på ett agilt sätt testas och utvärderas. En annan fördel med med 
dessa plattformar är säkerheten då dessa oftast är välintegrerade i de tjänster som erbjuds samt att 
säkerhetsmekanismerna är integrerade i mjukvaruutvecklingsprocessen. En utmaning med 
molntjänster är dock att för att kunna få full effekt av fördelarna med molnet behövs ny kompetens. 
Övergång till molnarkitektur fordrar i de flesta fall en översyn och omarbetning av den existerande 
miljön. 

I detta arbete har ny arkitektur har designats, skapats och testats vid utformningen av plattformen. 
Arkitekturen har varit begränsad till de tjänster som har efterfrågats inom ramen för ePilot. För att 
genomföra en bredare utvärdering av molnmiljöer behöver ytterligare arbete som bygger som ett 
bredare och mer omfattande användningsfall utföras. 

Erfarenhet visar på att genomförande av digitaliseringsprojekt inom komplexa domäner som järnväg, 
ska bygga på agila och evolutionära metoder för att lyckas. Vidare kan det konstateras att 
samverkansplattformar såsom ePilot är en extremt värdefull källa för att bedriva digitaliseringsprojekt 
som detta, då plattformen förser projekten med ovärderlig domänkunskap som reflekterar 
branschbehoven. 
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6 Sammanfattning 
Ett av ePilot:s, sedan starten 2013, fokusområden har varit etablera och tillhandahålla en molnbaserad 
plattform för informationslogistik bestående av distribuerade komponenter för lagring i form av t ex 
Storages, Blobs, Files, Hadoops, Sql, NoSql och Data Lakes samt beräkningstjänster såsom webapps, 
app services, och VM-machines och managementtjänster som t ex Active Directory, som kan användas 
för bl a analys av anläggningens tillstånd, såväl infrastruktur som rullande materiell. Förändringar i 
såväl teknik som verksamhet har medfört att den existerande plattformen behöver anpassas och 
moderniseras för att tillgodose intressenterna behov. 

Projektets syfte har varit att modernisera, komplettera och tydliggöra ePilots plattform för 
informationslogistik. Vidare har målet med projektet varit att utöka, anpassa och beskriva ePilots 
existerande plattform för informationslogistik. 

Projekt har uppnått samtliga mål i enighet med projektplan. Då detta projekt är att betrakta som ett 
infrastrukturprojekt är kvantifiering av de uppnådda effekterna ska göras indirekt genom att ta del av 
de andra delprojektresultaten i ePilot. Men det kan dock fastställas att den digitala infrastruktur som 
utvecklats, utformats och tillhandahållits inom detta delprojekt har varit en nödvändig nyckelfaktor för 
genomförandet av flertalet av ePilot:s delprojekt.  

Projektet har även identifierat förslag på fortsatta aktiviteter som syftar att möjliggöra avancerade 
analyser genom användning av artificiell intelligens. 

Resultat från detta arbete har visat på att det finns tre viktiga aspekter som behöver beaktas vid 
utvecklingen av molntjänster. Dessa aspekter kan sammanfattas enligt följande: 

• Arkitektur – detta adresserar systemets ingående komponenter och deras samband samt 
integration av dessa komponenter. 

• Infrastruktur – detta adresserar systemets underliggande strukturer på vilka de komponenter 
som definierats och designats enligt arkitekturen ska exekveras. 

• Innehåll – detta adresserar de innehåll (dvs. data och algoritmer) som utgör komponenterna i 
arkitekturen och som exekveras på infrastrukturen 

Vidare har projektet visat på att en av utmaningarna i sammanhanget som kan hindra den tekniska 
utvecklingen och implementationen är regelverket kring ägande och nyttjande av innehåll (data och 
algoritmer). För detta ändamål har projektet utformat en mall som kan användas vid utformning av 
överenskommelser vid datadelning, se avsnittet Resultat. 

Sammanfattningsvis betraktas projektet som ett väl genomfört och lyckat som har byggt på resultat 
från tidigare ePilot projekt, och skapat förutsättningar för vidare utveckling för att tillgodose framtida 
behov. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Vi föreslår följande utveckling för projektet. 

 

• Anslutning av fler detektorer till plattformen för att möjliggöra avancerade analyser av 
rullande materiell, med hjälp av AI 

• Anslutning av fler on-board-datorer (dvs. fordonsdatorer) till plattformen för att möjliggöra 
avancerade analyser av infrastruktur och rullande materiell, med hjälp av AI 
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8 eMaintenance LAB – Definitioner och riktlinjer för hantering av data 

och information 

8.1 Definitioner 
Term Definition Anmärkning 

Cyber Asset (digital 
anläggningstillgång) 

I vår definition syftar Cyber Asset till digitala 
anläggningstillgång. 

Cyber Asset ska betraktas som del av en 
verksamhets anläggningar. 

Exempel på detta är 
data och information. 

Physical Asset (fysiska 
anläggningstillgång) 

I vår definition syftar Physical Asset till fysiska 
anläggningstillgång. 

Physical Asset betraktas normalt som 
huvuddelen av en verksamhets anläggningar. 

Exempel på detta är 
hjul, räl, spårväxel 
etc. 

Data Med Data i detta sammanhang avses 
obearbetat innehåll mellan två 
bearbetningspunkter. Data genereras av en 
dataleverantör (som t ex en sensor) 

Data är att betrakta 
som en 
anläggningstillgång 
(Cyber Asset). 

Bearbetningspunkt Med Bearbetningspunkt avses en s.k. steg inom 
vilken förädling av data sker, t ex omvandla 
analoga signaler till digitala, filtrera, 
kvalitetssäkra, extrahera, transformera, 
analysera och visualisera Förädlingsprocess 
kan bestå av flera bearbetningspunkter. 

Vid bearbetning kan 
olika algoritmer 
nyttjas. 

Algoritm Med Algoritm i detta sammanhang avses en 
serie med instruktioner avsedda för maskinell 
bearbetning av data. 

Algoritmer oftast 
representeras i form 
av mjukvara 
(software) och APP:ar 
(APPlications) 

eMaintenance Med eMaintenance avses det område inom 
underhållsteknik som syftar till att 
tillhandahålla beslutsstöd för drift och 
underhåll, genom tillämpning av avancerad 
informationsteknologi (IT) 

 

Information Med Information i detta sammanhang avses 
bearbetat innehåll (data). Det vill säga resultat 
från en s.k. bearbetningspunkt/-process.  

Information är att 
betrakta som en 
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Viktigt att poängtera att information (dvs. 
output) från en bearbetningspunkt kan 
betraktas som data (dvs. input) till en annan 
bearbetningspunkt. 

anläggningstillgång 
(Cyber Asset). 

 

Anläggning (Asset) An asset is an item, thing or entity that has 
potential or actual value to an organization. 
The value will vary between different 
organisations and their stakeholders, and can 
be tangible or intangible, financial or non-
financial. (ISO 55000) 

En tillgång är en 
artikel, sak eller enhet 
som har potential 
eller faktiskt värde för 
en organisation. 
Värdet kommer att 
variera mellan olika 
organisationer och 
deras intressenter, 
och kan vara 
påtagliga eller 
immateriella, 
finansiella eller icke-
finansiella. 

Tillgångsförvaltning 
(Asset Management) 

Asset management involves the balancing of 
costs, opportunities and risks against the 
desired performance of assets, to achieve the 
organizational objectives. The balancing might 
need to be considered over different 
timeframes. 

Asset management enables an organization to 
examine the need for, and performance of, 
assets and asset systems at different levels. 
Additionally, it enables the application of 
analytical approaches towards managing an 
asset over the different stages of its lifecycle. 
(ISO 55000) 

Tillgångsförvaltning 
innebär balansering 
av kostnader, 
möjligheter och risker 
mot önskad 
prestation av 
tillgångar, för att 
uppnå de 
organisatoriska 
målen. Balanseringen 
kan behöva 
övervägas under olika 
tidsramar. 

Tillgångsägare (Cyber 
Asset and Physical Asset) 

Med Tillgångsägare avses den 
organisation/part som har beslutanderätt över 
förvaltningen av en tillgång under hela dess 
livscykel. 

Detta gäller såväl 
digitala 
anläggningstillgångar 
som fysiska 
anläggningstillgångar. 

Tillgångsnyttjare (Cyber 
Asset and Physical Asset) 

Med Tillgångsnyttjare avses den 
organisation/part som har nyttjanderätt till av 

Detta gäller såväl 
digitala 
anläggningstillgångar 
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en tillgång (cyber eller physical) under hela 
avtalad period och överenskomna villkor. 

som fysiska 
anläggningstillgångar. 

 

8.2 Generella regler och förhållningssätt för cyberasset 
I detta avsnitt föreslår några grundläggande förhållningssätt som kan nyttjas vid bl a avtalsskrivande.  

 En digital tillgång (Cyber Asset) ska betraktas som och hanteras som en fysisk tillgång (Physical 
Asset) 

 Digital tillgång (t ex data och information) ska omfattas av verksamhetens övergripande 
tillgångsförvaltningsstrategi (Asset Management) 

 Data och information är att betrakta som digital tillgång. 

 Data om (som beskriver egenskaper hos) en fysisk anläggningstillgång är en del anläggning. 

 Äganderätt till data om (som beskriver egenskaper hos) en fysisk anläggningstillgång tillfaller 
ägaren av den fysiska anläggningen. Detta innebär att den verksamhet som betraktas som 
tillgångsägare och därmed har förvaltningsansvaret av tillgången under dess livslängd, är även 
tillgångsägare av digital tillgången. 

 Nyttjanderätt till digital tillgång (som t ex data och information) regleras enligt avtal mellan 
tillgångsägare och tillgångsnyttjare. Rekommendationen vid avtalsskrivning är att beakta och 
reglera bl a följande aspekter: 

o Syfte  
o Period 
o Spridning 
o Gallring och rensning (efter avtalsperiod) 
o Kommersiella förutsättningar 
o Säkerhet (före, under och efter) 
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9 eMaintenance LAB – Mall datatillgång 
Denna mall är utformad för att möjliggöra tillämpningen av riktlinjer för hantering av data och 
information som beskrivs i Avsnitt 7. 
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Övergripande sammanfattning 
ePilot är ett samverkansprojekt för implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom 

området drift- och underhåll med fokus på tillståndsbaserat underhåll med syfte att implementera 

resultat från forskning och utveckling.  

I detta delprojekt studeras möjligheten att implementera resultat från innovationer i offentlig 

verksamhet, i detta fall inom infrastrukturförvaltaren Trafikverkets ansvar. Detta genom att använda 

upphandlade baskontrakt, idégenerering via innovationstävlingar (crowdsourcing) samt 

innovationsupphandling. 

Resultaten påvisar att det finns stora möjligheter till ökad implementering av nya lösningar i 

baskontrakt. Detta genom att det redan vid annonsering av en upphandling framgår att 

baskontraktet har utrymme för innovationer, dela på ansvar och risk mellan parterna samt en ökad 

erfarenhetsåterföring mellan Trafikverkets projektledare inom underhåll. Crowdsourcing och 

innovationsupphandling är verktyg som kan stimulera och möjliggöra implementering av nya 

innovationer. 

För att stötta implementering av innovationer är det viktigt att ha en implementeringsstödjande 

funktion. Denna bör löpa tvärs genom organisationen och hitta lösningar på frågor som bl.a. ansvar 

för implementering, framtagning av utbildning samt förändring av regelverk och arbetssätt. 
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1. Inledning ………….. 
Detta dokument beskriver och sammanfattar resultat uppnådda inom delprojektet eP243 

Crowdsourcing och innovationsupphandling. 

1.1 Bakgrund  
ePilot är ett samverkansprojekt för implementering av forsknings- och utvecklingsresultat inom 

området drift- och underhåll med fokus på att förbättra tillståndsbaserat underhåll för järnväg.  

Inom järnvägsbranschen råder en viss tröghet med att implementera innovationer eller föra in nya 

metoder. Regelverk och lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) ses ofta som hinder. 

Genomförda delprojekt inom ePilot har demonstrerat att test av innovationer i operativ miljö 

synliggörs nyttan.   För att gå steget ända fram till implementering behövs dock en process för att 

omställningsarbete startas. Denna process stöttar införandet av lösningarna och omsättning av 

lösningar till nytta hos både mottagande och levererande part samt nödvändig anpassning av policy 

och regelverk. 

I detta delprojekt studeras möjlighet att implementera resultat från innovationer i offentlig 

verksamhet, i detta fall infrastrukturförvaltaren Trafikverkets verksamhet. De tre möjligheterna är 

att: 1) använda upphandlade baskontrakt; 2) idégenerering via innovationstävlingar (crowdsourcing) 

på en extern testplattform (ePilot) samt; 3) innovationsupphandling. I det första fallet har 

Trafikverket via projektet ”Verklighetslabb digital järnväg” (VDJ) implementerat resultat från ePilots 

första fas (ePilot119) i ett baskontrakt för underhåll av infrastruktur. I det andra fallet, som var en 

innovationstävling, har ePilot testat möjlighet att använda crowdsourcing för att med hjälp av flera 

parter hitta innovativa lösningar på ett problem. I det tredje fallet har ePilot genomfört en 

kartläggning av processen för innovationsupphandling som tillämpas vid Trafikverket.  

1.2 Syfte 
Syftet med delprojektetet är att utvärdera om crowdsourcing och innovationsupphandling kan 

förbättra och förkorta den problemlösning som behövs för att effektivisera drift och underhåll av 

järnvägsinfrastruktur samt om implementering av resultat från ePilot i baskontrakt järnväg kan lyckas 

inom ett underhållskontrakt.  

1.3 Mål 
Målet är att undersöka om Crowdsourcing och Innovationsupphandling är metoder och verktyg som 

rätt använda kan bidra till att hitta nya lösningar samt möjliggör implementering av innovationer för 

att effektivisera och förbättra drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur. 
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1.4 Projektets delleveranser 
Detta delprojekt kommer att leverera följande: 

• Utvärdering av hur implementering av resultat från ePilot i baskontrakt järnväg har sett 

ut inom kontraktet för Södra Malmbanan 

• Process för innovationsupphandling matchad mot process tillämpad inom ePilot  

• Utvärdering av crowdsourcing som metodik för idégenerering 
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2 Metod 
eP243 har genomförts i samverkan mellan delprojektparterna enligt det regelverk som upprättats av 

ePilot 2.0 samt dokumenterades i enlighet med detta. Projektformalia baseras på projektmodellen 

XLPM. Följande aktiviteter och metodik för att uppnå leverabler har tillämpats:  

 Utvärdering av hur implementering av resultat från ePilot i baskontrakt järnväg har sett ut 

inom kontraktet för Södra Malmbanan baserat på resultat från intervjuer. 

 Utvärdering av crowdsourcing som metodik för idégenerering:  

o Identifiering av prioriterade problemställningar inom drift och underhåll, för vilken 

Trafikverket önskar finna en lösning. Det ska finnas en stor potential att problemet 

ska få en lösning. 

o Genomföra en workshop, till vilken en bred inbjudan skickas ut, där crowdsourcing 

används som metod att hitta lösningar. Inbjudna har före workshopen fått reda på 

vilken problemställning Trafikverket önskar en lösning på och ges möjlighet att 

förbereda en pitch. Två vinnare utses på plats av representanter från Trafikverket 

och supporten inom ePilot. 

o Vinnande bidrag samlar minst tre parter och skriver tillsammans en 

projektspecifikation. 

o Utvärdering av resultat från de två delprojekten 

 Process för innovationsupphandling matchad mot ePilot process via intervjuer. 

 GAP-analys som jämför nuläge och önskat läge.  

2.1 Avgränsningar 
I delprojektetet ingår inte att upphandla, sälja eller implementera delprojektidén i problemägarnas 

organisationer. 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat från analyser av genomförda fallstudier. 

3.1 Utvärdering av implementeringsförmåga av resultat från ePilot 

inom ett baskontrakt  

3.1.1 Historik baskontrakt 

Upphandling av baskontrakt för drift och underhåll av infrastruktur påbörjades i slutet av 1990-talet 

då dåvarande Banverket delades in i en beställar- och utförandeorganisation. Syftet var att 

effektivisera bl.a. drift och underhåll. För ny- och reinvestering fanns redan goda exempel på hur 

externa spelare har lyckats med att höja kvalitén, hålla tidsplanen och hålla sig inom tidsplanen. För 

drift- och underhåll fanns inga sådana erfarenheter. Samtidigt fanns det en historik av en för drift och 

underhåll av järnvägsinfrastruktur icke existerande marknad, konjunkturutjämnande 

arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsinsatser för funktionshandikappade, m.fl.  

Trots detta valde infrastrukturförvaltaren Banverket att gå vidare med att konkurrensutsätta hela sin 

verksamhet och sedan 2002 har infrastrukturförvaltaren (Trafikverket, sedan 2010) utkontrakterat all 

ny- och reinvestering, drift och underhåll samt utrednings-, projekterings-, bygglednings- och 

upphandlingsberedning.  

För upphandling av drift och underhåll användes till att börja med ”Allmänna bestämmelser för 

utförandentreprenad (AB)” där beställaren har ansvaret om vad som ska utföras och specificerar hur 

det ska genomföras. Inom några år ändrades upphandlingsstrategin till ”Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenad (ABT)” där ansvaret för att genomföra drift och underhåll till krävd funktions lades 

över på entreprenören. Uppdragen upphandlades till att börja med på löpande räkning, men 

omvandlades sedan till fastprisavtal. Urvalskriterierna innehöll från början bl.a. krav på levererad 

kvalitet och tidigare erfarenhet. På grund av ett flertal överklagande på genomförda upphandlingar, 

blev kriteriet lägst pris det vanligaste, då ett överklagande kunde medföra flera års förseningar av 

byggstart.  

Beställarens förhoppning om att ökad implementering av innovationer i syfte att förbättra drift och 

underhåll av järnvägsinfrastruktur genom konkurrerensutsättning har därmed fått vissa 

begränsningar. Beställaren (Trafikverket) önskade finna nya lösningar för test och implementering av 

nya lösningar genom att initiera och starta samverksprojektet ePilot. Målet med ePilot har varit att 

öppna upp för möjligheten till att implementera resultat från forskning och utveckling då idégivare 

får möjlighet att testa och verifiera sina idéer i operativ verksamhet.  

Resultat och erfarenheter från delprojektetet ePilot119 visade på nya möjligheter till att öka 

innovationsgraden och förbättring i järnvägssystemet. Därav önskade Trafikverket att testa och 

utvärdera om det var möjligt att implementera resultaten i ett av Trafikverkets baskontrakt för 

underhåll. Målet var att anpassa och utforma baskontraktet för att stimulera innovation och 
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entreprenörens förmåga att bedriva utveckling och test i pågående underhållsentreprenad. Detta 

genom att utveckla ett arbetssätt byggt på ständiga förbättringar där entreprenören har möjlighet till 

ersättning för planering, förslag, genomförande , uppföljning och validering av förbättring. 

Initiering, planering, uppföljning, analys och utvärdering skulle ske inom kontraktets tre olika 

mötestyper: 

 Byggmöten 

 Produktionstekniska möten 

 Möten för styrning/uppföljning av besiktningsanmärkningar 

Spridning av resultat och erfarenhet förväntas ske av beställare och utförare via 

erfarenhetsseminarium för nationellt systematiska förbättrings- och implementeringsarbeten.  

Det baskontrakt som valdes var baskontraktet för Södra Malmbanan.  

3.1.2 Baskontrakt södra Malmbanan 

Baskontrakt Södra Malmbanan upphandlades vintern 2017 och entreprenören BDX vann kontraktet 

med en varaktighet från 2017-10-01 till 2022-09-30. Delprojektetet omfattade Luleå-Gällivare och 

Boden-Haparanda. Delprojektetet inkluderade förebyggande och avhjälpande underhåll inklusive 

vintertjänster. För BDX är detta deras första kontrakt för underhåll av järnvägsinfrastruktur.   

Kontraktet upphandlades som en totalentreprenad till fast pris. Förutsättningarna för 

funktionsåtagandet förändrades dock ganska omgående då Trafikverket beslutade att uppgradera 

tillåten axellast från 30 ton till 32,5 ton för malmtrafiken. En sådan uppgradering medför att 

förutsättningarna för ett funktionsåtagande blir svåra för såväl beställare som utförare att bedöma 

och kontrollera. Trafikverkets projektledare för underhåll valde då att omförhandla kontraktet så att 

ansvaret återtogs av beställaren. I samband med detta gjorde också en överenskommelse om att 

prova och tillsammans utvärdera implementering av resultat från ePilot119 genom ett tillägg i de 

Administrativa föreskrifterna (AF). Man enades också om att arbetssättet skulle bygga på ständig 

förbättring. Kontraktet omvandlades därefter från en totalentreprenad (ABT) till en 

utförandeentreprenad (AB).  

I och med att utföraren i detta fall hade relativt liten erfarenhet från järnvägsunderhåll medförde 

detta att de flesta förbättringsförslagen kom från den mer erfarne beställaren, som också påtog sig 

en mer aktiv roll som beställare och som samtidigt även agerade som moderator (motor). 

Parterna överenskom om att initiering, planering, uppföljning, analys och utvärdering skulle ske inom 

kontraktets tre olika mötestyper: 

 Byggmöten 

 Produktionstekniska möten 

 Möten för styrning/uppföljning av besiktningsanmärkningar 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 10 (31) 

Uppgjord av Nr 

Veronica Jägare, LTU; Ulla Juntti, OC eP20-243-2019-Innovationsupphandling 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot Styrgrupp 2020-02-04 2019-12-31 1.0  

 
 
Spridning av resultat och erfarenhet förväntas ske av beställare och utförare via 

erfarenhetsseminarium för nationellt systematiska förbättrings- och implementeringsarbeten.  

3.1.3 Resultat av tillämpning 

Den första åtgärden var att jobba ikapp besiktningsanmärkningarna genom att förändra 

produktionsupplägget och bl.a. få ut mer produktion från dyra underhållmaskiner, t.ex. 

spårriktningsfordon, eller öka planerbarhet och samplanera jobb på vissa områden för att 

merutnyttja inplanerade banutnyttjande tider. Detta t.ex. genom att samordna slipersbyten med 

spårriktning. Detta nya arbetssätt förändrade och ställde nya krav på både beställare och utförare. 

Föreskrifter och regelkrav konstaterades vara både hinder och möjligheter, men beställaren 

konstaterade att utföraren måste få en bättre framförhållning för att ”hinna med att göra det som 

ska göras”. 

Nästa åtgärd var att utvärdera och välja några av resultaten från ePilot119: 

 Tillståndsövervakning av infrastruktur från fordon 

 Realtidsövervakning av spårväxlar med hjälp av kameror monterade på bärlina ovan växlar 

 Test av ny rälkomponent ReRail  

 Använda värmekamera för att besiktiga växelvärmefunktion 

För fordonsbaserad tillståndsmätning av infrastruktur ansågs att de verktyg som testades i ePilot 

delprojekt 014 samt 041, vara så pass långt framme att det går att ta beslut om underhåll baserat på 

levererad information. Men implementering är ingen punkt på beställarens dagordning, om det inte 

med all säkerhet går att ta beslut på den information som levereras. I avvaktan på resultat från ePilot 

2.0 delprojekt 213, 214 och 246 avvaktas försök med implementering i baskontrakt.  

Realtidsövervakning av spårväxlar för t.ex. kontroll av snö och is samt rälsskador har fungerat bra, 

men då den internetuppkoppling som upprättas inte klarade av att komma förbi Trafikverkets 

brandvägg föll detta som en utvecklingsmöjlighet inom baskontraktet. Funktionen används dock för 

att dokumentera och följa test av en ny rälkomponent, ReRail, se ePilot delprojekt 045. 

Test av ny rälkomponent ReRail pågår på driftområde Luleå, spår 21. Provdrift 1 genomfördes 2016-

06-08—2017-09-26 och avbröts för att genomföra materialanalyser av ReRail. Provdrift 2 påbörjas på 

samma testställe med start 2020 maj och beräknas fortgå under längst fem år. 

Användning av värmekamera för att besikta växelvärmefunktion testades i ePilot119 delprojekt 053 

där idégivaren var Combitech. Resultaten visade att man med hjälp av värmekamera kunde göra en 

bättre besiktning av växelvärmeelementens funktion än enligt den gängse metoden att ”megga” dvs. 

mäta resistansen i elementen. Test av denna metod i baskontraktet ingick också som ett delprojekt 

inom VDJ med mål att ta fram ett strukturerat arbetssätt med stöttande verktyg som Trafikverket 

kan använda, oavsett livscykelskede. Arbetssätt och verktyg kan även användas för att validera och 

integrera ny teknologi inom anläggningsförvaltning (Granström et Al, 2018). Leveranser och 

tillämpningsområden är: 
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 Beskrivning av demonstratorn 

 Kartläggning av befintliga kravställningar 

 Metodbeskrivning för genomförande av FMECA (Failure modes, effects and critically analysis)  

 Gap-analys befintlig kravställning mot resultat från FMECA 

 Förslag på ny TDOK (Lundkvist, 2018) 

 Ändringar i Bessy 

 Kravspecifikation för värmekamera (Lundkvist, 2018) 

VDJ konstaterar att betydande nationella besparingar på 20 Mkr/år kan genomföras genom att 

implementera resultaten från delprojektetet.  

Resultat från delprojektet presenterades vid ett överlämningsseminarium den 26 april 2019, där 

mottagarna var Teknik och miljö, Systemavdelningarna, Trafikverksskolan, Underhållstrategi, 

Upphandling, Växelvärmeförvaltning, Förvaltningsgrupper, GUS-projektet, 

Tillgångsförvaltningsprojekt och Underhållsdistrikt. 

Vid frågan om överlämningen lyckats (18 november 2019) blev svaret att det är väldigt mycket jobb 

för att få till en förändring. Följande angavs som oklart i ett förändringsarbete: 

 Vem har ansvaret för att genomdriva/genomföra en förändring?  

 Vem fattar beslut om det ska in i en regelverksförändring, någon på Teknik och miljö?  

 Vem ska ställa krav på vad som ska stå i regelverket?  

 Vem är ansvarig för att se till att detta implementeras i stödsystemen, t.ex. förändring i 

Bessy?  

 Vem är ansvarig för tester?  

 Vem är ansvarig för att se till att Trafikverkskolan klarar av att utbilda folk i det nya 

arbetssättet?  

 Vem är ansvarig för att skriva instruktionen som man lägger in i kontraktet, hur man ska 

förhandla in något, vem ska ansvara för att något blir gjort? 

 Vem ansvarar för helheten dvs. för hela kedjan?  

Citat från genomförda intervjuer: ”Vi har fragmenterat upp en ganska enkel process i många olika 

delar och ingen vet vem som är ansvarig för vad och ingen vet riktigt hur det här hänger ihop, därför 

är det nästan kortslutning i systemet. Det går nästan inte att driva förändring för vi vet inte hur vi ska 

hantera dem. Och det finns ingen sådan process” 

 

 

 

 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 12 (31) 

Uppgjord av Nr 

Veronica Jägare, LTU; Ulla Juntti, OC eP20-243-2019-Innovationsupphandling 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot Styrgrupp 2020-02-04 2019-12-31 1.0  

 
 

3.2 Utvärdering av crowdsourcing som metodik för idégenerering  

3.2.1 Crowdsourcing 

Crowdsourcing är en metod att lösa problem, eller söka förslag till problemlösning, med hjälp av 

många andra parter.  Det finns flera definitioner bl.a. Pedersen et a. (2013) som presenterar följande 

definition ”A collaboration model enabled by people-centric web technologies to solve individual 

organisational, and societal problems using a dynamical formed crowd of interested people who 

respond to an open call for participation”. Konceptet medför ett bredare utbud av idéer, snabbare 

lösningar på komplexa problem och utgör ofta en ekonomiskt gynnsam del i ett projekt. Amrollahi 

(2015) har utvecklat en processmodell för crowdsourcing, se figur 1, som innehåller elva faser. 

Figur 1. Crowdsourcing Processmodell (Amrollahi, 2015) 

Den första fasen 1.1 genomförs före projektstart av organisatören och innehåller t.ex. definition av 

uppgift som ska genomföras eller mål som ska uppnås och som ska resultera i en plan för de 

aktiviteter som ska genomföras med hjälp av crowdsourcing. Parallellt med detta genomförs ett urval 

(1.2) av de individer/parter som ska delta. Det kan vara individer från den egna organisationen med 

expertkunskap eller externa med annan nyckelkompetens. I fas 2.1 besvaras frågan om hur 

crowdsourcing ska genomföras och organisatören väljer vilken plattform och spelregler som ska 

användas. I fas 2.2. bjuds deltagarna in via t.ex. öppna utlysningar, annonsering eller via 

korrespondens med en i förväg utvald grupp. I fasen 3.1 Idé/uppgift, börjar interaktionen med 
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deltagarna för att de ska påbörja arbetet med att utforma sina idéförslag. Fasen 3.2 innehåller ett 

antal uppgifter som måste utföras av organisationsteamet under implementeringen av projekten för 

att säkerställa att processen genomförs på önskat sätt, t.ex. samordning av gruppen, hantera tid och 

sanktionering av olämpliga poster. I fas 4.1 Idé/uppgiftsrevision, studeras de inkomna idéerna med 

avseende på om de uppfyller den drav som ställts i utlysningstexten och i fas 4.2 Utvärdering, görs en 

utvärdering och rankning av de inkomna idéerna. Detta kan t.ex. genomföras av en beredningsgrupp. 

I fas 5 Bidragsbeviljande, väljs den/de idéer ut som har potential att lösa uppgiften och idégivaren 

tilldelas ett bidrag för att bevisa idén. I fas 6 Processutvärdering och dokumentation, utvärderas och 

dokumenteras resultatet från den bevisade idén och i fas 7 Implementering, beskrivs åtgärder för att 

implementera resultatet. 

3.2.2 Crowdsourcing - Automatiserad besiktning 

I ePilot delprojekt 243 genomfördes processteg enligt nedan. 

Steg 1.1 Konceptdesign: 

Crowdsourcing eventet i detta delprojekt initierades av ePilot supportgrupp som också agerade 

organisatör. I fasen 1.1 ”Konceptdesign” valdes på inrådan av ePilots styrgrupp; ePilots 

utlysningsområde ”Tillståndsbedömning infrastruktur – spår; 

https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Forskningsprojekt/ePilot/Utlysningar.  

Utlysningsområdet innehåller flera s.k. problemområden och flera olika angreppsvinklar, t.ex. kan 

man utgå från att hitta ”lågt hängande frukter” som kännetecknas av både problem och lösning är 

kända, nya underhållsmetoder med en hög TRL-nivå, analysmetodik och beslutsstödsystem mm. 

I denna fas kontaktade organisatören Trafikverkets experter inom utlysningsområdet för att få en 

mer preciserad beskrivning problemet där en innovativ lösning skulle efterlysas, med hög teknisk 

mognadsgrad och med stor möjlighet att kunna testas och utvärderas med kort tidshorisont. För att 

beskriva det problem som skulle lösas tillämpades NACB (Need - behov, Approach - unikt sätt att 

tillgodose behovet, Benefit over cost – kundnytta, Competition - konkurrenter och alternativ). 

Organisatören och Trafikverkets experter enades om att den mest realistiska utmaningen skulle vara 

”Automatiserad besiktning” med följande motivation (Se även bilaga 1):   

”Besiktning av järnvägsinfrastruktur är ett tidskrävande arbete som ofta utförs manuellt av en 

besiktningsman. Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar regleras i TDOK 2014:0240.  

Många olika objekt ska årligen besiktas och detta sker med en frekvens på 1-6 gånger per år. Om 

man kan automatisera besiktning och tillståndsbedömning av enheter i ett distribuerat system som 

järnväg, så frigör man kapacitet för tågtrafik genom att minska tid för besiktning, kvalitet ökar, 

mindre missar pga. mänskliga faktorn, objektivitet, kostnad för besiktning minskar och arbetsmiljön 

förbättras då besiktningsmännen inte behöver gå i anläggningarna i samma utsträckning”.  

Steg 1.2 Välj ut deltagare 

Organisatören valde att bjuda in samtliga registrerade ePilot-intressenter att delta i eventet. 

https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-underhall/Forskningsprojekt/ePilot/Utlysningar
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Steg 2.1 Teknisk design   

Det beslutades att crowdsourcing eventet skulle genomföras som en workshop i den av LTU 

arrangerade konferensen ”5th International eMaintenance Conference” i Stockholm, maj 2019. För 

detta användes den plattform som ePilot byggt upp med hjälp av Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) 

vid LTU. Medel för bidragsfinansiering samt uppföljning beviljades av ePilots styrgrupp som ett 

delprojektgenomförande inom ePilot. Detta innebar att ett vinnande demonstrationsprojekt skulle 

genomföras som ett samverkansprojekt med minst tre olika parter, med överenskomna mål om vad 

som ska levereras, identifiering av nyttomottagare, överenskommelse om vem som äger respektive 

får nyttja data under projekttid, samt hantering av bakgrund och förgrund enligt överenskommelse. 

Steg 2.2 Kommunikation 

Kommunikationsfasen delades in tre steg: 

 Förankring hos ePilot styrgrupp samt beslut om finansiering 

 Konceptdesign med problemägarna, se Steg 1.1, ovan. 

 Val av utlysningsform som i detta fall blev korrespondens med en i förväg utvald grupp, 

nämligen ePilots intressentgrupp. En inbjudan enligt bilaga 1 skickades ut per epost, men 

annonserades också på konferensens hemsida samt ePilots hemsida. 

Steg 3.1 Idé/Uppgift 

Inbjudan att delta och möjligheten att pitcha en idé skickades ut till intressenterna som fick två 

veckor på sig att formulera en idéframställning enlig bilaga 1. Totalt inkom sju idéer, se nedan:  

1. QTMS – Quiet Track Monitoring System 
2. Digital spårväxelbesiktning med mätvagn IMV 100 
3. Maskininlärning för tillståndsbaserat underhåll av bärlinor 
4. Automatiserad spårbesiktning med SKF IMx® och E365 Analytics 
5. Växellivslängd 
6. Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av järnvägsanläggningar 
7. Kontaktledningsövervakning 
 
Steg 3.2 Kontrollera och övervaka 

Organisatören kontrollerade att inlämnade idéer stämde överens med de formella krav som stod i 

utlysningen. För detta användes ePilots beredningsprotokoll och kriterierna: 

 Hög teknisk mognadsgrad, TKL 5-7 

 Kostnadseffektivitet 

 Bibehållen säkerhet 

 Bibehållen kapacitet 

 Fyller efterfrågat behov 

Organisatören kontrollerade även om det var rimligt att dessa idéer kunde genomföras inom utsatt 

tidshorisont samt att det inte förelåg några oegentligheter t.ex. med avseende på idégivarens 
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ekonomiska status. Organisatören föreslog också en beredningsgrupp samt förankrade denna med 

styrgruppen. Beredningsgruppen bestod av tre experter från Trafikverket, en järnvägsexpert från 

ePilot Support samt en formaliaexpert från ePilot Stab . 

Den fortsatta kontrollen och övervakningen avviker dock från processmodellen i figur 3, på så sätt att 

organisatören (ePilot Support) fortsätter att övervaka och följa processen t.o.m. fas 6, då ePilot är 

projektsponsor för de idévinnande delprojekten. 

Steg 4.1 Idé- och uppgiftsrevision 

Sammanfaller i detta delprojekt med fas 3.2. som utfördes av organisatören i syfte att studera om de 

inkomna idéerna uppfyllde de krav som ställts i utlysningstexten. 

Steg 4.2 Utvärdering 

Beredningsgruppen gavs möjlighet att läsa igenom idéerna före pitcheventet den 16 maj. Samtliga 

idégivare fick sju minuter att pitcha sin idé, följt av fem minuter där beredningsgruppen gavs 

möjlighet att ställa frågor. Därefter sammanträdde beredningsgruppen enskilt i 30 minuter för att 

välja ut de två bästa idéerna. Var och en i beredningsgruppen hade i förväg möjlighet att fylla i 

uppfyllelsen av kriterierna för respektive idé. 

Steg 5. Bidragsbeviljande 

En enig beredningsgrupp utsåg två vinnande bidrag. Dessa var idé 1 QTMS – Quiet Track Monitoring 

System och idé 6 Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av järnvägsanläggningar. 

Idéställarna belönades med 500 000 kr var för att genomföra delprojekt där idéerna 

demonstrerades.  

 

I ”QTMS-projektet” använder idégivaren ett egenutvecklat system, QTMS, som installeras på ett 

tågfordon för att under tre månaders tid samla in data från infrastrukturen. QTMS hårdvara omfattar 

accelerometrar, tachometer, mikrofoner, centralenhet samt kamera för bildigenkänning.  

Data inklusive bild analyseras specifikt för isolerskarvar, växelkryss och växeltungor. Genom att följa 

data för dessa områden över tid kommer även nedbrytningstrenden att kunna följas och slutsatser 

kunna dras. Även spårfel kommer att samlas in för en delsträcka och jämföras mot Trafikverkets 

system Optram och Bessy. Detta i syfte att verifiera hypotesen att spårfel kan följas i realtid för att 

snabbt hitta kritiska fel.  

Projektet kommer att leverera en skriftlig rapport där installationen och hypotes för projektet 

beskrivs samt uppnådda resultatmål för respektive delleverans redovisas. 

Parterna är Tyréns, IBM, InfraNord, RailCare och Kaunis Iron. 
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I delprojektetet ”Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av järnvägsanläggningar” 
undersöker   idégivaren om det går att nyttja befintlig mobile mapping data för att utvärdera 

möjligheterna att nyttja digital data för besiktning enligt TDOK 2014:0240 med fokus på 

automatiserade funktioner för bildigenkänning med ”machine learning”. Data nyttjas som är 

insamlad i samband med ERTMS projektering vid styrområdena Polcirkeln (Holmfors – Harrträsk), 

Boden (Boden C, Boden S) och (Boden – Luleå). 

Insamlad data, som primärt är bilder, ska nyttjas för besiktning av: 

 Squats och rälsskador genom att applicera algoritmer för bildigenkänning med ”machine 

learning” 

 Nedbrytning av rälshuvud genom att jämföra laserdata med nominell rälsprofil  

 Detektera avvikelser i spårvidd  

 Detektera saknade befästningar med automatisk bildigenkänning  

 Detektera signaler och skyltar genom bildigenkänning, alternativt analys av laserdata  

 Besiktning av stängsel  

 Kartera röjningsbehov  

Delprojektetet ska också upprätta bildbibliotek för ”machine learning” med avseende på de objekt 

som test av automatisk besiktning utförs på.  

Resultatet redovisar i rapport, samt presentation för ePilots organisation. 

Parterna är WSP, NRC, LTU och Trafikverket. 

Steg 6. Processutvärdering och dokumentation  

Processen för genomförandet beskrivs i figur 2. För att få startbeslut krävs att idégivarna inkommer 

med en projektspecifikation enligt de direktiv som framgår under Steg 2.1, d.v.s. att delprojektetet 

genomförs i samverkan med minst tre parter som kommit överens om mål, leveranser och ägarskap 

respektive nyttjanderätt av resultat. 
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Figur 2. Process från beviljad idé, fram till implementation. 

Projektspecifikationen skickas till ePilot support som återigen kontrollerar att specifikationen är i linje 

med idén samt uppfyller kraven för ett samverkansprojekt. Vid behov skickas specifikationen till en 

beredningsgrupp som har expertis inom området. Om specifikationen uppfyller kraven skickas den 

vidare till ePilot:s styrgrupp för beslut. Tre grader av beslut kan förväntas:  

 Ja till startbeslut 

 Ja till startbeslut, men med förbehåll (dvs. att någon/några punkter behöver specificeras 

tydligare) 

 Nej, specifikationen underkänns och skickas tillbaka till idéställaren som ger möjlighet att 

omarbeta och komma in med en ny specifikation 

Vid startbeslut påbörjas avtalstecknande och därefter genomförs en kick-off. Kick-offen inleds av 

ePilots processledare, med en kort genomgång av ePilotprojekt, följt av en genomgång av ePilots 

samverkansmodell samt hur den ska tillämpas inom delprojektetet. Under hela delprojektet agerar 

ePilots supportgrupp både stödjande och kontrollerande. Därefter går parterna återigen igenom 

målbild, leveranser, checkar av att de är överens om ägarskap och nyttjanderätt av det som kommer 

in respektive blir resultat av delprojektet samt enas om projektaktiviteternas genomförande. 

I genomförande fasen genomförs aktiviteterna, eventuella avvikelser rapporteras löpande till ePilot 

support.   

Resultat dokumenteras i en projektrapport och en slutrapport. Projektrapporten innehåller 

metodbeskrivning och resultat och slutrapporten innehåller en sammanfattning om hur arbetet i 

projektet fortlöpt. 

I projektrapporten ska framgå vem som är identifierad mottagare av nyttan , kompletterat med en 

kostnads-nytta bedömning.  
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Steg 7. Implementering 

Om mottagaren ser nyttan samt vill gå vidare med att implementera lösningen är nästa steg att 

upphandla om det är en statlig organisation.   

3.3 Process för innovationsupphandling matchad mot ePilot process  

3.3.1 Innovationsupphandling 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av myndigheter och vissa 

organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv (2014/25/EU). 

För myndigheter och organisationen inom den så kallade försörjningssektorn gäller lagen om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2018:1318).  

LOU och LUF reglerar i detalj hur upphandlande myndigheter och enheter får agera vid köp 

(upphandling) av varor, tjänster och entreprenader.  

Ibland kan leverantörer inte möta behov på ett ändamålsenligt sätt där produkter är inte tillräckligt 

effektiva, har för låg kvalitet eller saknas helt. Ofta har leverantörer uppslag för nya produkter som 

de av olika anledningar inte erbjuder i dagsläget. I sådana fall finns ofta anledning att uppmuntra till 

innovation i en upphandling. 

Enligt TDOK 2017:0520  används innovationsupphandling i Sverige som ett samlat begrepp för 

upphandling som innefattar innovation, d.v.s. upphandling som främjar utveckling och införande av 

nyskapande och bärkraftiga lösningar. 

Innovationsupphandling delas upp i två typer, beroende på vilken utvecklingsnivå där upphandlingen 

startar, se figur 3. Utvecklingsfrämjande upphandling kallas även för innovationsvänlig upphandling. 

och motsvarar numera upphandling av nya lösningar. 

Det är vanligt att Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster innefattas i begreppet 

Innovationsupphandling. I praktiken åtskiljs dock detta från Utvecklingsfrämjande upphandling och 

Upphandling av nya lösningar på grund av att Anskaffning av forskning och utveckling inte innehåller 

ett kommersiellt steg och därmed endast innefattar forsknings- och innovationsarbetet och inte köp 

av färdigutvecklad produkt. Det genomförs inte alltid heller som en upphandling. 

 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 19 (31) 

Uppgjord av Nr 

Veronica Jägare, LTU; Ulla Juntti, OC eP20-243-2019-Innovationsupphandling 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot Styrgrupp 2020-02-04 2019-12-31 1.0  

 
 

 

Figur 3. De två typerna av innovationsupphandlingar har markerats med grön streckad linje med avseende på 

utvecklingsnivå. 

Utvecklingsfrämjande upphandling passar särskilt bra i situationer när det både finns beprövade och 

nyutvecklade produkter på marknaden som skulle kunna uppfylla behovet på ett tillfredsställande 

sätt. Utvecklingsfrämjande upphandling passar också när det finns leverantörer som har idéer om 

förbättringar och nya marknadsnära lösningar. Kostnader för eventuellt utvecklingsarbete bekostas 

vanligen av leverantörerna, varför eventuella nya produkters utvecklingsnivå troligen kommer att 

vara mycket nära marknaden. Alla förfaranden inom upphandlingslagstiftningen kan användas för att 

genomföra en utvecklingsfrämjande upphandling. 

En riktlinje har skapats av Trafikverket som innehåller en lista med förslag på utvecklingsfrämjande 

åtgärder: aktiviteter som görs före, under och efter upphandling för att skapa förbättrade 

förutsättningar för leverantörsmarknaden till nytänkande, utveckling och innovation. Några av de 

listade förslagen på utvecklingsfrämjande åtgärder enligt TDOK 2016:0073 är: 

 Tidig dialog med marknaden 

 Utvecklad kravställning som ger ökade frihetsgrader 

 Aktiviteter som attraherar utländska leverantörer och innovationer till Sverige 

 Utvärderingskriterier som premierar nytänkande och/eller utvecklade/nya lösningar 

 Utvecklingsfrämjande planprocess 

 Frihetsgrader i underlag från projekterande konsult 

 Innovationsbonus 

 Paketering och/eller anpassad kontraktstid som stimulerar till utveckling 

 Dialog om utveckling och nytänkande under kontraktstiden 

 Eget förslag på utvecklingsfrämjande åtgärd 

Upphandling av nya lösningar passar i situationer när marknaden har tagit fram nya produkter eller 

precis är på väg att göra det men en lyckad användning av produkterna förväntas innebära kostnader 
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för såväl leverantör som Trafikverket. Det kan till exempel röra sig om tester för att leverantören ska 

kunna finslipa en produkt eller att Trafikverket vill testa produkten i sin egen verksamhet. Det rör sig 

således om att fungera som första kund eller referenskund. Det kan även handla om situationer där 

ingen produkt tagits fram, men där det finns potential för att en ny produkt kan utvecklas. Lämpliga 

förfaranden för upphandling av nya lösningar är förhandlat förfarande med föregående annonsering, 

innovationspartnerskap och konkurrenspräglad dialog. 

Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster sker främst inom ramen för Trafikverkets FoI-

verksamhet. Syftet med kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster är att driva fram 

utvecklingen av produkter som ännu inte finns på marknaden. 

Innovationsupphandlingar följer samma process som all annan offentlig upphandling men det finns 

några särskilda förfaranden lämpade att användas för upphandling av nya lösningar. Främst 

rekommenderas främst förhandlat förfarande med föregående annonsering. Dock finns det fall där 

dessa förfaranden inte passar för behovet och då får behovet styra mot andra förfaranden och 

metoder som finns inom ramen för innovationsupphandling.  

Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande där varje leverantör kan begära att få delta i 

upphandlingen. Trafikverket för en dialog med de anbudssökande som bjudits in. Konkurrenspräglad 

dialog får användas om avtalet är särskilt komplicerat och om förenklat förfarande eller 

urvalsförfarande inte medges. Konkurrenspräglad dialog bör övervägas om Trafikverket inte kan 

definiera mer exakt vad man söker för produkt eller om det är mycket svårt eller omöjligt att värdera 

marknadens produkter. Man vet i stort vad man vill ha för produkt, men inte hur produkten ska 

uppnås eller utvecklas. Om en produkt kräver hög innovationsgrad kan det innebära svårigheter att 

skriva ett välformulerat förfrågningsunderlag trots dialogformatet. Se figur 4 för skillnaden mellan 

konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande. 

 

Figur 4. Jämförelse mellan konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande. 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 21 (31) 

Uppgjord av Nr 

Veronica Jägare, LTU; Ulla Juntti, OC eP20-243-2019-Innovationsupphandling 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot Styrgrupp 2020-02-04 2019-12-31 1.0  

 
 
Med innovationsparterskap avses ett nytt förfarande som har implementerats i svensk lagstiftning 

när nya LOU/LUF började gälla 2017-01-01. Avsikten är att ge leverantörer möjligheter att utveckla 

produkter som sedan upphandlas inom ramen för en och samma process. Förfarandet är lämpligt när 

Trafikverket vill ha ett långtgående samarbete med en eller flera leverantörer av lösningar. 

Beställaren kan alltså, efter utvecklingsprocessen, köpa de nya lösningarna från en eller flera 

leverantörer. I förfarandet sker forskning, utveckling och anskaffning i en sammanhängande process. 

Projekttävling är ett förfarande där Trafikverket bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet 

är att få en ritning eller en projektbeskrivning för exempelvis planläggning, stadsplanering, arkitektur 

eller formgivningsteknik som en jury har utsett till vinnande bidrag. Förfarandet ska garantera att 

förslagen bedöms anonymt och likvärdigt. När en vinnare utsetts kan denne också få kontrakt för 

utförandet genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Projekttävling är ett 

lämpligt förfarande när Trafikverket kan definiera tydliga urvalskriterier redan i upphandlingsskedet 

och när en kvalificerad jury kan avgöra vilket bidrag som är mest lämpat för upphandling. När ett 

bidrag är valt genom projekttävlingen kan Trafikverket genomföra ett förhandlat förfarande för att få 

ett kontrakt av vinnande bidrag. Förfarandet kräver att Trafikverket har möjlighet att definiera 

kriterier för det vinnande bidraget redan vid utlysningen av tävlingen. Som upphandlande myndighet 

finns inte möjlighet att styra bidragets utveckling genom flera steg. Vidare får inte juryn känna till 

vare sig vilka leverantörer som arbetar med uppdraget eller vilken leverantör som presenterat ett 

visst bidrag. I en innovationstävling behöver man tidigt fundera på stegen för implementering. 

Parterna får inte vara helfinansierade genom upphandlingen. Maximal finansiering är 99%, normalt 

för större aktörer är 50 % och mindre aktörer 80 %. 

En innovationsupphandling kan genomföras med endast en part om parten har klarat 

kvalificeringskraven och om det endast finns en part som är intresserad. Generellt sett måste minst 

tre leverantörer bjudas in. 

Man behöver inte öppna upp för att ta in fler anbud under en innovationsupphandling, men man kan 

ha en dialog med övriga tävlanden om att man kan släppa in fler bidrag som ej blir finansierade, men 

som sedan komma in med fler bud till den skarpa upphandlingen. 
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4 Diskussion och sammanfattning 
Inom järnvägsbranschen är det svårt att få in innovationer på grund av säkerhetskrav och regelverk. I 

ePilot har ett antal demonstrationer visat på stora möjligheter där några innovationer är mogna för 

att användas, men som har visat sig vara svåra att implementera trots påvisad ekonomisk vinning 

bl.a. på grund av upphandlingsprocessen. I detta delprojekt har vi därför undersökt olika sätt att nå 

framgång genom implementering via baskontrakt, idégenerering genom crowdsourcing och 

innovationsupphandling.   

4.1 Innovation i baskontrakt 
Beställarens förhoppningar om att konkurrensutsättning ska sänka priser och öka innovation blir 

svåra att införliva då kontrakten upphandlas med totalansvar till lägsta pris. Som utförare finns 

möjlighet att ta hem kontraktet genom att ”skära på kostnaderna” dvs. ta bort sådana aktiviteter 

som kostar pengar. Det gäller också att med så få medel som möjligt, bibehålla den funktion som 

beställaren efterfrågar. Mycket lite utrymme finns för innovationer och de innovationer som 

eventuellt uppstår blir till om det är en marknadsfördel för entreprenören (Mattison, 2000). 

Trafikverket har på senare år fått mycket kritik för att man inte har anläggningskännedom och har 

därför återigen påbörjat att upphandla underhållskontrakt där man behåller ansvaret (AB). Ett 

problem är att beställaren är underbemannad på de möten som anordnas och mycket ofta saknas 

järnvägskompetens från beställarens underhållsansvarige. Detta har lett till att man upplever att det 

är låg innovationsgrad i underhållskontrakten (Karrbom Gustafsson et. al., 2018).  

Beställaren upplever att entreprenören sällan är proaktiva med t ex nya arbetssätt. Entreprenören 

sägs komma med idéer under lågsäsong då folk inte är belagda.  

Vem som ska bära ansvaret för att få in kvalitativa, kostnadseffektiva och innovativa lösningar i ett 

underhållskontrakt är en fråga som behöver studeras mer ingående. Det kvarstår dock att det är 

beställarens ansvar att leverera en bra anläggning med kvalitet och kostnadseffektivitet och därför 

bör man ifrågasätta om detta kan uppnås genom funktionsupphandling till fast pris. Forskning har 

visat att för att få igång ett bra klimat för utveckling krävs engagerade beställare och utförare som 

delar på kostnader och risker vid framtagande av nya lösningar. Att gå tillbaka till AB från ABT för 

baskontrakt Södra Malmbanan samtidigt som beställaren tog på sig att vara moderator gav ett 

positivt resultat.  

Men för att få spridning av detta arbetssätt så måste projektledarna för underhåll samarbeta och få 

ta del och hjälp med att utveckla nya arbetssätt inom ramarna för underhållskontraktet. Ytterligare 

ett resultat från ”Implementering av resultat från ePilot i ett baskontrakt” är att det är svårt att få 

omvandla projektet till en process eller arbetssätt, citat: 

”Implementering är ingen punkt på beställarens dagordning, om det inte går med all säkerhet att ta 

beslut på den information som levereras.” 
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Ytterligare ett citat är ”Ingen ansvarar idag för hängrännor, det finns endast stuprör”. Till exempel 

kan någon vara ansvarig för en TDOK, och någon annan att den följs och att det finns stödsystem som 

stödjer den. De som jobbar ute i kontrakten jobbar enligt TDOK, eller ansvarar för att dom resultat 

som kommer in omhändertas för att bedriva någon form av utveckling. 

Det är inte tydligt vem som äger problemställningen att effektivisera drift och underhåll av 

järnvägsinfrastruktur. Det är även otydligt vem som bär ansvaret då en innovation ska 

implementeras i ett underhållskontrakt.  

4.2 Innovation via crowdsourcing 
Tre olika metoder har använts inom ePilot för att hitta nya lösningar på problem. Ett är öppna 

utlysningar dit innovatörer kan vända sig för att få finansiering och stöd för test och verifiering. En 

annan metod har varit att hålla en för öppen gemensam workshop där deltagarna har gemensamt 

använt brainstorm tekniker för att hitta lågt hängande frukter med ganska enkla lösningar på aktuella 

problem. En tredje metodik är crowdsourcing som har beskrivits i denna rapport. Denna metodik har 

riktat sig mot leverantörer som har befintliga lösningar till ett väl definierat problem, som kanske 

tidigare har tillämpats inom andra områden.  

Processtegen som Amrollahi (2015) har definierat i sin processmodell för crowdsourcing 

överensstämmer väl med den metodik som har använts i ePilot. Ansvaret för hela kedjan fram till 

implementering har funnits hos ePilot men ansvaret för Steg 7 Implementering (figur 1) ligger i detta 

fall hos Trafikverket. För att få en lyckosam implementering bör detta ansvar ej bytas i ett kritiskt 

skede.  

Vid det crowdsourcing event som anordnades hade parterna väldigt kort tid på sig att skicka in idéer 

till tävlingen. Det finns en möjlighet att fler förslag hade kommit in om tid från utlysning till event 

hade varit längre. Inför tävlingen kunde utlysningen ha skickats ut till ett bredare forum vilket kunde 

ha resulterat i fler förslag. 

Inom innovationsupphandling kan ett förfarande som kallas projekttävling användas. Crowdsourcing 

eventet skulle mycket väl kunna använda som metodik i innovationsupphandling och som 

projekttävling. Då måste kriteriet att juryn inte får känna till vare sig vilka leverantörer som arbetar 

med uppdraget eller vilken leverantör som presenterat ett visst bidrag uppfyllas. I en 

innovationstävling får det endast utses ett vinnande bidrag.  

4.3 Innovationsupphandling 
Trafikverket har som uppdrag att främja innovation på marknaden. I Trafikverkets förordning står att 

Trafikverkets särskilt ska verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för 

investeringar, drift och underhåll ökar, samt svara för och finansiera forskning och innovation (FoI) 

inom transportområdet (SFS 2010:185 ). 

Inom järnväg har ett fåtal innovationsupphandlingar testats med varierande resultat. Genomförda 

intervjuer inom delprojekt 201 har visat på att processen upplevs som oklar. Utmaningarna består i 
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ett säkerhetstänk som leder till försiktighet i användandet av nya lösningar, stor risk för överklagande 

av upphandling vilket leder till leveransförseningar samt begränsat antal leverantörer med tillräckligt 

djup kunskap om järnvägssystemet.  

Trafikverket beskriver hur innovationers TRL-nivå kopplar till olika typer av innovationsupphandling, 

se figur 5. Processen för ePilot, se figur 2, passar in som metodik för utvecklingsnivåer: Test, 

Verifiering/demonstration, Ny godkänd lösning finns på marknaden samt Lösning omsätts med 

framgång på marknaden. Crowdsourcing ger möjligheter till att bjuda in leverantörer som har färdiga 

produkter på marknaden som behöver verifieras i järnvägssystemet för att kunna tas vidare till 

implementering. 

 

Figur 5.  Trafikverket (2018) TRL-skala och utvecklingsnivå. 

För att säkra att en part som har deltagit i ePilot inte blir diskvalificerad för en möjlig upphandling 

krävs att enbart demonstrationen och inte utveckling har finansierats av ePilot. Detta för att man 

inte ska ha mottagit otillåtet statsstöd. 
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4.4 GAP-analys  
I en GAP-analys har utmaningar i nuläget beskrivits tillsammans med möjliga åtgärder för att 

möjliggöra införandet av innovationer, se tabell 1. 

Tabell 1. Utmaningar och åtgärder för att möjliggöra implementering av innovationer. 

Utmaningar Åtgärder 

Låg innovationsgrad i baskontrakt • Redan vid annonsering av en upphandling ska det 

framgå att baskontraktet ska ha utrymme för 

innovationer 

• Delat ansvar och risk i utvecklingsarbetet 

• Engagerad och kunnig beställare 

• Metodik för erfarenhetsåterföring bland projektledare 

underhåll 

Svårt att hitta en ingång till 

Trafikverket för test och verifiering 

av innovationer 

• En tydlig arena för test och utvecklingsfrågor 

Svårt att tillämpa 

innovationsupphandling inom 

järnväg 

• Användning av crowdsourcing metodik i projekttävling 

för att hitta lösningar på problem 

• En stödorganisation för test och verifiering av 

lösningar 

Ansvar genom hela utvecklings- 

och implementeringsprocessen 

saknas 

• En stödorganisation för förändringsledning 

• En stark samverkan mellan upphandlingsfunktioner 

samt teknik och behovsägare 

Regelverk svåra att förändra  • Tillämpa metodik för att genomföra 

regelverksförändringar t ex FMECA 

• Tydligt uttalat ansvar för ändringar och 

implementering  

Kompetens och utbildning saknas • Ansvar för att säkerställa att kompetens/utbildning 

finns för att använda nya lösningar 

 

För att säkerställa implementering av innovationer är det viktigt att ha en implementeringsstödjande 

funktion som löper tvärs igenom organisationen som kan säkerställa och hitta lösningar på frågor 

som bl.a. ansvar för implementering, framtagning av utbildning, förändring av regelverk och 

arbetssätt. 

Drivkraften för innovationen ligger i affären. Det gäller att hitta andra värden förutom lägsta pris vid 

utvärdering av anbuden som t.ex. hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som t.ex. halverad 



  
 

 

 PROJEKTRAPPORT 26 (31) 

Uppgjord av Nr 

Veronica Jägare, LTU; Ulla Juntti, OC eP20-243-2019-Innovationsupphandling 
Godkänd av  Datum Rev Referens 

ePilot Styrgrupp 2020-02-04 2019-12-31 1.0  

 
 
klimatpåverkan från underhåll av infrastrukturen till 2030, fossilfria drivmedel i alla entreprenader 

2030 samt besparingar och tidpåverkande åtgärder (TPÅ). 
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Bilaga 1 Underlag till ePilot innovationstävling 

ePilot Workshop 
Problemlösning med crowdsourcing 

Pitcha och få finansiering till 
demonstration av din lösning på 

problemställningen:  
Hur kan man automatisera 

besiktningsverksamheten för 
järnvägsinfrastruktur? 

Pitcha din innovationsidé för representanter från 
järnvägsbranschen. De två bästa idéerna kommer att 
beviljas finansiering för test och/eller demonstration. 
Eventet hålls på hotell Sheraton i Stockholm den 15 maj 2019 kl 10.15-12.30. Deltagandet är 

kostnadsfritt. Du anmäler dig till tävlingen genom att skicka in en beskrivning av din idé till 

veronica.jagare@ltu.se. Sista dagen att skicka in idébeskrivningen är den 14 maj och idégivaren ska 

kunna pitcha idén den 15 maj. Bedömningskriterier och mall för idébeskrivning bifogas. 

Har du frågor om eventet är du välkommen att höra av dig till Veronica Jägare, tfn: 0920-491629. 

Innovationsidén ska utformas enligt följande: 

Beskriv idén till lösning på problemet samt vad som är fördelarna med er lösning. Beskriv också 

kopplingen till befintliga och konkurrerande produkter, tjänster eller lösningar.  

Innovationsidén ska ligga mellan 5 och 7 på TRL-skalan (Technology Readiness Level) samt 

demonstrationsprojektet ska ha minst 3 parter.  

mailto:veronica.jagare@ltu.se
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För mer information om ePilot utlysningar se: https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-

underhall/Forskningsprojekt/ePilot/Utlysningar 
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Innovationsidé 

Namn:  

Ägare:  

Datum:  

1. PROBLEMFORMULERING (NEED) 

Problemet är enligt nedan och ägs av Trafikverket och söker en lösning som kan snabbt kan prövas 

och utvärderas.  

Besiktning av järnvägsinfrastruktur är ett tidskrävande arbete som ofta utförs manuellt av en 

besiktningsman. Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägssanläggningar regleras i TDOK 2014:0240 

Många olika objekt ska årligen besiktas och detta sker med en frekvens på 1-6 gånger per år. Bland 

besiktningspunkerna finns följande objekt och besiktningspunkter. Om man kan automatisera 

besiktning och tillståndsbedömning av enheter i ett distribuerat system som järnväg, så frigör man 

kapacitet för tågtrafik genom att minska tid för besiktning, kvalitet ökar, mindre missar pga. 

mänskliga faktorn, objektivitet, kostnad för besiktning minskar och arbetsmiljön förbättra då 

besiktningsmännen inte behöver gå i anläggningarna i samma utsträckning. I tabellen nedan anges 

några objekt för vilka automatiserad besiktning borde vara möjlig. 

Objekt Mer förklaring Kontroll enl TDOK 2014:0240 

Tavlor http://www.jarnvag.net/banguide/skyltar Läsbar, oskadad, sitter fast 

Stängsel/hägnad https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-

flera-lan/stangsling-langs-jarnvagen/ 

Sid 119 Nät, stolpar, infästningar är 

hela, stolpe står rakt, fri från 

vegetation 

Sly/träd https://www.trafikverket.se/resa-och-

trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-

vi-jarnvagar/Tradsakra-jarnvagar/Hur-vi-

genomfor-tradsakringen/ 

Röjningsbehov 

Signaler http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/si

gnaler 

Sid 114, att signalen är intakt, 

linser och glas är hela 

Signaler http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/si

gnaler 

Siktkrav uppfyllda enl. tabell 12, sid 

115 

Befästning https://sv.wikipedia.org/wiki/Bef%C3%A4stning

_(r%C3%A4ls) 

Sid 32.  Att klämfjädrar inte saknas, 

max får det saknas 4 i rad.  

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/stangsling-langs-jarnvagen/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/stangsling-langs-jarnvagen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/Tradsakra-jarnvagar/Hur-vi-genomfor-tradsakringen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/Tradsakra-jarnvagar/Hur-vi-genomfor-tradsakringen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/Tradsakra-jarnvagar/Hur-vi-genomfor-tradsakringen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-jarnvagar/Tradsakra-jarnvagar/Hur-vi-genomfor-tradsakringen/
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/signaler
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bef%C3%A4stning_(r%C3%A4ls)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bef%C3%A4stning_(r%C3%A4ls)
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2. LÖSNING (APPROACH) 

Hur löser er idé problemet? Beskriv vilken teknik som lösningen baseras på. Vad är unikt? Varför ska 

kunden välja er idé? Hur ska er idé marknadsföras? Vem är ägare av idén? Kan idén skyddas och i så 

fall hur?  

3. FÖRDELAR MED ER LÖSNING AV PROBLEMET (BENEFITS) 

Vad är fördelarna för kunden och användaren? Kan man kvantifiera värdet man skapar eller sparar 

genom att använda er lösning? Finns det ytterligare mervärden som er lösning skapar? Skapar er 

lösning värden eller nytta för fler intressenter i den tänkta värdekedjan för produkten eller tjänsten? 

4. ALTERNATIV (COMPETITION) 

Hur löser kunderna problemet idag? Hur starkt är behovet av att lösa detta problem (drivkrafter, 

certifieringar, krav och regler, miljö etc.)? Vilka levererar idag till tänkt kund? Finns liknande lösningar 

eller tekniker idag? 
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1 Övergripande sammanfattning 
Detta delprojekt (244) har utrett möjligheterna att nyttja mobil datainsamling från spårburet fordon 
för att nyttja insamlade data vid säkerhetsbesiktning i järnvägsanläggning enligt TDOK 2014:0240, utan 
att fysiskt befinna sig i anläggningen (off-site). 

Delprojektet har nyttjat befintliga data som samlats in i samband med en ERTMS projektering och som 
följt den specifikation Trafikverket nyttjat vid mobil datafångst på järnväg. Parallellt med datafångsten 
samlades även mer högupplöst data in för att kunna utvärdera hur användningsbarheten kan öka med 
förändrad kravställning. 

Varje moment vid besiktning av TDOK 2014:0240 har värderats och möjligheterna till besiktning off-
site har beräknats statistiskt för varje teknikslag. Störst möjligheter fanns det för besiktning av spår där 
ca 85% av besiktningen bedömdes kunna utföras. Det fanns även relevanta möjligheter för andra 
teknikområden där ett övergripande mått på tillståndet kunde uppnås. Andra medföljande fördelar 
lyftes för denna typ av maskinell mätning såsom ökad objektivitet och en möjlighet att besikta en 
järnvägsanläggning på sådan nivå att det är möjligt att följa den ur ett livscykelperspektiv. 

Möjligheterna till automatisering av varje besiktningsmoment utvärderades, främst med avseende 
metoder baserade på automatisk bildigenkänning men även för andra algoritmer för geometrisk analys 
av laserdata. Automatisering var som mest utvecklad i del fall man kan se förändringar mellan bilder 
från olika datainsamlingar, exempelvis för detektion av saknade eller skadade befästningar och slipers, 
skadade signaler och skyltar, sprickbildning på olika anläggningsobjekt.  

Andra områden där automation av besiktning visade sig vara möjligt baserat på analys av laserdata var 
exempelvis slitage på rälshuvud, avvikande spårgeometri, kontroll av ballastnivåer, erosion och 
sättningsskador på banvallen och konstbyggnader, fria rummet, samt kontroll av kontaktledning 

Skarpt test av automation utfördes för nedanstående besiktningsmoment för att kunna värdera 
träffsäkerheten vid bildigenkänning och geometrisk analys av laserdata: 

• Automatisk bildigenkänning av rälsskador, liknande squats. Metodiken fungerade väl med en 
träffsäkerhet på 88% för små skador och betydligt bättre för större skador med möjlighet att 
förbättras med en större mängd data. 

• Automatisk bildigenkänning för saknade befästningar. Metodiken fungerade med väldigt hög 
träffsäkerhet och hade dessutom potentialen att se förändringar vid befästningar innan de 
lossnar. 

• Detektion av snedställda slipers fungerade väl. 
• Automatisk analys av siktlängder. Metodiken fungerade väl och kunde nyttjas både för att 

detekterade avvikelser både för sikt av signaler och tavlor, samt sikt för trafikanter vid 
plankorsning. 

• Detektion av vegetation som riskerar att falla på ledningar eller spår. Metodiken fungerade, 
men kräver ett antal förberedande moment innan den är applicerbar. 
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Tillkännagivande 
Delprojektet vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet 
av detta arbete. 

Vidare vill delprojektet särskilt tacka organisationen på Luleå Tekniska Universitet som lotsat oss 
genom de administrativa delarna av delprojektet och funnits som ett stöd då frågor dykt upp. 

Vi vill även tacka Trafikverket för att ha tillhandahållit data för utvärderingsändamål. 

Slutligen ett tack till Gustaf Uggla KTH som valde att pausa delar av sina doktorandstudier för att arbeta 
på WSP i detta delprojekt för att utreda möjligheter med bildigenkänning. 
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2 Inledning 
Syftet med delprojektet var att utöka möjligheterna att nyttja mobil datainsamling, baserat på 
fordonsburna digitala mätsensorer och digital analys, för säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggningar. 
Metodiken innebär att skapa underlag för digitala analyser genom datainsamling från spårgående 
fordon i rörelse, varefter besiktning utförs i geografiska data, antingen manuellt eller via automatiska 
rutiner. Delprojektet skulle ge svar på vilka moment i TDOK 2014:0240 som kan ersättas eller 
kompletteras med sensorteknik, främst baserat på laserskanning och fotografering, vilket syftar att bli 
ett värdefullt underlag vid fortsatt utveckling av mätsensorer och analys av mätdata. 

Delprojektet syftade i förlängningen till att medföra: 

• Minskad bemanning i spårområde vilket avsevärt ökar säkerheten och samtidigt reducerar 
risker och kostnader 

• Ökad objektivitet vid bedömning av skador och anmärkningar 

• Värdering av järnvägsanläggningar ur ett livscykelperspektiv och inte enbart rendera i 
besiktningsanmärkningar som följer styrande dokument för besiktning, vilket i sin tur på sikt 
leder till mer omfattande information om anläggningens tillstånd och egenskaper. 

• Ett sätt för infrastrukturägare att nyttja och dela data för flera ändamål. 

• Minskad tidsbelastning på spåranläggningar för besiktningsverksamhet, vilket leder till ökad 
kapacitet 

• Möjlighet att vid upprepade mätningar beräkna nedbrytningshastigheter, vilket utgör 
underlag till framtida beräkningsmodeller för prediktion. 

• Möjlighet att upprätta ett tillståndsbaserat underlag vid budgetarbete och en optimering av 
värdet hos anläggningens tillgångar. 

• Att på sikt erhålla tillräckligt med kunskap om materialåtgång att man även kan förutse stora 
inköp av komponenter och därmed optimera förråds- och lagerhantering. 

Då infrastrukturägare vill öka den digitala mognadsgraden inom besiktnings- och 
underhållsverksamheten var dessutom syftet att detta delprojekt ska tillföra en del i processen och ge 
möjlighet att börja se över metodik, tidsintervaller och kravställning vid utförande, för att kunna 
tillgodogöra sig möjligheterna i den snabba utvecklingen av sensorbaserade lösningar. 

2.1 Bakgrund 
Trafikverket har sedan början av 2000-talet utfört mobil datainsamling (mobile mapping) på väg och 
järnväg med det huvudsakliga syftet att upprätta underlag för projektering. Inledningsvis utfördes 
datainsamlingen från luftburna plattformar (flygplan och helikopter) som har fördelen att täcka en 
bred korridor med mätdata, centrerad runt infrastrukturen. Men i takt med att Lantmäteriet handlat 
upp nationella höjdmodellen (NH) har vinsten med ett täcka en bred korridor minskat och man har 
mer övergått till bil- eller tågburen datainsamling som har den fördel att datainsamlingen utförs på 
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marknivå med följd av betydligt högre upplösning och täthet i insamlade data, samtidigt som man 
kompletterar med NH-data i de perifera områdena. 

Detta skapar en datamängd med större möjligheter att extrahera information, exempelvis text på 
skyltar, men framförallt en möjlighet att tillföra information om tillstånd hos olika anläggningsobjekt 
och därmed kunna följa utvecklingen ur ett livscykelperspektiv.  

På Trafikverkets vägar har mobil datainsamling från bil utvärderats inom projekt ANDA 
(anläggningsdata) med avseende på fotografering av panoramabilder och laserskanning av vägområde. 
Detta har lett till att Trafikverket tagit steget att integrera mobil datainsamling i den återkommande 
och vägnätsövergripande vägytemätningen. Målet är att ANDA i praktiken kommer att integrera all 
data som produceras i samband med planering, projektering, byggande, drift, underhåll och som en 
del i detta har Trafikverket upprättat ett IT-system för att tillgängliggöra data som baseras på Orbit 
3DM Publisher. Där den återkommande vägområdesmätningen kontinuerligt kommer data i form av 
panoramabilder och laserdata.  

För järnväg har mobil datainsamling på Trafikverkets anläggning mestadels nyttjats i samband med 
projektering vid övergång till ERTMS där kartor och modeller framställts tillsammans med ett 
bildmaterial som stöd vid projekteringsarbetet. Det finns andra infrastruktur ägare i Sverige som 
kommit längre och integrerat mobil datainsamling och dess produkter i befintliga underhålls- och Asset 
Management System. 

Möjligheten till att implementera mobil datainsamling för besiktning underlättas av en rad faktorer: 

• Det finns redan erfarenhet hos anläggningsägare från upphandlingar 
• Mätsystemen är anpassningsbara 
• IT miljö för att ta emot data, lagra och tillgängliggöra 
• Vald plattform, Orbit 3DM Publisher, har från andra infrastrukturägare visat sig med fördel kunna 

integreras i befintlig asset management system, exempelvis IBM Maximo 

Ett nyttjande av mobil datainsamling på järnväg för besiktning är särskilt lämpligt eftersom det innebär 
liten påverkan på övrig verksamhet inom järnvägsanläggningen där tillgängligheten vanligtvis är låg. 
Samt att skadeförloppet kan vara snabbt och få stora konsekvenser för trafiken på ett nationellt plan 
vilket ytterligare förespråkar en effektiv besiktningsverksamhet. 

2.2 Mål 
Delprojekts mål var att ge ett svar på vilka besiktningsmoment i TDOK 2014:0240 som hade möjlighet 
att besiktas, off-site, i insamlade data från mobil datainsamling (laserdata och digitala bilder). Samt att 
få en värdering på hur väl kraven för säkerhetsbesiktning uppfylls. 

Målet var dels att kunna anpassa befintliga data insamlad med en, av Trafikverket, vanligt 
förekommande kravspecifikation för mobil datainsamling på spår för användning vid andra syften. 
Samt att vid utvärderingen väga in om det var möjligt att utöka möjligheterna att nyttja data för 
besiktning om kravspecifikationen förändrades med avseende på exempelvis punkttäthet, 
bildupplösning etc. 
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Målet var även att få en sammanfattning av möjligheterna att automatisera varje enskilt 
besiktningsmoment genom analys av insamlade data. Antingen genom att analysera geometrier i 
laserdata i befintliga verktyg för dataprocessering, eller genom bildigenkänning med befintliga 
arkitekturer för neurala nätverk med implementering av tillgängliga ”deep learning bibliotek”. 

Som en del i att undersöka möjligheterna för automatisering var målsättningen att bestämma mått på 
träffsäkerheten vid bildigenkänning genom att utföra detta praktiskt för ett antal besiktningsmoment.  
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3 Metod 
Delprojektet baserades främst på att låta behörig och erfaren personal som dagligen arbetar med 
besiktningsverksamhet bedöma möjligheterna att ersätta eller komplettera ordinarie besiktnings-
verksamhet med sensorbaserad besiktning i webbaserad mjukvara. I de fall sensorbaserad besiktning 
var möjlig skulle efterföljande möjlighet med automatisering utvärderas. Detta skulle främst 
genomföras genom att nyttja befintliga metoder för att digitalisera och vektorisera olika 
anläggningsdata och utvärdera om det var möjligt att anpassa dem för att fungera för besiktning i 
järnvägsanläggningar. 

Se arbetsflödet för metoden i Fig 1. 

 

Fig 1. Arbetsflöde för bedömning av möjligheter till besiktning och efterföljande automatisering. 

3.1 Befintligt underlag 
Metoden baserades på att använda befintliga data från mobil datainsamling för att utvärdera 
möjligheterna med att nyttja digitala data för besiktning.  
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Befintlig data som fanns tillgänglig för delprojektet var insamlad i samband med ERTMS projektering 
vid: 

• Styrområde Polcirkeln (Holmfors – Harrträsk) 

• Styrområde Boden (Boden C, Boden S) 

• Styrområde Luleå (Boden – Luleå) 

Data var framtaget som underlag vid projektering för nytt signalsystem ERTMS där kraven från 
Trafikverket var att panoramabilder (Fig 3) och laserdata (Fig 4) över järnvägsområdet skulle samlas 
in. Utöver detta fanns även annan data tillgänglig i form högupplösta nedåtriktade bilder (Fig 5), 
fotograferade med sådant avstånd att de gav en heltäckande bild av spåret. Samt högupplöst laserdata 
(Fig 6) täckandes spåret. 

Datainsamlingen har utförts med mätsystem monterat på lok i hastigheter mellan 50-70 km/h, se Fig 
2.  

 

Fig 2. Mätsystem monterat på lok. 

Följande mätsensorer var inkluderade i mätsystemet, exklusive sensorer avsedda för positionering av 
mätplattformen: 

• 360 kameror, 2 st Ladybug 5,30 Megapixel och 12 bitars färgdjup, för fotografering av 
panoramabilder. 

• Skannrar, 6 st SICK LMS511-20100 PRO för laserskanning av omgivning. 
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• Nedåtriktade industrikameror för spårbilder. 
• Högupplösta skannrar för spår, Gocator 2375. 

 

Specifikationerna som upprättats av Trafikverket, se kapitel 3.1.1, och styrt datainsamlingen baserades 
på ett nyttjande vid framställning av projekteringsunderlag och var inte på något sätt anpassade för 
att nyttjas för besiktning. Högupplösta laserskannrar och nedåtriktade högupplösta kameror hade 
monterats som ett komplement och öppnade därmed upp för ett nyttjande inom detta delprojekt. 

 

Fig 3. Panoramabild sammansatt från olika kameror för att kunna ta bort loket i bilderna. 

 

Fig 4. Panoramabild och laserdata. 
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Fig 5. Nedåtriktad spårbild fotograferad med nedåtriktade kameror. 

 

Fig 6. Högupplöst laserdata täckandes rälen. 

3.1.1 Specifikation Trafikverket 
Nedan anges syftet och den specifikation som angavs av Trafikverket för framtagande av data som 
nyttjades i ERTMS-projektet. 

I uppdraget ingick skanning och fotografering av 360 graders bilder. Kravet på datainsamlingen var att 
den skulle utföras under ljus- och väderförhållanden så att skylttexter, skåpbeteckningar mm kunde 
identifieras.  

• Data skulle positionsbestämmas med en noggrannhet på +/- 0,05 m i plan och höjd. 
• Minst två skannrar skulle användas, vridna 135 grader i förhållanden till körriktningen, för att 

minimera skuggeffekter. 
• Punkttätheten för laserdata skulle vara minst 1000 pkt/m2. 
• Stillbilderna skulle ha en 360 graders täckning och ingen del av bilden fick täckas av utrustning 

och fordon. 
• Bilderna skulle ha en upplösning på minst 30 Megapixel och ha ett färgdjup på minst 12 bitar. 
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• Avstånd mellan bilderna skulle vara 5-10 m. 

3.1.2 Vidareutvecklad specifikation vid insamling 
För att kunna värdera om möjligheterna till besiktning kunde förbättras genom att ändra 
kravställningen som Trafikverket traditionellt nyttjar vid upphandlingar av mobil datainsamling, skulle 
utvärderingen även omfatta kompletterande data där punkttäthet hos laserdata och upplösning i 
nedåtriktade bilder väsentligt förbättrats, se bild 5 och 6. 

Metodiken som använts för kompletterande data bestod fotografering av heltäckande stillbilder med 
nedåtriktade kameror med en markupplösning på ca 1 mm. Samt laserskanning med riktade 
linjeskanners med ett ungefärligt punktavstånd i linjen på 0,5 - 1 mm, täckandes varje räl och med ett 
avstånd mellan varje linje på ca 10 mm. 

3.2 Bedömning av möjlighet till besiktning 
Möjligheterna att utföra besiktning enligt TDOK 2014:0240 via nyttjande av insamlade data skulle 
bedömas av behörig besiktningsman genom att, visuellt i webbaserad mjukvara, stegvis gå igenom 
järnvägsanläggningen likt utförandet vid en ordinarie besiktning. 

Varje moment i TDOK 2014:0240 skulle delas upp och bedömas utifrån 11 kriterier, se kap 3.2.1, för 
att erhålla ett statistiskt underlag för att värdera möjligheterna till besiktning. Dels i data insamlad med 
en allmän kravspecifikation som nyttjas i Sverige, dels med en högre kravställning mer anpassad för 
besiktning.  

Även möjligheten till automatisering bedömdes, främst genom algoritmer för vektorisering av 
laserdata och automatisk bildigenkänning av fotografier inom spårområdet. 

Besiktningen delades in i följande underkategorier och utvärderades statistiskt: 

• Spår 
• Växel 
• Bank 
• Skärning 
• Trumma 
• Bro 
• Tunnel 
• Belysning 
• Bangårdssäkerhet 
• Plattform och lastkaj 
• Plattformasövergång 
• Spårspärr 
• Stoppbock 
• Kontaktledning 
• Hjälpkraftledning 



 Dokumentnr 
eP20-244-2019 

Projekttitel 
Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av 
järnvägsanläggningar 

Författare 
Peter Östrand, WSP Sverige AB 

Datum 
2020-01-17 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-20 

Sida 
14 (77) 

 
• Balisgrupp 
• Plankorsning 
• Signaler 
• Tavlor 
• Detektor 

Anläggningsdelar som inte var möjliga att besikta från spåret skulle exkluderas och dessa utgjordes av: 
kraftförsörjning fordon, teknikbyggnad, fördelningsstation, kopplingscentral, matarledning, 
nätstation, omformarstation, sektioneringsstation, transformatorstation, signalställverk, 
kabelanläggning, fastighet. 

3.2.1 Bedömningsklasser 
Metoden för bedömning baserades på följande klasser och definitioner för att ange en värdering av 
möjligheter till besiktning. 

K1-K4 baserades på data som samlats in enligt den specifikation som Trafikverket nyttjat vid 
upphandling av mobil datafångst för andra syften i samband med projektering. 

K5-K8 baserades på data utifrån förutsättningar att Trafikverkets kravspecifikation ökas med avseende 
på punkttätheter, bildupplösning och sensorernas mätosäkerhet. 

Bedömning utefter gällande specifikation från Trafikverket 

K1 Besiktning kan utföras utan begränsning 

K2 Anmärkning vid besiktning bör ses som en indikation och kräver uppföljning i fält 

K3 Möjligheterna till besiktning är begränsade. Resultatet bör ses som stickprovskontroll 

K4 Besiktning är ej möjlig 

Bedömning efter ökade krav på Trafikverkets specifikation 

K5 Besiktning kan utföras utan begränsning 

K6 Anmärkning vid besiktning bör ses som en indikation och kräver uppföljning i fält 

K7 Möjligheterna till besiktning är begränsade. Resultatet bör ses som stickprovskontroll 

K8 Besiktning är ej möjlig 

3.2.2 Mjukvara 
Metod för tillgängliggörande av data och visuell besiktning skulle baseras på webbaserade mjukvaran 
Orbit 3DM Publisher, som är samma mjukvara som Trafikverket nyttjar. Samt genom nyttjande av 
följande verktyg/funktioner i Orbit 3DM Publisher: 

• Visning av bilder 
• Avståndsmätning 
• Överlagring av förvaltningsdata 
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Vissa moment kunde kräva att laserdata lyftes ut till annan CAD-mjukvara för att göra bedömningen, 
exempelvis ballastprofil och rälsslitage. 

3.3 Test av automatiserade rutiner 
Maskininlärning är ett teknikområde inom datavetenskap som vanligtvis används för gruppering, 
klassificering och regression. Konventionella lösningar inom dessa områden bygger på att explicit 
skriva tydliga regler som en dator kan följa. Detta fungerar bra inom flera problemområden, men när 
det kommer till mer komplexa datatyper som till exempel bilder är det väldigt svårt att specificera 
effektiva regler. Maskininlärning gör det möjligt att skapa modeller som kan tolka data utan att explicit 
skriva hur modellen ska göra detta. Istället tränas modellen genom att studera exempeldata och den 
kan på egen hand formulera effektiva regler. Det vi som människor gör är att definiera modellens 
utseende i form av arkitektur, vilka parametrar den ska ha, samt hur parametrarna i modell ska 
uppdateras. De modeller som använts i detta delprojekt är djupa neurala nätverk, ett teknikområde 
känt som deep learning (LeCun et al., 2015), då dessa presterar i särklass bäst vad det gäller 
bildigenkänning bedömdes metoden, vid uppstarten av detta delprojekt, ha god potential vid 
besiktning i järnvägsmiljö, se mer i detalj nedan i kap 3.3.2. 

Vissa delar av besiktningen bedömdes kunna automatiseras genom att enbart nyttja laserdata. För 
detta var avsikten att kunna använda redan befintliga algoritmer och anpassa dem för syftet i detta 
delprojekt, se mer i detalj nedan i kap 3.3.3. 

3.3.1 Besiktningsmoment för test av automatisering 
Delprojektet omfattade skarpt test av ett antal rutiner för test av automatisering av besiktning. 
Automatiseringen baserades på bildigenkänning med deep learning samt automatisk analys av 
laserdata. Vilka objekt eller besiktningsmoment som skulle ingå överenskoms med projektgruppen och 
beslutades efter kriterier som baseras på relevans för infrastrukturägare, vinst i jämförelse med 
traditionell metodik, utförandetid och kostnad. 

I nedanstående kapitel redovisas besiktningsmoment som testades, motivering varför samt vilka 
metoder som nyttjades. 

3.3.1.1 Bildigenkänning av rälsskador (typ squats) 
Rälsskador, av typen squats m fl, är en form av utmattningsskada och orsakas av en mängd faktorer, 
t.ex. dåliga svetsar med hopsjunkning av material, undermålig uppbyggnad av ballasten eller annan 
form av ytskada som växer och bildar en squat. Om en squat ej åtgärdas kan den genom dynamiska 
tillskott sprida sig och bilda flera squats och i värsta fall förvärras och resultera i ett rälsbrott. 

Att kunna detektera squats med automatik i bilder skulle vara värdefullt både ur säkerhets- och 
funktionsmässig aspekt. Squats noteras vanligtvis vid en säkerhetsbesiktning som en anmärkning i ett 
sent skede av skadeutvecklingen och en automatisering skulle i ett kostnads- och resursmässigt 
perspektiv medföra en möjlighet att följa dem under längre tid anpassa åtgärder bättre ur ett 
livscykelperspektiv.  
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Eftersom metoden baseras på bilder skulle det ge möjlighet i en förlängning att kontinuerligt utföra 
automatisk besiktning från fordon som trafikerar anläggningen frekvent och därmed medföra ett stort 
värde som informationsmängd med förhållandevis liten insats. 

3.3.1.2 Bildigenkänning för kontroll av slipers läge 
Att kontrollera läget av slipers är relevant eftersom förändringar är ett tecken på allvarliga företeelser 
som solkurvor och förändringar av banvallen vid exempelvis skred och erosion. Automatisk 
bildigenkänning i bilder skulle medföra en möjlighet att med tät frekvens utföra en besiktning från 
fordon som trafikerar anläggningen och därmed snabbt indikera faktorer som kraftigt påverkar 
säkerheten och anläggningens funktion. 

Dessutom är möjligheten att klassificera slipers i bilder ett första steg att isolera objektet och bana väg 
om man vill gå vidare med att detektera sprickor. 

3.3.1.3 Bildigenkänning för kontroll av befästningar 
Att automatiskt kontrollera avsaknad av befästningar och förändringar av befästningars läge med 
bildigenkänning har samma fördelar som kontroll av slipers. Det vill säga, en möjlighet att effektivt 
indikera på förändringar som har stor effekt för säkerheten och anläggningens funktion. 

3.3.1.4 Siktanalys i laserdata 
Att undersöka automatik för att kontrollera sikt i en järnvägsanläggning är främst en säkerhetsfråga 
och har därmed ett värde i sig. I delprojektet värderades vikten av momentet högt i och med att 
kontrollera sikten är kan vara svårt att utföra på ett objektivt sätt i och med en mängd försvårande 
faktorer som besiktningsmän ställs inför vid en besiktning. 

Dessutom bedömdes det finnas en stor möjlighet att tillämpa metodiken på ett flertal moment: 

• Kontroll av förarens sikt mot signaler, skyltar etc. 
• Kontroll av förarens sikt vid korsningar 
• Kontroll av trafikanter och fotgängares sikt vid passage av spår 

Tanken var att nyttja laserdata, spårgeometri och positionen hos olika objekt för att iterativt bilda 
siktlinjer längs spåret och detektera de fall där siktlinjen bröts av laserdata innan den uppnått den 
minimala längden som krävs för godkänd sikt. 

3.3.1.5 Kartera röjningsbehov 
Ett fallande träd i närheten av en järnvägsanläggning kan innebära en nedriven kontaktledning, stopp 
i tågtrafiken och i värsta fall en fara för trafikanter. Det är svårt vid manuell besiktning att utföra en 
kontroll på ett objektivt och heltäckande sätt, speciellt under varierande ljusförhållanden, varpå värdet 
av ett sådant analysverktyg bedömdes hög. 

Intentionen var att automatiskt vektorisera kontaktledning och hjälpkraftledning, automatiskt 
klassificera marken och sedan låta varje laserträff på vegetationen rotera kring sin position i det 
horisontella planet med en rotationspunkt på markmodellen för att se om den når fram till den 
vektoriserade ledningarna. 
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3.3.2 Metodik för deep learning för bilder 
Ett konventionellt nätverk letar efter samband mellan alla element i indata, vilket för en bild innebär 
alla pixlar. Då två bilder som föreställer samma objekt kan se väldigt olika ut vad det gäller deras 
pixelsammansättning, till exempel om det huvudsakliga motivet befinner sig på olika platser inom 
bildramen, så innebär denna arkitektur en klar fördel. Där ett konventionellt neuralt skulle analysera 
varje bild som helhet och försöka se vad den föreställer letar ett Convolutional Neural Network (CNN) 
efter specifika lokala mönster och kombinationer av dessa mönster och förstår på så sätt bildens 
innehåll (LeCun et al., 2015). 

 

Fig 7. Typisk CNN-arkitektur. Delområden av input-bilden analyseras separat vilken sedan fortsätter i 
flera lager. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network 

Som Fig 7 visar sker denna mönsterigenkänning i lager, där varje lager i nätverket känner igen mer 
komplexa mönster. I den ursprungliga bilden identifieras interaktioner mellan enstaka pixlar och nästa 
lager känner igen interaktioner mellan dessa interaktioner. Detta gör att en stor del av parametrarna i 
ett tränat nätverk är specialiserade för att känna igen relativt generiska geometrier, medan endast 
toppen av nätverket förstår ”verkliga” objekt. Detta kan utnyttjas genom återanvända nätverk som 
tränats för andra ändamål och på så sätt kan bra träffsäkerhet uppnås även med relativt små mängder 
tränings. Detta kallas transfer learning (Donahue et al., 2013; Razavian et al., 2014) och är idag 
branschpraxis för majoriteten av bildrelaterad deep learning. 

Då bilder innehåller väldigt många element, 3 stycken per pixel, och då CNNs innehåller väldigt många 
parametrar så blir träning av CNNs snabbt väldigt krävande vad det gäller antal beräkningar som måste 
utföras. Många av dessa beräkningar är dock oberoende av varandra och kan således utföras parallellt. 
Detta gör det möjligt att utnyttja grafikkort (GPU) för detta ändamål. En vanlig processor (CPU) har i 
storleksordningen 4 - 8 processorkärnor vilket innebär att de kan utföra 4 - 8 beräkningar samtidigt. 
Ett grafikkort kan innehålla ca 1000 - 2000 kärnor och kan således snabba upp träningsprocessen 
avsevärt. 

Två olika typer av bildbaserad deep learning har använts som metod inom detta delprojekt och de 
benämns konsekvent på följande sätt: 

1. Bildsegmentering – klassificering av enskilda pixlar i bilder 
2. Objektigenkänning – identifiering av bounding box för objekt i bilder 

https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network
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För varje kategori finns det flera olika nätverksarkitekturer. De arkitekturer som använts i detta 
delprojekt var VGG16 (Simonyan och Zisserman, 2014), FCN-32s (Long et al., 2015) och Mask R-CNN 
(He et al., 2017). VGG16 är ett konventionellt CNN som använts för bildigenkänning, FCN-32s är ett 
fully convolutional network (FCN), vilket är en utveckling av ett traditionellt CNN som utför 
bildsegmentering, och Mask R-CNN är en annan utveckling som utför objektidentifiering. I denna 
rapport har VGG16 initialiserats med de parametrar det lärt sig från ImageNet1 och denna version har 
även används som grund för implementationen av FCN-32s. Mask R-CNN har initialiserats med de 
vikter nätverket lärt sig från datasetet COCO2. Detta gör att fördelarna med transfer learning har 
kunnat utnyttjas. 

3.3.2.1 Träningsdata 
Träningsdata är de data som används för att träna modellen genom att uppdatera dess parametrar. 
För alla former av klassificering krävs det att träningsdata redan är klassificerade. Detta innebär en 
manuell insats där antingen hela bilder eller enskilda pixlar ges etiketter som visar vilken klass de 
tillhör. I praktiken kan detta göras på följande sätt: 

1. Bildsegmentering – Rita polygoner i bilder som visar vilken klass olika pixlar tillhör 
2. Objektidentifiering - Rita rektanglar i bilder som visar placeringen av olika objekt 

Det går att kombinera skapandet av träningsdata för 1 och 2 då det är möjligt att automatiskt generera 
bounding boxes för ett flertal objekt om de redan har en matchande polygon. 

Modellen kan endast lära sig det som finns i träningsdata, och det är därför viktigt att träningsdata är 
representativa för vad modellen kan komma att se i ett skarpt läge. Till exempel, om en modell tränas 
på ett dataset som endast innehåller bilder med träsliprar så är det möjligt att den inte kommer känna 
igen betongsliprar. 

3.3.2.2 Hyper-parametrar 
Vid träning av neurala nätverk finns det antal parametrar som måste sättas av användaren som 
påverkar hur nätverket lär sig. Här finns det viss teori att luta sig mot, men i slutändan är detta en 
väldigt empirisk konstform. Framtagning av välfungerande konfigurationer kräver mycket testning. 
Detta görs lämpligtvis genom att upprepat träna nätverk med olika, antingen slumpade eller 
systematiskt genomstegade, konfigurationer. Resultat från varje träning sparas, förslagsvis i ett 
spreadsheet, och på så sätt kan de mest framgångsrika konfigurationerna identifieras. Ett snävare 
parameterfönster kan sedan genomsökas i närområdet kring de mest lyckade konfigurationerna, och 
på detta iterativa sätt kan man förbättra nätverkets prestanda. 

De hyper-parametrar som kunde vara av intresse var: 

                                                           
1 ImageNet är ett stort dataset som används inom bildigenkänning. Det består av ca 1 500 000 
bilder uppdelade mellan 1000 klasser (Russakovsky et al., 2015) 
2 COCO är ett dataset för objektigenkänning som består över 200 000 bilder med 1 500 000 
objektinstanser (Lin et al., 2015) 
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• Epoker – en epok är en genomgång av all träningsdata som finns tillgänglig för nätverket. Fler 

epoker leder (oftast) till bättre resultat men tar också längre tid 
• Learning rate – learning rate är den steglängd som används när nätverkets parametrar 

uppdateras. En för låg learning rate gör att nätverket lär sig långsammare, vilket leder till sämre 
prestanda över efter ett givet antal epoker, men en för hög learning rate kan göra att nätverket 
hoppar över lokala minimum i kostnadsfunktionen och de ”optimala” lösningarna kommer 
aldrig hittas. 

• Momentum – momentum påverkar uppdateringen av nätverkets parametrar på så sätt att de 
beräknade gradienterna påverkas av gradienter från tidigare iterationer. Storleken på denna 
hyper-parameter styr viktningen mellan tidigare och beräknade gradienter. 

• Decay – decay är en successiv minskning av learning rate. Till exempel leder ett värde på 1e-6 
till att learning rate minskas med en miljondel efter varje iteration. Det är rimligt att anta 
nätverket kan utnyttja en större steglängd i början av träningen medan en mindre steglängd 
är bättre ju närmare en ”optimal” lösning nätverket kommer. 

• Bildstorlek – om bilderna skalas ner så minskar antalet parametrar i nätverket och 
beräkningarna blir snabbare och mindre minneskrävande. En lägre upplösning leder dock till 
en informationsförlust och minskar nätverkets potential att upptäcka detaljer. Det kan dock 
vara så att en lägre upplösning leder till ett bättre resultat då nätverket kan ha lättare att första 
mer generaliserade bilder med mindre brus. 

• Batch size – bilder kan antingen processeras var och en för sig eller i grupp, en så kallad batch. 
Om bilder processeras i batch beräknas genomsnittliga gradienter för alla bilder i batchen 
vilket kan leda till en mjukare inlärning med mindre varians, men gör det också mer troligt att 
nätverket fastnar på suboptimala lösningar. 

3.3.2.3 Utökning av data 
Det finns olika metoder för att artificiellt utöka den befintliga datamängden, något som kallas data 
augmentation. Några exempel är: 

• Horisontell spegling 
• Vertikal spegling 
• Rotation 
• Förskjutning i sidled 
• Förskjutning i höjdled 

Dessa metoder ökar den naturliga variansen i träningsdata och kan göra det lättare för nätverket att 
lära sig de ”riktiga” karaktärsdragen för den totala populationen istället för att ära sig de mer säregna 
dragen hos träningsexemplen. Datautökning bör användas oavsett hur mycket data som finns 
tillgängligt, men det är viktigt att inte använda förvrängningar som inte kan förekomma hos faktiska 
exempel. 

3.3.3 Analysverktyg för laserdata 
Laserdata, även kallad punktmoln, analyseras vanligen utifrån beräknade attribut som position, vinklar, 
avstånd eller variation i rummet, även kallat klassificering. De vanligaste klassificeringsalgoritmerna 
som även kan nyttjas inom besiktning av järnvägsanläggning är: 
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• Klassificering av en markyta. Förutom att markytan direkt kan nyttjas för analys av avrinning, 

slänter, ballast, skred etc så är markytan ofta en förutsättning för vidare klassificering. 
• Klassificering av objekt utifrån höjd ovanför markytan. 
• Klassificering utifrån längd ifrån 3D vektor, vanligen spårmitt 
• Klassificering av punkttätheter. Kan användas för att finna hårdgjorda objekt med distinkta 

returer. 
• Ytdetektering och gränsdetektion som kan leda till vidare analyser genom segmentering av 

ytor och intersektion av ytor 

Fördjupning i klassificering återfinns i D Belton och D D Lichti 2006 samt P Axelsson 1999. 

Klassificering utförs vanligen som en kombination av regler baserade på ovanstående algoritmer och 
kan även kombineras med bildunderlag och bildigenkänning vilket ger ett utökat antal 
användningsområden och ett mer tillförlitligt resultat. 

Klassificering öppnar även upp för vidare möjligheter till vektorisering där det finns ett stort antal 
mjukvaror på marknaden som automatiskt kan utföra detta, exempelvis Topodot och TerraScan. 
Vektorisering inom järnvägsmiljö används vanligen för att finna skyltar, stolpar, ledningar, räls, 
plattformskanter, murar, staket etc. Därmed öppnas möjligheter för att automatiskt kontrollera 
vektoriserade geometrier och koppla detta till besiktning, t ex bestämma om föremål lutar, analysera 
avstånd i 3D etc. 

Laserdata har, beroende på insamlingsmetod, även direkta attribut vanligtvis intensitet, färg, antal 
returer etc men användningsområdena är begränsade vid användning inom infrastruktur som vägar 
och järnvägar, speciellt om de jämförs med kamerasensorer som vanligtvis skapar en väsentligt större 
tolkningsbarhet. 

Möjligheterna att nyttja laserdata är till största delen beroende av precisionen och punkttätheten. 
Eftersom både precisionen och punkttätheten vid laserskanning, oavsett vilken mätsensor som nyttjas, 
avtar med ökat mätavstånd så är det förmånligt att nyttja spårburen utrusning eftersom det optimerar 
insamlingen. 

För besiktningsändamål är det förmånligt att skilja på mätnoggrannhet och precision eftersom för höga 
krav på noggrannhet i förhållande till det gällande geodetiska referenssystemet är kostnadsdrivande 
och tidskrävande. Hög precision oftast är väsentlig för att uppnå gällande krav på toleranser.  

Som exempel krävs höga krav på precisionen av mätning av spårvidd väsentligt, medan noggrannheten 
till det geodetiska referenssystemet är av mindre betydelse eftersom det mest används för att 
registrera vart i anläggningen spårviddsmätningen är utförd. 

De besiktningsmoment som valdes för praktiskt test var siktanalys i laserdata och kontroll av 
röjningsbehov för träd. 
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3.4 Bedömning av möjlighet till automatisering 
Möjligheterna till automatisering av samtliga besiktningsmoment i TDOK 2014:0240 har bedömts 
utifrån de metoder som användes i delprojektet för bildigenkänning via maskininlärning, samt 
analysverktyg för laserdata som främst baseras på klassning utifrån geometrier. 

Utöver de metoder som testats så utgick bedömningen även utifrån metoder som är vedertagna på 
marknaden och som eventuellt nyttjas för andra syften. Exempelvis finns det metoder för att hitta 
vägskyltar och registreringsskyltar på vägfordon genom bildigenkänning i panoramabilder. Därför 
gjordes bedömningen att det även är möjligt för att hitta diverse skyltar i en järnvägsanläggning som 
har liknande egenskaper, t ex kilometerskyltar. 

Ytterligare en förutsättning som antogs vid bedömning av möjlighet till automatisering var att 
specifikationerna för datainsamlingen kunde utvecklas och inte bara nyttja den specifikation som är 
vedertagen vid upphandlingar hos Trafikverket.  

Varje moment i TDOK 2014:0240, ca 570 stycken, delades upp och bedömdes utifrån 3 kriterier för att 
erhålla ett statistiskt underlag för möjligheterna till besiktning. 

A1 Automatisering kan utföras utan begränsning under förutsättning att data är insamlad under 
goda förhållanden 

A2 Automatisering kan utföras med begränsning. Metoden kan ses som en indikation på att något 
är avvikande och det bör utföras visuell kontroll i insamlade data eller genom fältbesök för att 
verifiera resultatet och bedöma allvarlighetsgraden. 

A3 Automatisering är ej möjligt eller träffsäkerheten är för låg för att resultatet ska anses vara av 
värde i en säkerhetsbesiktning. 
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4  Resultat 

4.1 Möjlighet till besiktning 
Möjligheterna att utföra besiktning enligt TDOK 2014:0240 genom att nyttja mobilt insamlade data 
bedömdes av behöriga besiktningsmän. Detta utfördes genom att, visuellt i webbaserad mjukvara, 
stegvis gå igenom dokumentet för säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar likt en ordinarie 
besiktning. 

Generellt var besiktning ej möjlig att utföra där objekten var dolda eller där det krävs att besiktning 
utförs genom att känna och kontrollera fastsättning och funktion. Objekt i direkt anslutning till spåret 
uppvisade större möjlighet att besikta, medan objekt som befann sig med ett längre avstånd till spåret 
uppvisade större begränsningar, t ex skyddsanordningar, teknikbyggnader. Dels på grund av avståndet 
och att bilder och laserdata därmed erhåller sämre upplösning, men även på grund av att hela objekten 
ej var synliga på samtliga sidor. 

Panoramabilder var ett bra underlag för att se om något skada skett på grund att yttre påverkan, men 
genom att komplettera med högupplösta riktade kameror så uppnås en förbättring i detaljeringsgrad 
och möjligheter att bedöma tillstånd blev mer komplett, t ex medförde det möjligheter att detektera 
sprickbildning, fastsättning och korrosion. 

Följande delar omfattades ej av bedömningen eftersom de ej går att mäta från spåret: kraftförsörjning 
fordon, teknikbyggnad, fördelningsstation, kopplingscentral, matarledning, nätstation, 
omformarstation, sektioneringsstation, transformatorstation, signalställverk, kabelanläggning och 
fastighet. 

Nedanstående underkapitel, som mer detaljerat redovisar möjligheter till besiktning, följer 
indelningen i berörda anläggningsdelar i kapitlen 7-40 i TDOK 2014:0240. Kapitlen inleds med en 
statistisk sammanfattning av möjligheterna till besiktning som baserats på besiktningsmännens 
bedömning enligt nedanstående klassindelning. Statistiken efterföljs av sammanfattning av 
möjligheter och begränsningar som framkommit vid besiktningsmännens utvärdering. 

Utfall för samtliga moment i TDOK 2014:0240, totalt ca 570 stycken, redovisas bilaga 1. 

Klassindelning var enligt följande: 

Bedömning utefter gällande specifikation från Trafikverket med LiDAR och panoramabilder 

K1 Besiktning kan utföras utan begränsning 

K2 Anmärkning vid besiktning bör ses som en indikation och kräver uppföljning i fält 

K3 Möjligheterna till besiktning är begränsade. Resultatet bör ses som stickprovskontroll 

K4 Besiktning är ej möjlig 

Bedömning efter komplettering med högupplöst laserdata på spår och högupplösta spårbilder 

K5 Besiktning kan utföras utan begränsning 
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K6 Anmärkning vid besiktning bör ses som en indikation och kräver uppföljning i fält 

K7 Möjligheterna till besiktning är begränsade. Resultatet bör ses som stickprovskontroll 

K8 Besiktning är ej möjlig 

4.1.1 Spår 
Följande kapitel avser kapitel 7 Spår i TDOK 2014:0240 och inkluderar spårläge, räl, sliper, befästning, 
skarv, rälsvandringshinder, skyddsräler och ballast. Se sammanställning av möjlighet att uppfylla 
besiktningsmomenten i tabell 1. 

Tabell 1. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Stor del av besiktningen var möjlig att utföra i insamlade data och de delar som innebar en begränsning 
utgjordes främst av objekt som ej var, eller delvis var, synliga. För att komma upp till en hög nivå av 
fullständighet krävdes nedåtriktade högupplösta bilder, samt högupplöst laserdata som inte är en del 
av Trafikverkets normala kravställning vid mobil datainsamling på spår, se kapitel 3.1 Befintligt 
underlag. Nedan summeras de huvudsakliga möjligheterna till besiktning som framkom vid 
besiktningsmännens utvärdering i insamlade data: 

• Spårläge kan kontrolleras med avseende på spårvidd, skevning, rälsförhöjning, höjd- och 
sidoläge. Det kräver tillgång till högupplöst laserdata samt tröghetsdata från datainsamlingen 
för att mäta vinklar och vinkelförändringar. 

• Okulär kontroll kan utföras för att se risk för rälsbrott, defekter, jämnhetsmått och 
rost/beläggning. 

• Rälshuvudslitage kan mätas i högupplöst laserdata. 
• Gaturäl kan kontrolleras med avseende på anslutande material, dränering, fria flänsrännor, 

mått på slitage, spårvidd. 
• För slipers går det att detektera brott, sprickor, röta, snedställda sliprar, se Fig 8 och Fig 9. 
• Befästning går att besikta för spårviddsökning, klämfjädrar, skrapmärken, isolator och saknade 

befästningar. 
• Vid skarvar går det att se om bultar och muttrar är borta eller snedställda, sprickor i skarvjärn, 

skarvöppningars storlek, samt status för ändmellanlägg, understoppning, övervalsning. 
• Vid rälsvandringshinder går det att besikta hindrets låsning och eventuella hinder. 
• För skyddsräler är det möjligt att besikta befästning och läge, skarvöppning och utrymme 

mellan rälsfot och baliser. 
• För ballastsektionen går det att detektera avvikelse från teoretisk ballastprofil, samt vid 

återkommande mätningar analysera sättning och skred. 

Enligt gällande sensoruppsättning Med komplettering av högupplösta sensorer
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

6% 6% 19% 68% 49% 38% 5% 8%
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4.1.1.1 Exempel på mätdata 
För befästningar var det möjligt att se om dessa saknas eller om det kan misstänkas att ej vara 
funktionsdugliga, se Fig 8, utan möjligheten att känna på objekten.  

 

Fig 8. Skadad slipers och misstanke om bristande befästning på grund av sprickbildning  
och eventuell röta. 

 

Fig 9. Sprickor i slipers som kan detekteras i nedåtriktade högupplösta bilder. 
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Skador på farkanten av rälshuvudet, exempelvis squats och farkantssprickor, var möjliga att detektera 
i ett tidigare skede än vad som vanligtvis utgör gränsen för en anmärkning, se Fig 10. Mönster från 
spårslipning kunde dock misstas för att vara skador vilket i dessa fall medför manuell kontroll i fält. 

 

Fig 10. Rälsskada på farkant. 

Isolskarvar och svetsskarvar som är av hög vikt vid en besiktning p g a dess stora påverkan vid en skada, 
var möjliga att besiktiga på ett sätt som indikerar en skada och kan kräva en första åtgärd i form av ett 
fältbesök. Det var möjligt att se saknade mellanlägg, isolator etc för att kunna utesluta en övervalsning, 
däremot var det svårt att avgöra hur pass långt gången en skada är och hur nära det är att en 
övervalsning uppstår. Se några exempel i Fig 11, Fig 12 och Fig 13. 

 

Fig 11. Svetsskarv vid skarv 1 (räknat från vänster), saknade mellanlägg  
vid skarv 2, början till övervalsning vid skarv 3, skarv 4 är ok. 
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Fig 12. Skarv som resulterat i skada genom slag vid passager. 

  

Fig 13. Början till skada vid en svets som ger ett karakteristisk rund fördjupning på farkanten. 
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4.1.2 Växel 
Följande kapitel avser kapitel 8 Spårväxel i TDOK 2014:0240 och inkluderar spårläge, räl, sliper, 
befästning, skarv, ballast, tunganordning, korsning, moträl, snöskydd, omläggningsanordning, 
kontrollanordning, låsanordning och växelvärme/staggropsvärme. Se sammanställning av möjlighet 
att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Utöver de moment för besiktning av växlar som även sammanfaller i delar under besiktning av spår, 
kap 4.1.1 Spår, så fanns det stora möjligheter att utföra besiktning. Majoriteten (37%) av 
besiktningsförfarande skulle innebära att metodiken skulle indikera ett fel och kräva fältbesök för att 
avfärda eller åtgärda en anmärkning och 14% skulle innebära en komplett möjlighet till besiktning. 
Statistiken dras ned i och med att ett stort antal moment består av kontroll av kontrollindikering, och 
mekaniska kontroller. 

För växlar finns delar som är inklädda eller i skugga för kameror och påverkar därmed fullständigheten. 
Vissa delar av det som besiktas vid växlar är av sådan art att det krävs insats i fält för att avgöra 
allvarligheten vid en anmärkning t ex att avgöra om skruvar och muttrar är låsta. Dessutom är det ej 
möjligt att kontrollera omläggning och mekanisk funktion eftersom växeln endast står i ett läge vid 
passage med mätsystem. 

Nedan summeras de huvudsakliga möjligheterna till besiktning som framkom vid besiktningsmännens 
utvärdering i insamlade data, utöver de som omnämns för besiktning av spår: 

• Besiktning av tunganordning och kontroll av stödknappar och slitage på tunganordning, 
skyddsklotsning. 

• Kontroll av moträl, se bildexempel i Fig 14, med slipersskruvar och flänsrännor 
• Kontroll av stänger och länkar med avseende på sprickor, skruvar/bultar, utrymme mot ballast 

etc, se bildexempel i Fig 15. 
• Kontroll av växeldriv med avseende på sprickor, skruvar/bultar, skyddsjordning. 
• Kontroll av växelvärmeelement med anslutningar så de är intakta och fastsatta, se bildexempel 

i Fig 16. 
• Okulär kontroll av räl, se bildexempel i Fig 17. 
• Kontroll av snöskydd, se bildexempel i Fig 18. 

Enligt gällande sensoruppsättning Med komplettering av högupplösta sensorer
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

1% 4% 8% 87% 14% 37% 25% 23%
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4.1.2.1 Exempel på mätdata 

 

Fig 14. Bildexempel på moträl där det är möjligt att notera om slipersskruvar saknas, att 
moträlen har inte ser sned ut eller är skadad. Moträlen på bilden är ok. 

 

 

Fig 15. Bildexempel på växel med möjlighet att visuellt kontrollera stänger, muttrar 
, bultar, infästning av stag och generellt allmäntillstånd. 
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Fig 16. Bildexempel på växelvärmeelement med möjlighet att kontrollera 
fastsättning, yttre påverkan etc. 

 

Fig 17. Synbar defekt på räl som kan upptäckas vid okulär kontroll i bilder. 
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Fig 18. Snöskydd modell borst. Möjlighet till okulär kontroll att borsten ser ok ut. 

4.1.3 Bank 
Följande kapitel avser kapitel 9 Bank i TDOK 2014:0240 och inkluderar Berg- och jordbank, 
underballast, dränering och dike, stödmur, glacismur, tryckbank och erosionsskydd. Se 
sammanställning av möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 3. 

Tabell 3. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlad data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Panoramabilder kan nyttjas för att upptäcka erosionsskador och sprickor i bankslänter genom visuell 
besiktning i bilder. Det finns en begräsning ifall slänterna inte är synliga från spåret eller om de är dolda 
av vegetation. Detsamma gäller för besiktning av olika erosionsskydd och stödmurar där besiktning 
kan utföras visuellt i bilder, men det kan krävas utökad krav på bildupplösning och rörelseoskärpa för 
att fånga t ex sprickbildning i en stödmur. 

Markmodellen som framställs genom klassificering av laserdata kan användas för att kontrollera att 
slänters lutningar och detektera de områden som avviker mycket från projekterad normalsektion och 
därmed löper ökad risk för sättningar eller erosion. 

14% 50% 36% 0% 21% 50% 29% 0%



 Dokumentnr 
eP20-244-2019 

Projekttitel 
Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av 
järnvägsanläggningar 

Författare 
Peter Östrand, WSP Sverige AB 

Datum 
2020-01-17 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-20 

Sida 
31 (77) 

 
Genom upprepade mätningar kan differensmodeller mellan laserdata från olika tidpunkter nyttjas för 
att spåra förändringar i bankroppens geometri med avseende på erosion, uppfrysning alternativt av 
rörelser på erosionsskydd eller stödmurar. 

Ballasten kan kontrolleras genom att jämföra teoretisk ballastprofil, med hänsyn till förändringar vid 
olika kurvradier, mot den laserskannade ytan på befintlig ballast. Resultatet ger då information om var 
ballast saknas, samt de volymer som krävs för vid åtgärd, se kartbild i Fig 19. 

För besiktning av brunnar, diken och dränering råder en större osäkerhet eftersom dessa inte är synliga 
från spåret utan det man ser, t ex vattensamlingar, kan vara en indikation på att något är fel. 

 

 

Fig 19. Kartbild som visar underskott på ballast i förhållande till teoretisk ballastprofil.  
Färgerna visar underskott i höjd där blått 0,05 - 0,10 m och rött 0,10 - 1m. 

4.1.4 Skärning 
Följande kapitel avser kapitel 10 Skärning i TDOK 2014:0240 och inkluderar bergskärning, jordskärning, 
underballast, dränering och dike, stödmur, glacismur, och erosionsskydd. Se sammanställning av 
möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 4. 
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Tabell 4. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlad data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

För skärningar är det möjligt att visuellt i panoramabilder besikta förekomst av nedfallna block, skador 
på förstärkningar, skyddsstängsel, vattensamlingar etc. Samtidigt som erosion, sättningar mm är 
möjliga att detektera genom att jämföra laserdata insamlad vid olika tidpunkter för att se förändringar. 

4.1.5 Trumma 
Följande kapitel avser kapitel 11 Trumma i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 5. 

Tabell 5. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Det finns stora begränsningar med att besikta trummor eftersom dessa inte är synliga i trumögat eller 
inuti röret. Däremot är det möjligt i panoramabilder att se eventuella vattenansamlingar och i 
laserdata upptäcka sättningar och erosion. 

4.1.6 Bro 
Följande kapitel avser kapitel 12 Bro i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att uppfylla 
besiktningsmomenten i tabell 6. 

Tabell 6. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Stora delar av en bro är inte synlig från spåret vilket innebär en stor begränsning med metodiken. Det 
som är möjligt att besikta är fria rummet, förekomst av lösa föremål, stängsel etc samt i vissa fall 
sättningar och sprickor på konstruktion.  

4.1.7 Tunnel 
Följande kapitel avser kapitel 13 Tunnel i TDOK 2014:0240 och omfattar berg- och betongtunnel. Se 
sammanställning av möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 7. 

20% 75% 5% 0% 30% 65% 5% 0%

0% 13% 63% 25% 0% 13% 63% 25%

6% 6% 56% 33% 6% 6% 78% 11%



 Dokumentnr 
eP20-244-2019 

Projekttitel 
Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av 
järnvägsanläggningar 

Författare 
Peter Östrand, WSP Sverige AB 

Datum 
2020-01-17 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-20 

Sida 
33 (77) 

 
Tabell 7. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

För att kunna nyttja insamlade data för besiktning i tunnel krävs ett antal förutsättningar vid 
datainsamling som vanligtvis inte är specificerade vid datainsamling åt Trafikverket med mobil 
datainsamling. Dels måste positionsnoggrannheten vara bibehållen i tunnlar trots att det inte finns 
tillgång till satellitmätning, dessutom måste mätsystemet kunna bära egen belysningen eftersom fast 
monterad tunnelbelysning vanligtvis inte är tillräcklig för de vanligaste kamerorna på marknaden. 

Det visade sig i detta delprojekt att man uppnår en väsentligt större användning av data om man 
kompletterar Trafikverkets ordinarie specifikation med högupplösta kameror eftersom man då har 
möjlighet att detektera sprickor, dropp, korrosion och andra skador på en helt annan nivå, se Fig 20. 

Generellt är det möjligt att utföra en mer komplett besiktning i betongtunnel efter det är lättare att se 
skador i bilderna på en betongyta jämfört med bergyta. 

I tunnlar är det möjligt att i bilder detektera dropp, viss risk för nedfall, blockerande föremål, fria 
rummet, sprickor, korrosion. Laserdata kan nyttjas för att detektera sättningar och rörelser genom att 
jämföra laserdata insamlad vi olika tidpunkter. De delar som begränsar möjligheterna till besiktning är 
främst utrymningssäkerheten. 

 

Fig 20. Högupplöst bild i tunnel som visar läckage. 

8% 13% 50% 29% 13% 29% 38% 21%
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4.1.8 Belysning 
Följande kapitel avser kapitel 14 Bangårds-/plattformsbelysning i TDOK 2014:0240. Se 
sammanställning av möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 8. 

Tabell 8. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Det innebär stora begräsningar med att besikta belysning efter en stor del inte är synliga från spåret. 
Som exempel är armaturens kåpa och glas endast synliga rakt under belysningen. 

Det är möjligt att se ifall belysnings stolpar utsatt för yttre påverkan genom att i bilder och laserdata 
se ifall den lutar eller ser trasig ut. 

4.1.9 Bangårdssäkerhet 
Följande kapitel avser kapitel 15 Bangårdssäkerhet i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet 
att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 9. 

Tabell 9. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Stor del av besiktning av bangårdssäkerhet kräver funktionstest på plats vilket innebär en stor 
begränsning att utföra momentet i insamlade data. Det bör däremot vara möjligt att se vissa skyltar, 
nödlägesskåp, vindstrut samt bedöma om det är utsatta för större påverkan. 

4.1.10 Plattform och lastkaj 
Följande kapitel avser kapitel 16 Plattform och lastkaj i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av 
möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 10. 

Tabell 10. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Samtliga av momenten som ingår vi besiktning av plattform är möjliga och där ingår att kontrollera 
avstånd till spår (se Fig 21), rakhet på plattformskant, fritt rum, skyddsräcken och 
skyddszonsmarkeringar.  

10% 30% 40% 20% 10% 30% 50% 10%

27% 9% 0% 64% 27% 9% 0% 64%

29% 71% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
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Besiktning kan utföras i laserdata men förutsätter att laserskannrarnas mätosäkerhet är tillräcklig för 
att kunna säkerställa de toleranser som gäller i anläggningen. 

Sprickor och andra skador kan detekteras visuellt i bilder. 

 

Fig 21. Profil i laserdata vid plattform som kan användas för mätning av avstånd till spår. 

4.1.11 Plattformsövergång 
Följande kapitel avser kapitel 17 Plattformsövergång i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av 
möjlighet att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 11. 

Tabell 11. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Möjligheterna till besiktning av plattformsövergångar är begränsade i och med att stor del består av 
mekaniska funktionstester och kontroll av elektriska komponenter. 

Bilder kan nyttjas för att göra en bedömning av det allmänna tillståndet och se ifall några objekt utsatts 
för skada. 

4.1.12 Spårspärr 
Följande kapitel avser kapitel 18 Spårspärr i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 12. 

5% 11% 14% 70% 5% 19% 16% 59%
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Tabell 12. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Det finns möjligheter att se sprickor och skador som kan ha påverkat funktionen på olika mekaniska 
delar. Vissa delar kan vara dolda för kameror och möjligheten att känna så skruvar, muttrar och stänger 
sitter fast går ej att uppnå. 

4.1.13 Stoppbock 
Följande kapitel avser kapitel 19 Stoppbock i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 13. 

Tabell 13. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Stoppbockar kan besiktas i panoramabilder för att upptäcka större skador. Det bör nämnas att då 
stoppbockar finns i slutet på ett enkelspår så blir bara ena sidan synlig.  

4.1.14 Kontaktledning 
Följande kapitel avser kapitel 22 Kontaktledning i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet 
att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 14. 

Tabell 14. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Besiktning av läge i förhållande till omgivning är lämpligt att utföra med laserdata, vid t ex byggnader, 
träd, upplag, intilliggande ledningar. Laserdata kan även användas för att kontrollera ledningens läge i 
höjd- och sidled i förhållande till spårmitt, samt ledningens höjdförrändringar i förhållande till spåret 
och medförande vertikala acceleration. En högupplöst skanner med låg mätosäkerhet skulle även 
kunna användas för att mäta slitage på kontaktledningen, men det fanns ingen data i detta delprojekt 
som skulle kunna användas för att värdera en sådan lösning. 

Bilder kan nyttjas för att göra en bedömning av det allmänna tillståndet, se om några objekt utsatts för 
skada. Att se skador/sprickor på isolatorer och diverse komponenter kräver högupplösta kameror som 
riktas mot kontaktledningen och infästningar, se exempel i Fig 22.  

5% 0% 16% 78% 10% 44% 27% 20%

0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

12% 24% 35% 29% 21% 15% 53% 12%
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Fig 22. Högupplöst bild riktad mot kontaktledning med infästning i tunnel. 

Det är möjligt att besikta skyddsanordningar, men det ger bara en generell uppfattning om statusen 
som inte är komplett på grund av att alla objekt inte är synliga från spåret. 

4.1.15 Hjälpkraftledning 
Följande kapitel avser kapitel 23 Hjälpkraftledning i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet 
att uppfylla besiktningsmomenten i tabell 15. 

Tabell 15. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Samma resultat som kap 4.1.14 Kontaktledning. 

4.1.16 Balisgrupp 
Följande kapitel avser kapitel 31 Balisgrupp i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 16. 

33% 7% 13% 47% 36% 29% 14% 21%
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Tabell 16. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Högupplösta bilder kan nyttjas för att göra en bedömning av det allmänna tillståndet, se Fig 23. 

 

Fig 23. Bild på balis med möjlighet att bedöma om den rört sig, är fri från 
sprickor och skador etc 

4.1.17 Plankorsning 
Följande kapitel avser kapitel 32 Plankorsning i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 17. 

Tabell 17. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Det allmänna tillståndet vid en plankorsning är möjligt att se i panoramabilder, men någon komplett 
bild ej är möjlig att få eftersom bilderna endast är tagna från spåret. Nedåtriktade högupplösta bilder 
och laserdata kan användas för att besikta beläggning, plattor, plankor, flänsränna etc, se bildexempel 
i Fig 24. 

Sikt för trafikanter kan bestämmas i laserdata och resultatet verifieras i panoramabilder. 

Någon bedömning av mekaniska och elektriska komponenter som exempelvis signaler, bom/bomdriv, 
reläer, batteri mm är ej möjligt. 

0% 0% 0% 100% 33% 0% 67% 0%

13% 13% 13% 60% 13% 13% 15% 59%
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Fig 24. Bildexempel på plankorsning 

4.1.18 Signaler 
Följande kapitel avser kapitel 33 Signaler i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 18. 

Tabell 18. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Upplösning och rörelseoskärpa i insamlade bilder är avgörande för möjligheterna att besikta signaler. 
Med panoramabilder enligt Trafikverkets normala specifikation är det endast möjligt att se ifall 
signalen är utsatt för större påverkan t ex att den blivit påkörd eller vandaliserad. För att ge möjlighet 
till att t ex se sprickor i linser och glas så krävs bilder av högre kvalité. Det bör vara möjligt, men det 
har inte funnits någon tillgänglighet till sådana bilder i detta delprojekt. 

Om signalen uppfyller siktkraven kan bestämmas i laserdata och resultatet verifieras i panoramabilder. 

4.1.19 Tavlor 
Följande kapitel avser kapitel 35 Tavla i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att uppfylla 
besiktningsmomenten i tabell 19. 

Tabell 19. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

17% 0% 67% 17% 17% 67% 17% 0%

50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 0%
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Tavlor är synliga i panoramabilder och det är möjligt att se ifall det är skadade, felriktade eller om 
målningen börjar blir dålig. Siktkravet kan verifieras i laserdata. 

4.1.20 Detektor 
Följande kapitel avser kapitel 36 Detektor i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 20. 

Tabell 20. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

Panoramabilder kan nyttjas för att göra en bedömning av det allmänna tillståndet. Risk för skred och 
ras kan bedömas, för urspårningsslinga går det att kontrollera att det är fritt från ballast och att 
slingorna är klamrade. 

4.1.21 Hägnad 
Följande kapitel avser kapitel 39 Hägnad i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 21. 

Tabell 21. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlad data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

För hägnad är det möjligt att göra en bedömning av det allmänna tillståndet genom att både nyttja 
panoramabilder och laserdata. Det är möjligt att se om hägnaden är intakt och ifall stolpar och nät 
lutar eller rivits ned och om avståndet till mark uppfyller kraven. Det finns en begränsning vid kontroll 
av grundläggning eftersom stolpfoten ofta är skymd av vegetation. 

4.1.22 Snögalleri 
Följande kapitel avser kapitel 40 Hägnad i TDOK 2014:0240. Se sammanställning av möjlighet att 
uppfylla besiktningsmomenten i tabell 22. 

Tabell 22. Fördelning av besiktningsmännens bedömning av möjligheter till besiktning i insamlade data. 
Se definition av klassindelning K1-K8 i inledning till kap 4.1. 

 

 

14% 0% 57% 29% 29% 0% 43% 29%

0% 71% 18% 12% 0% 71% 24% 6%

0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
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För snögalleri är det möjligt att göra en bedömning av det allmänna tillståndet genom att både nyttja 
panoramabilder och laserdata. 

4.1.23 Övrigt 
Det finns ett antal moment som är återkommande för olika teknikområden och som bedömdes vara 
lämpliga att utföra, främst i laserdata. 

Laserdata är effektivt att nyttja för att kontrollera fria rummet. När fria rummet är definierad för 
anläggningen så är dessutom arbetsmetodiken väldigt rationell. 

Kontroll av sikt till olika objektet från förarens plats är återkommande och ett lämpligt sätt att nyttja 
laserdata samtidigt som panoramabilder kan användas för att verifiera resultatet. 

4.2 Resultat: Automatiserade rutiner 

4.2.1 Bildigenkänning med maskininlärning 
All kod är skriven i Python tillsammans med biblioteken SciPy och TensorFlow. Alla beräkningar är 
utförda på ett Nvidia RTX 2080 Ti GPU. 

4.2.1.1 Bildigenkänning av spårskador (squats). 
För squats så har bildsegmentering och objektigenkänning testats. Då squats är små oregelbundna 
områden omgärdat av en till stör del regelbunden räl underlättar det väldigt ju mer av den övriga 
bilden som kan filtreras bort. För detta tränades en modell för bildsegmentering för uppgiften att 
identifiera de pixlar som utgör rälshuvuden i bilderna. Alla bilder förprocesserades sedan på följande 
sätt innan några försök att identifiera rälsskador, av typen squats gjordes: 

1. Identifiera pixlar som motsvarar rälshuvud i alla bilder 
2. Anpassa rät linje till alla stora pixelkluster och välj ut område kring linjen. Alla pixlar utanför 

områdena ersätts med svarta pixlar. 
3. Beskär bilderna så endast ett smalt område kring den räl som kameran följer återstår. Detta 

påverkar inte träffsäkerheten då alla icke-relevanta pixlar redan är utraderade, men det 
snabbar upp processingen avsevärt då många onödiga beräkningar kan undvikas. 

För bildsegmentering användes bilderna så som de såg ut efter steg 3 i listan ovan. För varje bild ritades 
polygoner för de områden som innehöll synliga squats. För objektigenkänning användes samma 
polygoner som ritades för bildsegmentering, men för denna metod skapades bounding boxes för varje 
polygon. Träningsbilderna för bildigenkänning speglades slumpvis när de skickades till nätverket. För 
bildsegmentering och för objektigenkänning skapades speglade kopior av alla bilder. Dessa roterades 
även slumpartat i intervallet -10° till +10°. 

Hur resultaten från dessa metoder bör jämföras är inte helt självklart. Då squats inte nödvändigtvis är 
diskreta objekt som är lätta att särskilja så kan träningsdata se olika ut. Ett utbrett område med squats, 
se Fig 25, kan antingen ses som flera små squats eller en stor, och beroende på hur personen som 
skapat träningsdata och hur nätverket har tolkat dessa kan träffsäkerheten variera kraftigt, även om 
nätverket i praktiken identifierar samma område. 
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Fig 25. Utbrett område med en stor eller flera rälsskador. 

Resultaten från dessa metoder presenteras i Tabell 23. För Bildsegmenteringen presenteras resultaten 
i precision och recall: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 +  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃
     𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃
𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑓𝑓𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃

 

 

True positive är de pixlar som tillhör den eftersökta klassen och som blivit klassificerade korrekt, false 
positivt är de pixlar som inte tillhör den eftersökta klassen men som klassificerats som den. False 
negative är de pixlar som tillhör den eftersökta klassen men som inte klassificerats som den. Precision 
är alltså ett mått på hur många av de pixlar som hittats som var korrekta medan recall är ett mått på 
hur många av de eftersökta pixlarna hittats. För objektidentifieringen presenteras resultat i form av 
mean average precision (mAP). mAP beräknas genom att jämföra den korrekta bounding boxen med 
nätverkets gissning och ett mått kallat intersection over union (IoU) beräknas: 

 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼 =  
𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

Där 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 och 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 är arean av det geometriska snittet respektive unionen 
av de bägge polygonerna.  

Tabell 23. Resultat för identifiering av squats. Resultat presenterade som total träffsäkerhet, precision 
och recall, och mAP. 

Metod Antal träningsbilder Resultat 

Bildsegmentering 412 P: 64% R: 63% 

Objektigenkänning 412 mAP: 61% 
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Det är viktigt att här ha i åtanke att dessa mått inte beskriver träffsäkerheten gällande faktiska squats 
eller bilder innehållandes squats, utan endast träffsäkerhet så som den är beräknad i med hjälp av 
ekvationerna ovan. Exempel på korrekt identifierade squats visas i Fig 26. 

 

Fig 26. Exempel på identifierade squats. Den vänstra rälen i varje bild är resultat från bildsegmentering 
och den högra rälen är resultat från objektigenkänning. Generellt hittar objektigenkänning fler squats 
men hittar också fler icke-relevanta objekt. 

De stora problemen för rälsskador har varit en allmän brist på träningsdata, skillnader i utseende 
mellan olika typer av rälsskador samt ovisshet i hur områdena som motsvarar rälsskador bäst 
markeras. För bildsegmentering och objektigenkänning är det möjligt att visuellt bekräfta vad 
nätverket lärt sig och vad de identifierat i de klassificerade bilderna. Resultaten visade, trots att de är 
baserade på relativt små mängder träningsdata, att de olika teknikerna är kapabla att identifiera 
squats. Exakt vilken träffsäkerhet som kan uppnås är svårt att förutsäga, men som grundregel inom 
deep learning leder större data set och längre träning till bättre resultat. 

Ytterligare ett test gjordes för att utvärdera träffsäkerheten på bildnivå – alltså huruvida minst en squat 
identifieras i en bild innehållandes en eller flera squats. För att testa detta användes två modeller, en 
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för bildsegmentering och en för objektigenkänning, för att identifiera squats i 31 bilder som inte 
använts som träningsdata och alltså var okända för bägge modellerna. Speglade och roterade kopior 
av bilderna skapades för att utöka datamängden och det totala antalet bilder var 124. Av dessa innehöll 
84 squats medan 40 inte innehöll squats. Resultatet från bägge modellerna slogs samman och om 
åtminstone ett av nätverken gett utslag på något område i bilden klassificeras bilden som 
innehållandes squats. Resultatet visas i Tabell 24. 

Tabell 24. Confusion matrix för bilder i valideringspool. Raderna visar faktisk klassificering och 
kolumnerna visar klassificeringen från modellerna. 

Faktisk / identfierad Squat Ej squat 

Squat 81 (true positive) 3 (false negative) 

Ej squat 12 (false positive) 28 (true negative) 

 

Den totala träffsäkerheten beräknas på följande sätt: 

 

𝑡𝑡𝑃𝑃ä𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑡𝑡 =  
𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 + 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑓𝑓𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃

𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑓𝑓𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 

och är i detta fall 88%. 

4.2.1.2 Bildigenkänning av slipers och befästningar 
För igenkänning av pandroler och sliprar så har både bildsegmentering och objektigenkänning testats, 
och bildsegmentering verkar vara den metod som ger bäst resultat. Exempel på resultat visas i Fig 27. 

 

Fig 27. Exempel på resultat från bildsegmentering. I den vänstra bilden visas pixlar som identifierats 
som sliper i grönt och pixlar som identifierats som pandrol i rött. I den högra bilden visas de 
konstruerade polygoner som representerar objekten. 
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Träningsdata förbereddes genom att beskära bilderna horisontellt så att bildernas utbredning 
begränsades till närområdet kring den räl kameran följer. För bägge objekttyperna har modellerna på 
80% av våra tillgängliga träningsdata och validerat modellens träffsäkerhet mot resterande 20%. 
Precision och recall från bildsegmenteringen visas i Tabell 25. 

 

Tabell 25. Numeriskt resultat från bildsegmentering beräknat pixelvis 

Objekttyp Antal träningsbilder Precision (%) Recall (%) 

Pandrol 493 93 88 

Sliper 178 97 97 

 

För att skapa geometrier som motsvarar enskilda pandroler har följande gjorts: 

1. Skapa kluster av pixlar klassificerade som pandrol med hjälp av algoritmen DBSCAN 
2. Skapa bounding box för varje kluster 

Denna metod fungerar bra för pandroler pixel-klustret ofta är en bra motsvarighet för pandrolens 
utbredning. För sliprar fungerar samma metod inte lika bra då många pixlar utanför slipern nära rälen 
blir klassificerade som sliper. Här kan det finnas många olika sätt som kan fungera olika bra för olika 
typer av bilder, men den metod som slutligen användas ser ut som följande: 

1. Extrahera de yttersta kolumnerna (vänsterkant och högerkant) från bilden 
2. Identifiera sammanhängande sekvenser av sliper-pixlar i kolumnerna 
3. Välj ytterpixlarna i varje kluster och skapa räta linjer mellan motsvarande pixlar på höger och 

vänster sida 

Resultat från skapandet av polygoner för sliprar och pandroler kan ses i Fig 27.  

De geometrier som nu skapats kan användas för att avgöra huruvida det pandroler saknas. Det första 
steget här är att sortera bort alla geometrier som ligger alltför nära bildens över- och underkant. Detta 
görs då objekt som är halvt synliga är svåra att matcha och ofta uppfattas som felaktiga. Detta är inget 
hinder för metoden i sig utan det som krävs är endast att körhastighet och bildfrekvens är matchade 
på så sätt att alla sliprar syns tydligt på minst en bild. Algoritmen sorterar bilderna och varje bild anses 
antingen vara korrekt eller så flaggas den för manuell inspektion. Logiken för detta visas i Fig  28. 
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Fig 28. Logik för kontroll av pandroler och sliprar 

Vid kontrollen av huruvida varje sliper har två pandroler används ett toleransvärde för hur långt 
utanför sliperns kant en pandrol får sträcka sig. Är den för långt utanför kanten räknas det som att 
slipern saknar en pandrol då pandrolen troligtvis är på väg att lossna. Exempel på detta visas i Fig 29 
och Fig 30. 

 

Fig 29. Bild som kräver manuell inspektion (vänster) och bild som inte verkar innehålla fel (höger). Röd 
färg indikerar identifierad pandrol och grön färg indikerar identifierad sliper. 
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Fig 30. Bilder som kräver manuell inspektion. Ingen sliper synlig i bilden (vänster), saknad pandrol (mitt) 
och udda antal pandroler synliga i bild (höger). Röd färg indikerar identifierad pandrol och grön färg 
indikerar identifierad sliper. 

Detta är endast ämnat för bilder som inte innehåller växlar då dessa avsevärt försvårar uppgiften att 
avgöra om huruvida en bild kan innehålla fel eller inte. Att känna igen pandroler och sliprar är inte 
svårare för dessa områden, men logiken för hur pandroler och sliprar får interagera är svår att 
definiera. I praktiken är de geografiska positionerna för växlar kända vilket gör det möjligt att 
automatiskt sortera undan bilderna över dessa områden för manuell inspektion innan den automatiska 
klassificeringen utförs. 

Att träna nätverk för att känna igen pandroler och sliprar går bevisligen att göra med relativt god 
träffsäkerhet. Större mängder träningsdata skulle även här troligtvis leda till bättre resultat, även om 
utrymmet för förbättring är något begränsat. Det viktiga här är snarare att se till att ha tillräcklig bredd 
inom träningsdata så att alla möjliga varianter finns representerade. Den stora utvecklingspotentialen 
för denna uppgift ligger i att utveckla den logiska processingen för att bättre kunna hantera alla 
avvikande bilder. Om tillräcklig geografisk noggrannhet kan uppnås kan det även vara möjligt att 
matcha positionen av de sliprar och pandroler mot tidigare kända positioner för att på så sätt se om 
något objekt saknas. 

4.2.2 Analysverktyg för laserdata 
Under arbetet behandlades en mängd befintliga automatiserade verktyg som för laserdata som med 
viss anpassning var möjliga att nyttja inom besiktning. Inga tester utfördes av nedanstående 
besiktningsmoment inom detta delprojekt, främst eftersom de ansågs vedertagna och inte fodrade 
något test för att dra slutsatsen att de var möjliga att nyttja. 

• Fria rummet. Kräver hög punkttäthet för att garantera träff på små inträngande objekt.  
• Ballastnivå. Nivån av ballast kan kontrolleras mot teoretisk profil. 
• Skred och sättningar. Besiktning kan antingen utföras mot teoretisk normalprofil, eller genom 

differensmodeller mellan markklassificerad laserdata från olika datainsamlingar 
• Kontaktlednings läge. Ledningens läge kan kontrolleras med avseende sido- och höjdläge samt 

vertikal acceleration. Det krävs en hög punkttäthet och mätsensor med högre prestanda än de 
som vanligtvis ingår mobila mätsystem. 
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De moment som testades var 

1. Automatiska siktanalyser i laserdata med utgångspunkt att nyttja förvaltningsdata som 
underlag för att sedan automatiskt kunna bestämma om kraven på minsta siktlängd uppfylls 

2. Automatisk riskträdsanalys för röjningsbehov där träd detekteras som riskerar att falla in i 
ledningen. 

4.2.2.1 Siktanalys i laserdata 
Automatiskt siktanalys utfördes genom att nyttja förvaltningsdata och signalers position i gällande 
geodetiskt referenssystem (SWEREF99) och repetitivt simulera en tänkt siktlinje längs spårgeometrin 
på förutbestämt höjd som avser förarens höjd, se Fig 31.  

Metodiken fungerade väl men det krävdes en del anpassningar för att få ett fungerande och tillförlitligt 
resultat. Det kunde konstateras att följande anpassning och indata krävdes: 

• Resultatet kräver en position, i plan och höjd, på det anläggningsobjekt som siktanalysen avser. 
Saknas det, kan positionen hämtas från laserdata. 

• En spårgeometri i 3D. Finns det inte tillgängligt kan kvalitetssäkrad positionsdata från 
datainsamlingen nyttjas. 

• En 3D representation av konturerna på anläggningsobjektet, annars är det inte möjligt att 
säkerställa att hela objektet är synligt. 

• Angivet mått hur långt siktlinjen ska simuleras, vilket ska motsvara kraven för 
säkerhetsbesiktning. 

• Användare får ange steglängden mellan analyspositionerna. En mindre steglängd kräver längre 
beräkningstid. 

Två förslag på utdata togs fram 

1. Lista på vilka bandelar som har dold sikt mot något objekt där det krävs sikt 
2. Lista på positioner som utgör hinder och eventuellt bör röjas för att få fri sikt 

 

Fig 31. Siktlinjen ritas ut iterativt med ett förutbestämt intervall från en signal. Där siktlinjen bryts av 
laserdata markeras den som icke godkänd (röd linje). 
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4.2.2.2 Kartera röjningsbehov 
Laserpunkter som returnerats på vegetation utmed järnvägsanläggningen som riskerar att falla och 
skada anläggningen kunde automatiskt klassificeras. Metoden utfördes i ett antal steg: 

• Klassificering av markmodell 
• Vektorisering av ledning som man vill kontrollera risk för fallande träd emot. 
• Klassificering av trädpunkter utifrån avstånd från vektoriserad ledning. 

För höga träd sin står en bit längre in i skogen innebar det en begränsning eftersom algoritmen är 
beroende av en markmodell för att bedöma vilken höjd trädet faller ifrån. Om laserskanningen inte 
når marken en bit in i skogen så skulle det kunna innebära en begränsning. Ett nyttjande av data från 
Lantmäteriets nationella höjdmodell skulle innebära en möjlighet att kompensera för sådana fall. 

4.3 Resultat: Bedömning av möjlighet till automatisering 
Nedanstående kapitel redovisar bedömningen som utfördes av möjligheterna till automatisering 
uppdelat på olika relevanta anläggningsdelar. Se sammanställning och översikt i Tabell 27 för varje 
anläggningsdel enligt TDOK 2014:0240. 

Tabell 27. Sammanställning av möjligheter till automatisering. 

 

4.3.1 Spår och växlar 
Kontroll av spårläge bedömdes vara fullt möjliga att automatisera på samma vis som det är möjligt 
med andra tekniker på marknaden. Exempelvis med avseende på spårvidd, skevning, rälsförhöjning, 
höjd- och sidoläge. Eftersom data samlas in med hög frekvens så skulle det innebära att ett mätvärde 
kan beräknas i extrema fall var 0.01:e meter. 

Även skador och slitage på räls bedömdes vara möjligt, men automatiseringen bör ses som en 
indikation på att någon kan vara fel eftersom t ex sprickor och defekter lätt kan förväxlas med skuggor, 

Automatisering Semiautomatisering Ej möjligt

Spår 35% 50% 15%
Växel 8% 26% 65%
Bank 43% 21% 36%
Skärning 35% 20% 45%
Trumma 0% 0% 100%
Bro 6% 6% 89%
Tunnel 8% 8% 83%
Belysning bangård 0% 10% 90%
Bangårdssäkerhet 0% 9% 91%
Plattform och lastkaj 100% 0% 0%
Plattformsövergång 0% 3% 97%
Spårspärr 0% 26% 74%
Stoppbock 0% 0% 100%
Kontaktledning 12% 38% 50%
Hjälpkraftledning 29% 14% 57%
Balisgrupp 0% 33% 67%
Plankorsning 10% 4% 85%
Signaler 38% 0% 63%
Tavlor 50% 50% 0%
Detektor 38% 0% 63%
Hägnad 0% 53% 47%
Snögalleri 0% 67% 33%
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fukt, skräp etc och i dagsläget är det svårt att säga hur mycket träningsdata som skulle krävas för att 
förbättra tillförlitligheten. 

Till skillnad från betongslipers, så bedömdes det vara svårt att automatisera en sprickbildning i 
träsliprar eftersom det alltid förekommer sprickor i en sådan slipers och algoritmen kommer troligen 
få problem att bedöma allvarlighetsgraden. Men i och med att själva slipersen går att urskilja 
automatiskt är det även möjligt att automatisk se om de är parallella. 

4.3.2 Bank, skärning, trumma 
Förekomst av sättningar och förändringar vid bank, skärning, stödmurar och trumma går att detektera 
fullt ut med automatisering vid en jämförelse av laserdata insamlad vid olika tidpunkter. Det krävs att 
insamlad data har en låg mätosäkerhet i ett känt geodetiskt referenssystem.  

Det är även möjligt att påföra automatik vid kontroll att ballasten uppfyller kraven, med skillnaden att 
insamlad data jämförs mot en teoretiskt skapad yta. 

4.3.3 Bro 
Fria rummet är möjligt att automatisera genom att nyttja laserdata och klassificera de laserpunkter 
som ligger innanför fria rummet-profilen. Även eventuella sättningar går att detektera automatiskt 
genom att göra differensanalyser mellan olika punktmoln insamlade vid olika tidpunkter. 

4.3.4 Tunnel 
De delar som är möjliga att helt eller delvis att automatisera i tunnel är sättningar, sprickor, läckage 
och fria rummet. Sättningar är möjliga att upptäcka automatiskt genom att upprätta differensmodeller 
mellan laserdata insamlad vid olika tidpunkter. Sprickor är möjliga att finna i bilder med hjälp av 
bildigenkänning och det finns ett stort antal studier i världen som behandlar detta. 

Se följande sex referenser Zhang L et al, 2016. Zhiwei, 2002, Martins, 2010, Nishikawa et al, 2011. 
Zhang et al, 2014. Medina, 2017. 

4.3.5 Belysning 
Det är möjligt att automatisera detektion av stolpar för att bestämma om de är raka eller har utsatts 
för yttre påverkan eller om de helt enkelt står kvar. Automatiken är möjligt att finna i ett flertal 
kommersiella mjukvaror som hanterar laserdata, exempelvis Topodot från företaget Certainty3D. 

4.3.6 Bangårdssäkerhet 
Inga nämnvärda möjligheter till automatisering. 

4.3.7 Plattform och lastkaj 
Samtliga delar är möjliga att automatisera genom att nyttja laserdata för att vektorisera och 
kontrollera avstånd till spår, rakhet och fritt rum. För skyddsräcken och skyddszonsmarkering är det 
möjligt att nyttja både laserdata och bild. 

4.3.8 Plattformsövergång 
Inga nämnvärda möjligheter till automatisering. 
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4.3.9 Spårspärr 
Vissa delar kan vara möjliga att automatisera i form av att hitta sprickmönster och rakhet hos stänger 
mm. 

4.3.10 Stoppbock 
Inga nämnvärda möjligheter till automatisering. 

4.3.11 Kontaktledning 
Den stora möjligheten för automatisering avser omfattar ledningens läge i förhållande till omgivande 
objekt, t ex byggnader, träd, upplag, intilliggande ledningar. Metodiken testades med gott resultat, se 
kap 4.2.2.2 Kartera röjningsbehov. 

Dessutom är det möjligt att automatiskt kontrollera ledningen läge i höjd- och sidled, samt hastigheten 
på den vertikala höjdförrändringen i förhållande till spåret. 

4.3.12 Hjälpkraftledning 
Samma resultat som kap 4.3.11 Kontaktledning. 

4.3.13 Balisgrupp 
Automatisk bildigenkänning kan nyttjas för att plocka ut bildunderlag för baliser varefter den allmänna 
bedömningen utförs manuellt. 

4.3.14 Plankorsning 
Sikt för trafikanter kan automatiserad enligt samma metodik som testades i kap 4.2.2.1 Siktanalys i 
laserdata. Utöver det finns vissa möjligheter att i laserdata och högupplösta bilder automatisera 
beläggningsskador, plattor, spårvidd, kontroll av flänsränna. 

4.3.15 Signaler 
Det är möjligt att automatisera en verifiering att signalerna uppfyller siktkraven, se även kap 4.2.2.1 
Siktanalys i laserdata. Det är även möjligt att nyttja automatisk bildigenkänning för att plocka ut 
bildunderlag för signaler varefter den allmänna bedömningen utförs manuellt. I delprojektet har det 
ej varit möjligt att undersöka högupplösta bilder och bedöma om det med bildigenkänning skulle vara 
möjligt att automatisera detektion av t ex sprickor i glas. 

4.3.16 Tavlor 
Det är möjligt att automatisera en verifiering att tavlor uppfyller siktkraven, se även kap 4.2.2.1 
Siktanalys i laserdata. 

Detektering av tavlor är möjligt att utföra automatiskt i digitala bilder vilket nyttjas frekvent vid mobil 
datainsamling i vägmiljö. Träffsäkerheten beror på, som för många andra objekt när det handlar om 
bildigenkänning, tillgång till träningsdata. I de fall tavlor och dess position finns tillgängliga i en 
anläggningsdatabas så blir träffsäkerheten hög då bildigenkänningen huvudsyfte är att kontrollera om 
tavlan finns kvar eller allvarligt skadats. 
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4.3.17 Detektor 
Inga nämnvärda möjligheter till automatisering. 

4.3.18 Hägnad 
Stängsel och staket är möjliga att vektoriseras automatiskt i bilder och laserdata och därmed extrahera 
information höjd över marken och lutning. Däremot finns det en rad försvårande faktorer, främst då 
vegetation eller andra objekt skuggar hägnaden. 

4.3.19 Snögalleri 
Förekomst av sättningar och förändringar är möjliga att detektera med automatisering vid en 
jämförelse av laserdata insamlad vid olika tidpunkter. 

4.3.20 Övrigt 
Något som är återkommande i flera delar av en besiktning är kontroll av fria rummet. Laserdata 
används på marknaden för att beräkna fria rummet och beräkningen kan utföras med automatik efter 
att fria rummetprofilen definierats och ifall profilen ändras, vid exempelvis kurva, även har tillgång till 
spårgeometrin. Se exempel på fria rummet kontrolleras mot profil i Fig 32. 

 

Fig 32. Fria rummetprofil i jämförelse mot laserdata där röda punkter 
är laserskannade punkter som ligger innan för definierad fria rummet- 
profil och därmed klassificeras som intrång. 
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5 Diskussioner 
Utvecklingen är snabb både för mätsensorer och metoder för att analysera data vilket innebär att 
resultatet i detta delprojekt på relativt kort tid kan komma att förbättras. Begränsningar som oavsett 
teknikutveckling kommer kvarstå, är svårigheten att mäta objekt som ligger i skugga av andra objekt, 
samt besiktning som innebär ett funktionstest som utförs i fält. På den typ av anläggningsobjekt som 
kräver ett funktionstest pågår redan nu en snabb utveckling med uppkopplade anläggningsobjekt och 
det är högst troligt att en anläggnings tillstånd i framtiden kommer bestämmas med information 
inhämtad från spårgående fordon, från fasta mätsensorer i järnvägsanläggningar och från traditionell 
besiktning. 

Mobil datainsamling är en metodik som består av en mängd mätsensorer i samverkan vilket innebär 
att en mätutrustning inte helt behöver ersättas vid en uppgradering, vilket medför att metodiken 
kommer att kunna följa med i teknikutvecklingen. Begränsningar vid ett nyttjande inom besiktning 
avgörs till stor av upplösningar, noggrannheter och tolkningsbarhet. Begränsningarna yttrar sig vid 
datainsamling på så vis att insamlingshastigheten reduceras. I detta delprojekt nyttjades data som 
samlats in i maximalt 70 km/h. Men redan nu finns mätsensorer som kan hantera högre hastigheter 
och man närmar sig ett scenario där datainsamling sker med montage på trafiktåg och anläggningens 
tillstånd kan bestämmas i realtid. 

Något som talar för ett i närtid ökat nyttjande av mobil datainsamling är att metodiken anses vara 
beprövad och det finns standardiserade nyckeltal som bestämmer noggrannhet och kvalité i data som 
underlättar vid upphandling. Den data och information som produceras är vanligen i vedertagna 
dataformat som uppnått någon form av branschstandard vilket främjar både konkurrenssituationen 
då en anläggningsägare inte behöver låsa in sig vid någon specifik lösning, samtidigt som man 
garanterar att data kan leva vidare som historisk dokumentation och ett underlag för prediktiva 
beräkningsmodeller för slitage och nedbrytning. 

Något som dessutom fungerar som en katalysator vid ett ökat nyttjade av data från mobil 
datainsamling är att det finns många integrationer av data till befintliga mjukvaror som både används 
vid projektering men också mjukvaror för underhåll och Asset Management. 

5.1 Diskussion avseende möjlighet till besiktning 
Stora delar av den kontroll som krävs för att besikta enligt TDOK 2014:0240 gick att utföra i insamlade 
data och det var påtagligt att fullständigheten kunde förbättras genom att addera högupplöst 
laserdata och spårbilder. Besiktning av spår, växlar, bank, skärningar, plattform, signaler, tavlor, 
hägnad uppvisade en särskild lämplighet med fullständighet på 50-100% vid besiktning. 

Det finns anledning att se över specifikationer vid upphandling av mobil datainsamling ifall man vill 
övergå till ett nyttjande inom besiktning. Främst med avseende på högupplöst data över spåret, både 
så att ut- och insida av rälsen är synlig. Samt att man vid kravställningen säkerställer att sikten är god i 
panoramabilder både framåt och bakåt för att inte hamna i en sådan situation att bilden täcks av loket 
i ena riktningen och att det är motljus i den andra.  
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De delar av TDOK 2014:0240 som omfattas av funktionstester och att besiktningsmannen exempelvis 
ska känna så att skruvar och bultar inte sitter löst drar ned det totala resultatet så att, om man ser 
säkerhetsbesiktningen i sin helhet. Endast ca 50% av den totala säkerhetsbesiktningen går att utföra i 
de delar som är synliga från spåret. Däremot kan man få en indikation på att det föreligger risk för 
anmärkning vilket inte fångas upp av statistiken, t ex går det att få indikation på en dåligt fastsatt 
befästning om det är stora sprickor i en slipers, underläggsplattan är sned, bulten lutar etc. 

Besiktning i insamlade data kan i dagsläget ses som ett komplement till ordinarie 
besiktningsverksamhet där det kan användas för att planera och optimera befintliga resurser. Där det 
är möjligt att påföra automatik uppnår man dessutom en ökad objektivitet och en möjlighet att 
registrera anmärkningar i ett tidigare skede utan att det ökar arbetsinsatsen. 

5.2 Automatiska besiktningsrutiner 
Efter de tester med automatisering som utfördes på rälsskador gick det att se att träffsäkerheten är 
möjlig att förbättra med en större mängd träningsdata. Mindre skador som vanligtvis inte renderar i 
en anmärkning vid besiktning erhöll lägre träffsäkerhet, ca 88%. Större skador som vid en besiktning 
skulle rendera i en anmärkning för åtgärd var träffsäkerheten 100% i det träningsdata som var 
tillgängligt, men mängden träningsdata var för lite för att med hög signifikans säga att så är fallet i 
större skala. Även om mindre rälsskador uppvisade lägre träffsäkerhet så kan metoden ha ett värde i 
form av en övergripande kontroll och peka ut bandelar där man kan ha begynnande problem och 
intensifiera ordinarie besiktning. 

Men för att uppnå en god träffsäkerhet för att finna saknade befästningar eller snedställda slipers var 
mängden träningsdata tillräcklig och slutsatsen kunde dras att metodiken fungerade bra och det krävs 
inga större krav på bildkvalitet för att kunna erhålla ett resultat. Denna typ av moment skulle i teorin 
redan idag kunna fungera genom att montera en kamera på ett trafiktåg och med någon form av 
positionering övervaka förändringar kontinuerligt. 

Ett sätt att nyttja bildigenkänning vid besiktning kan vara att låta ett anläggningsregister med 
positionsangivelse fungera som indata och bildigenkänningen enbart kontrollerar om objektet finns 
kvar och om det verkar vara opåverkat med avseende på lutning etc. 

Vissa objekt visade sig att ha begränsade möjligheter till automatisering och skulle i ett skarp läge 
innebära manuell besiktning i bilder. Detta moment skulle däremot kunna effektiviseras genom att 
nyttja automatik för att finna specifika objekt i de stora datamängderna som man sedan manuellt 
besiktar i bilder, exempelvis lampor, signaler, tavlor, plattformsövergångar, spårspärrar etc. 

Inga direkta hinder har identifierats utan den stora frågan som förblir obesvarad är vilken slutgiltig 
träffsäkerhet som kan uppnås. 

5.3 Livscykelanalys 
En automatiskt maskinell besiktning eller tillståndsbedömning öppnar för en rad möjligheter att följa 
objekten under dess livscykel utan att, på traditionellt vis, vänta tills degraderingen eller en skada 
utvecklats så långt att den skapar en anmärkning. Automation skapar möjlighet att detektera skador i 
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ett tidigare skede utan att momentet behöver bli för resurskrävande, vilket ger möjlighet att följa och 
bedöma anläggningen ur ett livscykelperspektiv. 

Att kontinuerligt följa tillståndet ger dessutom en bild av nedbrytnings- och förändringshastigheter där 
man ur ett underhållsperspektiv har möjlighet att finna avvikande områden och en chans att undersöka 
rotorsaker och bestämma åtgärder för att förhindra en förkortad livslängd. 

Nedan följer några exempel på områden som i delprojektet bedömdes kunna automatiserad och där 
ett arbetssätt enligt ovan skulle kunna vara tillämpbart: 

• Spårvidd och rälshuvudslitage. Att följa förändringar kan peka på områden som har felaktig 
spårgeometri, dålig underbyggnad, sättningar etc. 

• Skador på rälsens farkant. Onaturlig tillväxt av rälsskador kan peka på en mängd olika fel, 
exempelvis dålig under byggnad, sättningar, dåliga skarvar, dålig räls etc. 

• Bankroppens uppbyggnad, små förändringar i bankroppen kan i tidigt skede varna för skred 
och erosion. 
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6 Sammanfattning 
Detta delprojekt (244) har utrett möjligheterna att nyttja mobil datainsamling från spårburet fordon 
vid säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggning enligt TDOK 2014:0240, samt värderat möjligheterna till 
automatisering. Delprojektet har nyttjat befintliga data från mobil datainsamling i form av 
panoramabilder, laserdata täckandes spårområde, heltäckande högupplösta spårbilder, samt 
högupplöst laserdata täckandes spåret. 

Varje moment vid besiktning enligt TDOK 2014:0240 har värderats och möjligheterna till besiktning har 
beräknats statistiskt för varje teknikslag. Totala värderingen av varje enskilt moment återfinns i Bilaga 
1 Bedömningsprotokoll besiktning. Störst möjligheter finns för besiktning av spår där ca 85% av 
besiktningen kan utföras. Det fanns även relevanta möjligheter för andra teknikområden där ett 
övergripande mått på tillståndet kunde uppnås.  

Vissa besiktningsmoment uppvisade, förutom goda möjligheter till besiktning, även möjlighet till ett 
automatiserat förfarande. Exempelvis: 

• Kontroll av spårvidd, rälshuvudslitage, spårläge 
• Besiktning av snedställda sliprar, samt DEF-sliprar (Delayed Ettringite Formation) 
• Kontroll av befästningar och ballastnivå 
• Erosion och sättningar i bank, skärning, tunnel 
• Sättningar och rörelser av murar, erosionsskydd, tunnelkonstruktion, broar 
• Fria rummet 
• Siktkontroll vid plankorsning och sikt mot signaler etc 

Skarpt test av automation utfördes för nedanstående besiktningsmoment för att kunna värdera 
möjligheter med bildigenkänning och geometrisk analys av laserdata för besiktningsändamål: 

• Automatisk bildigenkänning av rälsskador, liknande squats. Metodiken fungerade väl med en 
träffsäkerhet för små och stora skador på 88% med möjlighet att förbättras med en större 
mängd data. Om man uteslutande tittade på stora skador var de 100%, men mängden 
tillgängliga data var så liten att det ej med säkerhet går att säga ifall utfallet blir lika bra i ett 
fullskaligt uppdrag. 

• Automatisk bildigenkänning för saknade befästningar. Metodiken fungerade med väldigt hög 
träffsäkerhet och hade dessutom potentialen att se förändringar vid befästningar innan de 
lossnar. 

• Detektion av snedställda slipers fungerade väl. 
• Automatisk analys av siktlängder. Metodiken fungerade väl och kunde nyttjas både för att 

detekterade avvikelser både för sikt av signaler och tavlor, samt sikt för trafikanter vid 
plankorsning. 

• Detektion av vegetation som riskerar att falla på ledningar eller spår. Metodiken fungerade, 
men kräver ett antal förberedande moment innan den är applicerbar. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 

7.1 Bildigenkänning med maskininlärning 
För den bildigenkänning som nyttjats i detta delprojekt, identifiering av rälsskador samt igenkänning 
av sliprar och pandroler, finns aktiviteter som kan förbättra träffsäkerheten. 

För identifiering av rälsskador skulle det första steget vara att ta fram mer träningsdata, dvs nyttja data 
för längre sträckor, för att kunna träna bättre modeller och för att kunna nå mer tillförlitliga resultat. 
Då processeringstider är av mindre vikt och då det är slutresultatet som är det viktiga så kommer 
troligtvis en så kallad ensemble av modeller ge bättre resultat. En ensemble är en samling av olika 
modeller med olika styrkor och svagheter vars resultat vägs samman. Dessa presterar som regel bättre 
än enskilda modeller men är ofta olämpliga för olika realtidslösningar då de kräver mer processering. 

För igenkänning av pandroler och sliprar verkar det som att semantisk segmentering kan identifiera 
dessa objekt med tillräcklig träffsäkerhet. Mer träningsdata skulle troligtvis ge bättre resultat, och det 
viktigaste här skulle vara att se till att objekt som kablar och kabelrännor är överrepresenterade i 
träningsdata jämfört med sin vanliga frekvens då dessa i nuläget orsakar viss förvirring för modellen. 
Logiken för hur sliprar och pandroler kan förfinas mer än vad som är gjort i detta delprojekt. Mer 
träffsäker segmentering kommer även underlätta detta. 

7.1.1 Utöka antalet objekt och besiktningsmoment för bildigenkänning 
I övrigt skulle det finnas ett värde och vara en naturlig fortsättning att utvidga antalet objekt och 
undersöka bildigenkänning för fler objekt för att finna skador eller detektera om de saknas i jämförelse 
med gällande anläggningsdatabas. Exempelvis sliprar, stolpar, tavlor, signaler, räcken, bommar etc. 
Samt ur ett mer detaljerat perspektiv nyttja bildigenkänning för att se förändringar i växlar med 
skadade bultar, sprickor, dragstänger, skarvar etc. 

Besiktning av DEF-sliprar (Delayed Ettringite Formation) är troligen ett besiktningsmoment som med 
förhållandevis liten utvecklingsinsats skulle kunna implementeras i skarp verksamhet. Den metodik för 
bildigenkänning som nyttjats i detta delprojekt skulle tillsammans med nedåtriktade högupplösta 
bilder i teorin kunna vara en tänkbar väg för att automatisera besiktningsförfarandet. I detta delprojekt 
visade det sig vara möjligt att klassificera sliprars yta med bildigenkänning och vägen framåt skulle vara 
att träna bildigenkänningsalgoritmer för att finna karakteristiska sprickmönster, se Fig 33. Därmed 
uppnås inte bara en detektion av skadade sliprar, utan även en möjlighet att klassificera dem enligt 
ordinarie klassindelning enligt TDOK 2014:0514, i akut skada (röd) eller mindre skada med begynnande 
nedbrytning (gul). 

Även om ovanstående förfarande inte skulle visa vara hundraprocentig, speciellt på skador i tidigt 
skede, skulle det ändå ge möjlighet till: 

• Få en uppfattning om förekomsten på ett övergripande plan 
• Detektera särskilt utsatta bandelar 
• Detektera områden med flera skadade sliprar på rad 
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Fig 33. Klassificerade sliprar med förutsättning att via bildigenkänning kunna avgöra om den är hel 
eller skadad. 

7.2 Skarp användning vid besiktning 
Inför ett framtida nyttjande av data från mobil datafångst vid besiktning behöver metoden utvärderas 
i ett pågående underhållskontrakt tillsammans med underhållsentreprenör och anläggningsägare. Där 
det inledningsvis utförs sensorbaserad besiktning parallellt med ordinarie besiktning som jämförelse 
för att finna ett optimerat arbetssätt. Det skulle kunna ge input till frågeställningar som: 

• Hur bör data tillgängliggöras för att skapa användbarhet i den dagliga verksamheten och få 
bättre kontroll på risker, säkerhet och funktion? 

• Hur bör samverkan mellan traditionell besiktning och besiktning med data från mobil 
datainsamling se ut? 

• Hur kan information integreras från andra datakällor, t ex Strix? 
• Hur kan nedbrytningshastigheter och förändringsanalyser omsättas till information för att 

nyttjas för ett mer prediktivt och förebyggande underhåll? 
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8 Bilaga 1. Bedömningsprotokoll besiktning 

 

  

Kapitel i TDOK 2014:0240 Moment K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
7 Spår

7.1 Spårläge
Spårvidd 1 1
Skevning 1 1
Rälsförhöjning 1 1
Höjd- och sidoläge 1 1

7.2 Räl
7.2.1 OFP 1 1
7.2.2 Okulär kontroll

Risk för rälsbrott 1 1
Defekter 1 1
Kvarliggande fel 1 1
Farbanans jämnhetsmått 1 1
Rost eller beläggning 1 1

7.2.3 Gaturäl
Ledskena oskadd 1 1
Anslutande material/ytlager 1 1
Beläggningens anslutning till räl 1 1
Dränering från räl 1
Fria flänsrännor 1 1
Slitage (h, s, f) okulär bedömning 1 1
Spårvidd, okulär bedömning 1 1

7.3 Sliper
Sliperbrott 1 1
Bärighet, t ex sprickor eller röta 1 1
Snedställda sliprar 1 1

7.3.1 Skadade betongsliprar 1 1
7.4 Befästning

Spårviddsökning 1 1
Klämfjäder isolator och rälsfot 1 1
Saknade klämfjädrar 1 1
Skrapmärken 1 1
Isolator 1 1

7.5 Skarv
7.5.1 Skarv generellt

Bultar och muttrar 1 1
7.5.2 Isolerskarv

Sprickor skarvjärn 1 1
Ändmellanlägg 1 1
Skarvsliprar understoppade 1 1
Övervalsning 1 1
Rälsändar 1 1

7.5.3 Dilationsskarv
7.5.3.1 OFP 1 1

Okulär
Skarvens läge 1 1
Befästningarnas fastsättning 1 1
Glapp "tunga/stödräl" max 2mm 1 1
Sliprars läge 1 1
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7.5.4 Rörlig broskarv
7.5.4.1 Bladskarv OFP 1 1
7.5.4.2 Okulär

Läge i sid- och längsled 1 1
Sprickor 1 1
Slipers läge och fastsättning 1 1
Underläggsplattor 1 1
Skarvens lägesindikering 1 1
Spets under underläggsplatta 1 1
Vinkelrätt avstånd mellan skarv 1 1

7.5.4.3 Kilskarv Fastsättning 1 1
Sprickor 1 1
Slitage på farbana 1 1
Rälsändars fastsättning 1 1
Sliprars fastsättning 1 1
Underläggsplattor 1 1
Underlägg och mellanlägg 1 1

7.5.5 Rälsskarv i skarvspår
Sprickor i skarvjärn 1 1

7.5.5.1 Skarvöppningar
Skarvöppningens storlek 1 1

7.6 Rälsvandringshinder i skarvspår
Låsning med hinder 1 1
Anlägg mot slipers 1 1
Inga hinder inom 5 slipseravstånd 1 1

7.7 Skyddsräler
Befästning och läge 1 1
Skarvöppning 1 1
Skarvöppning för baliser 1 1
Utrymme rälfot och balis 1 1

7.8 Ballast
Ballastsektion 1 1

7.8.1 Ballastnivå i spå >160 km/h
Ballastnivå 1 1

8 Spårväxel
8.1 Spårläge 1 1
8.2 Räl

8.2.1 OFP 1 1
8.2.2 Okulär

Risk för rälsbrott 1 1
Defekter 1 1
Kvarliggande fel 1 1
Farbanans jämnhetsmått 1 1
Rost eller beläggning 1 1
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8.3 Sliper
Sliperbrott 1 1
Bärighet, t ex sprickor eller röta 1 1
Snedställda sliprar 1 1

8.4 Befästning
Rälsbefästningar 1 1
Klämfjäder 1 1
Isolator 1 1
Underläggsplattor 1 1

8.5 Skarv
Skarv generellt Bultar och muttrar 1 1

Isolerskarv Sprickor skarvjärn 1 1
Ändmellanlägg 1 1
Skarvsliprar understoppade 1 1
Övervalsning 1 1
Rälsändar 1 1

Dilationsskarv
OFP 1 1

Okulär Skarvens läge 1 1
Befästningarnas fastsättning 1 1
Glapp "tunga/stödräl" max 2mm 1 1
Sliprars läge 1 1

Rörlig broskarv
Bladskarv OFP 1 1

Okulär Läge i sid- och längsled 1 1
Sprickor 1 1
Slipers läge och fastsättning 1 1
Underläggsplattor 1 1
Skarvens lägesindikering 1 1
Spets under underläggsplatta 1 1
Vinkelrätt avstånd mellan skarv 1 1

Kilskarv Fastsättning 1 1
Sprickor 1 1
Slitage på farbana 1 1
Rälsändars fastsättning 1 1
Sliprars fastsättning 1 1
Underläggsplattor 1 1
Underlägg och mellanlägg 1 1

Rälsskarv i skarvspår
Sprickor i skarvjärn 1 1

Skarvöppningar Skarvöppningens storlek 1 1
8.6 Ballast

Ballastsektion 1 1
Ballastnivå i spå >160 km/h

Ballastnivå 1 1
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8.7 Tunganordning
Stödknappar 1 1
Slitage 1 1
Glapp 1 1
Skyddsklotsning 1 1
Glapp ledande tungor 1 1
Glapp tungar-stödräl/knap 1 1
Övervalsning 1 1
Glidplattor 1 1
Rullanordning 1 1
Risk för överslag 1 1

8.8 Korsning
8.8.1 Generellt

Bultar och muttrar 1 1
Sprickor eller skador 1 1
Slipersskruvar 1 1
Flänsrännor 1 1

8.8.2 Rörlig spets
Platta för drag- o kontrollstänger 1 1
Dilatationsanordning 1 1
Korsningsspets mot vingräl 1 1
Slitage 1 1
Glapp 1 1
Rörelseutrymme glidplattor 1 1

8.9 Moträl
Moträl sitter fast 1 1
Slipserskruvar 1 1
Flänsrännor 1 1

8.10 Snöskydd
Fastsättning 1 1

8.10.1 Modell inklädnad
Dräneringshål 1 1
Kantsyning 1 1

8.10.2 Modell borst
Borsten intakta 1 1

8.10.3 Stångkåpa
Fastsättning 1 1

8.11 Omläggningsanordning
8.11.1 Stänger och länkar

Sprickor på stänger och länkar 1 1
Skruvar och bultar är låsta 1 1
Glapp i bultar 1 1
Utrymme mot ballast 1 1
Utrymme mellan stång och sliper 1 1

8.11.2 Växeldriv (generellt)
Sprickbildningar 1 1
Skruva och muttrar är låsta 1 1
Skyddsjordning 1 1
Anslutningskabel 1 1
Invändigt 1 1
Backgångsspärrens funktion 1 1
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8.11.2.1 Växeldriv JEA50/70
Kontrollindikering 1 1
Låsning, anliggning, mellanlägg 1 1

8.11.2.2 Växeldriv JEA23
Kontrollindikering 1 1
Låsning, anliggning, mellanlägg 1 1

8.11.2.3 Spetsväxeldriv JEA73 BWG
Friktionskraft 1 1
Kontrollindikering 1 1

8.11.2.4 Spetsväxeldriv JEA73 COGIFER
Friktionskraft 1 1
Kontrollindikering 1 1

8.11.2.5 Mittväxeldriv JEA73 
Friktionskraft 1 1
Kontrollindikering 1 1

8.11.2.6 Växeldriv Siemens 9
Kontrolljusteirng 1 1
Tungans anläggning 1 1

8.11.2.7 Rangerväxeldriv SATT
Ändlägeskontakt 1 1

8.11.2.8 Växeldriv MET
Ändlägeskontakt 1 1
Kabelskydd 1 1
Glidplattevärme 1 1

8.11.2.9 Främre korsningsdriv
Kontrollindekering 1 1

8.11.10 Bakre korsningsdriv
Kontrollindekering 1 1

8.11.3 ES generellt
Hydraulslangar 1 1
Handmanöverenhet brytfunktion 1 1

8.11.3.1 ES spetsdriv tunganord.
Sprickbildning 1 1
Gap tallriksfjädrar 1 1
Låsning 1 1

8.11.3.2 ES mittdriv tunganord.
Gap tallriksfjädrar 1
Låsning 1

8.11.3.3 ES spetsdriv korsning
Sprickor klämlås 1 1
Låsning 1 1
Axels spel 1
Drivfinger och kontaktblad 1 1
Gaffel 1 1

8..11.3.4 ES mittdriv korsning
Konsoler infästning 1 1
Låsning 1 1

8.11.4 Lookalställare
Skyddsjord 1 1

8.11.5 Växelställ
Växelställ och fundament 1 1
Klot 1 1
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8.11.5.1 Klykväxellås
Klykor, dragstång, förbindelsetång 1 1
Skruvar och saxpinnar 1 1
Låsning växel 1 1
Sprickor klyklåslager 1 1

8.11.5.2 Typ PST-lås
Tungspets 1 1
Lager och stänger 1 1
Skruvar och saxpinnar 1 1

8.11.5.3 Fjädrande dragstång
Dragstång och förbindelsestång 1 1
Skruvar och saxpinnar 1 1
Anliggningskraft 1 1
Förspänningsavstånd

8.11.5.4 Växellykta/tavla
Justering och inriktning 1 1
Växellykta/tavla fastsättning 1 1

8.12 Kontrollanordning
Mellanlägg 1 1
Skyddsjordning 1 1

8.12.1 Tungkontrollkontakt
Magentdel och kontaktdon 1

8.12.2 Växelkontakt JFVE12
Sprickbildning 1 1
Skruvar och muttrar 1 1
Hävarm och saxring 1 1
Lösa detaljer och sprickor 1 1

8.12.3 Växelkontakt JFV4001
Sprickbildning 1 1
Skruvar och muttrar 1 1
Hävarm och saxring 1 1
Lösa detaljer och sprickor 1 1
Kontrollstång 1 1

8.13 Låsanordning
Skyddsjordning 1 1

8.13.1 Förregling JEK10/11
Sprickbildning 1 1
Skruvar och muttrar 1 1
Fundamentjärn/förbindelsestång 1 1
Invändigt 1 1

8.13.2 Växeltunglås JEK30/40
Sprickbildning 1 1
Skruvar och muttrar 1 1
Fundamentjärn/förbindelsestång 1 1
Invändigt 1 1

8.12.3 Kontrolllås (K.lås)
Låset helt och sitter fast 1 1

8.13.4 Växeltunglås mekaniskt
Tunglås och fundament fast 1 1

8.14 Växelvärme/staggropsvärme
Funktion 1 1
Larm triacdonen 1 1
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8.14.1 Central
Jordning 1 1
Kapsling 1 1
Låsanordning 1 1
Säkringsplatser propphuv 1 1
Skyddsglas 1 1
Beröringsskydd 1 1

8.14.2 Transformator
Skyddsjordning 1 1
Kapsling 1 1

8.14.3 Kablar
Kabelskydd 1 1

9 Bank
9.1 Berg och jordbank

Erosion eller sprickor 1 1
Vatten tränger fram ur slänter 1 1
Rörelser eller skador på förstärkn. 1 1

9.2 Underballast
Sättningar eller uppfrysning i spår 1 1
Bankkroppens geometri 1 1

9.3 Dränering och dike
Vattensamlingar 1 1
Hinder i dränering 1 1
Brunnar 1 1

9.4 Stödmur
Sprickor, förskjutning, rörelser 1 1
Gabionnät 1 1

9.5 Glacismur
Sprickor, förskjutning, rörelser 1 1

9.6 Tryckbank
Förekomst av schakt, fyllning 1 1
Skred eller sättningar 1 1

9.7 Erosionsskydd
Funktion och utbredning 1 1

10 Skärning
10.1 Bergskärning

Nedfall av sten/block 1 1
Skador på förstärkning 1 1
Svallisbildning 1 1
Skyddsstängsel 1 1
Vegetation på krön 1 1
Vattenavrinning 1 1

10.2 Jordskärning
Erosion 1 1
Vatten tränger fram 1 1
Rörelser eller skador 1 1

10.3 Underballast
Sättningar eller uppfrysning 1 1
Bankkroppens geometri 1 1
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10.4 Dränering och dike
Vattensamlingar 1 1
Vattenströmning 1 1
Överdiken 1 1
Hinder 1 1
Brunnar 1 1

10.5 Stödmur
Sprickor, förskjutningar 1 1
Gabionnät 1 1

10.6 Glacismur
Sprickor, förskjutning, rörelser 1 1

10.7 Erosionsskydd
Funktion och utbredning 1 1

11 Trumma
Dämning 1 1
Rinner genom trumman 1 1
Föremål i mynning eller trumma 1 1
Kratrar eller sättningar 1 1
Igenisning 1 1
Erosion 1 1
Störtschakt 1 1
Stödmurar 1 1

12 Bro
12.1 Omfattning
12.2 Järnvägsbro

Erosion 1 1
Fritt rum 1 1
Föremål som hindrar vatten 1 1
Grindar och dörrar 1 1
Lagerpallar 1 1
Koner och glacis 1 1
Gallerdurk eller träplank 1 1
Räckesståndare 1 1
Skyddsnät 1 1
Lösa föremål 1 1
Varningsanordningar 1 1
Skyddsjordning 1 1
Risker för trafikanter 1 1
Signaler 1 1
Skarvar vid öppningsbar bro 1 1

12.3 Broar över järnväg
Lösa föremål 1 1
Skyddsjordning 1 1
Övriga risker 1 1
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13 Tunnel
13.1 Tunnel generellt

Frostisolering, dräner 1 1
Dropp, vattenavrinning 1 1
Isbildning 1 1
Risk för nedfall 1 1
Växtlighet 1 1
Blockerande av föremål 1 1
Brunnar, kanalisation 1 1

13.1.1 Bergtunnel
Nedfall 1 1
Skador, sprickor 1 1

13.1.2 Betongtunnel
Sprickor, utfällningar, rost 1 1

13.2 Utrymningssäkerhet
Skyltar 1 1
Gångbanor 1 1
Handledare 1 1
Brandslussar, brandväggar 1 1
Nödbelsyning 1 1
Portar och dörrar 1 1
Nödtelefoner 1 1
Läckande kabel 1 1
Tunnelradio 1 1
Tågdetekteringssystem 1 1
Vindmätare 1 1
Brandvattensystem 1 1
Brandposter 1 1
Brandvattenledning 1 1

14 Belysning bangård/plattform
14.1 Central Jordning 1 1

Kapsling 1 1
Låsanordning 1 1
Säkringsplatser har propphuv 1 1
Skyddsglas 1 1
Beröringsskydd 1 1

14.1.1 Kablar
Kabelskydd 1 1

14.2 Belysning
Armaturens kupa/glas 1 1
Arm/stolpe 1 1
Belysning 1 1

15 Bangårdssäkerhet
15.1 Tyfonlarm

Centralutrustning 1 1
Batterier, strömförsörjning 1 1
Larmprov 1 1

15.2 Nödlägesskåp
Plombering 1 1
Synligt nödlägesskåp med skylt 1 1

15.2.1 Brandsläckare
1 1

15.2.2 Övrigt nödlägessåp
1 1
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15.3 Vindstrut
Hel och synlig 1 1
Ej fastnat 1 1

15.4 Brandvattensystem
1 1

15.5 Spillplatta

15.6 Skyltar
1 1

16 Plattform & lastkaj
16.1 Plattform

Avstånd till spår 1 1
Rakhet 1 1
Fritt rum 1 1
Skyddsräcken 1 1
Skyddszonsmarkering 1 1

16.2 Lastkaj
Avstånd till spår 1 1
Rakhet 1 1

17 Plattformsövergång
17.1 Allmänt

Dokumentation 1 1
Märkning
Värme

17.2 NK-kontaktor
Inte luktar bränt 1 1
Trådar
Ankaret
Funktion

17.3 Likriktare och transf.
Allmäntillstånd 1 1
Inga lösa föremål 1 1

17.4 Automatik
Funktion 1 1
Igångsättning 1 1

17.5 Felindikering
Funktion felindikering 1 1

17.6 Ljussignal
Funktion 1 1

17.7 Ljudsignal
Funktion 1 1

17.8 Bomdriv
Skyddsanordning 1 1
Motor 1 1
Friktionskraft 1 1
Allmäntillstånd 1 1
Frikoppling 1 1
Fastsättning 1 1

17.9 Bom
Skador 1 1
Balansering 1 1
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17.10 Förbindelsedetalj/koppling
Stativ och tråd 1 1
Kopplingsplintar 1 1
Motstånd och kondensatorer 1 1
Kablar, tråd och anslutningar 1 1

17.11 Relä lv och llv
Fördröjningstid 1 1
Förringningstid 1 1

17.12 Relä FV
Förringningstid 1 1

17.13 Relä varningssignalering
Fördröjningstid 1 1

17.14 Batteri
Anslutningar 1 1
Vätskenivå 1 1
Totalspänning 1 1
Skick 1 1

17.15 Rälskontakt
Skador 1 1
Fastsättning 1 1
Montage 1 1

17.16 Vägkur/signalskåp
Skador 1 1
Andra anmärkningar 1 1

17.17 Grind/gångfålla
Funktion 1 1
Skylt 1 1
Skyddsjordning 1 1

17.18 Vägbanan
Se 32.25

18 Spårspärr
18.1 Spårspärrklotsar

Sprickor 1 1
Klotsar/lager fastskruvade 1 1
Spårstag 1 1
Stänger 1 1
Skruvar/bultar låsta 1 1
Glapp kontrollstänger 1 1

18.2 Spårspärrvärme
Kontrolleras i samband med 8.14 1 1

18.3 Omläggningsanordning
18.3.1 Spårspärrdriv JEA 23,50,70

Sprickor 1 1
Skruvar och muttrar fastskruvade 1 1
Lösa detaljer 1 1
Kontroll inte indikeras för 8 mm 1 1
Motorströmmen bryts vid 8 mm 1 1
Skyddsjordning 1 1

18.3.2 Lokalställare
Skyddsjord och anslutningar 1 1
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18.3.3 Växelställ
Växelställ och fundament 1 1
Klot 1 1

18.3.3.1 Växellykta/tavla
Justering och inriktning 1 1
Växellykta/tavla 1 1

18.4 Kontrollanordning
Skyddsjordning 1 1

18.4.1 Växelkontakt JFVE12
Sprickor 1 1
Skruvar och muttrar fastsatta 1 1
Hävarm låst med saxring 1 1
Glapp 1 1
Invändigt 1 1

18.4.2 Växelkontakt JFV4001
Sprickor 1 1
Skruvar och muttrar fastsatta 1 1
Hävarm låst med saxring 1 1
Lösa detaljer 1 1
Inställning kontrollstång 1 1

18.5 Låsanordning
Skyddsjordning 1 1

18.5.1 Förregling JEK10/11
Sprickor 1 1
Skruvar och muttrar fastsatta 1 1
Fundamentjärn/förbindelsestång 1 1
Invändigt 1 1

18.5.2 Växeltungslås JEK30/40
Sprickor 1 1
Skruvar och muttrar fastsatta 1 1
Fundamentsjärn 1 1
Invändigt 1 1

18.5.3 Kontrollås (K-lås)
Låset är helt 1 1
Avstånd låskolv

19 Stoppbock
Stoppbock, buffertar, etc 1 1

20 Kraftförsörjning fordon
Kontroll 1 1

21 Teknikbyggnad
Kontroll

22 Kontaktledning
22.1 Allmänt
22.2 Anläggning

22.2.1 Läge i förhållande till omgivning
Byggnad 1 1
Upplag 1 1
Träd 1 1
Andra ledningar 1 1
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22.2.2 Hängverk, utliggare
Intakt 1 1

22.2.2.1 Skyddssektion, isolator
Sönderbränt 1 1

22.2.3 Förankring, avspänning
Intakt 1 1

22.2.4 Frånskiljare
Intakt 1 1
Funktion 1

22.2.5 Kabel 1
Intakt 1 1

22.2.6 Transformator
Intakt 1 1

22.2.7 Sektoinsisolator
Intakt 1 1

22.3 Skyddsanordning
22.4 Skylt och tavla

Gruppmarkeringsskylt 1 1
Varningsskylt 1 1
Tavla "stoppförbud" 1 1
Nedkopplingstavla 1 1
Nedkopplingstavla med lampa 1 1
Urkopplingstavla 1 1
Inkopplingstavla 1 1
Gränsskylt för lastområde 1 1
Rörlig lastspårskylt 1 1
Gränsskylt uppställningsområde 1 1
Strömbegränsningstavla 1 1

22.4.1 Skyddsanordning
Omfattning 1 1
Skyddsnät 1 1
Skyddsstängsel 1 1
Skyddstak 1 1

22.5 Speciella anordningar
22.5.1 Förregling, handhavandeinstr.

Förreglingsanordning 1 1
Dokumentation 1 1
Beskrivning 1 1

22.6 Jordning
22.6.1 Skyddsjord

Förbindning S-räl 1 1
22.6.2 Driftjord

Förbindning jordpunkt 1 1
Tvärförbindning 1 1
Förbindning AT-transf. Och S-räl 1 1
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23 Hjälpkraftledning
23.1 Allmänt
23.2 Anläggning

23.2.1 Förhållande till omgivning
Byggnad 1 1
Upplag 1 1
Träd 1 1
Andra ledningar och trafikleder 1 1

23.2.2 Ledningsspann
Intakt 1 1

23.2.3 Frånskiljare
23.2.3.1 Motormanöverdon

Beteckningsskylt 1 1
Skyltar lägesindikering 1 1
Hänglås 1 1
Lägesindikering, frånskiljarläge 1 1

23.2.4 Kabel
Kabelförband 1 1

23.2.5 Transformator
Intakt 1 1

23.3 Skyddsanordning
23.3.1 Skylt och tavla

Intakt 1 1
23.4 Jordning

23.4.1 Skyddsjord
Förbindning s-räl o anläggningsdel 1 1 1

23.4.2 Transf. Neutralpunkt
Förbindning s-räl o anläggningsdel 1 1

24 Fördelningsstation
25 Kopplingscentral
26 Matarledning
27 Nätstation
28 Omformarstation
29 Sektioneringsstation
30 Transformatorstation
31 Balisgrupp

Balisen sitter fast 1 1
Sprickor skador 1 1
Skyddsrör 1 1

32 Plankorsning
32.1 Allmänt Anläggningsdokumentation 1 1

Märkning av utrustning 1 1
Värme 1 1
Överspänningsskydd spännmatn. 1 1
Överspänningsskydd spårledning 1 1

32.2 NK-kontaktor
Luktar bränt 1 1
Trådar 1 1
Ankare 1 1
Funktion 1 1

32.3 Likriktare, transformator
Allmäntillstånd 1 1
Lösa föremål 1 1
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32.4 Automatik
Funktion 1 1

32.5 Felindikering
Funktion 1 1

32.6 Vägljussignal
Ljus 1 1

32.7 Ljudsignal mot vägen
Ljudstyrka 1 1

32.8 Hög vägljussignal
Synlighet 1 1

32.9 Kryssmärke, stolpe, portal
Riktning 1 1
Plats- o kontaktinformation
Intakt blå-vit skärm 1 1
Intakt portal 1 1
Skyddsjordning 1 1

32.10 Bom
Skador 1 1
Höjd 1 1
Reflexer 1 1
Skylt på bom 1 1
Bomlykta 1 1
Synlighet ljus 1 1
balansering bom 1 1

32.11 Bomdriv
Kabelskärm 1 1
Jordning av objekt 1 1
Isolering kableskärm/jordledare 1 1
Missljud motor 1 1
Friktionskraft 1 1
Frikoppling 1 1
Avstånd motvikt-mark 1 1
Allmäntillstånd 1 1
Fastsättning 1 1

32.12 Enkel ljussignal
Lampa 1 1
Skyltar 1 1

32.13 Hinderdetektor
Sensorer 1 1
Funktion 1 1

32.14 TaFv
Lysdiod 1 1
Förringsningsskydd 1 1

32.15 Relä FV/FVII
Förringsningstid 1 1

32.16 Batteri
Anslutningar 1 1
Vätskenivå 1 1
Spänning batteri 1 1
Skick batterier 1 1



 Dokumentnr 
eP20-244-2019 

Projekttitel 
Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av 
järnvägsanläggningar 

Författare 
Peter Östrand, WSP Sverige AB 

Datum 
2020-01-17 

Spridning 
ePilot 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-20 

Sida 
76 (77) 

 

 

  

32.17 Förbindelsedetaljer
Stativ- o tråddetaljer 1 1
Kopplingsplintar 1 1
Motstånd och kondensatorer 1 1

32.18 Tidrelä TRAkvB
Fördröjningstid 1 1

32.19 Relä Iv, Iiv
Fördröjningstid 1 1

32.20 Relä varningssignal
Fördröjningstid 1 1

32.21 Vägkur, signalskåp
Tak och sidor 1 1
Lås 1 1
Plattform, trapp, skyddsräcke 1 1

32.22 Grind, gångfålla
Funktion 1 1
Skylt 1 1

32.23 Vägmärken
Funktion 1 1
Sikt 1 1

32.24 Sikt för vägtrafikant
När- och fjärrsikt 1 1

32.25 Vägbana
Beläggning 1 1
Plattor 1 1
Brädor 1 1
Spårvidd 1 1
Flänsrännor 1 1
Nedtrampningsskydd 1 1
Beläggning 1 1

33 Signaler
Lykthus 1 1
Linser och glas 1 1
Märkskylt 1 1
Sikt 1 1
Blixtpil 1 1
Skyddsjordning 1 1

34 Signalställverk
35 Tavlor

Fastsatt 1 1
Sikt 1 1

36 Detektor
36.1 Ras- o skredvarning

Signaler, rött 1 1
Signaler, gult 1 1
Sektioner
Skredrisk 1 1
Rasmassor 1 1
Fritt rum 1 1

36.2 Urspårningsslinga
Fri från ballast 1 1
Klamrade 1 1
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37 Kabelanläggning
38 Fastighet
39 Hägnad

39.1 Stålnätspanel
Intakt 1 1
Kanttråd 1 1
Stolpar 1 1
Avstånd nät och mark 1 1
Grundläggning 1 1
Vegetation 1 1
Jordning o sektionering 1 1
Skyltar 1 1

38.1.1 Stålnätspanel
Lutning stolpar 1 1
Avstånd mark 1 1

39.2 Grind/gångfålla
Låsning 1 1
Stängning 1 1
Avstånd mark 1 1
Jordning 1 1
Skyltar 1 1

39.2.1 Manuell slaggrind
Dörrstängare 1 1

39.2.2 Nyckelförvaring
Utmärkt och tillgänligt 1 1

40 Snögalleri
Nedfall av block 1 1
Lösa väggar och tak 1 1
Skador 1 1
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1 Övergripande sammanfattning 
QTMS är ett system för kontinuerlig spårövervakning i samband med den vanliga driften. Systemet 
installeras på minst ett av fordonen som trafikerar vald sträcka, i detta fall ett lok på malmbanan. 
Hårdvara har anpassats för att klara de förutsättningar som råder på Malmbanan under vintertid. Detta 
inkluderar framförallt värmare som resulterar i att snön inte fäster på installerade kameror. Det finns 
ett stort antal mätvärden som QTMS levererar som inte påtalats i denna rapport, då fokus legat på 
uppföljning av isolerskarvar och växlar ur ett besiktningsperspektiv. 

Systemet består i detta projekt av: Varvtalsgivare, GPS, Gyroskop, 2 st accelerometrar, 2 st mikrofoner, 
2 st kameror samt 4 st strålkastare.  

Delprojektet har uppfyllt målen att:  

•  Verifiera hypotesen att det är möjligt att automatisera en stor del av inspektionen av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor med data från ett QTMS-system monterat på fordon 
i ordinär trafik.  

• Visa på möjligheten att få stöd i prioritering av besiktning samt för åtgärdsplanering av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor. 

Delrojektet har visat att det med kontinuerlig mätning med fordon i trafik går att följa upp status för 
växlar och isolerskarvar över tid och att det går att komplettera uppmätta resultat med bilder från 
platsen.  Avseende förskjutning har det visats hur rälens nedböjning mellan varje enskild slipers kan 
följas och genom detta framgår det om en eller flera slipers saknar stöd från ballasten. Förskjutningens 
mått i mm kan jämföras mot riktvärden som används vid besiktning av växlar och isolerskarvar.  

Ur accelerationssignalen kan små defekter runt isolerskarvarar och växlar identifieras. Mätvärdet är i 
viss mån hastighetsberoende men genom frekvent förekommande mätningar kan trender visualiseras 
och avvikande resultat kan generera en arbetsorder som skulle kunna vara en okulär inspektion men 
också direkt åtgärd.  Genom installationen av kameror kan bilder genereras baserat på mätvärden vid 
en specifik position utmed banan. Detta kan i många fall förenkla en okulär inspektion då den kan göras 
på distans.    

Projektet har samlat in ca 20 passager mellan Kiruna och Narvik och analyserat mätvärden som avser 
bandel 111.  
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Tillkännagivande 
Delprojektet vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet 
av detta arbete. Vidare tackar projektet Sven Tyréns Stiftelse för ett utökat finansiellt stöd. 

Vidare vill delprojektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Peter Söderholm, Arne Nissen, Trafikverket 
• Lars-Åke Wikberg, Morten Mischke, Jimmy Arvidsson och Kristoffer Henriksson, 

Railcare T AB 
• Thomas Nordmark, Kaunis Iron 
• Roland Bång, InfraNord 
• Fredrik Alpen, IBM 
• Veronica Jägare, LTU 
• Moa Ljörnlund (ML), Martin Höjer (MH), Tobias Allgulander (TA) och Dag Måhlstrand 

(DM), Tyréns AB 
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2 Inledning 
I detta delprojekt har QTMS 1(Quiet Track Monitoring System), kompletterat med kameror, installerats 
på ett lok som trafikerar Malmbanan mellan Pitkäjärvi och Narvik. Syftet med detta dokument är att 
beskriva installationen och redovisa de resultat som uppnåtts i projektet.  

Syftet med detta delprojekt är att med data från QTMS (Quiet Track Monitoring System) testa 
hypotesen att automatisering och prioritering av besiktningsåtgärder för isolerskarvar, växelkryss och 
växeltungor är möjlig att genomföra från fordon i ordinär trafik.   

 

2.1 Bakgrund 
Säkerhetsbesiktning av järnvägsanläggning är en kostsam verksamhet som styrs av krav genom 
säkerhetsstyrningssystem för järnväg i TDOC 2014:0240.  

Idag uppger Infranord att en stor del av alla insatser är akut felavhjälpning och en mindre del är 
förebyggande åtgärder. Detta utifrån bl.a. bristande incitament i kontraktsuppbyggnad mellan TrV och 
underhållsentreprenör. Det finns en stark önskan från Infranord att börja agera på indikationer och 
trender från data på att något behöver åtgärdas inom en viss tid istället för de akuta utryckningarna 
som även innebär svårigheter med optimering av intern bemanning i organisationen. 

Genom att automatisera och styra besiktningsinsatserna utifrån realtidsdata kan effektiviseringar 
göras av arbetsplanering och arbetsinsats. Dessutom kan trender för nedbrytningen av de studerade 
delarna i anläggningen följas med insikter och slutsatser. 

Förutom att följa ställda krav kan extra besiktningar göras utifrån den information som dagligen samlas 
in från den fordonsmonterade anläggningsövervakningen. Det innebär att defekter och fel i 
bananläggningen kan upptäckas i tid och prediktiva insatser kan sättas in i god tid innan konsekvensen 
blir akuta fel med stor påverkan för den operativa tågtrafiken. 

En annan nytta är att det i högre grad är möjligt att förstå samband mellan orsak och verkan i 
anläggningen. Är det rätt åtgärder som görs i anläggningen eller är problemen återkommande? Genom 
att all data mappas mot en linjär modell, kan en digital tvilling skapas, där olika data från olika system 
kan mappas på varandra och på sätt skapa förståelse för samband mellan olika 
data/anomalier/problem. 

 

  

                                                           
1 QTMS spårövervakning körs idag på tunnelbanan i Stockholm där det är installerat på sju fordon. 
Idag samlas sju olika tekniska parametrar in utifrån den kravställning som framgick från 
Trafikförvaltningen i deras offentliga upphandling men stor flexibilitet finns i QTMS att utöka 
antalet sensorer och datagenerering för andra syften. Utöver QTMS nuvarande konfigurering har 
kameror för bildigenkänning använts i detta projekt. 
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2.2 Mål 
Målet med delprojektet är att: 

• verifiera hypotesen att det är möjligt att automatisera en stor del av inspektionen av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor med data från ett QTMS-system monterat på fordon 
i ordinär trafik.  

• visa på möjligheten att få stöd i prioritering av besiktning samt för åtgärdsplanering av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor. 
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3 Metod 
I detta delprojekt har QTMS installerats på ett fordon upplåtet av RailCare/Bure Equity för att under 
tre månaders tid samla in data från Trafikverkets anläggning avseende omgivande infrastruktur. QTMS 
spårövervakning körs idag på tunnelbanan i Stockholm där det är installerat på sju fordon. Idag samlas 
sju olika tekniska parametrar in utifrån den kravställning som framgick från Trafikförvaltningen i deras 
offentliga upphandling men stor flexibilitet finns i QTMS att utöka antalet sensorer och datagenerering 
för andra syften. Utöver QTMS nuvarande konfigurering har kameror för dokumentation och 
bildigenkänning använts i detta projekt. 

QTMS är en tjänst där sensorer på tåget analyseras i realtid och tillsammans med fordonets position, 
via en mobil uppkoppling, skickas informationen till centralsystemet (”IBM Cloud”) där vidare 
behandling av mätdata kan ske. T.ex. jämförs mätdata mot inställda tröskelvärden som vid 
överskridanden kan generera olika typer av larm, se Figur 1. All mätdata är tillgänglig via API och via 
en viewer, enligt Figur 2.  Det går som användare att prenumerera på specifika larm.  

 
Figur 1. QTMS beståndsdelar. 
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Figur 2. QTMS viewer 

I QTMS positioneras fordonen med hjälp av en kombination av GPS, pulsgivare och ibland RFID-
sensorer. Först beräknas tågets geografiska position i latitud och longitud. Denna översätts samtidigt 
till t.ex. km-angivelse som baseras erhållet GIS-underlag med information om kopplingen mellan GPS-
koordinater och km-angivelse, se Figur 3. All mätdata i detta projekt positioneras och kopplas till 
Trafikverkets spårgeometri enligt beskriven metodik.  

 
Figur 3. Positionering av fordon i QTMS-systemet baseras på spårens inmätta GIS-underlag. 

 

I detta delprojekt avses data inkl. bild analyseras specifikt för isolerskarvar, växelkryss och växeltungor. 
Genom att följa data för dessa områden över tid kommer även nedbrytningstrenden kunna följas och 
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slutsatser kunna dras. Därmed fokuseras i denna rapport inte på QTMS övriga parametrar som ytråhet, 
ljudnivåer, styvhet hos gummimellanlägg räl/sliper, nötning i kurvor, halt spår, hjulskrik m.m. 

Uppmätta data har jämförts med Trafikverkets system Optram, Bessy och Ofelia för att verifiera 
hypotesen att spårfel kan följas i realtid för att snabbt hitta kritiska fel.  

I delprojektet ingick att montera QTMS-hårdvara på ett fordon. I installation innefattades 
accelerometrar, pulsgivare, mikrofoner, gyro, centralenhet samt kamera. Data kommer när 
delprojektet är slutfört att ha samlats in under 2-3 månader.  

Lösningen har demonstrerats på sträckan Pitkäjärvi – Riksgränsen som trafikeras av Kaunis Iron AB 
dagligen. Varje lokpar trafikerar sträckan 3–6 dagar i rad, innan man växlar till andra lokparet. 

3.1 Installation av QTMS 
Installation av huvudenheten Q200 sker inne i loket, se Figur 4. Här sker insamlingen av data, viss 
analys och hantering av datalagring.  

  
Figur 4. QTMS Q200 installerad på ledig plats i lokets 19”-rack.  

 Resterande utrustning sitter dels uppe på tåget (GPS-antenn), under tåget (kameror & mikrofoner) 
samt ytterst på varsin sida av hjulaxeln (accelerometrar, gyroskop & varvtalsgivare), se Figur 5. 

  
Figur 5.  Till vänster ses installationen av en accelerometer samt gyro på ena sidan av lokets hjulaxel. Till höger ses 
varvtalsgivaren sitta mitt på samma hjulaxel (fast på andra sidan) och en accelerometer är installerad bredvid.  
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3.2 Installation av kameror 
Två kameror installerades under vagnen dels i syfte att samla in material till bildigenkänningsanalys av 
olika defekter samt att ge möjlighet att komplettera insamlade mätresultat med bilder på den specifika 
platsen utan att behöva besöka platsen, se Figur 6 (till höger). Tillsammans med de båda kamerorna 
så installerades fyra strålkastare för att lysa upp under vagnen så att skarpa bilder kunde tas när loket 
körde i 50 km/h, se Figur 6 (till vänster). 

  
Figur 6. Installation av kameror samt belysning under fordonet. Till höger ses förutom en av kamerorna även en 
strålkastare och en mikrofon som är monterade under fordonet. 

Kamerorna är placerade på varsin sida (rakt ovanför räl) för att tillsammans kunna ge en bild över hela 
området under fordonet, se Figur 7. 

  
Figur 7.  Sammansatt bild från båda kamerorna. Utan snön kan en komplett bild av spåret genereras.  

Tack vare pulserna från pulsgivaren kan kamerorna triggas att ta en ny bild precis där föregående bild 
slutar (i färdriktningen). Detta är möjligt då vi vet vilken längd rälen har i Figur 7 (konstant värde) samt, 
med hjälp av pulsgivaren, hur lång tid det kommer ta fordonet att köra den längden med aktuell 
hastighet. 
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3.3 Analys av isolerskarvar och växlar 
Analyser i detta delprojekt har fokuserat på isolerskarvar och växlar. För detta studerades 
accelerationer och förskjutningar i olika riktningar när loket passerade med varierande hastigheter i 
den dagliga trafiken. Placering av växlar och isolerskarvar utmed bandel 111 erhölls av Trafikverket i 
GIS-format.  Det visar sig vara möjligt att koppla insamlade mätdata till positioner för växlar och 
isolerskarvar. Detta kan ses genom att förhöjda vibrationsnivåer (från båda accelerometrarna) 
sammanfaller väl med sen tidigare markerade positioner för växlar och isolerskarvar, se Figur 8.  

 
Figur 8. Uppmätta vertikala vibrationer utmed del av bandel 111. Positioner med växlar och isolerskarvar har markerats 
med ljusblått respektive ljusgrönt i grafens nederkant. Observera att samtliga skarvar och växlar mellan angivna positioner 
är markerade, även de som ligger på parallella spår sett från spår där tåg framförts.  

3.3.1 Acceleration i tre riktningar 
Accelerationer mättes längs med färdriktningen samt i vertikal och lateral riktning med givarna 
placerade över vardera hjul/räl-kontakt på axelboxen.   

Vid mätning på fordon med okända egenskaper är det av stor vikt att kunna kompensera för fordonets 
och hjulets vibrationsbidrag i sensorerna. I Figur 9 visas ett spektrogram över de vertikala 
accelerationerna när loket accelererar. På x-axeln redovisas frekvensområdet 0-1000 Hz och på y-axeln 
redovisas tiden. Signalens styrka redovisas med färgerna. Det är tydligt att det finns starka 
hastighetsberoende frekvenskomponenter som härstammar från fordonet som mätsystemet måste 
kompensera för. Detta görs normalt med hjälp av pulsgivaren som hela tiden kontrollerar hjulaxelns 
läge och rotationshastighet.  
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Figur 9.  Exempel på vibrationsspektrogram från vertikal givare (accelerometer) då loket kör iväg under acceleration. Höga 
signalers förändringar i frekvens med tiden tyder på ett starkt hastighetsberoende. Skalan bör ses som relativ, det vill säga 
hur mycket starkare en signal är mot en annan.  

3.3.2 Förskjutning i tre riktningar 
Vid analys av isolerskarvar och växlar användes de olika riktningarnas förskjutning som en parameter. 
Förskjutningen integrerades fram i två steg från den uppmätta accelerationen och anges i mm för 
samtliga uppmätta riktningar (vertikalt, lateralt och längs med färdriktningen). I nedanstående Figur 
10. Exempel på uppmätt förskjutning med QTMS. Genom att filtrera signalen kan förskjutningen delas 
upp på specifika delbidrag och som exempel kan förskjutningen över individuella sliprar (nedre figuren) 
kontrolleras. visas ett exempel på uppmätt förskjutning med QTMS. Den övre grafen visar hur den 
totala vertikala förskjutningen varierar med ca. +/- 2mm. Denna rörelse byggs dock upp av flera olika 
bidrag. I den mellersta grafen har de mest lågfrekventa vibrationerna filtrerats bort och förskjutningen, 
som varierar mellan +/- 0.2 mm, domineras av lokets sinusgång och dess resulterande vertikala rörelse 
till följd av hjulprofilens koniska form. Det går dock även att urskilja ett mer högfrekvent bidrag i 
signalen. Detta är nedböjningen mellan sliprarna, som redovisas tydligare i den nedersta grafen.  I den 
nedersta grafen kan man utläsa att rälens nedböjning mellan två sliprar är typiskt 2x0.05 mm = 0.1mm.  
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Figur 10. Exempel på uppmätt förskjutning med QTMS. Genom att filtrera signalen kan förskjutningen delas upp på 
specifika delbidrag och som exempel kan förskjutningen över individuella sliprar (nedre figuren) kontrolleras. 

För att följa trender och förändringar hos isolerskarvar erfordras en samplingsfrekvens som ger 
tillräcklig upplösning att beskriva rörelsen över skarven. Som exempel erfordras en samplingsfrekvens 
om lägst 7800 Hz för att på ett bra sätt beskriva accelerationerna från en 5mm stor avvikelse om tåget 
kör i 70 km/h. QTMS kan synkroniserat sampla alla kanaler med 100 kHz samplingsfrekvens men är i 
aktuell installation konfigurerad att sampla med 22 kHz vilket ger cirka 0.9mm mellan mätpunkterna 
vid 70 km/h.  
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4 Resultat 

4.1 Resultat: Uppmätt rälsförhöjning i jämförelse mot OPTRAM-data 
Data för rälsförhöjning (ett mått på hur mycket spåret lutar) i OPTRAM är uttryckt i [mm] medan data 
från QTMS Q200 är uttryckt i [grader], se förklaring i Figur 11.  

 
Figur 11. Rälsförhöjning, x [mm] i förhållande till α, roll [grader]. 

OPTRAM-data omvandlas till [grader] enligt formel [1] nedan inför utvärderingen. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 [𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔] =  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 � 𝑟𝑟ä𝑙𝑙𝑙𝑙ö𝑟𝑟ℎö𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 [𝑚𝑚𝑚𝑚]
1500 [𝑚𝑚𝑚𝑚]

�  [1] 

Resultatet för jämförelsen över en sträcka på 10 km l kan ses i Figur 12.  Som framgår av figuren finns 
det en drift i gyroskopets data som gör att mätvärden sakta förändras när det enligt OPTRAM skall vara 
oförändrat.  

 
Figur 12. Data från gyroskop (roll) Q200 jämförd mot OPTRAM-data "rälsförhöjning" omräknad till [grader] enligt [1].  
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4.2 Resultat: Uppmätta vibrationer vid isolerskarvar 
Position för isolerskarvar har erhållits från Trafikverket och insamlade mätdata visar på mycket god 
överensstämmelse med dessa data. I nedanstående Figur 13 och Figur 14 redovisas de högsta 
uppmätta vertikala accelerationerna (vänster och höger sida) och förskjutningarna i absolut närhet (+/- 
5m) till isolerskarvar längs med bandel 111 under vecka 48 2019. Varje stapel representerar en 
isolerskarv på antingen höger eller vänster sida. Resultaten visar att det finns ett antal isolerskarvar 
som ger upphov till höga accelerationsnivåer och förskjutningsnivåer.  

 
Figur 13. Uppmätt maximal vertikal acceleration vid samtliga isolerskarvar utmed bandel 111.  

 
Figur 14. Uppmätt maximal vertikal förskjutning vid samtliga isolerskarvar utmed bandel 111. 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 
41

5,
08

4
1 

41
6,

16
5

1 
41

7,
53

9
1 

42
0,

60
7

1 
42

3,
93

1
1 

42
5,

75
0

1 
43

2,
13

4
1 

43
3,

58
2

1 
43

4,
38

7
1 

44
0,

43
3

1 
44

3,
69

2
1 

44
5,

11
3

1 
44

9,
30

0
1 

45
3,

22
3

1 
45

6,
86

8
1 

46
2,

12
5

1 
46

4,
45

0
1 

46
9,

12
0

1 
47

3,
63

0
1 

47
7,

33
1

1 
48

2,
35

0
1 

48
5,

22
6

1 
49

0,
58

5
1 

49
4,

99
8

1 
49

9,
45

2
1 

50
5,

04
8

1 
50

6,
31

8
1 

51
0,

23
6

1 
51

5,
01

0
1 

51
9,

55
4

1 
52

3,
65

4
1 

52
5,

14
9

1 
52

9,
98

3
1 

53
3,

26
8

1 
53

7,
36

3
1 

54
2,

43
9

M
ax

im
al

 a
cc

el
er

at
io

n 
[m

/s
2 ]

Position [km]

Uppmätt maximal vertikal acceleration vid isolerskarvar

Vänster

Höger

0

1

2

3

4

5

6

7

1 
41

5,
08

4
1 

41
6,

16
5

1 
41

7,
53

9
1 

42
0,

60
7

1 
42

3,
93

1
1 

42
5,

75
0

1 
43

2,
13

4
1 

43
3,

58
2

1 
43

4,
38

7
1 

44
0,

43
3

1 
44

3,
69

2
1 

44
5,

11
3

1 
44

9,
30

0
1 

45
3,

22
3

1 
45

6,
86

8
1 

46
2,

12
5

1 
46

4,
45

0
1 

46
9,

12
0

1 
47

3,
63

0
1 

47
7,

33
1

1 
48

2,
35

0
1 

48
5,

22
6

1 
49

0,
58

5
1 

49
4,

99
8

1 
49

9,
45

2
1 

50
5,

04
8

1 
50

6,
31

8
1 

51
0,

23
6

1 
51

5,
01

0
1 

51
9,

55
4

1 
52

3,
65

4
1 

52
5,

14
9

1 
52

9,
98

3
1 

53
3,

26
8

1 
53

7,
36

3
1 

54
2,

43
9

M
ax

im
al

 fö
rs

kj
ut

ni
ng

 [m
m

]

Position [km]

Uppmätt maximal vertikal förskjutning vid isolerskarvar

Vänster

Höger



 Dokumentnr 
eP20-245-2019 

Projekttitel 
Automatisering av besiktningsverksamhet från 
fordon i trafik 

Författare 
ML, DM och MH, Tyréns AB 

Datum 
2019-12-31 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum 
2020-02-20 

Sida 
16 (22) 

 
 
I Figur 15 och Figur 16 redovisas uppmätta accelerationer (Vänster och Höger) och förskjutningar för 
de 20 stycken isolerskarvar som resulterat i de högsta registrerade accelerationerna i vertikal led.  

 
Figur 15.  Uppmätt maximal vertikal acceleration vid isolerskarvar (TOP 20) utmed bandel 111. 

 

 

 
Figur 16. Uppmätt maximal vertikal förskjutning vid isolerskarvar (TOP 20) utmed bandel 111. 
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4.3 Resultat: Uppmätta vibrationer i växlar 
Position för växlar har erhållits från Trafikverket och insamlade mätdata visar på mycket god 
överensstämmelse med dessa data. I Figur 17 och Figur 18 redovisas de högsta uppmätta vertikala 
accelerationerna och förskjutningarna i växlarna längs normalspåret och alternativspåret utmed 
bandel 111 under vecka 48 2019. I Figur 19 redovisas lateral förskjutning i växeln. Resultaten visar att 
det finns växlar som ger upphov till avvikande höga accelerationsnivåer och förskjutningsnivåer. Växel 
vid 1473.565 km uppvisar utstickande resultat både vad gäller förskjutningar och accelerationer.  

 
Figur 17. Uppmätt maximal acceleration vid passage genom växlar utmed bandel 111. 

 

 

Figur 18. Uppmätt maximal kortvarig förskjutning vid passage genom växlar utmed bandel 111. 
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Figur 19. Uppmätt maximal kortvarig lateral förskjutning vid passage genom växlar utmed bandel 111 

4.4 Resultat: Användning av kamera 
Intressepunkter kan genereras baserat på t.ex. uppmätta vibrationer och vid nästkommande passage 
kan kamerorna fota platsen. I Figur 20 visas hur QTMS fotat en isolerskarv. Vänster och höger bild är 
fotade i exakt samma tidpunkt. 

      
Figur 20. Synkroniserade bilder från de två kamerorna som visar isolerskarvarna. 
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5 Diskussioner 

5.1 Diskussion avseende resultat: Uppmätt rälsförhöjning i jämförelse mot 
OPTRAM-data 

Vid jämförelse av uppmätt rälsförhöjning, enligt Figur 12, kan en generell liknelse observeras mellan 
uppmätt lutning med QTMS jämfört med lutning enligt OPTRAM-data. Dock är givaren i QTMS Q200 
högst troligtvis störd av axelboxens höga vibrationer vilket kan ses i att signalen svävar upp/ner istället 
för att hålla en rak position likt data i OPTRAM. Filter för att filtrera bort störning är under utredning 
tillsammans med leverantören. En lärdom är dock att gyrot inte bör utsättas för de accelerationer som 
uppstår direkt ovanför hjul/räl-kontakten på axelboxen. Samtidigt bör gyroskopet inte monteras efter 
fjädringen mellan boggi och vagn, då givaren blir fysiskt bortkopplad från de lutningar som är tänka att 
mätas. Vid kommande monteringar av QTMS kommer gyroskopet monteras med en avstämd 
vibrationsisolering mot de starka högfrekventa vibrationerna.  

5.2 Diskussion avseende resultat: Uppmätta vibrationer vid isolerskarvar 
Det är hög korrelation mellan vart QTMS hittar isolerskarvar och vart de enligt Trafikverkets underlag 
skall vara placerade. Detta har möjliggjort att QTMS kan sammanställa en rapport där accelerationer 
och förskjutningar (i flera riktningar) för isolerskarvarna kan jämföras över tid.   

Accelerationsvärdet styrs främst av mer högfrekvent innehåll när skarven passeras och är i viss mån 
hastighetsberoende och beroende av hur aktuell hjulaxel träffar skarven vid passagen. Om rälsändarna 
närmast skavmellanlägget börjar nötas ner kommer detta att kunna följas genom att följa nivån på de 
högfrekventa accelerationerna. Om flera mätningar medelvärdesbildas över tid, t.ex. veckovis, ges en 
stabilitet att studera trender för enskilda isolerskarvar över tid. Det finns, vad författarna kunna utläsa, 
inte något gränsvärde för acceleration i underhållsråden för isolerskarvar. Mätvärdet kan dock ändå 
användas för att bedöma status på isolerskarvarna och ge en prioritering över vilka skarvarar som bör 
besiktigas manuellt. 

Förskjutningsvärdet styrs främst av lågfrekvent innehåll och är därför mindre beroende av lokets 
hastighet. Enskilda passager uppvisar repeterbara resultat. Medelvärden veckovis bedöms vara en bra 
upplösning för att följa trender över tid.  

I Trafikverkets underlag avseende isolerskarvarna finns ett mätvärde som beskriver avståndet mellan 
de två skarvade rälerna. Avståndet är typiskt <1mm. En isolerskarv som utsätts för stora vertikala 
förskjutningar och som har ett litet avstånd i skarven kan anses vara skarvar med högre risk för 
kommande problem.  

5.3 Diskussion avseende resultat: Uppmätta vibrationer i växlar 
Det är hög korrelation mellan vart QTMS hittar växlar och vart de enligt Trafikverkets underlag skall 
vara placerade. Detta har möjliggjort att QTMS kan sammanställa en rapport där accelerationer och 
förskjutningar (i flera riktningar) för växlarna kan jämföras över tid. Precisionen är tillräcklig för att 
kunna dela upp växeln på tungor och växelkryss.  
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Accelerationsvärdet styrs främst av mer högfrekvent innehåll när växeln passeras och är 
hastighetsberoende och beroende av hur aktuell hjulaxel träffar skarven vid passagen. Värdet beror 
även på tågets körriktning och om tåget växlar eller inte. Om flera mätningar medelvärdesbildas, t.ex. 
veckovis, ges en stabilitet att studera trender för enskilda växlar över tid. 

Förskjutningsvärdet styrs främst av lågfrekvent innehåll och är också beroende av i vilken hastighet 
loket kör genom växeln då det påverkar hur snabbt riktningsändringen sker. Enskilda passager uppvisar 
dock repeterbara resultat. Medelvärden veckovis bedöms vara en bra upplösning för att följa trender 
över tid. 

5.4 Diskussion avseende resultat: Användning av kamera 
Det har demonstrerats att kamerorna kan användas som ett besiktningshjälpmedel då det går att 
beställa bilder runt en specifik plats från QTMS-systemet. Kamerorna som monterats under vagnen 
utsätts för en hel del smuts och snö. Placeringen är motiverad genom att bilderna är tänkta att 
representera ett belastat spår så att t.ex. spårvidd, under belastning, kan mätas med hjälp av bilderna.  
Snön hanteras på ett bra sätt genom att kamerorna är försedda med värmare som ser till att snön inte 
får fäste. Smutsen har varit ett problem som i projektet lösts genom att personal i depå tvättat rent 
lampor och linser mellan körningarna. En permanent installation under vagnen erfordrar en mer 
avancerad konstruktion som skyddar kameralinsen med t.ex. en luftridå. 

 
Trots fyra stycken mycket kraftiga strålkastare önskas ytterligare ljus när bilder skall tas i hög hastighet. 
Detta för att kunna ha kortare exponeringstider och därmed ge ännu skarpare bilder. Försöken har 
dock genomförts i svårast möjliga förhållanden med mycket snö och konstant mörker i omgivningen. 
På sommaren då solen hjälper till och spårbädden inte är täckt av snö förväntas kraftigt förbättrade 
förhållanden för bildtagning.  
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6 Sammanfattning  
QTMS är ett system för kontinuerlig spårövervakning i samband med den vanliga driften. Systemet 
installeras på minst ett av fordonen som trafikerar vald sträcka, i detta fall ett lok på malmbanan. 
Hårdvara har anpassats för att klara de förutsättningar som råder på Malmbanan under vintertid. Detta 
inkluderar framförallt värmare som resulterar i att snön inte fäster på installerade kameror. Det finns 
ett stort antal mätvärden som QTMS levererar som inte påtalats i denna rapport, då fokus legat på 
uppföljning av isolerskarvar och växlar ur ett besiktningsperspektiv. 

Systemet består i detta projekt av: Varvtalsgivare, GPS, Gyroskop, 2 st accelerometrar, 2 st mikrofoner, 
2 st kameror samt 4 st strålkastare.  

Målen med delprojektet har varit att:  

•  Verifiera hypotesen att det är möjligt att automatisera en stor del av inspektionen av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor med data från ett QTMS-system monterat på fordon 
i ordinär trafik.  

• Visa på möjligheten att få stöd i prioritering av besiktning samt för åtgärdsplanering av 
isolerskarvar, växelkryss och växeltungor. 

Delprojektet har visat att det med kontinuerlig mätning med fordon i trafik går att följa upp status för 
växlar och isolerskarvar över tid och att det går att komplettera uppmätta resultat med bilder från 
platsen. Det krävs lite mer tid med datainsamling för att fastställa när t.ex. en isolerskarv anses behöva 
underhåll eller riskerar att bli defekt. 

Initialt hade delprojektet lite otur då t.ex. två lok spårade ur och minskade antalet tillgängliga lok för 
montering av QTMS. Alla projektmedlemmar har arbetat på ett imponerande sätt för projektet och 
undanröjt de problem som uppstått på ett mycket bra sätt. Delprojektet har samlat in ca 20 passager 
mellan Kiruna och Narvik och analyserat mätvärden som avser bandel 111. Projektet hade planerat att 
kunna visa trender för enskilda isolerskarvar och växlar över tid men får p.g.a. begränsad tid med 
mätdata istället redovisa detta på den muntliga presentationen som är planerad till mars 2020. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
Datainsamlingen med QTMS är tänkt att fortgå till mars 2020 för att kunna visa på isolerskarvarnas och 
växlarnas trender.  

QTMS utvecklas kontinuerligt genom examensarbeten och den utveckling som sker i de skarpa 
projekten där QTMS installeras. Just nu pågår examensarbete där squats identifieras med hjälp av 
maskininlärning. Baserat på ett antal bekräftade squats i Stockholms tunnelbana har ett neuralt 
nätverk tränats till att identifiera squats med upp till 99% träffsäkerhet. Precisionen i att felaktigt 
identifiera en squat är också mycket hög. För att komma ännu längre erfordras fler identifierade 
defekter. Tanken är att kameror som monterats i detta projekt skall kunna användas till att verifiera 
defekterna och därmed kunna skapa ett stort träningsunderlag för maskininlärningen.  

Framåt skulle nedanstående hårdvarumässiga justeringar behöva arbetas med: 

- Teknisk lösning för att skydda kameralinserna från smuts 
- Vibrationsisolering av gyro alternativt ny plats för montering. 

Med de bilder som genereras av systemet finns möjlighet att mäta t.ex. avståndet mellan rälerna, 
identifiera avsaknaden av infästningar, sprickor i slipers och förskjutna slipers m.m. Känsligheten mot 
smuts behöver därför utvecklas så att bilderna håller likvärdig kvalitet över tid.   

Utöver ovanstående tekniska utvecklingsområden i QTMS-systemet bör kraft läggas på att 
informationen som genereras också kommer anläggningen till nytta. Det stora värdet av att mäta med 
fordon i trafik är att tätheten i mätdata är tillräckligt hög för att kunna se trender och agera innan 
trafikpåverkande fel uppstår. För detta krävs i grunden underhållskontrakt med incitament för 
förebyggande underhåll. Därefter erfordras ett fortsatt samarbete mellan dataleverantör, 
underhållsentreprenör och anläggningsägare för att fastställa mätvärden och gränsvärden för när ett 
specifikt förebyggande underhållsarbete skall starta.  
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1 Övergripande sammanfattning 
 

Projektet "ePilot 246 Verifiering av analysverktyg och mätdata för fordonsbaserad mätutrustning” 

syftade till att verifiera det analysverktyg e365Analytic och det data som det mobila mätsystem 

TrackLogger levererade i ePilots delprojekt eP200-214-ImpINFRA.   

Projektet har visat att Track-Logger ger både konsekventa och repeterbara mätningar av parametrar 

för spårläge och att det med fördel kan användas som ett komplement till Trafikverkets ordinarie 

mätningar.  Projektet har också påvisat att e365 Analytics med fördel kan användas som analysverktyg. 

För bedömning av infrastrukturunderhåll behövs fortsatt utveckling främst med avseende på att 

kritiskt bedöma analysresultat, koppla dessa mot anläggningsindivid, hastighet och färdriktning. För 

att verktyget ska komma till nytta krävs att det kopplas till expertis inom anläggningskunskap. 

En ytterligare leverans i projektet var att ta fram en utvärderingsmetodik. Vid test och demonstration 

av ny teknik eller ny metodik är det viktig att man tänker igenom hela kedjan från start till slut, samt 

att man arbetar in en rutin som är applicerbara på framtida tester för validering och värdering av nytta 

och användbarhet. Viktigt att man har ett iterativt tänk och är medveten om innovationen är ny och 

ibland otestad och därför kan behöva få tid för kalibrering. En innovation kan också betyda att man 

måste ompröva regelverk, avtal och arbetssätt. Därav förslås fortsatt utveckling och testning av 

metodiken. 

En mobil utrustning som TrackLogger, enligt projektets uppskattning, har stor potential och kan vara 

ett bra komplement till de ordinarier mätfordonskörningar med IMV 100 och IMV 200.  

Det anses också att på lång sikt kan en TrackLogger mobil mätutrustning bidra till ett mer 

kostnadseffektivt underhåll av järnvägen.  
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2 Inledning 
Denna projektrapport beskriver verifiering av analysverktyg E365Analytic och det mobila mätsystem 

TrackLogger som har monterats i tågfordon.   

2.1 Bakgrund 
Genom att montera mätsystem på fordon i reguljär trafik erhålls en mer frekvent tillståndkontroll som 

ger indata till planerings- och beslutsunderlag som bedöms leverera följande nyttor:  

• Frigöra kapacitet i spår, d.v.s. fler gods- och passagerartåg kan släppas in på banan. 

• Mäta i belastat spår, d.v.s. kontrollera de faktiska driftsförhållandena. 

• Snabbare kontroll av att utförd åtgärd har medfört effekt samt hur bestående åtgärden är. 

• Snabbare höja hastigheten efter stabilitetspåverkande arbeten. 

• Reducera kostnaderna för den idag mycket dyra manuella besiktningen och istället besiktiga 

mer noggrant via sensorernas indikering. 

• Lagerlägg all information per position för att se samband, följdfel, återkommande fel, 

förarkommentarer och kostnadsuppföljning. 

• Besiktningsmän kan bättre utnyttjas i det förebyggande underhållet. 

• Ge tidigare varning om felutveckling som möjliggör bättre planeringsförutsättningar för att 

genomföra underhåll efter besiktning. 

• Upptäcka skador i tid och förhindra olyckor. 

• Vara ett verktyg för att övergå från avhjälpande till förebyggande underhåll. 

I delprojekt eP214 ”Implementering av tillståndsövervakning av infrastruktur” som slutfördes 2018-

12-31, undersöktes därför om det var möjligt att samla in tillståndsdata om infrastruktur via mobila 

mätsystem som monterats på fordon i reguljär trafik. 

I eP214 testades tre olika mätsystem, TrackLogger monterad i SJs nattåg på övre Norrland, D-Rail i 

Tågkompaniets fordon och Perpetuum som installerades på SJs X2000 tåg. Projektet använde 

analysverktyg E365 Analytics® för att testa och jämföra dessa system mot Trafikverkets 

underhållssystem Bessy, Ofelia och Optram. Parterna i projektet var Trafikverket, SJ, Tågkompaniet, 

Norrtåg, Damill, D-Rail, eMaintentance365 (från 2019 under företagsnamnet Predge), Omicold och 

Luleå tekniska universitet.  Mer information om projektet finns i eP20-214-2018-Projketrapport.  

Då det inte ingick i eP214 att verifiera och validera om mätningar och analysverktyg är tillräckligt 

tillförlitlig och upptäcker samma avvikelser som Trafikverkets underhållsystem, så initierades ett 

fortsatt arbete för detta av ePilots styrgrupp. Valet att endast utvärdera mätsystemet TrackLogger 

beror på att TrackLogger levererade mätdata i sådant format att det möjliggör jämförelse mot Optram, 

vilket de andra två mätsystemen inte gjorde.  

2.2 Mål 
Målet med detta projekt är att verifiera att insamlad data från mobil mätutrustning och utvecklat 

analysverktyg är tillförlitliga och användbara. Det övergripande målet är att använda denna teknik 

som ett komplement för att kunna göra mer frekventa tillståndsmätningar av infrastrukturen. 
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3 Genomförda aktiviteter 
Detta avsnitt beskriver kort de aktiviteter som genomförts i projektet och som även ligger till grund för 

leveransen att ta fram en utvärderingsmetodik. 

3.1 Val av mätsträckor 
I eP214 monterades TrackLogger på SJ:s nattåg på övre Norrland och mätdata samlades in för sträckan 

Stockholm–Luleå under tidsperioden 1/7–30/9 2018.  För att begränsa analysarbetet beslutades att 

analyserna skulle begränsas till två bandelar.  

De bandelar som valdes ut i projektspecifikationen var bandel 235 Strömsbro-Sundsvall och bandel 

438 Myrbacken–Arlanda C, då dessa är av helt olika i karaktär. Bandel 438 har inga anmärkningar för 

tidsperioden medan bandel 235 har betydligt fler anmärkningar på grund av sin ålder och trafik. Bandel 

438 togs i drift 1999 emedan bandel 235 öppnades för trafik på 1920-talet.  

Vid projektet startmötet togs dock beslut att byta ut bandel 438 mot bandel 124 Bastuträsk–Boden, 

på grund av att bandel 438 till stor del går i tunnel vilket medför svårighet med positionering av 

mätdata med GPS. 

Bandel 235 från Strömsbro till Sundsvall är en enkelspårsbana som är ca 21,1 mil lång. Bandelen har 

en relativt stor andel kurvor varav ca 55 % av dessa har en radie mellan 500 och 750 m. Mindre än 5 % 

av sträckningen har lutningar som överstiger 10 promille. Banöverbyggnaden har en blandning 50 och 

60 kg räler med inläggnings år från 1975–2019. Banan trafikeras av person- och godstrafik. Under 

perioden 2012–2014 uppgick den genomsnittliga årliga trafikeringen till 5 MBRT/år. 

Bandel 124 från Bastuträsk till Boden är en enkelspårbana som är ca 17 mil lång, med stor andel kurvor 

och flera partier med kraftig på lutningar på +16 promille. Banan tillåter axellaster på 25 ton och största 

tillåtna hastighet är 160 km/h. Banöverbyggnaden förnyades under perioden 2014–2017, till 60 kg 

räler, betongsliprar och makadamklass. Banan trafikeras av person- och godstrafik. 

3.2 Felmoder  
I eP214 samlades historiska data in för sträckorna Hudiksvall-Sundsvall och Örnsköldsvik-Umeå från 

systemen Ofelia och Bessy för åren 2009–2017 (fr.o.m. 2010 för sträckan Örnsköldsvik–Umeå). Detta 

för att göra en preliminär analys för att utvärdera vilka av Trafikverkets felmoder som förmodas kunna 

upptäckas. Analysen i eP214 resulterade i följande felmoder antogs möjliga att detektera.  

• spårlägesfel 

• rälsskador; räfflor och vågor (RoV), ytskador t.ex. slirsår och squat 

• dåliga rälsskarvar; låga isolerskarva, svetsskarvar 

• spårväxelfel, företrädelsevis korsning 

• kontaktledningsfel 

I detta projekt exkluderades felmoderna Räfflor och Vågor (RoV) samt defekta rälsskarvar då Optram-

data ej kunnat leverera data för dessa i sådan form att så att jämförelse är möjlig. Även 

kontaktledningsfel exkluderades då TrackLogger inte mäter detta. 
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De felmoder som studerats i detta projekt är (se även figur 1):  

• spårlägesfel; farbanans avvikelse i höjd 1–25 m, avvikelse i sida 1–25 m, skevning 3 m och 

skevning 6 m 

• spårväxlar; profilavvikelser i korsningsspets 

 

 

Figur 1. Felmoder (www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/Periodisk-matning/Koll-

pa-sparet-i-200-kmtim). 

3.3 Insamling data, integrering av data 

3.3.1 Insamling av data från Trafikverkets system 

Trafikverket levererade data för sträckorna Strömsbro–Sundsvall (bandel 235) och Bastuträsk–Boden 

(bandel 124) från: 

• Besiktningssystemet Bessy för samtliga förekommande besiktningsanmärkningar inklusive 

åtgärdsrapportering för tidsperioden 2015–2019.   

• Felrapporteringssystemet Ofelia för samtliga förekommande felrapporter inklusive verkligt fel 

och felrapporeringsåtgärd för tidsperioden 2015–2019.   

• Spårlägesrapportering från Optram för felmoderna; Höjd 1–25, Sida 1–25, Skevning 3 m, och 

Skevning 6 m för perioden maj–oktober 2018 för mätningar genomförda med IMV100 och 

IMV200. Optram exporteras från Trafikverket i CSV-format som sedan sorteras in ett mer 

lätthanterligt format i SQL. 

Dessutom samlades baninformation om anläggningarna avseende på plan- och profilgeometri, typ av 

banöverbyggnad (makadam, slipers, befästning, räl, skarvar och spårväxlar) och typ av 

http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/Periodisk-matning/Koll-pa-sparet-i-200-kmtim
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/Periodisk-matning/Koll-pa-sparet-i-200-kmtim
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banunderbyggnad (skärning, bank, tunnel, bro, diken, dränering, trummor) för att användas som hjälp 

vid validering och verifiering av troliga felmoder. Dessa data användes som komplement till 

analysresultat levererade av E365 Analytics och Trafikverkets system (finns dock i E365 Analytics). 

3.1.1 Insamling av data från TrackLogger 

Insamlingen av data genomfördes med hjälp Damills egenutvecklade mobila mätutrustning 

TrackLogger. TrackLogger var under perioden 2018-07-01–2018-09-28 monterad på ett av SJ:s nattåg 

som trafikerade sträckan Stockholm–Luleå. Under denna period genomfördes totalt 96 stycken resor 

där mätningar genomfördes. Mätningarna och även datalagringen skedde med en mätfrekvens på 

1280 Hz efter hela denna sträcka. Detta motsvarar ett avståndsintervall på 3,5cm vid tåghastighet 160 

km/h.  

Att utföra mätningar med en hög mätfrekvens resulterar i en stor mängd data och för att göra 

dataöverföringen och analysen mer lätthanterlig sammanställde Damill en CSV-fil per resa med en 

upplösning på ett värde per spårmeter.  

Dessa CSV-filer levererades sedan till E365Analytics för vidare analys. Se tabell 1 för uppmätta 

parametrar och en beskrivning av dessa. 

3.4 Felmodernas parametrar 
De CSV-filer som levererades till E365Analytics innehöll 22 parametrar som i tabell 1 har beskrivits och 

försetts med enhet i förekommande fall. 

Tabell 1. Uppmätta och levererade parametrar av TrackLogger inom projektet 

Parameter Beskrivning Enhet 

Bdl bandel --- 

Spm spårmeter (km*1000+meter) m 

Lat latitud ° 

Long longitud ° 

Northing GPS rektangulär koordinat m 

Easting GPS rektangulär koordinat m 

Hast hastighet km/h 

Kurs färdriktning enligt kompass ° 

AccV RMS 1m medelacceleration vertikalt vänster räl RMS 0,5-500Hz över 1m spår m/s2 RMS 

AccH RMS 1m medelacceleration vertikalt höger räl RMS 0,5-500Hz över 1m spår m/s2 RMS 

AccL RMS 1m medelacceleration lateralt RMS 0,5-500Hz över 1m spår m/s2 RMS 

HjdV höjdläge vänster sida enligt accelerometer * mm 

HjdH höjdläge höger sida enligt accelerometer * mm 

LgeL sidläge enligt accelerometer i lateral riktning * mm 

HjdDV 3m höjddifferens vänster räl längs 3m spår (absolutbelopp) mm 
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HjdDH 3m höjddifferens vänster räl längs 3m spår (absolutbelopp) mm 

LgeD 3m (LgeLD 3m) sidlägesdifferens spår längs 3m spår (absolutbelopp) mm 

HjdDV 6m höjddifferens vänster räl längs 6m spår (absolutbelopp) mm 

HjdDH 6m höjddifferens vänster räl längs 6m spår (absolutbelopp) mm 

LgeD 6m (LgeLD 6m) sidlägesdifferens spår längs 6m spår (absolutbelopp) mm 

Skv 3m största lutningsförändring över ±1,5m spår runt mätpunkten, baserad på accelerometerdata mm 

Skv 6m största lutningsförändring över ±3m spår runt mätpunkten, baserad på accelerometerdata mm 

* = Värdena är högpassfiltrerade så att tåghastighet 160 km/h visar fel med våglängd va 1-12m 

3.5 Gränsvärden för larmnivåer 
De gränsvärden för underhållslarm som Trafikverket använder har fyra åtgärdsnivåer, se “TDOK 

2013:0347 Banöverbyggnad – Spårläge – krav vid byggande och underhåll”.  Den första nivån avser 

planering (PLAN) med kravnivån - att spårlägesfel som överskrider gränsen ska börja analyseras för 

planering av kommande insatser. Den andra nivån är Underhåll 1 (UH1) har kravnivån - att  spårlägesfel 

som överskrider gränsen snarast ska åtgärdas. Den tredje nivån är Underhåll 2 (UH2) med kravnivån - 

att spårlägesfel ska åtgärdas innan de når denna gräns (UH2). Om felet överskrider UH2 ska det 

åtgärdas utan onödigt dröjsmål. Den fjärde nivån är Kritisk (KRIT) med kravnivån - gräns för omedelbar 

åtgärd. Gränsvärden för respektive felmod presenteras i tabeller, se figur 2 som visar gränsvärdena för 

skevning 6 m. 

 

Figur 2. Gränsvärden för Skevning 6m enligt TDOK 2013:347 

För att kunna göra en jämförelse mellan TrackLoggers och Optram/Bessys mätvärden har Damill tagit 

fram ett antal larmgränser för när en uppmätt amplitud i TrackLogger närmar sig en nivå där den bör 

larma för att t.ex. underhållsgräns har uppnåtts.  

Gränsvärdena för parametrarna är i stor grad hämtade från TDOK 2013:0347 och har sammanställts i 

tabell 2. Gällande RMS av accelerometerdata är dessa framtagna genom studie av amplituder vid 

passage genom växlar, broövergångar och plankorsningar samt besök i spår på platser där rälskador 

finns och amplituder uppträder. Tyvärr saknas accelerometerdata från Optram för de aktuella 

sträckorna så den jämförelsen kommer att utebli i den rapporten. 

 

Tabell 2.Gränsvärden för TrackLogger. Uppmätta parametrar, dess enhet, larmnivå och källa.  
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Parameter Enhet Larmnivå Källa 

AccV RMS 1m m/s2 RMS >50 Egen nivå 

AccH RMS 1m m/s2 RMS >50 Egen nivå 

AccL RMS 1m m/s2 RMS >25 Egen nivå 

HjdV mm >12, <-12 TDOK 2013:0347 tab 11.2.2.1, 25m, H3 

HjdH mm >12, <-12 TDOK 2013:0347 tab 11.2.2.1, 25m, H3 

LgeL mm >8, <-8 TDOK 2013:0347 tab 11.2.3.1, 25m, H3 

HjdDV 3m mm >6 Egen nivå 

HjdDH 3m mm >6 Egen nivå 

LgeD 3m mm >3 Egen nivå 

HjdDV 6m mm >8 Egen nivå 

HjdDH 6m mm >8 Egen nivå 

LgeD 6m mm >5 Egen nivå 

Skv 3m mm >8, <-8 (±11*) TDOK 2013:0347 tab 11.2.5.1, 3m, H3 

Skv 6m mm >11, <-11 (±14*) TDOK 2013:0347 tab 11.2.5.2, 6m, H3 

* =Första analys gjordes med högre larmgränser. 

3.6 Analyskriterier 
För att kunna göra en jämförelse och validering av TrackLogger mot Trafikverkets underhållssystem 

har följande analyser genomförts:   

• TrackLogger respektive Optrams förmåga att se förändring i mätvärden efter underhållsåtgärd 

• TrackLoggers träffsäkerhet att identifiera samma spårlägesfel som observerats enligt Bessy.  

• Repeterbarhet av positionering och mätamplitud för TrackLogger respektive Optram  

• TrackLoggers möjlighet att följa trendtillväxt.  

Identifiering av spårlägesavvikelser från TrackLogger har genomförts med hjälp av dessa kriterier:  

1. Att minst tre mätningar i följd överskrider valt gränsvärde på samma position där positionen 

får variera upp till ± 15 meter.  

2. Att använda larmgränser för hastighetklassen H3 (120 till 160 km/h).  

3. Att använda underhållsgräns UH2, då dessa återfinns i Bessy från Optram.  

Första kriteriet är ett krav på repeterbarhet hos mätutrustningen. Med så många fler mätningar om 

året än Optram så kan man ställa högre krav på mätresultaten och därmed undvika eventuella falska 

detekteringar. Larmgränser tagna ur Trafikverkets TDOK 2013:0347 är på den nivån att de flesta 

spårlägesavvikelser detekterade av Optram som återfinns i Bessy skall kunna detekteras med så få 

falska detekteringar som möjligt. En falsk detektering av TrackLogger och analysen är här definierad 

som en spåravvikelse detekterad med hjälp av beskriven metodik som inte kunnat bekräftas av annat 

mätsystem eller objekt i infrastrukturen. Man antar då att t.ex. Optram har 100% detekteringsförmåga 

och kan fungera som referens. 
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3.7 Integrering av data och analysmetodik 
Dataintegration: Delning av data i projektet har skett via CSV-filer som med hjälp av en anpassning 

integreras till analyssystemet E365 Analytics.  

Kvalitetsvalidering: Data från TrackLogger genomsöks för att identifiera platser/tillfällen där 

accelerometrar bottnat (saturerat). Det orsakas av kortvariga slag/stötar som är så stora att sensors 

tillfälligt förblindas. När det händer tar det flera sekunder för sensorn att återhämta sig och alla 

beräknade värden som baseras på sensorsignalen blir förstås fel.  Därför “nollas” alla mätdatats 

parametrar på platser där problemet uppstått. Nollvärden betyder alltså att det finns så stora 

mätutslag på platsen att utrustningen inte kunnat storleksbestämma dem. 

Datalagring: Integrerad data lagras i relationsdatabas för att kunna samköra och sammanställa data 

från de olika system.   

Identifiering av spårmetrar med indikation på spårlägesfel i TrackLogger-data har gjorts i tre steg:  

1. Definiering av gränsvärden för levererade parametrar. 

2. Definiering av krav på repetering av överskridande gränsvärden. 

3. Identifiera eventuella begränsningar i mätdata att kompensera för. 

Integration av data från TrackLogger och till analyssystemet anpassades redan under delprojekt 214 

ImpINFRA.  

Resultat av spårmetrar med avvikande spårläge enligt analyssystemet har sedan exporteras till CSV-

filer som levereras till Trafikverket för vidare analys. 

3.8 Expertkonsultation 
För att få möjlighet att ytterligare diskutera och utvärdera mätresultat, analysmetoder och 

utvärderingsmetodik anordnades en workshop och två fältbesök i spår. 

3.8.1 Workshop för analys och utvärdering 

Vid workshopen deltog samtliga parter samt extrainbjudna experter. Syftet med workshopen var att 

diskutera utvärderingsmetodik, mätparameterar och deras mätnoggrannhet, med avseende på: 

• positionering 

• punktfelens utsträckning 

• hastighetspåverkan 

• falsk detektering 

• val av underhålls- och hastighetkriterier 

3.8.2 Uppföljning genom fältbesök i spår 

Fältbesök har genomförts på bandel 235 (2019-11-11) och 124 (2019-11-13) på platser som enligt 

Optram hade noterade återkommande avvikelser gentemot Trafikverket gränsvärde UH1, men som ej 

uppnått UH2, vilket innebär att underhållsåtgärder ej hade genomförts. Det ansågs därför vara möjligt 

att, ett år efter mätningarna, okulärt besikta uppmätta avvikelser i spår genom att observera t.ex. 

rörelse i spår, hjulens kontaktband på rälens farbana samt slitagebild på spårväxlar och skarvar. 
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4 Resultat 
Detta kapitel sammanfattar de resultat som erhållits i projektet.  För ytterligare information om analys 

och mätningar genomförda i eP214, se “eP200-214-2018-Projektrapport - Implementering av 

tillståndsövervakning av infrastruktur”.  

4.1 TrackLogger 
Mätutrustningen monterades på en av SJ:s personvagnar av modellen BF4. För att få tillstånd att 

montera utrustningen på fordon i reguljär trafik ställdes det höga krav från SJ gällande montage och 

fastsättning av utrustningen. Detta resulterade i bl.a. en tekniskt ofördelaktig placering av GPS-

mottagare och ett andrahandsval gällande fastsättningsmetod av accelerometrarna där dessa 

monterades med hjälp av magnetfot istället för att bultas fast på hjullagerhuset. Väskan innehållande 

dator och övrig elektronik monterades vid dessa mätningar på vagnens boggi och använde ett befintligt 

eluttag som strömkälla att livnära sig på. Då montagemöjligheterna var begränsade så valde Damill att, 

istället för automatisk trådlös överföring av data, besöka Luleå bangård för att manuellt byta 

lagringsenhet. Detta ingrepp skedde två gånger i veckan. 

TrackLogger har under resorna påvisat en god repeterbarhet gällande GPS-positionering, detta trots 

en ofördelaktig placering av GPS-mottagaren. Vid jämförelser av resor i samma färdriktning ligger 

repeterbarheten hos positioneringen oftast inom en standardavvikelse på 5 meter. 

4.2 E365 Analytics 
Data integreras i E365 Analytics för att möjliggöra analys med algoritmer för kontinuerlig drift och 

manuell analys i den webbaserade beslutsstöds tjänsten e365cloud som drivs av E365 Analytics. 

Metodik för identifiering av spårlägesavvikelser från TrackLogger i E365 Analytics är definierade på ett 

sådant sätt att klivet till färdig produkt är väldigt litet. Ett flytande fönster används som analysmetodik  

(Sliding window). Analysen och verifieringen av TrackLogger-data har inte gjorts i den webbaserade 

tjänsten förutom för presentation av exempel i denna rapport, detta då webtjänsten är utformad för 

att vara ett beslutsstöd för infrastruktursägare och entreprenörer.  

4.2.1 Analysnoggrannhet 

TrackLogger skall överskrida gränsvärden definierade i tabell 2 för minst tre direkt på varandra 

efterföljande mätningar för att accepteras som en detektering. Ett “sliding window” med 

fönsterstorlek på ±15 meter runt varje analyserad plats gör att viss variation i position kan tillåtas. Att 

kräva tre detekteringar i följd minskar risken för falsk detektering och ökar förtroendet för 

informationen och en tillåten positionsavvikelse på 15 meter gör att GPS-informationen får variera 

mellan passager utan att man missar en eventuell avvikelse. Positioneringsavvikelse har observerats i 

mätdatat på upp till ca 30 meter men de tillfällen som överskrider ±15 meter är så få att de kan bortses 

ifrån. 
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4.3 Analysresultat 

4.3.1  Analys: se förändring efter utförd åtgärd 

I figur 3 till 7 visas mätresultat från Optram och TrackLogger före och efter den utförda 

underhållsåtgärden spårriktning.  Två platser har slumpmässigt valts ut, utifrån de uppsatta 

analyskriterierna. Den första är på en enkelspårsträcka och den andra är vid en spårväxel.   

Den första platsen är sträckan Myra till Boda på bandel 235 och på avsnittet km 250+000 till km 

250+500. Enligt Trafikverkets system “Baninformationssystem” BIS spårriktades avsnittet km 250+ 160 

till 251+ 540 i augusti 2018. I figur 3 ser man en minskad amplitud efter genomförd åtgärd för 

TrackLogger och i figur 4 iakttas samma förlopp för Optram. Man kan tydligt se förändrade amplituder 

i berört område för de båda källorna (TrackLogger och Optram) efter underhållsåtgärden genomförd 

augusti 2018. 

 

.  

Figur 3. TrackLogger mätningar före och efter spårriktning Aug spårmeter (250 +160 -> 251 +540). X-axel: spårmeter. Blå 

kurva före och svart efter. Notera den minskade amplituden i utslaget vid spårmeter 250+200 i den svarta kurvan som 

tyder på lyckat underhåll.   
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Figur 4.  Optram före och efter spårriktning. X-axel: spårmeter. Blå kurva före, svart kurva efter utförd spårriktning. Notera 

den minskade amplituden i utslag efter spårmeter 250+200 i den svarta kurvan som tyder på lyckat underhåll.   

 

Plats 2 är den slumpvis valda växeln (1a) på driftplats Vallvik (Vv), även den på bandel 235.  Växeln är 

enligt BIS en EV-SJ50-12-1:15 med position 179+760 till 179+805. Spårriktning på just denna 

spårposition genomförts enligt BIS i augusti 2018 men där står också att spårriktning + spårslipning 

görs på närliggande platser även i oktober. I figur 5 ser man tre mätpassager med TrackLogger före 

spårriktning enligt BIS och en mätpassage (orange linje) efter utförd spårriktning. I figur 6 visas en 

mätpassage före respektive efter med mätresultat från Optram.  Även i denna ser man mindre 

amplitud efter utförd åtgärd både för TrackLogger och Optram.  

Mätvärdena från TrackLogger verkar DOCK inte helt konsistenta med bara ett datum som visar tydligt 

utslag enligt figur 5. Utslaget är då väldigt nära de –10 mm som observerats i Optram 2018-08-08 men 

som sagt bara en gång. Förklaringen kommer i figur 7. Det är tydligt att TrackLogger har god 

repeterbarhet men har haft problem att skilja på vänster och höger sida. Den instrumenterade vagnen 

har troligen vänts i sin trafik och då växlar förstås givarna plats. I figur 5 redovisas bara den signal som 

benämnts HjdH.  

I figur 7 redovisas istället det lägsta höjdvärde som TrackLogger registrerat på platsen vid olika datum 

och då angivet för vänster och höger sida separat. Amplitud och position på avvikelsen i TrackLogger 

och Optram-mätningen 2018-08-08 stämmer bra överens om man tar med även vänster sida. Däremot 

visar TrackLogger att spårläget blev litet bättre vid mätning 22/8 men föll tillbaka till ursprunglig nivå 

innan 4/9 men så klart förbättrad vid mätningen i november. Det antyder att en lyckad spårriktning i 
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så fall gjorts mellan datumen 25/9 och 13/11. Detta stämmer inte med Optram som anger en 

förbättring redan 18/9. Här saknar vi förklaring. 

   

    

Figur 5. TrackLogger före och efter antagen spårriktningstidpunkt i augusti. Endast höger höjdmått plottas. X-axel anger 

spårmeter. Blå och svart kurva är före underhåll och grön och orange efter. Av dessa är det endast svart kurva som har 

förhöjd amplitud medans övriga ligger inom normala amplituder. Se förklaring i figur7. 
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Figur 6. Optram före och efter spårriktningstidpunkt i augusti. X-axeln anger spårmeter. Svart kurva före och grön efter. 

Notera den minskade amplituden i utslag efter spårmeter 179+750 i den gröna kurvan som tyder på lyckat underhåll. 
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Figur 7. TrackLogger har visat repeterbara höjdnivåer i spårkm 179+760 men vänster och höger sida växlar plats 180814 

och 180925. Enligt TrackLogger verkar en lyckad spårriktning ha gjorts först i perioden 180925-181113 då både vänster och 

höger mätutslag reduceras. 

 

4.3.2  Jämförelse TrackLogger mot Optram och BESSY 

Tabellerna 3 och 4 presenterar träffsäkerheten på avvikelser genererade från mätdata från jämfört 

med spårlägesfel rapporterade från mätvagnarna till Bessy. Avvikelserna från TrackLogger är baserade 

på de ansatta gränsvärdena i tabell 2, rådande hastighetsklass för platsen och utvald analysmetodik 

(se 3.6 och 4.1). I Bilaga 3 finns ett urval avvikelser erhållna av TrackLogger-data. För att få en 

jämförelse med Bessy-anmärkningar så bortsorterades de anmärkningar på platser där TrackLogger 

nollats pga bottnad signal (dvs stora  utslag som ej kan storleksbestämmas).  En första jämförelse 

gjordes sedan med de första, högre, larmgränserna i TrackLogger enligt tabell2 och med tillåten 

positionsskillnad på  ±15m mellan systemen. Det gav resultat enligt tabell 3 och tabell 4.  

Tabell 3. Träffsäkerhet mellan TrackLogger och spårlägesfel i Bessy  bandel 124. 

Träffsäkerhet bandel 124 

Optram/Bessy TrackLogger, E365Analytics  

Antal Höjd 1 - 25m fel Antal Höjdfel matchade mellan systemen Träffsäkerhet mot UH2 

4 4 100 % 

Antal Sida 1 - 25m fel Antal Sidfel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

1 0 0 % 

Antal Skevning 3m fel Antal Skevning 3m fel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

4 0 0 % 
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Tabell 4. Träffsäkerhet mellan TrackLogger och spårlägesfel I Bessy  bandel 235. 

Träffsäkerhet bandel 235 

Optram TrackLogger, E365Analytics  

Antal Höjd 1 - 25m fel Antal Höjdfel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

108 108 100 % 

Antal Sida 1 - 25m fel Antal Sidfel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

21 8 38 % 

Antal Skevning 3m fel Antal Skevning 3m fel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

15 5 33 % 

Antal av Skevning 6m Antal Skevning 6m fel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

3 0 0 % 

 

Ovanstående tabeller visar på att träffsäkerheten är tillräckligt god för höjd, men inte för sida och skevning 

och därför gjordes en ny utvärdering av skevning baserat på en utökad sökning av position och ett lägre 

gränsvärde. Endast skevning 3m och 6m undersöktes. Ett oväntat dåligt utfall för skevningsfel 

överraskade och krävde djupare analys. Det visade sig då att fönstret på ±15m är alldeles för litet 

eftersom även Optram har en spridning på sin positionering och att vi då måste addera både systemens 

fel då vi ska välja fönsterstorlek. Sedan upptäckte vi att skevningsmåtten i TrackLogger ofta ligger ca 

20% under Optrams värden och alltså faller bort om samma larmnivå används i båda systemen. Detta 

om Optrams värde ligger strax över larmnivå och TrackLogger ligger strax under.   

Därför gjordes en ny analys av skevning på bandel 235 med fönsterstorlek ±40m (tillåten skillnad 

mellan de båda systemens position) och med lägre larmgränser för skevning i TrackLogger enligt tabell 

2. Resultatet redovisas i tabell5. Skevning med 3m bas får nu ett klart bättre utfall nu medan utfallet 

för skevning 6m är oförändrat låg. Tre platser med skevningsfel 6m enligt Optram är dock svårt ha som 

analysunderlag och två av dem är dessutom så nära varandra att det kan räknas som samma plats.  

Tabell 5. Träffsäkerhet mellan TrackLogger och spårlägesfel I Bessy  bandel 235 med förbättrad algoritm. 

Träffsäkerhet bandel 235 

Optram TrackLogger, E365Analytics  

Antal Skevning 3m fel Antal Skevning 3m fel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

36 32 89 % 

Antal av Skevning 6m Antal Skevning 6m fel matchade mellan systemen Träffsäkerhet 

3 0 0 % 

 

4.3.3 Repeterbarhet position och mätutslag för TrackLogger och Optram 
Metod som använts för att se repeterbarhet för position har varit att: 



 Dokumentnr 
eP20-246-ImpINFRA 

Projekttitel 
Verifiering av analysverktyg och mätdata för 
fordonsbaserad mätutrustning 

Författare 
UJ, AL, CG, DL, AN 

Datum 
2020-01-29 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum- 
 

Sida 
20 (73) 

 

   
 

• hitta hög amplitud för ett objekt och se på vilken position (km+m) som den registrerats för 

flera efter varandra genomförda mätningar,  

• registrera höjden på amplituden för respektive mätning  

• beräkna medelvärde, max avvikelse samt standardavvikelse 

För att få ett mått på repeterbarheten av positioneringsdata har två olika objekt spårats i mätdata.  

Båda objekten är spårväxlar, den först på bandel 235 och den andra på bandel 124. Anläggningstypen 

spårväxlar valdes då de oftast ger distinkta utslag i mätdata som underlättar jämförelse i positionering. 

Första objektet är i detta fall växel 36b i  Årskogen (Åkg). Växeln befinner sig enligt Trafikverkets system 

BIS på km 315+ 623 till 315+ 652. Denna växel valdes då den inte har spårriktats under mätperioden 

och bör därför ge ett likartat utslag i samtliga mätpassager. Det andra objektet som valdes var växel 6 

i Myrheden (Mhn) på bandel 124 och spårkm 1032+973 till 1033+014. Även denna växel valdes då den 

inte har spårriktats under mätperioden och bör därför ge ett likartat utslag i samtliga mätpassager med 

mätsystemen.  

Mätningar i färdriktning norr respektive syd har analyserats separat då mätningar i olika riktningar får 

olika karaktär om de träffar osymmetriska spårriktningsfel. Se mera i figur 8 som beskriver en vertikal 

förflyttning av hjulet på olika sätt om spårlägesfelet inte ser lika ut åt båda håll.

 

Figur 8. Skadans utseende kan uppfattas olika av hjulet och mätutrustningen då det passerar över ett osymmetrisk 

spårlägesfel på en räl. 

 

TrackLogger 

I figur 9 visas fem slumpvist valda mätningar med TrackLogger för mätning i södergående riktning för 

objekt 1 och i figur 10 dito för norrgående riktning. I figur 12 och 13 visas dito för objekt 2 för norr- 

respektive södergående trafik.  En viss fasförskjutning i position kan observeras för bägge 

färdriktningarna. I tabellerna 5-8 sammanställs repeterbarheten för mätningarna för TrackLogger med 

avseende på position i form av medelvärde respektive max- och min avvikelse för höjdläge för vänster 

och höger räl. Siffrorna avser mätningar över en tremånadersperiod där spårlägessiffrorna även kan 

variera något p.g.a. nedbrytning av räl samt årstidsvariation. Tabellerna visar att standardavvikelsen 

för position i sydgående riktning är 10,6m resp. 8,6m och i norrgående riktning 4,6m resp 4,8m.  Max 

uppnådd avvikelse uppmättes till 34,3m i sydlig riktning och 15,5m i nordlig riktning för objekt 1 och 

för objekt 2 22,7m resp. 9,5m. Amplitudernas variation i höjdlägen är relativt lågt för objekt 1 och en 

aning högre för objekt 2.   
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Optram 

För Optram-mätningar över växel 36b i Årskogen (Åkg), visas att positionering mellan dessa passager 

kan ha en inbördes förskjutning på cirka ±30meter.  I Figur 11 kan Optrams mätresultat för växel 36b 

Åkg observeras.  

För Optrams mätningar över växel 6 i Myrheden (Mhn) finns endast två mätpassager under 

mätperioden, se figur 14. Optrams mätningar över växel 6 Mhn visar på en skillnad i positionering på 

ca 7 meter. 

Något statistiskt spridningsmått som för TrackLogger kan inte beräknas då det endast finns två-tre 

mätpassager under projektets mätperiod tillgängliga. 

 

 

 

Figur 9. Fem slumpvis valda TrackLogger mätningar uppmätt riktning södergående växel 36b i Årskogen. Viss 

fasförskjutning kan observeras mellan de olika mättillfällena. 
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Figur 10, Fem slumpvis valda TrackLogger mätningar uppmätt riktning norrgående över växel 36b Åkg. Viss fasförskjutning 

kan observeras mellan de olika mättillfällena. 

 

Tabell 5. Repeterbarhet för TrackLogger i riktning syd på bandel 235. Siffrorna avser mätningar över en tre månaders 

tidsperiod där siffrorna kan variera något p.g.a. nedbrytning av räl samt årstidsvariationer. 

Repeterbarhet riktning syd 

 Medelvärde  Max avvikelse  Standardavvikelse 

Spårmeter 315+ 661,7 34,3 m 10,6 m 

Höjd Vänster -4,6 mm 1 mm 0,34 mm 

Höjd Höger 3,11 mm 0,48 mm 0,19 mm 

 

Tabell 6. Repeterbarhet för TrackLogger i riktning nord på bandel 235. Siffrorna avser mätningar över en tre månaders 

tidsperiod där siffrorna kan variera något p.g.a. nedbrytning av räl samt årstidsvariationer. 

Repeterbarhet riktning norr 

 Medelvärde  Max avvikelse  Standardavvikelse 

Spårmeter 315+ 641,5 15,5 m 4,6 m 

Höjd Vänster  -3,46 mm 0,46 mm 0,23 mm 

Höjd Höger 3,73 mm 0,71 mm 0,25 mm 
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Figur 11. Optram passager över växel 36b Åkg. 
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Figur 12, Fyra slumpvis valda TrackLogger mätningar uppmätt i riktning nord genom växel 6 i Mhn. Viss fasförskjutning kan 

observeras mellan de olika mättillfällena. Första toppen från vänster som har samplats mellan mätningarna för uträkning 

av positionerings säkerheten. 
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Figur 13 Tre slumpvis valda TrackLogger mätningar uppmätt i riktning syd genom växel 6 i Mhn. Viss fasförskjutning kan 

observeras mellan de olika mättillfällena. Första dippen från vänster som har samplats mellan mätningarna för uträkning 

av positionerings säkerheten.  

 

Tabell 7 Repeterbarhet för TrackLogger i riktning nord på bandel 124. 

Riktning Nord 

 Medelvärde  Max avvikelse  Standardavvikelse 

Spårmeter 1032+ 964 9,48 m 4,8 m 

Höjd Vänster 3,14 mm 2,54 mm 1,59 mm 

Höjd Höger 3,38 mm 2,57 mm 0,86 mm 

 

Tabell 8 Repeterbarhet för TrackLogger i riktning syd på bandel 124. 

Riktning syd 

 Medelvärde  Max avvikelse  Standardavvikelse 

Spårmeter 1033+ 1 22,7 m 8,66 m 

Höjd Vänster -6,51 mm 3,51 mm 2,01 mm 

Höjd Höger 4,69 mm 1,11 mm 0,56 mm 
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Figur 14 Optram-mätning genom växel 6 på driftplats Mhn. Till vänster i E365 Analytics och till höger inzoomat för enklare 

matchning.  

 

4.3.4 Möjlighet att följa ”trendtillväxt” 

Projektets mätperiod pågick under totalt 12 veckor vilket anses att vara en för kort mätperiod för att 

kunna se trendtillväxt av spårlägesfel. Den goda repeterbarheten av amplitud och position gör att 

trendning vid längre mätperioder ska vara möjlig. 

4.4 Resultat från uppföljning i spår  
Vid besöken deltog expertis från Trafikverket och Infranord, samt representanter från projektets övriga 

deltagande parter. Besöken genomfördes dagen före respektive dagen efter workshopen. 

Totalt valdes 20st objekt på 12st platser ut för besök, 9st på bandel 235, Strömsbro - Sundsvall och 

11st på bandel Bastuträsk Boden. Av dessa exkluderades fem objekt pga. dålig sikt, svårighet med 

tillfartsvägar samt. Platserna valdes ut genom studie av Optramdata med avseende på spårlägesfel och 

åtgärdsnivå UH1 (underhållsgräns 1) dvs. ej uppnått nivå för åtgärdande och därmed troligen inte 

åtgärdats. På så sätt erhölls en möjlighet att observera defekterna i spår via okulär besiktning även om 

det gått drygt ett år sedan rapportens mätningar utfördes.   

Vid samtliga besök gjordes observationer av typerna: rörelse i spår, ytskador, rälsvackor eller 

kontaktband på farbanan som sidoförskjutits. Dessa observationer kan då bekräfta Optram- och 

TrackLogger-data.   

4.5 Metod för utvärdering 
Arbetsmetodiken i detta projekt har resulterat i ett embryo innehållande iterativ modell för 

utvärdering av ny tekniker (innovationer) för tillståndsbedömning av järnväg. En akademisk artikel som 
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beskriver metoden mer utförligt är under författande: Juntti, U. Nilsson, A., Gustafsson, C., Nissen A. 

och Larsson, D. 'Methodolgy for evalutaion of demonstration projects in the railway industry'. 

Metodiken förutsätter att det som skall utvärderas har hög sk. TRL-nivå.  Metoden innehåller för 

närvarande följande steg: 

Steg 1. Tillståndsgivning.  Innan test får startas måste innovationen ha fått godkännande och 

tillstånd att genomföra att genomföra testen, dvs. genomgått CSM-RA (2013) säkerhetsmetod för 

riskvärdering och riskbedömning.  s måste den ett nya tekniken fått ett godkännande.  

Steg 2.  Felmoder. Identifiering av de felmoder som förmodas bli upptäckta och mätta med den nya 

tekniken. I TDOK 2014:0240 listas vilka de fasta järnvägsanläggningarna är samt vilka kontroller som 

ska genomföras. För flertalet anläggningar hänvisas till ytterligare TDOK för mer detaljerad 

information.   

Steg 3. Felmodernas parameterar och gränsvärden. Vilka är de föreskrivna larmgränser i TDOK. Går 

det att jämföra ny tekniks larm mot dessa eller behöver man estimera gränsvärden för detta? OBS 

pröva dessa estimerade gränsvärden med avseende på träffsäkerhet. Har rätt nivå för larm 

estimerats.  

Steg 4. Val av spåravsnitt för analys av mätdata. Om möjligt innehållande sträckor med olika 

standard och driftförhållanden, t.ex. sträckor som skiljer sig med avseenden på ålder, plan- och profil, 

trafikmängd, felfrekvens.  Studera historisk data i Bessy, Ofelia m.fl.  

Steg 5. Val av referenssystem, likare. För felmod spårläge Optram och Bessy. För 

anläggningsinformation BIS. 

Steg 6. Val av analysmetodik. Vad ska analyseras; t.ex. träffsäkerhet, trendtillväxt, går det att se 

minskad amplitud efter utförd åtgärd. 

Steg 7. Val av analyskriterier t.ex. tillförlitlighet säkras genom att minst tre på varandra följande 

mätningar för samma position, tolerans för position. Vilken hastighetsklass, larmgräns väljs som 

referensvärde? Ska Riktningsberoende beaktas? 

Steg 8. Expertutlåtande och uppföljning i fält. Kontakta expertis och boka in dem på Workshop för 

kritisk genomgång av utvärderingsresultat. Skapa möjlighet för besök i fält för okulär besiktning. 

Steg 9. Dokumentera resultat och metodik. 

Steg 10. Fortsatt arbete. Fortsatt test; begära tillstånd från Transportstyrelsen för 

provdrift/erfarenhetsdrift. Hur implementera, krävs nya affärsmodeller?   

I nuvarande version saknas en loop för FMECA, RAMS och LCC. En sådan loop möjliggör revidering av 

gällande föreskrifter (TDOK), se Granström et Al (2018). 

4.6 Utvärdering om möjligt att använda som beslutsstöd 
Trafikverket utför inget arbete i egen regi utan upphandlar ny- och ombyggnation samt drift och 

underhåll via entreprenörskontrakt (EK). EK ingår i förfrågningsunderlag som anger kontraktsvillkoren 
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mellan beställaren och utföraren.  Underlaget följer struktur för Allmänna Bestämmelser för byggnads- 

anläggnings- och installationsentreprenader s.k. utförandeentreprenad som regleras via AB 04 

(Utförandeentreprenad) alternativt Allmänna ABT 06 totalentreprenad.   Förfrågningsunderlaget 

innehåller av branschen framtagna styrdokument och regelverk som används för att beskriva arbetets 

utförande och omfattning, hur man hanterar olika påkomna situationer såsom t.ex. vad som gäller 

inom entreprenadområdet etc. Dessa dokument underlättar och klarlägger ansvar och åtagande och 

utgör inga egentliga hinder för att föra in ny teknik. Men för att kunna införa tex. nya 

besiktningsmetoder så behöver dessa styrdokument/regelverk/ avtalsmodeller ses över så att de 

inkludera rådstexter för utveckling, samverkan och digitalisering gärna kompletterade med någon form 

av incitament.  Om detta finns mer skrivet i delprojekten ”eP20-201-Modeller för samverkan, 

innovation, implementering, avtal och affärer” samt i eP20-413-Innovationsupphanling och 

crowdsourcing. 

  



 Dokumentnr 
eP20-246-ImpINFRA 

Projekttitel 
Verifiering av analysverktyg och mätdata för 
fordonsbaserad mätutrustning 

Författare 
UJ, AL, CG, DL, AN 

Datum 
2020-01-29 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum- 
 

Sida 
29 (73) 

 

   
 

5 Diskussion  
Det är alltid en utmaning att som projektledare sitta och utvärdera nya innovativa lösningar för att 

förbättra drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur och i detta fall att slutföra validering av 

möjligheten att använda ny metodik för att göra mer frekvent tillståndsbedömning av infrastruktur 

från reguljär trafik. I detta projekt har utmaningen varit att validera om mätdata från TrackLogger 

användas som komplement till Optram för att göra mer frekventa tillståndskontroller samt om Predge 

analysverktyg E365 Analytics kan användas som del av denna utvärdering. I projektet har också ingått 

att skapa en utvärderingsmetodik för test. 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultat från analyser m.m. som används för att göra det 

möjligt att jämföra och bedöma tillförlitligheten för TrackLogger och E365 Analytics. Jämförelsen har 

gjorts med Optram och Bessy som referenssystem och likare och i denna rapport ifrågasätts inte dessa 

systems mätnoggrannhet eftersom de idag utgör norm för mätsäkerhet inom Trafikverket.  Följande 

diskuteras 

• Felmoder och mätparametrar och deras träffsäkerhet 

• Feldetektering 

• Ansatta siffror för larm 

• Möjlighet att synkronisera mätdata till exakt position 

• Riktnings- och hastighetberoende 

• Repeterbarhet 

• Trendningsmöjligheter 

• Analysverktyget 

• Utvärderingsmetodik och möjlighet att använda som beslutsstöd 

5.1. Felmoder 
De felmoder och mätparameterar som valts för jämförelse och analys är desamma som regleras i 

Trafikverkets tekniska dokumentation. I detta arbete har fokus legat på att hitta korrelationer mellan 

mätresultat från Optram och TrackLogger i from av parametrarna höjd 1–25, sida 1–25, skevning 3 m 

och skevning 6 m. TrackLogger har dock fler mätparameterar som bl.a. gör det möjligt att mäta räfflor 

och vågor, låga rälsskarvar, ytskador på räl, men analys av dessa har i detta projekt exkluderas eftersom 

mätparameterar för dessas delvis saknas i erhållet Optram-data (RoV). 

Analysen för träffsäkerhet TrackLogger vs Optram har skett i två steg. I det första steget undersöktes 

hur många UH2-avvikelser för höjd, sida och skevning som fanns registrerade Optram för bandel 124 

och 235 jämfört med hur många analysverktyget identifierat från TrackLogger med den estimerade 

larmnivå som bäst motsvarar Optram UH2.  

För mätparameter “höjd” blev träffsäkerheten mellan TrackLogger och Optram 100 %. För parametern 

“sida” blev träffsäkerhet betydligt lägre, under 50 %. Detta var dock förväntat då sidlägesmätning via 

en vanlig stel axel i ett vanligt järnvägsfordon saknar möjlighet att följa rälerna individuellt. Det är 

främst större sidlägesfel med båda räler påverkade som kan ses.   
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För parametrarna skevning 3m blev träffsäkerheten under 50% och för skevning 6m 0%.  Det resultatet 

blev oväntat låg och en ny analys visade att positioneringsfel upp till ±40m måste tillåtas om man 

jämför TrackLoggers och Optrams positioner där båda har var sitt positioneringsfel. Dessutom verkar 

TrackLogger ofta ligga ca 20% lägre i amplitud för skevning så larmgräsen för TrackLogger behövde 

sänkas. En ny analys med sänkt larmnivå för skevning och fönsterstorlek ±40m gav sedan 89% 

träffsäkerhet för skevning 3m. Skevning 6m fortsatte däremot ge 0% korrelation men antalet platser 

enligt Optram var bara tre st varav två rörde samma plats. Underlaget är därmed starkt begränsat. 

Skevningsfel i denna version av TrackLogger har beräknats utifrån accelerometervärden som 

omvandlats till höjd. Nu ett år senare, vid denna rapports skrivande, har TrackLogger försetts med ett 

gyro som ger både skevning och rälsförhöjning i kurvor. Dessutom har accelerometrarna uppdaterats 

och har nu 10x större mätområde för att undvika bottning. Resultatet av dessa modifieringar kan läsas 

om i separat rapport eP213 som är under färdigställande.    

Den här rapporten redovisar analys av mätningar gjorda under sommaren och hösten 2018 och själva 

rapporten är skriven ca 18 månader senare. Damill har, sedan mätningarna 2018, fortsatt att utveckla 

produkten så att ett gyro nu mäter skevning och rälsförhöjning och att accelerometrarna klarar större 

amplituder. Resultatet av det arbetet kan läsas i senare rapporter som t.ex. från projekt eP213 som 

genomförts under sommaren och hösten 2019. 

Slutsatsen i den här rapporten är att TrackLogger kan identifiera samma parametrar som Optram. Men 

det är viktigt att fortsätta genomföra iterativa analyser för att bättre kunna precisera larmvärden på 

samma sätt som Optram. Däremot är det inte rimligt att tro att TrackLogger kan ersätta de ordinarie 

mätvagnarna. Speciella mätfordon med dyr och avancerad mätutrustning behövs för att regelbundet 

avsyna spår och fungera som rikslikare för spårlägeskvalitén i de olika regionerna. TrackLogger kan 

komplettera genom att ge direkt respons på spårläge före/efter underhållsarbete och att ge grov 

vägledning var de förebyggande underhållsinsatserna bör läggas samt larma på akuta fel.   

5.2. Falsk detektering 
TrackLogger kan ibland göra s.k. falska detekteringar. Detta kan bero på att: 

• Signalen bottnar 

• Givarna har lossnat. 

• Förskjutningar av GPS positionering (se avsnitt 5.4) 

Accelerometersignalerna kan ibland bottna (saturera). Detta beror på att vissa slag och stötar kan nå 

nivåer som är större än vad givarna klarar, dvs. utanför området ±500m/s2. När det inträffar så blir 

givarna utslagna under ett antal sekunder innan de återhämtar sig. Vid dessa instanser smittas 

mätdatats parametrar som baseras på den bottnade sensorn. Smittade parameterdata nollas i den här 

analysen för att inte påverka fortsatt analys.  

Dessa händelser är relativt få men speciellt i växelkorsningar kan accelerationsvärdena nå taket. Men 

det instrumenterade fordonet kan hinna rulla mer än 100m innan en sådan händelse har återställts så 

höjdvärden åter blir tillförlitliga. 
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5.3. Ansatta larmnivåer 
De av Damill ansatta larmnivåerna är ett första steg till att anpassa TrackLoggers mätdata till 

Trafikverkets kravgränser och de kan inte i detta läge betraktas som exakta sanningar, vilket analysen 

av träffsäkerhet visade.  

Det bör poängteras att man inte får vara för snabb att dra förhastade slutsatser. Som exempel på detta 

kan nämnas att man vid ett avstämningsmöte i delprojekt eP214 ville visa på analysverktygets 

funktionalitet och där presenterades en graf som visade på mycket dålig mätnoggrannhet. Experterna 

i gruppen var av den omedelbara åsikten att grafen visade ett faktiskt resultat och var redo att förkasta 

den nya mättekniken. Det visade sig dock att de mätvärden som presenterats var brus i mätsystemet 

och ingen givare hade varit inkopplad.   

5.4. Exakt position 
Ett dilemma med fordonsbaserad mätning är att det kan vara svårt att få exakt GPS-position. Den 

tolerans som tillämpas i Optram är +/- 6 meter med ett mål att uppnå +/- 2 m. Denna variation i läge 

kan observeras i mätgraferna. Nu verkar det som att båda de studerade mätsystemen kan avvika upp 

till ca ±30m i position på de studerade platserna. Optram översteg därmed kraftigt den satta 

toleransen +/- 6m. Att få tillstånd exakt positionering är således ett utvecklingsområde. Frågan är dock 

om det krävs extremt hög noggrannhet med tanke på att man idag klarar av att ta fram arbetsorder 

för att åtgärda felen. 

5.5. Riktnings- och hastighetsberoende 
Mätamplituderna påverkas både av vilken riktning tåget kör respektive vilken hastighet som det 

framförs med. Ett exempel på riktningspåverkan, finns illustrerat i figur 8. Det finns också en 

riktningspåverkan pga. slag och stötar vid växelpassage, på grund av växelns utformning. 

Tågets hastighet påverkar också mätförmåga. Accelerometrarnas prestanda begränsar för närvarande 

möjligheterna att mäta långa spårlägesfel vad gäller höjd och sida. Man kan grovt summera situationen 

till att korrekta höjdfelsdata ges för våglängder i området ca 0,2-12m om det instrumentbärande 

fordonet kör 160 km/h. Spårlägesfel med andra våglängder och i andra hastigheter kommer också att 

registreras men då med reducerad amplitud.  

5.6. Repeterbarhet amplitud 
Både TrackLogger och Optram har under resorna påvisat en god repeterbarhet, vilket bl.a. framgår av 

analyserna som genomfördes för att se om det gick att se förändring i amplitud efter genomförd 

spårriktning. 

5.7. Trendmöjlighet 
Projektets mätperiod pågick under totalt 12 veckor vilket anses att vara en för kort mätperiod för att 

kunna se trendtillväxt av spårlägesfel. Den goda repeterbarheten av amplitud och position gör att 

trendning vid längre mätperioder ska vara möjlig. 
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5.8. Analysverktyget 
I ett eventuellt fortsatt arbete med analystjänsten skulle webbtjänsten fortsätta att utvecklas. Utifrån 

resultaten av eP214 finns möjligheten att presentera mätvärden i dataserie vy och visa avvikelser i 

kartvy. Presentationen i grafer från E365Analytics i denna rapport och i webbtjänsten är främst till för 

uppföljning och för att visualisera den data som analysen baseras på och ge exempel på mätdata från 

de olika systemen. Fortsättning kunde vara en applikation för presentation och uppföljning av nya och 

kända avvikelser i infrastrukturen.  

I fortsättningen skulle hastighetsklassificering av rälen tas i beaktning vid analyseringen av mätdata för 

att möjliggöra olika gränsvärden för de olika klassificeringarna likt hur Trafikverket har definierat sina 

gränsvärden.  

Träffsäkerheten av resulterande analysmetodik skulle mest troligt kunna förbättras genom tester med 

t.ex. annan storlek på det flytande fönstret. Fel som endast ger utslag i sensorer under färd i en specifik 

riktning har väldigt liten chans att generera avvikelse i den nuvarande analys metodiken. Detta då tre 

mätpassager i rad måste indikera skada på inom +/-15meter ifrån varandra och generellt sätt är endast 

varannan passage i samma riktning då rälen på bandelarna i detta projekt är enkelspår. Ett större 

flytande fönster med krav på indikation på 3 av 6 passager eller att analysera passager i olika riktningar 

separat kan vara en möjlig väg att gå för en ny iteration av analys.  

5.9. Utvärderingsmetodik och möjlighet att använda som beslutsstöd  
Vid test och demonstration av ny teknik eller ny metodik är det viktig att man tänker igenom hela 

kedjan från start till slut, samt att man arbetar in en rutin som är applicerbar på alla framtida tester för 

validering och värdering av nytta och användbarhet. Viktigt att man har ett iterativt tänk och är 

medveten om innovationen är ny och ibland otestad och därför kan behöva få tid för kalibrering. En 

innovation kan också betyda att man måste ompröva regelverk, avtal och arbetssätt. Därav förslås 

fortsatt utveckling och testning av metodiken. Ett arbete som påbörjats inom JVTCs projekt Testbädd.  

Med beaktan på att använda E365 Analytics som analysverktyg så finns många fördelar i form av 

verktyg för att analysera, prediktera och leverera beslutstöd vilket utvecklats för fordonsunderhåll. För 

bedömning av infrastrukturunderhåll behövs fortsatt utveckling främst med avseende på att kritiskt 

bedöma analysresultat, koppla dessa mot anläggningsindivid, hastighet och färdriktning. För att 

verktyget ska komma till nytta krävs att det kopplas till expertis med anläggningskunskap. 
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6 Sammanfattning 
Projektet "ePilot 246 Verifiering av analysverktyg och mätdata för fordonsbaserad mätutrustning” 

syftade till att verifiera de analysverktyg e365Analytic och det data som det mobila mätsystem 

TrackLogger levererade i ePilots delprojekt eP200-214-ImpINFRA.    

Projektet har visat att TrackLogger ger både konsekventa och repeterbara mätningar av parametrar 

för spårläge och att det med fördel kan användas som ett komplement till Trafikverkets ordinarie 

mätningar. Projektet har också påvisat att e365 Anlytics med fördel kan användas som analysverktyg. 

För bedömning av infrastrukturunderhåll behövs fortsatt utveckling främst med avseende på att 

kritiskt bedöma analysresultat, koppla dessa mot anläggningsindivid, hastighet och färdriktning. För 

att verktyget ska komma till nytta krävs att det kopplas till expertis inom anläggningskunskap.  

En ytterligare leverans i projektet var att ta fram en utvärderingsmetodik. Vid test och demonstration 

av ny teknik eller ny metodik är det viktig att man tänker igenom hela kedjan från start till slut, samt 

att man arbetar in en rutin som är applicerbara på framtida tester för validering och värdering av nytta 

och användbarhet. Viktigt att man har ett iterativt tänk och är medveten om innovationen är ny och 

ibland otestad och därför kan behöva få tid för kalibrering. En innovation kan också betyda att man 

måste ompröva regelverk, avtal och arbetssätt. Därav förslås fortsatt utveckling och testning av 

metodiken.  

En mobil utrustning som TrackLogger, enligt projektets uppskattning, har stor potential och kan vara 

ett bra komplement till de ordinarie mätfordonskörningarna med IMV 100 och IMV 200.   

Det anses också att på lång sikt kan en TrackLogger mobil mätutrustning bidra till ett mer 

kostnadseffektivt underhåll av och en högre tillgänglighet hos anläggningen.   
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Bilaga 1. Beskrivning TrackLogger och E365 Analytics 
 

TrackLogger 
TrackLogger är ett mobilt mätsystem utvecklat av Damill bestående av en miniatyrdator med mätkort. 

Normalt kopplas en GPS-mottagare, ett gyro och tre accelerometrar till utrustningen. Mätsystemet 

kan monteras på valfritt spårgående fordon med syfte att under normal drift utföra kontinuerliga 

mätningar av infrastrukturen, se Figur 2: TrackLogger monterad på en av SJ:s personvagnar.2. Om 

fordonet som mätsystemet är monterat på saknar ström finns alternativet att köra mätsystemet på 

batteridrift. 

Med hjälp av mätsystemets accelerometrar och gyro registreras lägesförändringar i utvalt hjulpar. 

Detta skapar möjligheten att studera det enskilda hjulets rörelse och beräkna avvikelser i höjd- och 

sidoläge samt skevning. Genom detta kan skador så som korrugerad räl, slirsår, dåliga isolerskarvar, 

dålig banunderbyggnad, nötta korsningsspetsar och slitna växeltungor detekteras. Dessa avvikelser 

lokaliseras med meterprecision med hjälp av mätsystemets GPS-mottagare. I senare analys kommer 

GPS-positionen per automatik översättas till spårkilometer, detta för att underlätta vid trendning av 

data och jämförelser mellan olika resor. 

I den här rapporten redovisas mätningar som saknar gyrodata då gyrot utsattes för så stora vibrationer 

att det gick sönder redan under de första mätdygnen. Som alternativ har istället accelerometrarnas 

höjdvärden använts för att beräkna skevning.    

Med framtida uppdatering beräknas mätsystemet även kunna använda sig av navigeringsmetoden 

”död räkning” för skadelokalisering där GPS-signalen inte är tillräcklig, exempelvis i tunnlar. 

Genom användning av TrackLogger ges möjlighet till tidig detektion av rälsskador och dåligt spårläge 

vilket ger ökad säkerhet för trafiken och bättre planerbarhet i det tillståndsbaserade underhållet. 

Genom fler och mer frekventa mätningar kan även effekten av utfört underhåll avgöras och 

underhållsåtgärdens varaktighet följas. 
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Figur 2: TrackLogger monterad på en av SJ:s personvagnar. 

 

E365 Analytics 

E365 Analytics är en digitala molntjänsten för beslutsstöd är baserad på en anpassning av E365 

Analytics®. Molnplattformen E365 Analytics® bygger på flera små tjänster som tillsammans kan 

anpassas för att samla in, integrera, analysera och visualisera data från en mängd olika datakällor 

genom olika format och protokoll. En överblicksbild av molntjänsten och dess delkomponenter för 

detta projekt kan ses i Figur 1 som är hämtad ur eP20-214-2018-Projektrapport.  

Datainsamling hanterar inkommande data ifrån de olika källorna inom projektet. Besiktningsdata 

(Bessy) samt data från Data från D-Rail tillgängliggörs av D-Rail via ett webb-API.   
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Figur 1.  Överblicksbild av molntjänsten (L1-L8 syftar till projektspecifikationens Leverabler) 

Till detta API skickas request för hämtning av nya data, vilken sedan lagras i samma format som övrig 

data för att möjliggöra enkel integration.  

Data från samtliga system lagras lokalt och sorteras in i en strukturerad databas (SQL) för att möjliggöra 

samkörning och sökning i datamängderna. 

Data från Trafikverkets system Bessy, 0Felia och Optram används då dessa källor är sedan tidigare 

verifierade metoder för insamling eller verifierat i spår av besiktningsmän. Mobil mätutrustnings data 

levererad inom projektet är TrackLogger. För att kombinera data används Trafikverkets 

spårmetersystem av samtliga parter tillsammans med WGS84 eller SWEREF99-GPS koordinater.  

För att möjliggöra för användare att enkelt komma åt, jämföra och hantera data används en 

webbportal (Figur 2). Med en personlig inloggning kan användare logga in och överblicka all tillgängliga 

data genom en vanlig webbläsare. Webbtjänsten är uppbyggd som en plattform där olika applikationer 

kan anpassas för att uppfylla användarens behov.  
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L8 : D-Rail

Optram

Besiktningsdata

L4.1
Datainsamling

L4.4
Kvalitetsvalidering

L4.2
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L4.3
Dataintegration

L4.5
 Analytics

L3 : Kravspecifikation
Analystjänster

L4.x
 Visualisering

L5 - Molntjänst beslutsstöd

L1
Kartläggning

L2
Regelverk & 
Avtalsmodell
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Figur 2. Webbportal 

Då en stor del av data som samlas in utgörs av tillståndsdata har användaren behovet att jämföra 

mätvärden mot varandra för flertalet olika parametrar och körningar. Till detta finns applikationen 

Dataserier. I Dataserier kan användaren visualisera individuella mätvärden från en passage och 

parameter. I visualiseringen presenteras en sträcka på 500 meter i taget för att göra innehållet mer 

överskådligt för användaren (se Figur 9). Genom att skapa flera lager i applikationen kan användaren 

göra jämförelser mellan olika system och olika körningar.  
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Figur 9. Dataserier med två lager där Höjdläge jämförs mellan två Optramkörningar. 

För att få en mer övergripande bild av data kan användaren även skapa fördelningar och jämföra olika 

spårkilometrar, datakällor eller passager utifrån vald parameter. Likt dataserier väljer användaren 

datakälla, spårmeter/spårkilometer, parameter och datum för körning vilket presenterar 

distributionen av mätvärden (se Figur 10). För att göra en jämförelse så läggs till flera lager där ny 

datakälla, spårmeter/spårkilometer och datum kan väljas av användaren.  
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Figur 10. Fördelningar över mätvärden av skevning för två Optram-mätningar 

Genom att använda en karta och olika lager i ett GIS-system istället för att studera larm från en lista 

kan larm från de olika systemen visualiseras samtidigt för bättre översikt av status på rälen. 

Korskörning av systemen gör det möjligt att presentera larm/anmärkningar i närområdet av 

intressanta platser. Även egendefinierade gränsvärden för parametrar väljas och då presenteras dessa 

tillsammans med övrig information på kartan.  
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Bilaga 2. Uppföljning i spår 
Totalt valdes 20 objekt ut på 12 platser ut för besök, nio på bandel 235, Strömsbro - Sundsvall och 11 

på bandel Bastuträsk Boden. Av dessa exkluderades fem objekt pga. Av dålig sikt, svårighet med 

tillfartsvägar samt. Platserna valdes ut genom studie av Bessydata med avseende på spårlägesfel och 

åtgärdsnivå UH1 (underhållsgräns 1) dvs. Ej uppnått nivå för åtgärdande och därmed troligen inte 

åtgärdats. På så sätt erhölls en möjlighet att observera defekterna i spår via okulär besiktning.   

11 November Sträckan Strömsbro-Sundsvall  

Vid detta besök deltog expertis från Trafikverket och Infranord, mätföretaget  Damill samt 

Projektledaren från Omicold.  

Nr  
Plats och 
hastighetsklass  

Optram E365Analytics TrackLogger  Observerad 
felmod i Optram 
inför besök I spår Observationer    Parameter Nivå Parameter Nivå 

1  Km 155+890, 
Plankorsning 
Axmarkstigen  

H4 = 160-200 km/h 

  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 9,7mm Höjdfel 1-25 H och V  

  

  

  

Skevning (höjdfel) 
noteras både 
söder och norr om 
plankorsningen. 
Spår under strail 
med 
Hambobefästning.  

Höjdfel 1-25m V   HjdV  12,2mm 

 Skevning 3m   Skv_3m  6,2mm  

 Skevning 6m   Skv_6m 9,2mm  

2  Km 152 + 575 E, 
Kringlan  

H4  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 4,8mm  Höjd fel V och H  Höjdläge, sliprar 
pumpar ömsom 
Höger sida, 
vänster sida. Det 
ligger en trumma i 
anslutning till 
felstället som kan 
bidra till sättning i 
banvallen 

Höjdfel 1-25m V   HjdV 5mm  

3  Km 188-700 
Åsjönsbron 
Dilatation  

H4  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 6,5mm  Höjd gel V och H.   Höjd felbekräftat, 
mystisk upptining 
av banvallen på 
ömse sidor strax 
för brofäste  

Höjdfel 1-25m V   HjdV 5,7mm  

4  Källene Km 
208+564 
Övergångskurva 
ovan GC-port  

H4  

  

Skevning 6m   Skv_6m  2,0mm kan ge skevningsfel 
om inte spårriktning 
görs  

Besöktes ej  

Skevning 3m  Skv_3m 2,3mm 

Höjdfel 1-25m H  HjdH 2,0mm 

Höjdfel 1-25m V   HjdV 1,9mm 

5  Källene spårväxel 
22a/b km 208+713  

H4  

  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 2,8mm Korsning skevningsfel   Södra växeln 
samma 
iakttagelse som 
förden  
sammasom norra 
växeln  

Höjdfel 1-25m V  HjdV 3,9mm 

Skevning 3m  Skv_3m 4,3mm 

Skevning 6m   Skv_6m 5,6mm 

6  Källene spårväxel 
21a km 209+753  

H4  

Skevning 3m   Skv_3m 2,7mm Korsning skevningsfel 
pga övergångskurva  

Norra växeln 
Korsningsspets i 
övergångskurva.  
Hi Rail, 5 sliprar i 
rad pumpar, 2 i 
mitten rör sig 
extra mycket  

Skevning 6m   Skv_6m 2,3mm 
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7  Losesjön spårväxel 
Km 217+021 
Spårväxel  

H4 

Höjdfel 1-25m H   HjdH 5,0mm Korsning Höjd och 
skevningsfel  

Spårtrångt strax 
framför 
växeltungan, 
dubbelfläns  Höjdfel 1-25m V  HjdV 4,0mm 

Skevning 3m  Skv_3m 3,5mm 

Skevning 6m   Skv_6m 4,5mm 

8  Planskild korsning 
km  

  Ingen   höjdfel som åtgärdats.  Besöktes ej  

Vi måste veta km 
och datum för 
underhåll. Finns 
ingen notering om 
detta i Bessy. 
Finns denna som 
en felrapport i 
Ofelia som 
åtgärdats i Ofelia 

9  Losesjön spårväxel 
Km 218+588   

H4  

  

  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 4,8mm  Korsning Höjd och 
skevningsfel  

Besöktes ej  

Höjdfel 1-25m V  HjdV 3,7mm 

Skevning 3m  Skv_3m 3,7mm 

Skevning 6m   Skv_6m 3,5mm 

 

Objekt 1. Plankorsning Axmarkstigen 

 

 

Figur 1. Analys Optram och video, före besök 
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Figur 2. Axmarkstigen, plankorsning, genom att följa kontaktband för hjul/räl på rälshuvud var det 

möjligt att se att detta “vandrade” i sidled, även viss nedböjning av spåret kunde iakttas. 

Objekt 2. Kringlan spår 2, 

 
Figur 3. Analys Optram och video, före besök 
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Figur 4.  Trumma I nära anslutning till felutslag. 
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Objekt 3. Åsjönsbron, dilatationskarv 

 
Figur 5. Analys Optram och video, före besök 

 
Figur 6. Dilatationsskarv, kontaktband hjul/räl gör “hopp” i sidled. 
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Objekt 5 och 6 Källene spårväxel 22b och 21a 
 

 
Figur 7.  Analys Optram och video, före besök 

 

Figur 8. Spårväxel, rälen fjädrar upp och ned vid tågpassage, kan iakttas pga att snön vid rälsfoten har 

fått en “glipa”  
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Objekt 7 Losesjön spårväxel km 217+021 
 

 

 
Figur 9.  Analys Optram och video, före besök 

 

Figur 10. Spårväxel, räler fjädrar upp och ned (pumpar). 

Objekt 9 Losesjön Spårväxel km 218+588 
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Figur 11. Analys Optram och video, före besök 
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13:e November Sträckan Bastuträsk – Boden, bandel 124 
Vid detta besök deltog expertis från Trafikverket och Infranord, mätföretaget  Damill, analysföretaget 

Predge samt projektledaren från Omicold. 

Väderlek vid besöket några grader plus och gråmulet .  

Avvikleser kunde iakttas på samtliga objekt som besöktes. 

Nr Plats och 
hastighetsklass  

Optram   E365Analytics,  
TrackLogger  

Observerad felmod i  
Optram  

Observerade 
iakttagelser   

Parameter Nivå Parameter Nivå 

1  Älvsbyn växel 1a   

H2  

Skevning 3m     Skv_3m 7mm  Skevning 3m   Vxl norr om 
plankorsning 
norr ”gungar upp 
och ner”, 
observerade 
under 
passerande tåg 
(vut-
vagnuttagning)  

Skevning 6m   Skv_6m  8mm  

2  Älvsbyn växel 3a  

H2  

Skevning 3m     Skv_3m 1,4mm Skevning 3m i bägge  Dito växel 1a  

Skevning 6m   Skv_6m 1,2mm 

3  Järneträsk km 
1083+044  

H3  

Höjdfel 1-25m H   HjdH: 6mm  6,0mm Höjdfel H+V vid stolpe 
144  

Ej möjligt att 
besöka, oplogad 
väg  Höjdfel 1-25m V   HjdV: 5,2mm  5,2mm 

4  Myrheden km 1033-
014   spårväxel 6  

H2  

Skevning 3m     Skv_3m 10,8m
m 

Skevning 3m  Dålig sikt inget 
besök  

Skevning 6m   Skv_6m 10,7m
m 

5  Myrheden km 1033-
722 språväxel 1   

H2  

Spårvidd   LgeL 0,9mm Spårvidd, sida, nära bro  Norra växeln, 
nära vattendrag, 
korsningspets – 
får tidig 
hjulkontakt, 
rörelse i spår, 
skruvad trä  

sida   LgeD_3m 1 

6  Lidlund 990+026, 
stolpe 140?  

H3  

  

    LgeL 1,0mm Felet inte kvar, skogsväg 
finns parallellt  

Stolpe 140 har ett aktuellt 
fel  

  

Stolpe 140 inf 
sign 
sidolägesfel, har 
RCF Hi Rail V 
räl, lägre norrut 
observeras 
skador efter 
skadat hjul, 
skarv vid signal?  

   LgeD_3m 1,1mm 

    LdeD_6m 1,3mm 

7  Lidlund 990+435  

H3  

  

  

    LgeD_6m : 5,9   Spårväxel 6  Besöktes ej  

   HjdDV_3m : 13   

   AccL : 90   

   AccH (Bottnar)   
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   AccV: 250   

    HjdV 23,8 mm    

8  Km 985+260 Bro över 
Skellefteå älv – södra 
sidan  

H3  

  

  

  

  

   HjdDH_6m: 
49,2  

 Ej över UH1 i Optram    

   LgeD_6m: 255   

   AccV (Bottnar)   

   AccH (Bottnar)   

   Skv_3m: 99,3   

   Skv_6m: 99,3   

9  Skellefteå bron norra 
brofästet Km 984 +924  

H3  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 16mm Höjdfel  Kusfors Skl bro 
norr änden 
dilataionsskarv 
låh + höjdfel 
innan brofäste  

Höjdfel 1-25m V   HjdV 13mm 

10  Bastuträsk spårväxel 
13 och 12 Km 
967+813 södra änden   

H3  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 1,1mm Höjdfel – vad är detta  södra änden Bst 
korsningsspetsa
rna pumpar, 
Observerade 
”gungning upp 
och ner vid 
tågpassage”  

Höjdfel 1-25m V   HjdV 0,9mm 

11  Bastuträsk km 
968+010   

Km tavla 968  

H1  

  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 2,5mm Höjd och skevning  Bastutrsäsk 
968+00. Mitt på 
bg, Höjdfel 
höger räl  

Höjdfel 1-25m V  HjdV 2,4mm 

Skevning 3m    Skv_3m 0,9mm 

Skevning 6m   Skv_6m 1,1mm 

12  Bastuträsk växel 1   

H1  

  

  

Höjdfel 1-25m H   HjdH 2,7mm Skevning 3 m + höjd v  Besöktes ej  

Höjdfel 1-25m V  HjdV 2,1mm 

Skevning 3m    Skv_3m 2,9mm 

Skevning 6m   Skv_6m 2,5mm 
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Objekt 1  och 2 Älvsbyn Växel 1a och 3a. 
 
 

 
 
Figur 12. Analys Optram och video, före besök 
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Figur 13. Korsningsspetsväxel 1a 

 
Objekt 3 Järneträsk  Källene spårväxel 22 
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Figur 14. Analys Optram och video, före besök 
 

Objekt 4 och 5 Myrheden spårväxel 6 och 1 
 

 
Figur 15 Analys Optram och video, före besök 
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Figur 16 Korsningspets växel 6. 
 

Objekt 6 Lidlund 
 

 



 Dokumentnr 
eP20-246-ImpINFRA 

Projekttitel 
Verifiering av analysverktyg och mätdata för 
fordonsbaserad mätutrustning 

Författare 
UJ, AL, CG, DL, AN 

Datum 
2020-01-29 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum- 
 

Sida 
55 (73) 

 

   
 

 
Figur 17 Analys Optram och video, före besök 

 
Figur 18 Lidlund Ytskador räl, Lidlund. 
  
Objekt 9 Bro över Skellefteälv 
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Figur 19 Analys Optram och video, före besök 

 

Figur 20 Bro över Skellefteälv, norra änden 

Objekt 10 och 11 Bastuträsk växel 13 och 12 samt km tavla 968 
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Figur 21 Analys Optram och video, före besök 

 



 Dokumentnr 
eP20-246-ImpINFRA 

Projekttitel 
Verifiering av analysverktyg och mätdata för 
fordonsbaserad mätutrustning 

Författare 
UJ, AL, CG, DL, AN 

Datum 
2020-01-29 

Spridning 
ePilot2.0 

Godkänt av 
ePilot styrgrupp 

Godk. Datum- 
 

Sida 
58 (73) 

 

   
 

 
Figur 22 Spårväxel södra änden, korsningspets med observation på rörelse. 
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Bilaga 3. Utdrag från avvikelselista TrackLogger 

 

Kolumnbeskrivning: 

Max Value: Maximala uppmätta värdet på positionen 

Min Value: Minsta uppmätta värdet över tröskelvärdet på positionen. 

First Alarm: Tidsstämpel för den avvikelse genererande passagen. Med andra ord den tredje i följd med 

indikation. 

Number of indicaitons: Antalet mätpassager i följd som indikerat avvikelse på positionen. 

Bdl: Bandel 

Parameter: Parameter relaterad till avvikelsen. 

From Spm:  Från spårmeter. 

To Spm: Till spårmeter. 

 

Max 

value 

Min 

Value 

First Alarm  Number of 

indications 

Bdl Parameter From 

Spm 

To Spm 

47,24 14,32 Aug  1 2018 

11:19PM 

10 235 HjdH 143492 143503 

47,24 47,24 Aug  1 2018 

11:19PM 

10 235 HjdH 143470 143490 

17,17 15,86 Aug  1 2018 

11:19PM 

25 235 HjdV 227762 227789 

15,26 14,07 Aug  2 2018 

11:19PM 

9 235 Skv_3m 129496 129516 

12,79 12,19 Aug  4 2018 

11:19PM 

7 235 Skv_3m 148245 148269 

10,89 8,60 Aug  4 2018 

11:19PM 

12 235 LgeD_6m 213763 213778 

9,06 6,56 Aug  4 2018 

11:19PM 

9 235 LgeD_6m 213724 213761 

8,66 8,66 Aug  4 2018 

11:19PM 

12 235 LgeD_6m 213780 213789 
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15,26 15,26 Aug  5 2018 

11:19PM 

5 235 Skv_3m 129489 129494 

16,16 13,03 Aug  7 2018 

11:37PM 

5 235 HjdV 250225 250246 

14,04 13,02 Aug  7 2018 

11:37PM 

4 235 HjdV 155885 155907 

13,28 13,28 Aug  7 2018 

11:37PM 

3 235 HjdH 250226 250237 

13,08 13,08 Aug  7 2018 

11:37PM 

3 235 HjdH 250809 250822 

5,53 5,27 Aug  7 2018 

11:37PM 

3 235 LgeD_6m 131525 131534 

5,53 5,53 Aug  7 2018 

11:37PM 

3 235 LgeD_6m 131512 131523 

14,20 6,74 Aug  9 2018 

10:26PM 

12 235 LgeD_6m 283098 283136 

6,95 6,95 Aug  9 2018 

10:26PM 

3 235 LgeD_6m 326992 327000 

6,95 6,95 Aug  9 2018 

10:26PM 

3 235 LgeD_6m 327002 327009 

6,08 6,08 Aug  9 2018 

10:26PM 

3 235 LgeD_6m 326990 326990 

8,66 8,66 Aug 14 2018 

11:12PM 

3 235 LgeD_6m 213791 213795 

22,39 6,50 Aug 21 2018 

10:19PM 

10 235 LgeD_6m 293434 293473 

13,37 7,54 Aug 21 2018 

10:19PM 

3 235 LgeD_6m 155879 155892 

7,13 6,93 Aug 21 2018 

10:19PM 

4 235 LgeD_6m 214644 214678 

35,35 35,35 Aug 22 2018 

11:20PM 

7 235 LgeD_6m 143431 143448 
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18,47 5,91 Aug 22 2018 

11:20PM 

7 235 LgeD_6m 143450 143462 

15,16 15,16 Aug 22 2018 

11:20PM 

6 235 HjdV 143965 143988 

14,20 8,14 Aug 22 2018 

11:20PM 

10 235 LgeD_6m 283140 283152 

14,20 14,20 Aug 22 2018 

11:20PM 

12 235 LgeD_6m 283138 283138 

9,94 9,27 Aug 24 2018 

11:24PM 

4 235 LgeD_6m 169645 169666 

9,94 9,64 Aug 24 2018 

11:24PM 

4 235 LgeD_6m 169668 169682 

8,31 8,30 Aug 24 2018 

11:24PM 

4 235 LgeD_6m 339194 339223 

8,30 5,91 Aug 24 2018 

11:24PM 

9 235 LgeD_6m 316208 316250 

6,99 6,99 Aug 24 2018 

11:24PM 

3 235 LgeD_6m 341155 341172 

6,92 6,21 Aug 28 2018 

10:48PM 

3 235 LgeD_6m 174982 175001 

6,67 6,06 Jul  4 2018  

5:42PM 

5 235 LgeD_6m 170974 171010 

13,87 9,50 Jul 12 2018  

9:39AM 

3 235 LgeD_6m 259547 259567 

13,87 13,87 Jul 12 2018  

9:39AM 

3 235 LgeD_6m 259534 259545 

12,97 12,97 Jul 12 2018  

9:39AM 

7 235 HjdV 181390 181395 

12,97 12,97 Jul 12 2018  

9:39AM 

10 235 HjdV 181370 181388 

8,30 8,30 Jul 12 2018  

9:39AM 

9 235 LgeD_6m 316198 316206 
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13,12 12,37 Jul 12 2018  

9:39PM 

5 235 HjdV 251046 251070 

6,50 6,50 Jul 12 2018  

9:39PM 

3 235 LgeD_6m 247808 247811 

6,50 6,50 Jul 12 2018  

9:39PM 

7 235 LgeD_6m 247823 247826 

6,50 6,50 Jul 12 2018  

9:39PM 

8 235 LgeD_6m 247830 247834 

17,62 14,68 Jul 13 2018 

11:42PM 

8 235 Skv_3m 119862 119892 

14,68 12,95 Jul 13 2018 

11:42PM 

4 235 Skv_3m 119849 119860 

6,05 6,05 Jul 13 2018 

11:42PM 

3 235 LgeD_6m 119872 119877 

12,98 12,98 Jul 14 2018 

11:42PM 

3 235 HjdH 251050 251065 

13,83 0,00 Jul 18 2018  

9:57PM 

4 235 Skv_3m 151032 151041 

13,83 13,83 Jul 18 2018  

9:57PM 

4 235 Skv_3m 151023 151030 

13,61 0,00 Jul 18 2018  

9:57PM 

3 235 Skv_3m 227767 227800 

13,02 13,02 Jul 18 2018  

9:57PM 

3 235 HjdH 217063 217072 

13,02 13,02 Jul 18 2018  

9:57PM 

3 235 HjdH 217074 217085 

14,75 14,75 Jul 25 2018 

11:02PM 

3 235 HjdV 213489 213491 

14,10 14,10 Jul 25 2018 

11:02PM 

3 235 HjdH 213490 213491 

12,52 12,52 Jul 28 2018  

5:02AM 

3 235 Skv_3m 119841 119847 
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78,43 19,76 Sep 18 2018  

2:44AM 

3 235 Skv_3m 227703 227724 

49,96 35,59 Sep 18 2018  

2:44AM 

3 235 HjdH 326912 326927 

47,00 42,67 Sep 18 2018  

2:44AM 

4 235 HjdH 324090 324101 

40,05 20,12 Sep 18 2018  

2:44AM 

3 235 HjdH 324129 324134 

35,59 35,59 Sep 18 2018  

2:44AM 

3 235 HjdH 326910 326910 

49,16 16,28 Sep 20 2018  

2:58AM 

3 235 HjdH 293527 293567 

49,07 48,98 Sep 20 2018  

2:58AM 

3 235 HjdH 144256 144266 

49,07 49,07 Sep 20 2018  

2:58AM 

3 235 HjdH 144268 144274 

16,37 7,91 Sep 22 2018  

2:45AM 

3 235 LgeD_6m 259621 259653 

49,98 49,98 Sep 25 2018  

2:45AM 

3 235 HjdH 119678 119679 

49,17 29,32 Sep 25 2018  

2:45AM 

3 235 HjdH 119531 119539 

48,65 43,09 Sep 25 2018  

2:45AM 

3 235 HjdH 119541 119544 

14,47 14,47 Sep 27 2018  

2:45AM 

3 235 HjdV 143480 143490 

14,47 14,47 Sep 27 2018  

2:45AM 

3 235 HjdV 143492 143493 

8,46 8,46 Sep 27 2018  

5:45PM 

3 235 LgeD_6m 183602 183615 

6,18 5,37 Sep 27 2018  

5:45PM 

3 235 LgeD_6m 217017 217026 
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6,18 6,18 Sep 27 2018  

5:45PM 

3 235 LgeD_6m 217028 217035 

 

Max 

value 

Min 

value 

First Alarm Number of 

indications 

Bdl Parameter First 

Spm 

Last 

Spm 

7,60 7,39 Aug 28 2018  

3:48PM 

6 124 LgeD_6m 968554 968563 

7,39 7,39 Aug 28 2018  

3:48PM 

4 124 LgeD_6m 968565 968570 

7,60 7,39 Aug 28 2018  

3:48PM 

6 124 LgeD_6m 968572 968587 

30,92 21,55 Sep  1 2018  

7:04AM 

3 124 HjdH 985099 985112 

49,40 31,65 Sep  1 2018  

7:04AM 

7 124 HjdH 985114 985138 

49,98 41,80 Sep  1 2018  

7:04AM 

6 124 HjdH 985140 985158 

99,27 24,05 Aug 30 2018  

4:04PM 

8 124 Skv_3m 985205 985327 

49,47 29,66 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 985365 985400 

24,83 24,83 Sep 19 2018 

12:44AM 

3 124 Skv_3m 985369 985369 

47,01 25,44 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 Skv_3m 985385 985400 

43,34 43,34 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 985402 985402 

48,88 32,04 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 985404 985415 

28,67 27,58 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 Skv_3m 985413 985416 

35,28 22,72 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 985658 985660 
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23,38 23,38 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 LgeD_6m 985696 985696 

23,38 23,38 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 LgeD_6m 985698 985698 

70,62 17,90 Aug  2 2018  

5:19PM 

20 124 LgeD_6m 985700 985744 

47,33 47,33 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 985704 985707 

40,24 23,49 Aug 28 2018  

3:48PM 

3 124 HjdH 985718 985742 

6,52 6,52 Aug 30 2018  

4:04PM 

3 124 LgeD_6m 990164 990193 

5,87 5,87 Sep 24 2018  

7:45PM 

3 124 LgeD_6m 990430 990430 

5,87 5,87 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 LgeD_6m 990432 990432 

8,94 6,33 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 LgeD_6m 990434 990451 

23,80 20,35 Sep 26 2018  

7:45PM 

3 124 HjdV 990454 990473 

47,75 38,55 Sep  1 2018  

7:04AM 

3 124 HjdH 993264 993275 

49,56 20,85 Sep  1 2018  

7:04AM 

3 124 HjdH 993283 993296 

49,86 41,57 Sep  1 2018  

7:04AM 

3 124 HjdH 993298 993318 

92,84 32,34 Aug 30 2018  

4:04PM 

8 124 Skv_3m 993384 993456 

30,67 30,67 Sep 28 2018 

12:45AM 

3 124 HjdV 993414 993431 

10,49 10,12 Aug 30 2018  

4:04PM 

3 124 LgeD_6m 1022109 102211

0 
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13,46 13,46 Aug  4 2018  

4:19PM 

3 124 HjdH 1022109 102211

0 

9,45 9,45 Aug 30 2018  

4:04PM 

3 124 LgeD_6m 1022115 102211

6 

8,30 7,76 Aug  2 2018  

5:19PM 

7 124 LgeD_6m 1032965 103299

8 

15,69 14,00 Aug  4 2018  

4:19PM 

6 124 HjdH 1032987 103302

1 

28,51 28,51 Sep 21 2018  

7:45PM 

3 124 LgeD_6m 1043413 104341

3 

12,77 12,77 Aug 16 2018  

7:11AM 

6 124 Skv_3m 1043665 104371

2 

14,01 14,01 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 HjdV 1043677 104370

2 

28,72 13,91 Aug  4 2018  

4:19PM 

10 124 HjdH 1043679 104370

1 

6,13 5,98 Aug 12 2018  

7:18AM 

3 124 LgeD_6m 1043681 104370

1 

49,89 37,13 Sep 19 2018  

7:58PM 

3 124 HjdH 1054289 105430

1 

93,51 25,78 Aug 30 2018  

4:04PM 

4 124 Skv_3m 1061631 106171

8 

49,36 35,01 Sep 19 2018  

7:58PM 

3 124 HjdH 1061789 106180

5 

49,18 20,20 Sep  1 2018  

7:04AM 

3 124 HjdH 1074142 107418

7 

9,97 9,97 Sep 17 2018  

7:44PM 

3 124 LgeD_6m 1074242 107424

2 

9,97 9,97 Aug  2 2018  

8:19AM 

5 124 LgeD_6m 1074244 107424

6 

9,97 6,54 Aug  2 2018  

8:19AM 

12 124 LgeD_6m 1074248 107426

4 
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8,93 6,55 Aug  2 2018  

5:19PM 

13 124 LgeD_6m 1075017 107503

6 

8,93 7,87 Aug  6 2018  

4:37PM 

5 124 LgeD_6m 1075038 107505

7 

48,60 48,17 Sep 19 2018  

7:58PM 

3 124 HjdH 1083345 108336

7 

30,61 30,61 Sep  1 2018  

7:04AM 

5 124 Skv_3m 1083472 108347

2 

14,18 14,18 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083476 108347

6 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083478 108347

8 

20,08 20,08 Aug  4 2018  

7:19AM 

3 124 HjdV 1083478 108347

8 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083480 108348

0 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

4 124 HjdV 1083480 108348

0 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083482 108348

2 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083482 108348

2 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083484 108348

4 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083484 108348

4 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083486 108348

6 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083486 108348

6 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083488 108348

8 
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28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083488 108348

8 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083490 108349

0 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083490 108349

0 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083492 108349

2 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083492 108349

2 

16,68 16,68 Sep 26 2018  

3:45AM 

3 124 HjdH 1083494 108349

4 

28,01 28,01 Aug  4 2018  

4:19PM 

5 124 HjdV 1083494 108349

4 

14,58 14,58 Aug  4 2018  

4:19PM 

3 124 HjdV 1083496 108349

6 

49,67 35,41 Sep 28 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 1083608 108363

9 

13,84 13,84 Aug  6 2018  

4:37PM 

4 124 HjdH 1098340 109835

9 

7,34 6,32 Aug 30 2018  

4:04PM 

3 124 LgeD_6m 1105807 110581

4 

7,34 7,34 Aug 30 2018  

4:04PM 

4 124 LgeD_6m 1105816 110581

6 

7,34 7,34 Aug 30 2018  

4:04PM 

4 124 LgeD_6m 1105818 110581

8 

7,34 7,34 Aug 24 2018  

4:24PM 

8 124 LgeD_6m 1105820 110582

0 

8,79 7,34 Aug 22 2018  

4:20PM 

15 124 LgeD_6m 1105822 110584

7 

49,52 40,81 Sep 21 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 1106517 110652

6 
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48,46 24,64 Sep 24 2018  

4:45AM 

3 124 HjdH 1106550 110656

8 

49,55 33,04 Sep 26 2018  

3:45AM 

4 124 HjdH 1106572 110660

8 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106636 110667

6 

17,72 16,67 Aug  4 2018  

7:19AM 

7 124 HjdH 1106668 110667

6 

16,67 16,01 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106672 110667

6 

9,52 9,43 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106673 110667

6 

9,52 9,52 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106678 110667

8 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106678 110667

8 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106678 110667

8 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106678 110667

8 

10,85 10,85 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106680 110668

0 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106680 110668

0 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106680 110668

0 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106680 110668

0 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106682 110668

2 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106682 110668

2 
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17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106682 110668

2 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106682 110668

2 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106684 110668

4 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106684 110668

4 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106684 110668

4 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106684 110668

4 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106686 110668

6 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106686 110668

6 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106686 110668

6 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106686 110668

6 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106688 110668

8 

15,33 15,33 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106688 110668

8 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106688 110668

8 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106688 110668

8 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106690 110669

4 

17,72 17,72 Aug  4 2018  

4:19PM 

7 124 HjdH 1106690 110669

4 
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17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106690 110669

4 

84,80 14,63 Aug 24 2018  

4:24PM 

18 124 Skv_3m 1106690 110669

4 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106696 110669

6 

16,51 16,51 Aug  4 2018  

4:19PM 

6 124 HjdH 1106696 110669

6 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106696 110669

6 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106698 110669

8 

16,51 16,51 Aug  6 2018  

4:37PM 

3 124 HjdH 1106698 110669

8 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106698 110669

8 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

3:45AM 

6 124 LgeD_6m 1106700 110670

0 

17,92 17,92 Sep 28 2018  

7:45PM 

4 124 HjdV 1106700 110670

0 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

7:45PM 

5 124 LgeD_6m 1106702 110670

2 

11,76 11,76 Sep 26 2018  

7:45PM 

5 124 LgeD_6m 1106704 110670

4 

48,95 48,95 Sep 26 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 1106768 110676

8 

46,72 46,72 Sep 26 2018  

7:45PM 

3 124 HjdH 1106770 110677

0 

48,97 48,97 Sep 24 2018  

7:45PM 

4 124 HjdH 1106772 110677

2 

49,99 29,06 Sep 21 2018  

7:45PM 

6 124 HjdH 1106774 110682

2 
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49,55 49,55 Sep 24 2018  

4:45AM 

7 124 HjdH 1106824 110682

4 

47,59 47,59 Sep 26 2018  

3:45AM 

5 124 HjdH 1106826 110682

6 

45,73 41,93 Sep 26 2018  

3:45AM 

5 124 HjdH 1106828 110683

3 

48,95 30,23 Sep  1 2018  

7:04AM 

5 124 HjdH 1116820 111684

6 

47,84 47,84 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 1116848 111684

8 

47,84 47,84 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 1116850 111685

0 

49,90 45,54 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 1116852 111687

7 

23,21 23,21 Sep 17 2018  

7:44PM 

3 124 Skv_3m 1116909 111690

9 

28,50 28,50 Sep 17 2018  

7:44PM 

3 124 Skv_3m 1116911 111691

1 

30,43 30,43 Sep 17 2018  

7:44PM 

3 124 Skv_3m 1116913 111691

3 

68,58 68,58 Aug 14 2018  

4:12PM 

3 124 LgeD_6m 1116915 111691

5 

45,58 34,24 Sep  1 2018  

7:04AM 

6 124 Skv_3m 1116948 111694

8 

53,45 53,45 Aug 12 2018  

7:18AM 

3 124 LgeD_6m 1116950 111695

0 

77,43 30,66 Sep  1 2018  

7:04AM 

6 124 Skv_3m 1116950 111695

0 

64,53 64,53 Aug 12 2018  

7:18AM 

3 124 LgeD_6m 1116952 111695

2 

64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116954 111695

4 
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64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116956 111695

6 

64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116958 111695

8 

64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116960 111696

0 

64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116962 111696

2 

64,53 64,53 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116964 111696

4 

77,94 75,64 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116966 111696

8 

77,94 77,94 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116970 111697

0 

77,94 77,94 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116972 111697

2 

77,94 77,94 Aug  2 2018  

5:19PM 

5 124 LgeD_6m 1116974 111698

5 

86,21 42,52 Sep  1 2018  

7:04AM 

6 124 Skv_3m 1116974 111698

8 

49,88 26,54 Sep 17 2018  

7:44PM 

4 124 HjdH 1117022 111708

5 
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Övergripande sammanfattning 
Järnvägen är ett komplext tekniskt system med ett stort antal intressenter och affärsmodeller, till 
exempel infrastrukturägare, operatörer, underhållsföretag, konsulter etc. För att kunna 
implementera ett holistiskt angreppssätt för anläggningsförvaltning och samtidigt stärka företagens 
konkurrenskraft, finns det ett behov av gemensam förståelse och insikt. Insikt kan uppnås genom 
utbyte av kunskap och data mellan intressenterna. Därför kommer DF/R att tillhandahålla en 
integrerad plattform för datadelning av olika typer av data som är relevanta för holistisk 
anläggningsförvaltning. 

DF/R: s mål har varit att skapa mervärde för sina intressenter genom att etablera en tillförlitlig och 
motståndskraftig plattform för datadelning och analys. Plattformen består av en uppsättning tjänster 
som gör det möjligt för järnvägens olika intressenter, nationellt och internationellt, att tillhandahålla 
och konsumera data och tjänster på ett säkert sätt. Arbetet har fokuserat på tre viktiga aspekter och 
utmaningar som relaterade till: 

• Arkitektur – detta adresserar systemets ingående komponenter och deras samband samt 
integration av dessa komponenter. 

• Infrastruktur – detta adresserar systemets underliggande strukturer baserat på definierade 
komponenter och designat enligt hur arkitekturen ska exekveras. 

• Innehåll – detta adresserar det innehåll (dvs. data och algoritmer) som utgör komponenterna 
i arkitekturen och som exekveras på infrastrukturen. 
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Tillkännagivande 
Projeket vill först och främst tacka ePilot för deras finansiella stöd som möjliggjort genomförandet av 
detta arbete. 

Vidare vill projektet särskilt tacka följande personer som har medverkat med sin kompetens och 
kunskap i detta arbete: 

• Veronica Jägare (LTU) 
• Cecilia Glover (LTU) 
• Miguel Castano (LTU) 
• Peter Söderholm (TRV) 
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1 Inledning 
Detta dokument beskriver projektet uppnådda resultat. 

Detta dokument är en intermediär utgåva då projektet inte har avslutats p g a sen projektstart 
som har berott på beslutsprocessen. 

1.1 Bakgrund 
Järnvägen är ett komplext tekniskt system med ett stort antal intressenter och affärsmodeller, till 
exempel infrastrukturägare, operatörer, underhållsföretag, konsulter etc. För att kunna 
implementera ett holistiskt angreppssätt för anläggningsförvaltning och samtidigt stärka företagens 
konkurrenskraft, finns det ett behov av gemensam förståelse och insikt. Insikt kan uppnås genom 
utbyte av kunskap och data mellan intressenterna. Därför kommer DF/R att tillhandahålla en 
integrerad plattform för datadelning av olika typer av data som är relevanta för holistisk 
anläggningsförvaltning. 

DF/R: s mål har varit att skapa mervärde för sina intressenter genom att etablera en tillförlitlig och 
motståndskraftig plattform för datadelning och analys. Plattformen består av en uppsättning tjänster 
som gör det möjligt för järnvägens olika intressenter, nationellt och internationellt, att tillhandahålla 
och konsumera data och tjänster på ett säkert sätt. 

1.2 Mål 
Projektets syfte har varit att modernisera, komplettera och tydliggöra ePilot:s plattform för 
informationslogistik. Vidare har målet med projektet varit att utöka, anpassa och beskriva ePilot:s 
existerande plattform för informationslogistik. 

Projektets förväntade och uppnådda värden har varit: 

Förväntat värde Uppnått värde 

Ökad kostnadseffektivitet inom drift och 
underhåll för både infrastruktur och 
rullande materiel genom mer 
tillståndsbaserat underhåll. 

Projektet anses ha uppnått detta genom att etablera 
en digital infrastruktur som kan nyttjas för effektivare 
tillståndsbedömning av hela järnvägssystemet. 

Minskade underhållskostnader relaterade 
till såväl infrastruktur som rullande 
materiel genom mer tillståndsbaserat 
underhåll. 

Projektet anses ha uppnått detta genom att etablera 
en digital plattform för effektivering av 
underhållsprocessen som i sin tur bidrar till 
kostnadsoptimering. 

Förbättrad tillförlitlighet genom bättre 
funktionssäkerhet, underhållsmässighet 
och underhållssäkerhet. 

Projektet anses ha uppnått detta genom att ökade 
digitalisering i drift- och underhållsprocesserna för 
järnvägssystemet. 

Ökad tillgänglighet och robusthet genom Projektet anses ha uppnått detta genom att etablera 
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minskade störningar, färre akuta fel samt 
effektivare felavhjälpning. 

en digital infrastruktur som kan nyttjas för avancerade 
analyser såsom diagnostik och prognostik. 

Ökad kapacitet genom ökad tillgänglighet 
och robusthet samt förbättrad 
tillgänglighet 

Projektet anses ha uppnått detta genom att ökad 
nyttjade digital teknologi som möjliggör effektivare 
tillståndsbedömning och prediktioner av estimerade 
tillstånd av hela järnvägssystemet. 
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2 Metod 
För genomförande av projektet aktiviteter har följande metoder använts: 

Intervjuer – under arbete har ett flertal intervjuer med tekniska experter inom mjukvaruutveckling 
och molntjänster för att del av deras erfarenheter. Dessa intervjuer har fokuserat på tekniska 
aspekter.  

Experiment och fälttest – under arbetet har ett stort antal experiment genomförts avseende olika 
delar av plattformen. Experimenten har varit inriktade mot olika typer av services/komponenter som 
utvecklats för olika ändamål, t ex datainsamling, datalagring, databearbetning och visualisering..  

Observationer – under arbete har passiva och aktiva observationer genomförts för att skapa bättre 
förståelse av mjukvaruutveckling i molnmiljö. Observationerna har varit inriktade på processen av 
kring mjukvaruutveckling. 

Litteraturstudier – I arbetet har en omfattande literturstudie genomförts inom bl a områdena 
behovsanalys, kravhantering, konfigurationshantering, distribuerade mjukvaruutveckling och 
molntjänstarkitektur. 
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3 Resultat 
Aktivitet/Arbetspaket Kommentarer 

En koordineringsplattform För utveckling av denna plattform har projektet använt 
Microsoft Azure, se Figur 1och Figur 2. 

En teknologiplattform För utveckling av denna plattform har projektet använt 
ett antal olika utvecklingsverktyg, såsom C#, Javascript, 
XML, json, html etc. 

Den molnbaserade plattformen består av distribuerade 
komponenter för lagring i form av t ex Storages, Blobs, 
Files, Hadoops, Sql, NoSql och Data Lakes. 

Vidare nyttjas virtuella maskiner i kombination med olika 
tjänstepaket om t ex Active Directory och Block Chain för 
datahantering och även mottagning och leverans av 
dataserier. 

 

 

 

Figur 1. Exempel på virtuella maskiner som tillhandhållits av eMaintenance LAB 
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Figur 2. eMaintenance LAB Active Directory tjänster 
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4 Diskussioner 
Det är viktigt att uppmärksamma att detta projekt har byggt på resultat från tidigare ePilot-projekt, 
särskilt eP028, eP042 och eP242, som har satt grunden för att vi ett lyckat projektgenomförande. 

Erfarenhet visar på att genomförande av digitaliseringsprojekt inom komplexa domäner som järnväg, 
ska bygga på agila och evolutionära metoder för att lyckas. 

Vidare kan det konstateras att samverkansplattformar såsom ePilot är en extremt värdefull källa för 
att bedriva digitaliseringsprojekt som detta, då plattformen förser projekten med ovärderlig 
domänkunskap som reflekterar branschbehoven. 
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5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis betraktas projektet hittills som ett väl genomfört och lyckat som har byggt på 
resultat från tidigare ePilot projekt, och skapat förutsättningar för vidare utveckling för att tillgodose 
framtida behov. 

Vidare har projektet visat på att en av utmaningarna i sammanhanget som kan hindra den tekniska 
utvecklingen och implementationen är regelverket kring ägande och nyttjande av innehåll (data och 
algoritmer). För detta ändamål har projektet utformat en mall som kan användas vid utformning av 
överenskommelser vid datadelning, se avsnittet Resultat. 
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6 Förslag på fortsatt arbete 
Vi föreslår följande utveckling för projektet: 

• Anslutning av fler detektorer till plattformen för att möjliggöra avancerade analyser av 
rullande materiell, med hjälp av AI. 

• Anslutning av fler on-board-datorer (dvs. fordonsdatorer) till plattformen för att möjliggöra 
avancerade analyser av infrastruktur och rullande materiell, med hjälp av AI. 
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1 Övergripande sammanfattning 
Under hösten 2018 genomfördes ett projekt av Infranord i syfte att demonstrera ett mätsystem 
för att hitta skador på bärlinan. Mätsystemet genererade en mycket stor mängd bilddata vilket 
skapade ett behov av en automatiserad lösning för identifieringen av skador. I denna förstudie 
har vi därför undersökt vilken strategi som bör väljas vid automatiserad identifiering av 
defekter på bärlinan. Förstudien har haft följande mål: 
 

1. Analys av olika algoritmer för identifiering av defekter på̊ bärlinan.  
2. Strategi gällande typ av algoritm som bör användas för att identifiera defekter på̊ 

bärlinan samt en hypotes om unsupervised learning kommer att kunna användas.  
3. Skapa en rangordnad lista med de utmaningar som kan uppkomma vid utvecklandet av 

maskininlärningsalgoritmen samt att beskriva hur utmaningarna ska hanteras. 
 
Datat som använts består av 1 000 000 bilder insamlade på en 6,8 kilometer lång sträcka 
mellan Insjön och Leksand. Ur bilderna har urklipp extraherats på enbart bärlinan som sedan 
använts för att träna två olika unsupervised learning-modeller. Den modell som var bäst för att 
identifiera skador var modellen som var baserad på CutoutNet. Resultaten visade att en 
lämplig strategi vid en fortsättning på denna förstudie bör vara att använda en kombination av 
unsupervised och supervised learning. Detta eftersom unsupervised learning i många fall 
bedömer att bilder på bärlinan som inte innehåller skador är mer avvikande än bilder som 
innehåller skador och att inget kluster med enbart skador skapades. Vid en fortsättning på 
förstudien rekommenderar vi att inleda projektet med att använda en modell för unsupervised 
learning för att minska den mängd data som behöver gås igenom. Därefter kan bilder 
annoteras som skada eller inte skada för att skapa en ny algoritm som är baserad på 
supervised learning. Vid analys av resultat och tester av algoritmer under förstudien 
identifierades följande utmaningar: 
 

1. Unsupervised learning identifierar många avvikelser som inte är skador 
2. Delar från järnvägsinfrastrukturen skymmer bärlinan 
3. Bilder på bärlinan är tagna underifrån vilket gör att vissa skador kan vara skymda av 

bärlinan 
4. Extraheringen av bärlinan från bilddatamängden är inte 100 % effektiv 
5. Mängden yta bredvid bärlinan som extraheras 
6. Bildkvalité   

 
Vissa av dessa utmaningar är svårare än andra att hantera men de kommer alla gå att hantera. 
Dels kan de hanteras med hjälp av att kombinera supervised med unsupervised learning som 
nämns ovan och via det nya mätsystem som Latronix planerar att sätta upp under 2020.  
 
Gällande fortsatt arbete är vår rekommendation att starta ett nytt projekt enligt vår 
identifierade maskininlärningsstrategi så snart Latronix har uppgraderat sitt mätsystem. Målet 
för projektet bör vara att skapa en algoritm för att identifiera förekomsten och positionen för 
kardelbrott. Resultatet av projektet bör gå att använda av Trafikverket i produktion för att göra 
att stopp i tågtrafiken till följd av brustna bärlinor undviks.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Under hösten 2018 genomfördes ett projekt av Infranord på uppdrag av Trafikverket i syfte att 
demonstrera ett mätsystem för att hitta skador på bärlinan. På en sträcka av 750 meter mellan 
Insjön och Leksand på bandel 331 hängdes det upp en extra bärlina med preparerade skador 
bredvid den ordinarie. Det var möjligt att identifiera skador på den preparerade bärlinan 
manuellt i bilderna vilket innebär att den tekniska lösning som används för närvarande kräver 
att en person aktivt identifierar alla platser där fel existerar. Om bilder börjar tas av den 
ordinarie bärlinan i hela landets järnvägsinfrastruktur kommer det ge upphov till en mycket 
stor mängd data. Att manuellt undersöka denna data är både monotont och oekonomiskt vilket 
skapar ett behov av en automatiserad lösning som kan identifiera defekter på bärlinan. Att 
automatisera identifieringen av defekter är därmed en naturlig fortsättning på uppdraget utfört 
under hösten 2018.  

I detta projekt kommer vi därmed att genomföra en förstudie för att skapa en strategi kring 
hur en automatiserad identifiering av defekter ska ske. Att vi har valt denna tidpunkt att 
initiera projektet är för att Latronix AB kommer att utveckla sitt mätsystem under våren 2020. 
Utvecklingen innebär att två nya kameror kommer läggas till mätsystemet och de kommer att 
filma bärlinan och mäta dess position. Att samla in bilder på specifikt på bärlinan innebär att 
det kommer samlas in en stor mängd data som kan analyseras med maskininlärning. 

2.2 Mål 
Baserat på bakgrunden har vi beslutat att målet för detta projekt är att genomföra en förstudie 
gällande vilken strategi som bör väljas vid utveckling av automatiserad identifiering av 
defekter på bärlinan.  

Förstudien har resulterat i denna rapport som ska uppfylla följande mål:  

1. Analysera olika typer av algoritmer som är möjliga att använda för identifiering av 
defekter på̊ bärlinan.  

2. Skapa en strategi gällande vilken typ av algoritm som kommer att användas för att 
identifiera defekter på̊ bärlinan samt en hypotes om unsupervised learning kommer att 
kunna användas.  

3. Skapa en rangordnad lista med de utmaningar som kan uppkomma vid utvecklandet av 
maskininlärningsalgoritmen baserat på̊ hur svåra utmaningarna är att lösa.  

4. Skapa en beskrivning av hur de identifierade utmaningarna kommer att hanteras i 
kommande projekt med ett lämpligt tillvägagångssätt.  
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3 Metod 
Den metod som använts för att uppfylla projektets mål har bestått av två delar. Del 1 har varit 
att behandla den data som samlades in i uppdraget som Infranord genomförde tidigare i syfte 
att demonstrera mätsystem för bärlinan. Del 2 har varit att testa olika 
maskininlärningsalgoritmer för att identifiera avvikelser på den ordinarie bärlinan. Nedan 
redovisas information kring den data som använts samt metoder som använts för att extrahera 
ut den ordinarie bärlinan samt vilka algoritmer som använts på bilder av bärlinan för att 
identifiera avvikelser.  

3.1 Data 
Den data som använts i detta projekt har samlats in på Dalabanan mellan Insjön och Leksand 
på bandel 331. Datat har samlats in vid två tillfällen, i mörker den 25 oktober 2018 och i 
dagsljus den 26 oktober 2018 på en cirka 6,8 kilometer lång sträcka. Mätsystemet som 
använts för att samla in datat utfördes med ett system levererat av Latronix AB, systemet 
bygger på att en ramp med starkt LED-ljus belyser den planslipade ytan på kontaktledning 
och det speglade ljuset fotograferas och utvärderas för varje 2 cm. För denna datainsamling 
försågs mätsystemet med en ny LED-ramp och programmerades om för att filma bärlinan. 
Nedan visas exempel på bilder som tagits av systemet: 
 

 
Figur 1 Bilden visar en del av den järnvägsinfrastruktur som befinner sig ovanför mätvagnen, kontaktledningen syns till 
vänster och bärlinan till syns höger 
 

 
Figur 2 Ett exempel på problem som förekommer på cirka 1 av 200 bilder är att delar av järnvägsinfrastrukturen döljer 
bärlinan vilket syns i denna bild 
 
Totalt har 1 000 000 bilder använts i detta projekt, storleken på bilderna är 2048x48 pixlar. I 
figur 1 och figur 2 ovan är bilderna omskalade till 2048x552 pixlar för att få en mer 
verklighetstrogen bild av hur järnvägsinfrastrukturen ser ut. Samtliga bilder är tagna på 
samma sträcka från fyra körningar från följande data-set: 
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Mätning 

owlsktlwear20181025_174943_2011TA.kw6 
owlsktlwear20181025_195239_2011TA.kw6 
owlsktlwear20181026_104245_2011TA.kw6 
owlsktlwear20181026_132327_2011TA.kw6 

 

3.2  Metod för extrahering av bärlina 
För att göra det lättare för maskininlärningsalgoritmerna att fokusera på rätt sak och inte ge 
dem för mycket information klipptes bilderna ut med ett urklippsfönster av storlek 80x46 
pixlar ur de 2048x46 pixlar stora bilderna. För att enbart ge den bild som innehåller bärlinan 
till algoritmen delades fönstret upp i tre delar där medelvärden för pixelintensitet räknades 
fram för varje del. De tre delarna bestod av två kolumndelar av storlek 20x46 i kanterna av 
fönstret och en centrumdel av storlek 30x46 i mitten av fönstret. Givet att det framräknade 
medelvärdena för dessa delar föll inom vissa gränser antogs att fönstret innehöll bärlinan. Det 
fönster med störst skillnad i intensitet mellan centrumdel och kolumndel antogs vara det 
fönster som tydligast visar bärlinan. Eftersom vi alltid har fyra parallella kameror är det 
nästintill garanterat att bärlinan syns tydligt i minst en av dem. Därmed lät vi fönstret gå över 
alla fyra bilder och extraherade endast bilden på det fönster där det var störst sannolikhet att 
bärlinan befann sig. Se figur 3 - 6 nedan för tydligare beskrivning av hur bärlinan klippts ut: 
 

 
Figur 3 Omskalad rådatabild 

 
Figur 4 Visar urklippsfönstret och storleken på den bild som slutligen kommer matas in i algoritmen, fönstret flyttas över 
fyra bilder för att hitta platsen där det är störst sannolikhet att bärlinan finns. 
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Figur 5 Visar det urklippta fönstret och i varje rödmarkerat område beräknas ett medelvärde för pixelintensitet ut, givet 
skillnaden mellan medelvärdena finner vi sannolikheten att bärlinan befinner sig i fönstret.  
 

 
Figur 6 Visar några av de fönster som klippts ut, där sannolikheten bedöms störst att bärlinan finns i fönstret längst till vänster 
 
Övrig förhantering som genomfördes innan vi började testa maskininlärningsalgoritmer för att 
identifiera avvikelser inkluderade brusreducering i bilder genom att göra pixlar av låg 
intensitet helt svarta. 

3.3 Metod för maskininlärning 
Två typer av algoritmer testades för unsupervised learning - Auto Encoder (AE) / Variational 
Auto Encoder (VAE), samt en modell som vi kallar för CutoutNet. Båda modellerna använder 
faltningsnätverk för att bearbeta bilderna och extrahera information. Karakteristiskt för 
faltningsnätverk är att de succesivt söker igenom en bild där en liten bit av bilden analyseras i 
taget. Nätverket analyserar alltså inte bilden som helhet i en operation utan istället skapas en 
matematisk sammanställning av hur mycket varje bit av bilden liknar det som eftersöks. Varje 
bit av bilden analyseras genom att ett bildfönster förflyttas en pixel längs bildens överkant och 
sedan en pixel längs bildens sida tills hela bilden har täckts. Tanken bakom faltningsnätverk 
är att det man söker oftast finns i koncentrerade områden i bilden, om exempelvis ett ansikte 
eftersöks kommer ögonen att befinna sig nära varandra. Nedan följer en kort beskrivning av 
hur modellerna fungerar.  
 
AE/VAE 
Denna modell tar en bild som input och kodar om bilden som en vektor med storlek omkring 
1000. Modellen försöker sedan reproducera bilden med enbart vektorn som hjälp. Målet är att 
kodningen ska vara så pass komprimerad att den inte ska kunna innehålla information om 
ovanliga avvikelser. Fungerar modellen som önskat kommer då bilder som innehåller 
avvikelser inte reproduceras korrekt och man kan då rangordna bilderna efter hur avvikande 
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de är. VAE är en utvidgning av AE där vektor-kodningen är normalfördelad vilket ger 
nätverket ytterligare egenskaper. För vidare läsning om AE/VAE se fotnot1 
 
CutoutNet 
Denna modell tar en bild som input och klipper stegvis ut bitar av bilden som den försöker 
fylla i tills hela bilden är rekonstruerad. Fungerar modellen som önskat kommer bilder med 
defekter vara svårare att rekonstruera korrekt och det är då möjligt att rangordna bilderna 
baserat på hur avvikande de är. Tanken bakom modellen är att avvikelser är svåra att 
rekonstruera när de täcks över oavsett hur stort nätverket är. Detta beror på att avvikelser ofta 
är lokala. En skillnad från AE är att man med CutoutNet inte manuellt behöver välja storlek 
på den vektor som bilden översätts till. CutoutNet är en algoritm som utvecklats på Aiwizo 
men som bygger på image inpainting. För vidare läsning om image inpainting se fotnot2 
 
Klustring 
Eftersom bilder vid unsupervised learning rangordnas efter hur avvikande de är enligt 
algoritmen är det inte säkert att de avvikelser som eftersöks kommer att sorteras tillsammans. 
Ett möjligt sätt att lösa detta är att använda klustring som delar in de avvikande bilderna i 
olika kluster baserat på kodningen de fått av modellen. Anledningen till att klustring använts 
var för att se om något kluster innehöll avvikelser som enbart var skador. 
 
 
 

 

 

 

                                                 
1 https://towardsdatascience.com/understanding-variational-autoencoders-vaes-f70510919f73 
2 https://towardsdatascience.com/image-inpainting-humans-vs-ai-48fc4bca7ecc 
 

https://towardsdatascience.com/understanding-variational-autoencoders-vaes-f70510919f73
https://towardsdatascience.com/image-inpainting-humans-vs-ai-48fc4bca7ecc
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4 Resultat 
Nedan visas de 10 bilder på bärlinan som modellen anser avviker mest enligt CutoutNet-
algoritmen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan visas ett antal av de bilder som rangordnats bland de 1 % mest avvikande av 
algoritmen och som enligt bärlineexperter3 på Trafikverket innehåller misstänkta skador eller 
intressanta avvikelser: 

                                                 
3 Jan Hjort, Patrik Hållberg 

Figur 7 Visar de 10 bilder som CutoutNet-algoritmen anser är mest avvikande av 256 000 bilder 
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Vi lyckades inte skapa enskilda kluster som enbart innehöll skador utan klustren bestod av en 
blandning av bilder innehållande skador men också bilder som ej innehöll skador. 
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5 Diskussion 
För att strukturera upp diskussionen kommer resultaten att diskuteras utifrån de mål som 
ställts upp för projektet vilka redovisas nedan: 

5.1 Analys av algoritmer för identifiering av defekter på bärlinan 
Både AE/VAE-modellen och CutoutNet-modellen fungerade bra för att separera avvikande 
bilder från icke avvikande bilder dock gav CutoutNet en bättre rangordning av avvikelserna 
då skador bedömdes som mer avvikande än med AE/VAE-modellen i relation till avvikelser 
som inte innehöll skador.  
 
Den klustring som vi gjorde gav ingen meningsfull separation mellan bilderna trots olika 
inställningar. Trots flera försök att identifiera om det gick att skapa ett kluster med enbart 
skador lyckades vi inte vilket tyder på att skadorna skiljer sig för mycket åt för att hitta enbart 
skador med dessa modeller.   
 
Om projektet hade haft större omfattning hade vi kunnat vidareutveckla vår algoritm för att 
extrahera ut bärlinan från bilder och på så sätt fått ett renare data-set. I figur 7 ovan ser man 
att vi inte enbart har extraherat ut bärlinan utan även andra delar av järnvägsinfrastrukturen 
och i vissa fall kontaktledningen istället för bärlinan. Det är möjligt att vi skulle kunna få 
bättre resultat med ett data-set med färre exempel på bilder som innehåller andra delar från 
järnvägsinfrastrukturen än bärlinan.    
 
Som nämnt tidigare kommer Latronix att utveckla sitt mätsystem under början av 2020 vilket 
innebär att man kommer kunna se bärlinan från olika vinklar. Detta väntas göra det lättare för 
dessa algoritmer att upptäcka de skador som inte kan upptäckas med en kamera som filmar 
rakt underifrån.  

5.2 Maskininlärningsstrategi samt hypotes om unsupervised learning  
I figur 7 ovan syns de mest avvikande bilderna och det är tydligt att de avviker kraftigt från 
bilder som enbart innehåller en bärlina som bilden längst till vänster i figur 6, dock innehåller 
de inte skador. I figur 8 – 17 ovan visas dock en mängd skador på kardeler och andra 
intressanta avvikelser som bedöms bland de 1 % mest avvikande bilderna vilket innebär att 
maskininlärning kan identifiera skadorna. Med tanke på att vi inte lyckades skapa ett kluster 
med enbart skador rekommenderar vi dock att inte enbart använda unsupervised learning i 
fortsättningen på förstudien då alltför många avvikelser utan skador identifieras. 

Då unsupervised learning inte lyckades generera ett kluster med enbart skador skulle det 
antagligen inte räcka att enbart använda unsupervised learning vid en fortsättning på 
förstudien. Istället skulle en lämplig strategi för utvecklingen av maskininlärningsalgoritmen 
kunna vara att enbart inleda utvecklingen med att träna en modell för unsupervised learning. 
Detta skulle radikalt minska den mängd data som behöver gås igenom för att identifiera 
skador på bärlinan. När modellen tränats skulle nästa steg vara att annotera de bilder som 
unsupervised algoritmen anser vara mest avvikande som ”skada” eller ”inte skada” och 
därefter skapa en ny supervised algoritm som enbart identifierar skador. En fortsatt utveckling 
av projektet skulle vara att skapa ytterligare en algoritm där vi annoterar de skador som 
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upptäcks enligt olika klasser som exempelvis ”skadad kardel eller ”kardelbrott” och sedan 
tränar algoritmen till att kunna upptäcka olika typer av skador.  

En alternativ strategi skulle kunna vara att förbättra datat som matas in till unsupervised-
algoritmen för att på så sätt undvika avvikelser som inte är skador. Dock skulle en sådan 
strategi innebära att vi skulle behöva utveckla en algoritm för bättre extrahering av bärlinan i 
bilderna och riskera att skador inte extraheras eftersom de inte liknar normala bilder på 
bärlinan. Detta skulle då riskera att göra att allvarliga skador inte identifieras.  

Nedan sammanfattas stegvis den strategi som antagligen är bäst för att identifiera så många 
skador som möjligt på bärlinan: 

1. Träna en unsupervised learning algoritm för att identifiera avvikande bilder på 
bärlinan. 

2. Gå igenom de mest avvikande bilderna och annotera dem i någon av klasserna ”skada” 
eller ”inte skada” 

3. Träna en supervised learning algoritm som kan upptäcka skador i bilder på bärlinan 
4. Gå igenom skador och annotera dem i klasser som exempelvis ”kardelbrott” 

eller ”skadad kardel” 
5. Träna ytterligare en supervised algoritm som kan upptäcka olika typer av skador i 

bilder 

De parter som skulle behöva vara med i ett fortsatt projekt är Trafikverket som finansiär och 
experter på bärlinan där de kan bidra med information om vad som bör annoteras, Aiwizo 
som utvecklare av de olika maskininlärningsalgoritmer som kommer krävas för att genomföra 
ovanstående strategi, Latronix som leverantör av den data som används för att träna 
algoritmerna samt Infranord som äger de mätvagnar som Latronix mätsystem sitter på. 

5.3 Rangordning av utmaningar vid utveckling av algoritmen 
De utmaningar som kan uppkomma vid utvecklingen av maskininlärningsalgoritmen vid en 
fortsättning på förstudien handlar dels om kvalité på bilderna som tas av bärlinan och på valet 
av typ av maskininlärningsalgoritm som används för att identifiera defekter på bärlinan. 
Utmaningarna är valda och rangordnade baserat på hur stor inverkan de kan ha vid 
algoritmutvecklingen. Nedan har vi sammanfattat de utmaningar som vi har identifierat 
baserat på hur svåra de kommer att bli att hantera: 

1. Unsupervised learning identifierar många avvikelser som inte är skador 
2. Delar från järnvägsinfrastrukturen skymmer bärlinan 
3. Bilder på bärlinan är tagna underifrån vilket gör att vissa skador kan vara skymda av 

bärlinan 
4. Extraheringen av bärlinan från bilddatamängden är inte 100 % effektiv 
5. Mängden yta bredvid bärlinan som extraheras 
6. Bildkvalité 

Den rangordnade listan visar att vissa utmaningar kommer att bli svårare att hantera än andra 
men det har inte identifierats några utmaningar som inte går att lösa. 1 kan hanteras genom att 
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använda en kombination av unsupervised och supervised learning. 2 kan i många fall bli svår 
att åtgärda då vissa delar av järnvägsinfrastrukturen befinner sig under bärlinan vilket gör att 
det inte är möjligt att undvika att bärlinan skyms. Att bärlinan skyms sker dock vid få 
tillfällen vilket gör att det inte kommer ha en betydande inverkan på algoritmen. 3, 4, 5, och 6 
kommer kunna hanteras via det mätsystem som Latronix planerar att installera under våren 
2020.  
 
Om man analyserar utmaningarna utifrån den algoritm som används så är det främst 1 som 
kommer att vara svårare att hantera för AE/VAE i jämförelse med CutoutNet. Detta eftersom 
rangordningen av avvikelser med AE/VAE i högre grad består av bilder på bärlinan utan fel 
vilket innebär att fler bilder kommer behöva gås igenom och annoteras för att utveckla en 
supervised algoritm. 2, 3, 4, 5 och 6 handlar i högre grad om datakvalité och 
järnvägsinfrastruktur vilket kommer hanteras på ett liknande sätt av både AE/VAE och 
CutoutNet. 

5.4 Hantering av utmaningar 

Följande lösningar har föreslagits för att hantera de utmaningar som identifierats i detta 
projekt.  

1. Unsupervised learning identifierar många avvikelser som inte är skador 
- Då unsupervised learning identifierar många avvikelser som inte är skador och 

vi inte lyckats skapa kluster som enbart identifierar skador kommer vi utöver 
att använda unsupervised learning också annotera data. För tydlig strategi se 
svar under: ”En strategi gällande vilken typ av algoritm som kommer att 
användas för att identifiera defekter på̊ bärlinan samt en hypotes om 
unsupervised learning kommer att kunna användas.” 

2. Delar från järnvägsinfrastrukturen skymmer bärlinan 
- Detta kan vi inte alltid påverka, men med de extra kameror som Latronix 

kommer sätta upp är det större sannolikhet att en större andel av bärlinan går 
att extrahera ut. 

3. Bilder på bärlinan är tagna underifrån vilket gör att vissa skador kan vara skymda 
- Latronix planerar att sätta upp ytterligare två kameror på mätvagnen under 

våren 2020 för att göra det möjligt att ta bilderna från flera håll. 
4. Extraheringen av bärlinan från bilddatamängden är inte 100 % effektiv 

- I vissa fall extraheras inte bärlinan utan kontaktledningen vilket kan lösas 
genom att fortsätta att höja träffsäkerheten för algoritmen som extraherar 
bärlinan via exempelvis maskininlärning. 

5. Hur mycket yta bredvid bärlinan ska extraheras 
- Den yta bredvid bärlinan som ska extraheras kommer behöva vara tillräckligt 

bred för att det ska gå att identifiera exempelvis en kardel som sticker ut. 
Samtidigt kan ytan inte vara för bred så att andra delar av 
järnvägsinfrastrukturen kommer med i bilden då det kan förvirra 
maskininlärningsalgoritmen.  

6. Bildkvalité 
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- Bildkvalitén i den utvecklade versionen av Latronix mätsystem förväntas ge 
åtminstone så god kvalité som datat har haft i nuvarande data-set vilket innebär 
att skador kommer gå att identifiera. 
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6 Sammanfattning 
Bakgrunden till denna förstudie var ett projekt som genomfördes av Infranord i syfte att 
demonstrera ett mätsystem för att hitta skador på bärlinan. Mätsystemet genererade en mycket 
stor mängd bilddata vilket skapade ett behov av en automatiserad lösning för identifieringen 
av skador. I denna förstudie har vi därför undersökt vilken strategi som bör väljas vid 
automatiserad identifiering av defekter på bärlinan. Förstudien har haft följande mål: 

1. Analysera olika typer av algoritmer som är möjliga att använda för identifiering av 
defekter på bärlinan.  

2. Skapa en strategi gällande vilken typ av algoritm som kommer att användas för att 
identifiera defekter på bärlinan samt en hypotes om unsupervised learning kommer att 
kunna användas.  

3. Skapa en rangordnad lista med de utmaningar som kan uppkomma vid utvecklandet av 
maskininlärningsalgoritmen baserat på hur svåra utmaningarna är att lösa. 

4. Skapa en beskrivning av hur de identifierade utmaningarna kommer att hanteras i 
kommande projekt med ett lämpligt tillvägagångssätt. 

 
Datat som använts för att uppfylla målen består av 1 000 000 bilder insamlade på en 6,8 
kilometer lång sträcka mellan Insjön och Leksand. Ur bilderna har urklipp extraherats på 
enbart bärlinan som sedan använts för att träna två olika unsupervised learning-modeller, 
AE/VAE och CutoutNet. Vi har dragit slutsatsen att båda algoritmer fungerar bra för att 
identifiera avvikelser på bärlinan. CutoutNet ger dock en bättre rangordning gällande hur 
avvikande bilderna är då fler skador identifierades som mer avvikande. Den klustring som vi 
gjorde gav dock ingen meningsfull separation mellan bilderna trots olika inställningar. Trots 
flera försök att identifiera om det gick att skapa ett kluster med enbart skador lyckades vi inte 
vilket tyder på att skadorna skiljer sig för mycket åt för att hitta enbart skador med dessa 
modeller.   
 
Baserat på resultatet av analysen av algoritmerna drogs slutsatsen att vid en fortsättning på 
denna förstudie bör en kombination av unsupervised och supervised learning användas. Detta 
eftersom unsupervised learning i många fall bedömer att bilder på bärlinan som inte innehåller 
skador är mer avvikande än bilder som innehåller skador och att det inte går att skapa kluster 
med enbart skador. Mer konkret bör strategin för utvecklingen av algoritmen bestå av följande 
steg: 
 

1. Träna en unsupervised learning algoritm för att identifiera avvikande bilder på 
bärlinan. 

2. Gå igenom de mest avvikande bilderna och annotera dem i någon av klasserna ”skada” 
eller ”inte skada” 

3. Träna en supervised learning algoritm som kan upptäcka skador i bilder på bärlinan 
4. Gå igenom skador och annotera dem i klasser som exempelvis ”kardelbrott” 
5. Träna ytterligare en supervised algoritm som kan upptäcka typer av skador i bilder 
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Nedan har vi rangordnat de utmaningar som vi har identifierat baserat på hur svåra de 
kommer att bli att hantera i en fortsättning på förstudien.  
 

1. Unsupervised learning identifierar många avvikelser som inte är skador 
2. Delar från järnvägsinfrastrukturen skymmer bärlinan 
3. Bilder på bärlinan är tagna underifrån vilket gör att vissa skador kan vara skymda av 

bärlinan 
4. Extraheringen av bärlinan från bilddatamängden är inte 100 % effektiv 
5. Mängden yta bredvid bärlinan som extraheras 
6. Bildkvalité   

 
Den rangordnade listan visar att vissa utmaningar kommer att bli svårare att hantera än andra 
men det har inte identifierats några utmaningar som inte går att lösa. 1 kan hanteras genom att 
använda en kombination av unsupervised och supervised learning. 2 kan i många fall bli svår 
att åtgärda då vissa delar av järnvägsinfrastrukturen befinner sig under bärlinan vilket gör att 
det inte är möjligt att undvika att bärlinan skyms. Att bärlinan skyms sker dock vid få 
tillfällen vilket gör att det inte kommer ha en betydande inverkan på algoritmen. 3, 4, 5, och 6 
kommer kunna hanteras via det mätsystem som Latronix planerar att installera under våren 
2020.  
 
Som helhet är vi nöjda med projektets kvalité då vi fått svar på de frågeställningar som vi 
specificerat i projektspecifikationen. Budgeten för denna förstudie beräknades till 330 000 
kronor och den tid som projektet antogs ta i anspråk var 440 timmar vilket vi följt enligt plan. 
Tack vare förstudien har även ett antal idéer på nya projekt uppkommit som exempelvis 
igenkänning av skyltar och signaler längs järnvägsspår, identifiering av skador på räls, 
drönarbesiktning och prediktering av spårläge. Den kompetensutveckling som skett i projektet 
har främst handlat om överföring av kunskap mellan projektparterna och Trafikverket. 
Projektparterna har insett nyttan av att samarbeta och dela med sig av sin respektive 
domänexpertis. 
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7 Förslag på fortsatt arbete 
 
Vi föreslår att vi startar ett nytt projekt där vi arbetar enligt vår identifierade 
maskininlärningsstrategi så snart Latronix har uppgraderat sitt mätsystem vilket beräknas vara 
under våren 2020.  
Målet för projektet bör vara att skapa en algoritm för att identifiera förekomsten och 
positionen för kardelbrott vilket är något som orsakar många stopp i järnvägstrafiken. 
Resultatet av projektet ska gå att använda av Trafikverket i produktion och göra att stopp i 
tågtrafiken till följd av brustna bärlinor undviks. 
Trafikverket bör vara beställare av det nya projektet och de projektparter som kommer att 
krävas för att uppfylla målet är: 

- Infranord som äger de mätvagnar som kommer användas för att samla in data. 
- Latronix som kommer leverera det mätsystem som kommer användas för rapportering 

av position på bärlinan.  
- Aiwizo som kommer träna den algoritm som kommer identifiera kardelbrott i det 

insamlade datat.  
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