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Nulägesanalys 
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Umeå



Mål och Syfte
Målet är att beskriva utgångsläget i både hårda 
och mjuka parametrar (inklusive en 
problembeskrivning) för sträckan Uppsala-
Sundsvall-Umeå. 

Syfte är att göra det möjligt att följa upp effekter 
av genomförda delprojekt inom ePillot2.0 samt 
att leverera en väl definierad ”problembild” att 
hitta lösningar till förbättringsåtgärder för hela 
järnvägssystemet. 



Metod

• Identifiera viktiga parter -vad de anser är 
viktigt att förbättra.

• Datainsamling
– Hårda parametrar: 
– Mjuka parametrar

• Analys (sammanställning nyckeltal)och 
diskussion.

• Sammanställning av faktablad för 
uppföljning av nyckeltal.



Hårda parametrar

• Trafikering
• Teknisk beskrivning av systemet
• Tågförseningar
• Driftstörningsstatistik 
• Indikatorer för användning vid uppföljning 

av de åtgärder som genomförs i ePilot2.0 
olika delprojekt 

• Kostnader (?)



Mjuka parametrar
• Förväntningar?
• Hinder? 
• Möjligheter?
• Beredd på att delta aktivt? 
• Målbilden för projektet är i linje med vad man vill 

uppnå? 
• Synpunkter / idéer för

– Ökat informations- och datautbyte, 
– förbättringar av driftsäkerhet genom att bl.a. minska det 

avhjälpande underhållet, 
– minska kostnader, 
– ändra och förbättra underhållstrategi. 



UPPSALA-SUNDSVALL-UMEÅ
Sträckan



Uppsala – Sundsvall

Del av Ostkustbanan som är en hårt 
trafikerad järnväg som är elektrifierad och 
fjärrblockerad. Banan trafikeras av 
godståg, fjärrtåg, regionaltåg och 
pendeltåg. 

Flera nya mötesstationer är byggda och 
tagna i bruk de senaste året för att öka 
kapaciteten. 

Dubbelspår finns mellan Uppsala och 
Gävle



Sundsvall – Nyland

Del av Ådalsbanan
Banans längd: 18 mil, till 
Nyland -
Trafik: Person- och godstrafik. 
Dubbelspår: Nej
Elektrifierad: Ja



Botniabanan 
Invigning den 28 augusti 2010.
Botniabanan är en av de första 
banorna i Sverige som är utrustad 
med European Rail Traffic
Management System (ERTMS). 

Banans längd: 19 mil järnväg, 143 
broar, 25 km tunnel (16 stycken)
Klarar 250 km/tim
Kostnad: 16,8 miljarder kr
Trafik: Person- och godstrafik
Elektrifierad: Ja
Dubbelspår: Nej



Fortsatt arbete

• Insamling  och analys av ”hårda parametrar 
påbörjat.

• Dellevererans hårda parametrar 2017-06-15
• Intervjuer, analys och rapportsamman-

ställning genomförs av 2 sommararbetare
• Klart 2017-07-31 
• Projektledare Peter Söderholm
• Projektparter Omicold och LTU
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