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Pålitliga järnvägar genom
smart teknik och samverkan



En dag på jobbet

Tidsaxel

0-24h 1 vecka 1 månad 1 år 3 år 5 år 10 år

Drift övk.
Drifttekniker

Driftledare
”Back office”

Projektledare underhåll (UH-kontrakt)

Teknik, Systemavdelningar, Planering

Projektledare entreprenör



Beslutsstöd för underhållsstyrning

• Teknik- beställare- och branschmognad
• Validering
• Implementering
• Tillämpning av beslutsstöd i operativ

underhålls-verksamhet
• Exempel på viktiga beslutsstöd under

utveckling



Spårlägesmätning Beslutsstöd för
UH-styrning

• Stor potential för att bevara kapitalvärde och funktion i anläggningen
med stöd av denna teknik

• Stöd för implementering av Ny TDOK 2013: 0347 Banöverbyggnad
Spårläge krav vid byggande och underhåll Ver.3.0.
– Försöket har rönt stort intresse inom TRV och hos entreprenörerna
– Många vill ta del av resultatet
– Vi får i dagsläget MYCKET bessy-anmärkningar från spårlägesmätningarna

• Möjlighet att kvittera A, V , M-anmärkningar (baserat på flertalet
mätningar),
– Validering av A, V, M genom belastad mätning (vilket krävs enligt TDOK),

möjlighet till att fatta beslut baserat på flertalet mätningar

• Validering av spårlägesmätningar (kan mätvagnen ha fel?)
– Eventuell lösning på Inget fel-funnet problemet (färre hastighetsnedsättningar)



Spårlägesmätning Beslutsstöd för
UH-styrning

• Kontinuerlig uppföljning av fel-utveckling, möjlighet till
att föregå hast-nedsättningar. Möjlighet att arbeta
förebyggande innan mätvagnen kommer.
– Möjlighet att åtgärda problem när spårriktare är tillgänglig

(möjlighet att spara mycket pengar)
• Möjlighet att identifiera rälsskador Räfflor och Vågor
• Möjlighet att utföra riktade kapital och funktions-

bevarande åtgärder i växlar, skarvar och vägar
– Detta baserat på mätvärdessignaturer från

spårlägesmätningarna
• Vi behöver få genomföra validerings-planen som tagits

fram
– Vill börja använda enheterna operativt så snart som möjligt



Kontaktledningskamera/växelkamera

• Möjlighet att optiskt övervaka svåråtkomliga objekt. E.g. med
inställelsetider över 60 minuter.

• Möjlighet att snabbt skapa en överblicksbild över e.g. snöläge,
planering av resurser.

• Möjlighet att snabbt diagnosticera problem, beslutsstöd för
bedömning av åtgärd (motionera växel eller kalla ut felavhjälpare)
– Spara pengar, färre utryckningar, effektivare felavhjälpningar
– Effektivare etableringar, felavhjälparen vet vad som väntar, när hen är

på plats
• Tidig identifiering av degradering, exempelvis kontinuerlig

uppföljning av korsning/tung -slitage. Möjlighet att mäta
nedbrytningshastighet.
– Kontinuerlig uppföljning av utförda arbeten, exempelvis påsvetsning.

• Valideringsstöd för ny växelteknologi. Exempelvis easy-switch, 60
E med den förbättringspotential som finns där.



STEG
• Nyttjande av tider i spår, fördelat på

intressent
• Prognostisering av behov av tider i spår med

mängd trafik i anläggningen
• Beslutsstöd för större/minder

underhållsåtgärder, inskränkningar/
utökningar av trafik

• Planeringsverktyg för samhälle, minskad risk
för tågförseningar, hastighetsnedsättningar,
kapacitetsbrister



Track logger – i entreprenaden

• Bättre beslutsunderlag innan
hastighetsnedsättning

• Åtgärder klara. Validera med mät-vagn.
• Upp-frysning – dag för dag.
• Bättre förståelse för hur anläggningen

funkar
• Få svar på hur blev det ?



Kostnad och nytta

• Vad är värdet av att det funkar, som det är
tänkt, och utlovat till trafikföretagen ?

• Skapar målbilder för uppdatering av
regelverken

• Realtid istället får årsvisa uppdateringar
• Information som är lättare att hantera



Tack för uppmärksamheten!

Namn


