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Vårt initiativ

UPPKOPPLADE
OCH

SAMVERKANDE
JÄRNVÄGAR OCH

MEDARBETARE

Nov 2013 -
www.uppsamt.se

demo till kaffet!
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Samarbete i ”förbättringsklubb”

Ett följa projekt

Fokus på:

- VO Trafikledning

- VO Underhåll

-SAMVERKAN
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ANPASSNING AV RVM FÖR DEMO AV RIM ...

RVM: Remote Vehicle Monitoring

2.1 Filtrering och funktioner för anläggningsövervakning.

2.1.1 Anpassning av RVM för kontaktledning ("Auto-drop”):
- felkod 3148 - huvudbrytare öppnas pga fel ...
- felkod 3149-3150 - för hög / saknas linjespänning ...
- felkod 3131-3132 - strömavtagare 1&2 - skadad

kolskena ...

2.1.2 Anpassning av RVM för balis-fel:
- felkod 8602, 8612 - ATC nödbroms, red., vet inte STH ...
- felkod 8620 - ATC traktionsblockering, kan bara rulla ...

2.1.3 Anpassning av RVM för spårhalka, mm.
- felkod 8332-8336 - ”slirar" ...
- felkod 4133 - is på kontaktledning ...

- TrainTracer, AddTrack, Nova, m fl.
”Fingrar i samma handskar”
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2.2 Intelligens och funktioner för "trafikal" anläggningsövervakning:

2.2.1 Visa alla fordons position (på karta med hjälp av GPS).

2.3 Intelligens ("frågeställning" till fordonsdatorer via RVM) och
funktioner för "trafikal" anläggningsövervakning.

2.3.1 Fråga om tågnummer.

2.3.2 Fråga om t ex STH (efter modifiering eller omprövning
av åtkomst till fordonsdator).

2.3.3 Fråga om t ex "Brutto- minus tara-vikt" (efter ev
modifiering för att räkna ut antal själar ombord). Indikera antal
att evakuera ute på banan, m m.

ANPASSNING AV RVM FÖR DEMO AV RIM ...

RIM: Remote vehicle-based Infrastructure Monitoring
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Positionering av konceptet ”RIM”

RIM: Remote vehicle-based Infrastructure Monitoring

Annan fjärr-övervakning
av infrastruktur

Låg kostnad /
anläggningsyta

Hög kostnad /
anläggningsyta

Detalj-info

Översiktligt

Område att exploatera - jfr
vanliga bilar som rapporterar

väglag - addera sensorer,
partners, mic, CCTV, etc, stegvis.

Ex:
Höghastighetskamera
http://www.jreast.co.jp/e/develo
pment/tech/pdf_22/Tec-22-11-
14eng.pdf

Konceptets
angreppssätt: Finn mest

värdefull information om
anläggningen (och

fordon och trafik), till
lägsta möjliga kostnad
(ca 600-1000 fordon)

XXX MSEK / st - ”Fingrar i samma handskar”
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Bra exempel
(Degerön)

Indikerade fel på en
växeltråd. Ett par

timmar senare hade TrV,
RVM och TKAB räddat

kontakt-ledningen.
Endast fåtal bussar fick

ersätta.

Demo överraskande framgång för:
- VO Trafikledning (”early warnings”)

- VO Underhåll, Distrikt & Järnvägssystem (”besiktning”)
-VO Underhåll, Tekn & Miljö (”system-learnings”)

- BRANSCH-SAMVERKAN
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Utdrag ur rapport, Uhte 15-095, Peter Larsson, Teknik & Miljö

Laddat larmindikeringar från UPPSAMT till Optram (systemet som hanterar
data från mät-vagnarna).

• Genom att fordonens övervakningssystem registrerar och loggar
larmindikeringar finns det en möjlighet att identifiera brister i samverkan
mellan fordon och Trafikverkets kraftförsörjningssystem

• Från analysen av larmindikeringar är det tydligt att alla brister inte upptäcks
i den periodiska mätningen, därför blir larmindikeringen ett viktigt
komplement

• Genom larmindikeringen fås en ökad kunskap hur fordon i trafik upplever
avvikelser i kontaktledningen

• Med tillgång till mer data från fler fordon och fler sträckor kommer det på
sikt att utveckla våra krav på kontaktledningen och leda till att fler fel
identifieras (bl a genom utveckling av automatisk analys av den periodiska
mätningen och kalibrering av gränsvärden, red).
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Exempel: Höjdförändring i Grängesberg
•Spåret går under en bryggeri-viadukt
•Kontaktledningen har ett stort nedhäng (efter bygge av bryggeri-viadukt)
•Alla indikeringar sker när tåget kommer från vänster till höger i bild
•Kontaktledningens höjd ändras snabbare än strömavtagaren hinner med (fartberoende)
•Resultatet blir att kontakten bryts och huvudbrytaren öppnas på grund av fel

> identifiera brister i samverkan
> utveckling av automatisk analys av den
periodiska mätningen och kalibrering av
gränsvärden

Fordon i trafik >
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1. Skapa en mottaglighet för nya arbetssätt och verktyg för ”koll på
anläggning” (och fordon):

– Redan nu laddas utvalda händelse-/fel-larm upp i mätvagns-data-systemet
Optram, för att identifiera brister i samverkan mellan fordon och Trafikverkets
kraftförsörjningssystem = VO UH är med!

– Nya driftledare ska som princip utbildas i konceptet och de (enkla) verktyg
som har tagits fram = VO TL är med!

2. Bidra till motivation hos fordonsägare och operatörer att samverka:
– Initiativet förankrat i "Ledningsmöte Trafikverket-BTO", "Nationellt drift-forum",

Samtrafiken, SJ, TKAB, m fl = Branschen är med!
3. Förslag om vägen framåt:

– Arbetsmöten i projektgruppen kompletterat med OptiKrea idé-workshop med
branschen. Sammanställs och tas vidare i ePilot, ”WSP”-workshops, etc.

Syfte och resultat - demo:

- ”Fördelen med fordon i trafik är att de är fordon i trafik”. (Bl a belastat spår).
P.Larsson, UHte
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Konceptet och demo visar att vi:
• kan använda tåg-operatörernas fordon som rullande mät-prober för

infrastrukturen
• ser möjligheter att nyttja data från fordonen
• kan bli mer proaktiva i vårt arbete med anläggningsövervakning
• kan snabbare förmedla trafikinformation till ombord-personal
• får ett större engagemang i branschen kring att bidra till en robustare

anläggning genom att dela data.

- Nyttan:
- Effektivare kunskap om status och återställande av anläggningen och

fordon, samt digital kommunikation inom järnvägen
- Effekterna (ref Riksrevisionens rapport, dnr 31-2012-1453):

- Förbättrat underhåll av infrastrukturen och av fordon, minskade
störningar

- Förbättrad förmåga att släppa på trafik
- Bidrar till regularitet, punktlighet och kundnytta i järnvägen



12

Infrastruktur, 17%, därav:
- Banöverbyggnad (& banunderbyggnad), 35%.

Därav: spår (70%) och växel (30%).
- Signalanläggningar, 24%. Därav: Signalställverk (50%)
- Elanläggningar, 20%. Därav: Kontaktledning (80%)

- Övrigt (38%),
- Från utland (8%),
- Banarbete (6%),
- Obehöriga i spår (3%)

Avgångstid, 15%:
Sent från depå / bangård, stört av annat tåg.

(temp, tryck, spänning)

Andel förseningstimmar
(exkl inställt) orsakade av
fel och händelse per
effektområde:

Fordon, 14%:
Korg, boggi, kraftförsörjning, traktion, hjälpsystem,
broms, interiör, styrning och kommunikation ...

Fokus på topp-tre för punktlighet och regularitet
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Nästa steg:
Proaktivt anläggningsunderhåll genom insamling av avvikelsedata från fordon

• Behov/Utmaning/Problembeskrivning:
– Samla in information från fordon som samlar in händelser från järnvägens

infrastruktur
– Vad är det rimligt att tro att vi kan fånga? Vad har vi störst nytta av?

Analysera och beskriva behoven/mönster.
• Nytta/Resultat/Vinst/Besparingar:

– Möjliggör proaktivt underhåll. Bättre underlag för planering. Upptäcka
störningar tidigt. Minimera antalet störningar. Bättre tillgänglighet och
punktlighet. Ökad säkerhet.

• Målgrupp:
– Trafikverket: Trafikledning och Underhåll och Planering, järnvägsoperatörer

(underhållsleverantörer på fordon + fordonsägare), underhållsentreprenörer.
• Intressenter i processen:

– Fordonstillverkare, Sensorutvecklare (forskning), Transportstyrelsen,
Branschorganisationerna,
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Nästa steg: Affärs- & IT-arkitektur

Way side
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TACK!


