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Så ser det ut i pressen 

Ulla Juntti 



Vadå utgångsläge? 
• Vet vi utgångsläget då kan vi börja ta ut 

kompassriktningen till dit vi vill gå 

Är- 
läge 

Bör-läge 

Samt hitta mått för att mäta 
hur långt vi har nått 
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Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

Ulla Juntti 



Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

• Infrastruktur 
 

 
 
 

• Trafik 

33 km enkelspår 
Ålder från 0 till 100 + 
6 driftplatser 
Få snäva kurvor och branta 
backar 
Malmtåg 30 ton, 50-60 km/h 
Stålpendel 25 ton, 100 km/h 
SJ nattrafik 
Botniatåg ca 140 km/h 
Godstrafik 22,5 ton 90-10 
km/h 
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Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

Kapacitet 
• 40-45 tåg/dag 
• 25-30 godståg, inklusive 

malmtåg 
• 10-12 passagerartåg 
• 3-6 tjänstetåg 
• 17 – 22 MBRT/år 
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Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

• Komplex organisation 
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Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

• Informationsutbyte mellan parterna: 
– Via trafikeringsavtal 
– Underhållskontrakt 
– Leverantörsavtal 
– Trafikledning- och driftledning 
– Formella möten 
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Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

 
 

Med avseende på tågförseningar 
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Tågförseningar totalt 

 Bl.a. vinterproblem 



Förseningstimmar per 
problemägare 



Men enligt RiR 2013_18 



Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

Med avseende på driftstörningar 
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Driftstörningar fordon 

Hjulskada 
Maskinfel 
Bromsfel 



Driftstörningar infrastruktur 

Spår 
Spårväxlar 
Plankorsningar 
omformarstation 



Så vad är utgångsläget för sträckan 
Boden – Luleå? 

Några hinder 
• 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. 
• svårt att föra in nya innovationer, krångligt och tar tid  
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Resultat utgångsläget potential för 
att uppnå effektmålen 

Effektmål Fordon Bana 

Färre störningar Fokus på att hitta lösningar 
för  maskinfel, hjul- och 
bromsfel 

Fokus på lösningar för 
spår,  spårväxlar, 
plankorsning och 
omformarstation 

Kortare driftstopp Trenda fordonen och ta ut 
dem vid underhållsgräns 
istället för larmgräns 

Minska klimatkänsligt, 
modularisera, lean 
thinking 

Förbättrad tillgänglighet Minska omloppstider pga 
av sena tåg, robusta 
fordon 

Robust infrastruktur 

Säkrare och effektivare 
underhåll 

Förbättrad informationslogistik 

Förbättrad kvalitet Gemensamma mål och incitament 

Ulla Juntti 
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