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1. Sammanfattning
Planerna på att bygga nya järnvägssträckningar i Sverige mellan våra tre största städer
med åtkomst till mellanliggande större orter som Norrköping, Linköping, Jönköping,
Borås och Lund skapar en god marknad för de nya höghastighetstågen. Förväntningen är
att de nya banorna med deras sträckningar och tempo kommer att överföra stora
persontrafikvolymer från inrikesflyget och vägsidan, då höghastighetstågen kommer vara
ett mycket attraktivt alternativ.
Det nya höghastighetsnätet frigör dessutom kapacitet på det befintliga järnvägsnätet,
vilket ger utrymme för bättre regionaltrafik och fler godståg, vilket även leder till
utveckling och förbättring av det befintliga nätet.
Järnvägsnäten i och kring storstäderna är redan idag hårt belastade och det finns stor
efterfrågan på att framförallt öka den regionala tågtrafiken, vilket gör att särskilda
satsningar måste ske i dessa områden, oavsett höghastighetsbanor eller ej, för att kunna
säkerställa den ökade trafiken. De nya banornas trafik kommer att ledas på det
konventionella järnvägsnätet närmast storstäderna, vilket ställer stora krav på
infrastrukturen närmast dessa städer nyttjas effektivt.
Syftet med denna rapport är inte att vara ett styrande beslutsdokument. Det är istället
ett kunskapsdokument som ska ge Trafikverket en bra inblick om fordon för
höghastighetsbanor, deras underhåll och vilka systemutvecklingssteg som föreligger.
Syftet är också att beskriva vilka depådimensioner och funktioner som kan komma att
krävas, samt vilka geografiskt realiserbara platser dessa kan placeras på med för- och
nackdelar. Måttuppgifter och geografiska placeringar ska således inte övertolkas, utan
ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen.
Antalet fordon som kommer att krävas för att upprätthålla trafiken på de nya banorna år
2045 antas vara c:a 50 höghastighetståg samt lika många storregionala tåg, vilket innebär
en betydande volym nya fordon som järnvägens sidosystem måste klara av att hantera i
form av uppställning, service och underhåll. En betydande faktor kring att skapa hög
fordonstillgänglighet är att produktionsanpassa underhållsuppläggen så att de passar
omloppen. Genom mer tillstånds-baserat underhåll och kontinuerlig övervakning av
fordonen i trafik ges förutsättningar för en god planeringsförmåga i depåerna. Rätt
bemanning med rätt kompetens tillsammans med ändamålsenlig produktionsteknisk
utrustning i väl genomarbetade processer är avgörande för effektiva depåer. Parallellitet
och samordning mellan alla olika aktiviteterna inom depån ger värdeskapande flöden.
Då storstäderna är start- och slutpunkter i systemen krävs kapacitet för underhåll och
uppställning av dessa nya tåg i just dessa områden, vilket är en utmaning då det är trångt
och ont om lämplig ny mark för uppställnings- och depåverksamhet. Här är det viktigt att
säkerställa access till de få markområden som trots allt finns lediga, vilket kan ske genom
t.ex. marksäkringsavtal med berörda markägare. Risken är annars stor att intressanta
områden går förlorade till annan kommersiell verksamhet.
Dokumentet lämnar förslag på hur den kommande depåstrukturen kan utformas för att
klara både den befintliga och den kommande volymen i aktuella områden. Kritiska
riskområden är, förutom kommunala planmonopol och marktillgång, tidsaspekten då det
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erfarenhetsmässigt tar c:a 8-10 år från val av plats till färdig depå eller
verkstadsanläggning. Finns mark med detaljplan som tillåter uppbyggnad av
järnvägsverksamhet säkrad, kan det givetvis gå något snabbare, men det är ovanligt i
sammanhanget.
Den trafikala kapaciteten har ägnas särskild uppmärksamhet i rapporten inkl. en separat
bilaga från Sweco:s analysgrupp. Kortfattat ser vi den nya strukturen på följande sätt för
att klara de krav som föreligger:
För Stockholmsområdet:
Spetsvändningar vid plattform på Stockholms central, snabbvändnings- och
uppställningsplats i Tomteboda samt etablering av ny depå i Arlandaområdet, vilket
förutsätter trafikala uppgifter till och från Arlanda. Vi utgår från och antar att
Arlandaområdets betydelse som en transportnod kommer att öka, vilket olika
utredningar också pekar på, t.ex. rapporten ”Mer flyg och bostäder” som presenterades
i april 2016.
För Göteborgsområdet:
Spetsvändning vid plattform på Göteborgs central, snabbvändnings- och
uppställningsplats vid Göteborgs central (O-gruppen) samt etablering av ny depå norr om
Göteborgs central i dess omedelbara närhet för att minimera tomkörningar.
För Malmöområdet:
Spetsvändningar vid plattform på Malmö central och uppställningsplats med
servicefunktioner vid nuvarande personbangård för de fordon som kommer att ställas
upp i Malmö, såväl dag som natt.
Ny depåkapacitet kommer att byggas upp i Hässleholm, vilket gör att trycket på Malmö
personbangård minskar då tvätt, sanering och hjulsvarvning m.m. på Påga- och
Öresundståg styrs till Hässleholm. Den restkapacitet som då frigörs skulle kunna nyttjas
av HH/SR.
Trafiken kring dessa tre storstadsområden ökar även på det befintliga järnvägsnätet med
önskemål om mer trafik och fler fordon, vilket gör att sidosystemen oavsett
höghastighetsbanor eller inte, behöver utvecklas så att mer uppställnings- och
underhållskapacitet kan skapas. Detta är en stor utmaning som kräver en samordnad
överblick över alla delar av trafiken, inte bara isolerat för exempelvis höghastighetsnätets
behov.
Uppställningskapacitet utanför storstadsområdena kräver mindre anläggningar och det
finns generellt sett större marginaler på dessa platser, även om problembilden inte skall
förringas.
För trafik till och från Danmark behöver uppställningskapacitet säkras för de fordon som
står över natt i Köpenhamnsområdet. Detta kommer kräva förhandlingar med Danmark
för att tillgodose denna uppställningskapacitet.
Nästa generation fordon för de nya banorna kommer ställa betydligt större krav på
depåerna att leverera bättre kvalitet på underhållet. Dagens depåer räcker inte till

dimensionsmässigt då längderna på kommande fordon kommer att öka, vilket kräver
både längre och större byggnader och spårsystem än vad som kan erbjudas i nuvarande
depåstrukturer.
Det finns också stora risker med att blanda ihop de nya tågsystemen med den gamla
strukturen, då det lätt blir en anpassning till den nuvarande verksamheten.
Internationellt sett blandar man inte höghastighetståg med övriga järnvägsfordon, vilket
vi tydligt kunnat se i de länder vi studerat.
Indikativ kostnad för att skapa nödvändig och ändamålsenlig depåstruktur inkl.
snabbvändnings-platser och uppställningskapacitet för höghastighets- och
storregionaltåg är drygt fyra miljarder exkl. kapacitetsförstärkande åtgärder i
huvudsystemen för att nå till och från depå samt mark-anskaffningskostnader.
Investeringsviljan är dock generellt stor för denna typ av infrastrukturinvesteringar och
kapital finns att tillgå enligt de erfarenheter vi inhämtat under arbetets gång. Dessa
kostnader skall ses i relation till den stora investeringen av själva järnvägsinfrastrukturen
och de fordon som skall trafikera systemet. I det perspektivet utgör kostnaderna för
sidosystemet en mindre del av de totala investeringarna.
Viktigaste erfarenheterna att belysa är:
 Säkra mark i strategiska lägen
 Beakta tidsplanen så den stämmer överens med ibruktagandet av de nya banorna
 Blandning av dagens och morgondagens tåg i samma underhållsanläggningar leder till
sämre kvalitet och ökade kostnader
 Halvmesyrer i sidosystemen bör undvikas då detta fortplantar sig till huvudsystemet
 Investeringsviljan är generellt stor för denna typ av infrastruktur
Med rätt vilja, färdriktning och ambition kan sidosystemen följa och samverka med
kommande tidplaner för uppbyggnad av det nya höghastighetsnätet i Sverige. De långa
ledtiderna, framför allt gällande mark- och planfrågor, gör att beslut måste tas i god tid.
Att skjuta sidosystemen och beslut om dessa framför sig kommer att leda till problem vid
ibruktagandet av de nya banorna. Rekommendationen är därför att tidsmässigt integrera
sidosystemet med infrastrukturbyggnatio-nen av själva banorna så att förmågan att
leverera fordon till trafikuppgiften med rätt kvalitet och i rätt tid säkerställs.
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2. Syfte och mål
Syftet med detta dokument är att ge beställaren (Trafikverket, TRV) en inblick kring
fordon för höghastighetsbanor, deras underhåll och vilka systemutvecklingssteg som
föreligger. Syftet är också att beskriva vilka depådimensioner och funktioner som
kommer krävas för att kunna hantera de fordon som angetts som referens samt vilka
geografiskt realiserbara platser dessa kan placeras på med för- och nackdelar. Målet är
inte att detta skall vara ett styrande besluts-dokument, utan det skall istället betraktas
som ett underlag för den vidare planeringen av sido-systemet som måste ske parallellt
med projekteringen och byggnationen av huvudsystemet. Målet är att belysa de
nödvändiga behoven som föreligger på sidosystemen för att huvudsystemet skall
fungera. Måttuppgifter och geografiska placeringar ska således inte övertolkas, utan ska
utgöra ett kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen.

2.1 Trafikverkets uppdrag 2015/104624
TRV arbetar med ett program för nya höghastighetsjärnvägar Stockholm –
Göteborg/Malmö som bedrivs i nära samarbete med Sverigeförhandlingen. Det behöver
klaras ut ett antal frågor gällande sidofunktioner kopplat till nya höghastighetsjärnvägar,
men det saknas idag kunskap för hur dessa sidofunktioner ska fungera för nya
höghastighetsjärnvägar.
Under hösten 2015 togs det fram en förstudie för Mälardalen och Östergötland inkl.
metodik. Det genomfördes då intervjuer med berörda trafikoperatörer och andra
intressenter. Nästa steg blev ett större arbete som utgör ett kunskapsunderlag gällande
lokalisering och utformning av sidofunktioner för höghastighetsjärnvägar inom hela
nätet Stockholm – Göteborg/Malmö. Det är denna del som är aktuell som Foi och utgör
denna rapport.
I Sverige saknas erfarenhet av depåer för höghastighetsjärnvägar. Det är därför
nödvändigt att knyta till sig internationella erfarenheter. För att klara ett sådant uppdrag
behöver utföraren ta hjälp av internationell expertis med erfarenhet av depåer för
höghastighetsjärnvägar. Dessutom behöver det anlitas fackfolk som kan beräkna
kapacitetsbehov till och från depåer och uppställningsspår.

2.2 Samråd under arbetets gång
Möte 1 ”Depåer för höghastighetstågen, info om pågående studie”
2016-03-03 Göteborg, internmöte med Per Rosquist
Agenda: Allmän diskussion då studien vid detta tillfälle inte hade kommit så långt. Per
redogjorde för TRV arbete i väst och AFAB berättade om uppdraget
Möte 2 ”Depåer för höghastighetstågen, info om pågående studie”
2016-04-19 Stockholm. Internmöte Trafikverket
Agenda: Inledning TRV Lennart Lennefors. Presentation av preliminärt resultat av
depåstudie.
Frågor och diskussion.
Möte 3 ”Depåer för höghastighetstågen, info om pågående studie”
2016-04-28 Malmö, internmöte Trafikverket
Agenda: Preliminärt resultat av depåstudie. Diskussion med fokus på södra Sverige.

Utförande konferens 2016-05-16 Stockholm
Presentation och genomgång av studiens resultat för inbjudna i branschen.
Närvarande vid utförande konferens fanns också delar av de företag som medverkat i
arbetet.
Frågor och diskussion.
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3. Inledning och historik
Inledningsvis redovisas en kort reflektion över den historiska utvecklingen för att belysa
och beskriva att varje stor förändring inom järnvägen, såväl i utlandet som i Sverige, har
föranlett nya koncept och lösningar. Det nät av höghastighetsbanor som Sverige nu
planerar att bygga upp och successivt driftsätta kommer att vara bland det viktigaste
och mest omfattande som gjorts inom svensk järnväg sedan 1856, när de första delarna
av Västra och Södra stambanorna invigdes.
Vi kan konstatera att järnvägen allt sedan den introducerades på 1800-talet ständigt
utvecklats och där successivt högre hastigheter för resandetågen varit en viktig drivkraft.
Detta förstärktes i takt med att konkurrensen från bilen och senare även flyget ökade.
Sverige har ur ett europeiskt perspektiv inte kunnat mäta sig med t.ex. Frankrike och
Tyskland när det gäller hastighetsutveckling på järnväg, men har genom en rad andra
teknikområden inom järnvägsområdet ändå placerat Sveriges på kartan som en
betydande industrination.
SJ:s X2⁰⁰⁰, som officiellt körde sin första resa den 31 augusti 1990 på sträckan Stockholm
– Göteborg, har en relativt blygsam toppfart på 200 km/h, men som genom sin
innovativa korg-lutning ändå presterar god snitthastighet på de kurvrika svenska
stambanorna.
Redan på tidigt 1930-tal utvecklades de första snabbtågen med motorvagnar som
därefter blivit det som vi idag kännetecknar för snabbtågstrafik.
I Tyskland var det ett antal ingenjörer från järnvägsindustrin som avvek från det normala
mönstret och skapade, genom idéer, visioner, kraft, mod och beslutsamhet, världens
första reguljära snabbtågssystem med motorvagnar. Detta var möjligt tack vare den
tyska riksbanan som uppmuntrade denna typ av utveckling. Dessa ”Fliegende Züge”
(flygande tåg) startade sin kommersiella trafik den 15 maj 1933 mellan Berlin Lehrter
bahnhof och Hamburg Hbf, vilket är en sträcka på 286,8 kilometer. Tågen klarade detta
på bara två timmar och 17 minuter, vilket var sensationellt för denna tid. Snittfarten låg
på hela 125,6 km/h mellan dessa två tyska städer. Först 1997 överträffades denna
prestation när ICE-tågen sattes in på den aktuella sträckan.
Efterfrågan blev så stor att det behövdes veckor av framförhållning för att få biljetter till
de attraktiva tågen på 30-talet. Prototyptåget SVT 877 och serien SVT 137 var av helt ny
design som avvek i form och färg från de traditionella lokdragna tågen. Fordonskorgarna
utprovades i vindtunnlar i syfte att finna den bästa aerodynamiska formen. Fram till
krigsutbrottet 1939 utvecklades ett komplett system av snabba ”flygande tåg” mellan
de större städerna i Tyskland.
Redan i anslutning till leveransen av dessa nya motorvagnsfordon skapades anpassade
verkstäder och depåer för underhållet. Även om dessa depåer inte kan jämföras med
dagens krav med avseende på utformning och effektivitet, så var ändå idén att bygga
upp en helt ny verkstadsstruktur för dessa fordon som skulle trafikera huvudlinjerna.

Källa: Eisenbahn Stiftung J. Schmidt. Deutsche Reichsbahn Baureihe SVT 877 med leverans 1933. (sth 160 km/h)

Källa: Trafikverkets samlingsportal. Statens Järnvägar litt Xoa 5 leverans 1948. (sth 135 km/h)

SJ utsattes efter andra världskriget för ett allt större hot och konkurrens från biltrafiken
och senare även från flyget. De lokdragna snälltågen mellan Sveriges största städer
Stockholm och Göteborg tog 1948 hela sex timmar och 50 minuter på sig för att klara
sträckan. SJ insåg att något måste göras för att öka kapaciteten för den ökande trafiken
på huvudlinjerna – det gällde att behålla marknadsandelarna.
I samband med utbyggnad till dubbelspår på Södra och Västra stambanorna utfördes
kurv-rätningar och stora förbättringar på bankroppen med bl.a. makadamballast. Vidare
infördes kraftigare 50 kg/m räler, tätare slipersavstånd och fjädrande rälsbefästningar.
När motorvagnstågen litt Xoa 5 började trafikera Västra stambanan den 1 september
1948 tog resan ”bara” fyra timmar och 50 minuter vilket gav en snittfart på 94 km/h för
den 454 km långa sträckan samt en resetidsförkortning med två timmar jämfört med de
lokdragna snälltågen.
Motorvagnens lägre axeltryck om 13,5 ton jämfört med de samtida F-lokens 17,3 ton
medgav att Xoa 5 fick gå med 10 km/h högre hastighet än de lokdragna snälltågen. För
dessa nya svenska snabbtåg skapades anläggningar som motorvagnsverkstaden i
Göteborg och därtill anpassades Hagalunds vagnhallar för fordonen.
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Källa: Wikipedia. SJ X2⁰⁰⁰ Enklare än flyget, snabbare än tåget. Leverans 1990 (sth 200 km/h)

Nästa riktigt stora utvecklingssteg i Sverige, vad det gäller snabbare tåg, var när X2⁰⁰⁰
startade sin kommersiella trafik i september 1990. Då avverkades hela sträckan
Stockholm – Göteborg på strax under tre timmar vilket ger en snittfart på drygt 150
km/h. För dessa nya snabbtåg tillkom verkstäderna Olskroken (Göteborg) och
heltågsverkstaden i Hagalund (Stockholm), vilka än idag är de huvudsakliga
underhållsplatserna för dessa fordon. Även här togs beslut om att bygga nya verkstäder
anpassade för dessa fordon och nu står vi inför nästa stora utvecklingssteg i Sverige när
vi skall bygga upp ett nytt järnvägssystem för 320 km/h. Nya krav kommer ställas på
fordon, trafikupplägg, tillgänglighet, depåer och verkstäder.
Denna rapport har för avsikt att ge information, perspektiv, fakta och stöd om vilka krav
på operativ förmåga som föreligger och förväntas vad det gäller de kommande
sidosystemen. Historien visar dock tydligt att järnvägen hela tiden utvecklas och att varje
större utvecklings-skede krävt investeringar och nya koncept för att möta de
förväntningar och krav som slut-kunden ställer på trafiken i form av kvalitet, komfort,
rättidighet och ekonomi.
Exempel på internationell hastighetsutveckling på järnvägen mellan åren 1903 och 2010
Datum

Hastighet km/h

Beteckning

Typ av fordon

Land

1903-10-28

210,2

Trefas elektriskt provtåg

Motorvagn

Tyskland

1931-06-21

230,0

Zeppelinare

Motorvagn

Tyskland

1936-05-11

200,4

05 002

Ånglok

Tyskland

1938-07-03

201,2

Mallard

Ånglok

England

1955-03-29

331,0

BB 9004

Ellok

Frankrike

1981-02-26

381,0

TGV nr 16

Höghastighetståg

Frankrike

1988-05-01

406,9

ICE

Höghastighetståg

Tyskland

1990-05-18

515,3

TGV Atlantique

Höghastighetståg

Frankrike

2006-09-02

357,0

Taurus

Ellok

Österrike

2007-04-03

574,8

TGV V150

Höghastighetståg

Frankrike

2010-12-03

486,1

CRH 308A

Höghastighetståg

Kina
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4. Trafikupplägg på de nya stambanorna enligt TRV
(Källa: Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv
2015:274)
I samband med utredningen av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg –
Malmö har en särskild analys gjorts av kapaciteten närmast storstäderna. Rapporten
utgör ett av de underlag som TRV överlämnat till Sverigeförhandlingen.

Källa: Sverigeförhandlingen där linjesträckningarna framgår av kartbilden. De första sträckorna blir Järna – Linköping och
Mölnlycke – Bollebygd.

Närmast storstäderna kommer tågen att trafikera samma banor som övriga tåg. De nya
hög-hastighetsjärnvägarna kommer då att ansluta till befintliga järnvägar i Järna,
Almedal och Lund. Vid ett flertal tillfällen har det framförts att järnvägskapaciteten
Stockholm – Linköping, Göteborg – Borås och Malmö – Lund inte kommer att räcka till
för den planerade trafiken. TRV har därför studerat tänkbar trafikering och dess
konsekvenser på kapaciteten i tidsperspektiv 2030-50. Tyngdpunkten ligger på delarna
Göteborg (Almedal) – Borås och Malmö (Arlöv) – Lund, men även planerad trafik
Stockholm – Linköping berörs. Kapaciteten på de sista 5-10 km närmast Göteborg,
Malmö och Stockholm berörs inte i denna rapport. För detta krävs mer detaljerade
studier.

Det antas att höghastighetsjärnvägen trafikeras av höghastighetståg och storregionala
tåg med hastigheter på upp till 320 km/h. Det innebär att pendeltåg med täta uppehåll
inte trafikerar höghastighetsjärnvägarna. De tidigare framtagna samhällsekonomiska
beräkningarna bygger på prognos 2030. Även 2035 har det förutsatts att endast
utbyggnader enligt fastställda planer 2014-25 genomförs. För 2040 och 2050 har det
däremot antagits fler utbyggnader kring storstäderna, som medför ökad efterfrågan på
sträckorna Göteborg – Borås, Lund – Malmö, Ostlänken (Järna-Linköping) och sträckan
Järna – Stockholm. För åren 2035-50 har det också prövats alternativa trafikeringar.
Med Basprognos 2030 och tidigare framtagen prognos 2030 med två höghastighetståg
per timme blir kapaciteten tillräcklig med nya höghastighetsjärnvägar. Om det antas fler
tåg än i prognosen kan kapacitetsproblemen tillta, samtidigt som fler tåg medför ökade
nyttoeffekter. De samhällsekonomiska konsekvenserna blir då både positiva och
negativa.
På sträckan Göteborg – Borås förutsätts efterfrågan 2035 vara tre höghastighetståg per
timme och fyra till sex storregionala tåg per timme. Eftersom höghastighetståg antas ha
prioritet kan det 2035 då inrymmas fyra storregionala tåg per timme med antagen
utbyggnad, i annat fall krävs stora inskränkningar i trafiken. Sex storregionala tåg per
timme har därför antagits först 2040 och kräver då någon form av åtgärd, som
analyseras under våren 2016.
Västra Götalandsregionen har i en funktionsutredning för 2050 angivit att det 2050 krävs
åtta tåg per timme Göteborg – Landvetter, varav sex tåg fortsätter till Borås. Med den
trafikeringen bedöms kollektivtrafiken i stråket kunna ta hand om en tredjedel av
resorna. En stor del av denna trafik skulle då gå som pendeltåg med täta uppehåll. För
att klara denna trafik krävs fler spår på delen Göteborg – Landvetter. Frågan är om
pendeltåg
bör
hanteras
utanför
Sverige-förhandlingen,
eftersom
höghastighetsjärnvägen inte ska trafikeras med pendeltåg?
På sträckan Lund – Malmö är kapaciteten tillräcklig med prognos 2030. Med ökad
trafikering till 2035 kan det bli problem om regionaltåg eller godståg ökar under
maxtimmen jämfört med 2030. De nya godsprognoserna tyder på att efterfrågan på
Södra stambanan förväntas bli betydligt större efter 2030. Det kommer då att krävas en
komplettering från två till fyra spår på en c:a 500 m lång sträcka söder om Lunds central.
Genom denna utbyggnad bedöms kapaciteten på sträckan Lund – Malmö blir tillräcklig
fram till 2050. Fortsatta studier bör dock göras för att säkerställa att kapaciteten blir
tillräcklig närmast Malmö inklusive Citytunneln.
På sträckan Järna – Stockholm C bedöms trafiken uppgå till 13 tåg per timme 2030 (varav
sju tåg från Ostlänken) och 14 tåg per timme 2035. Tidigare studie från oktober 2015
visade att den maximala kapaciteten uppgick till 14 tåg per timme om trafiken ska vara
robust. Med en trafikering som är mer omfattande än prognosen för 2035 blir
kapaciteten otillräcklig. För att klara den ökade efterfrågan 2040 krävs därför en
utbyggnad på Grödingebanan Järna – Flemingsberg. Det är en omfattande investering,
som medför att det blir bra kapacitet på denna sträcka, men sträckan Stockholm C –
Flemingsberg kommer ändå att begränsa persontrafiken till 18 tåg per timme in mot
Stockholm C.
Om det görs utbyggnader till dubbelspår på Svealandsbanan bedöms övrig persontrafik
2040 öka till sju tåg per timme 2040 och åtta tåg 2050. I detta fall kommer det 2050
kvarstå en kapacitet på tio tåg per timme för höghastighetståg och storregionala tåg. För
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att köra fler än 18 tåg per timme krävs även fler spår på sträckan Stockholm C –
Flemingsberg.
Ett annat problem som kvarstår med denna täta trafik är kappkörning längs Ostlänken.
Med två stopp per timme i Vagnhärad, Skavsta och Nyköping och med föreslagen
utformning blir det fyra storregionala tåg per timme längs Ostlänken.
Om denna trafik blandas med sex höghastighetståg i timmen medför det förbigångar
som förlänger restider för storregionala tåg på ett oacceptabelt sätt. Problemen blir
ännu större år 2050 när det antas vara sju höghastighetståg per timme.
Alternativ trafikering där storregionala tåg endast trafikerar sträckorna Stockholm –
Skavsta, Göteborg – Borås och Malmö – Hässleholm som nedan benämns EJ SR visar att
kapaciteten klarar sig bättre på höghastighetsnätet. Även med EJ SR krävs dock
utbyggnader på sträckorna Södertälje – Flemingsberg och Lund – Malmö till år 2040 för
att klara all efterfrågad trafik. 2050 förutsätts ytterligare trafikökningar. Då krävs även
utbyggnader Stockholm – Flemingsberg för att klara efterfrågad trafik. På sträckan
Göteborg – Borås klaras kapaciteten om höghastighetståg och storregionala tåg delar på
uppehållen i Borås och Landvetter, samt om Mölnlycke och Bollebygd inte försörjs via
höghastighetsbanan. Längs Ostlänken klaras kapaciteten om Vagnhärad försörjs via
befintlig bana.
Tabellerna nedan visar antalet tåg under maxtimmen på delarna Göteborg – Borås,
Malmö – Lund, Ostlänken och Grödingebanan delen Södertälje – Flemingsberg. För åren
2030 och 2035 bygger antalet tåg på utbyggnader enligt plan. För 2040 har det antagits
utbyggnader på sträckorna Södertälje – Flemingsberg och Lund – Malmö. I
grundalternativet krävs någon form av ytterligare utbyggnad Göteborg – Borås för att
klara 2040, 2050 antas att utbyggnaden innefattar fyra spår på sträckan Göteborg –
Landvetter. Med EJ SR antas det krävas fler spår på sträckan Stockholm – Flemingsberg
för att klara efterfrågad trafik 2050.







HH =Höghastighetståg
SR = Storregionala tåg som kör på höghastighetsnätet.
Reg = Regionaltåg som inte trafikerar höghastighetsnätet.
Pendeltåg Landvetter = Tåg som efterfrågas av Västra Götalandsregionen, men
som kräver ytterligare två spår på delen Göteborg – Landvetter
SR Nyköping/Skavsta är tåg som antingen går via Nyköping eller Skavsta
EJ SR = Alternativt scenario där storregionala tåg endast trafikerar sträckorna
Stockholm – Skavsta, Göteborg – Borås och Malmö – Hässleholm utan stopp i
Mölnlycke, Bollebygd och Vagnhärad.

TRV:s trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv
daterad 2016-01-22 belyser således trafikeringen 2030, 2035, 2040 och 2050.
Depåetableringarna behöver i kapacitet beakta prognos 2040/50, även om stegen
upp till denna trafik sker etappvis.
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5. Fordon
TRV har pekat ut två referensfordon vilka i denna rapport är Siemens Velaro D samt
Stadler EC250. Dessa utgör grunden för beräkning av underhållskapacitet, prestation
och dimensione-ring.
OBS! Syftet med att beskriva relevanta fordon är enbart att ge en övergripande bild av
underhåll, volymer, kapacitet, depåutformning o.s.v. Det är viktigt att beakta att det i en
avreglerad marknad kommer att vara upp till det järnvägsföretag som kommer att
bedriva järnvägstrafiken att bestämma både fordonstyp och val av depålägen,
vändplatser o.s.v.
För TRV är det dock viktigt att få insyn i dessa frågor samt objektivt belysa olika etableringsalternativ för de kommande behoven av sidosystem.

Källa: Siemens. Velaro D STH 320 km/h (DB BR 407 Snabbtåg Intercity express)

Deutsche Bahns (DB) fjärde generation ICE-snabbtåg har sin grund och sitt ursprung från
ICE 3-tågen som bygger på Siemens flexibla Velaro-plattform. ICE 3 tillverkades av
Siemens i samarbete med Alstom och Bombardier. Serie 407 (Velaro D), som är en
renodlad Siemens-produkt, har förändrats på en rad områden i förhållande till ICE 3, inte
minst genom nykonstruktioner för att klara nya säkerhetskrav (TSI-riktlinjer).
Velaro-tågen har exporterats till Spanien, Ryssland, China och levereras även som nya
e320 Eurostar-tåg för trafik mellan London och Paris/Bryssel. Fordonen har
nyutvecklade boggier med ny typ av drivhjulpar och är utrustade med ett modernt
övervaknings- och diagnossystem. Fordonen är 40 cm högre än ICE 3 och aerodynamiken
har förbättrats även kring strömavtagarna, högspänningsutrustningen och
klimatanläggningarna. Korgarna är byggda av aluminium och fronterna har
kollisionszoner enligt senaste standard. Koppelluckorna är inte längre vertikalt

öppningsbara utan horisontalt, med ett bakomliggande automatkoppel med
teleskopfunktion.
Fordonskonfigurationen på Velaro-fordonen bygger på att merparten av apparater och
moduler samlas i underredet, medan det på tak finns högspänningsutrustning och
klimataggregat (HVAC).

Effekten i traktionsutrustningen klarar stigningar på hela 40 ‰, vilket också ställer krav
på effektiva bromssystem. Fordonen i DB-utförandet har totalt 460 sittplatser, varav 111
i 1 klass och 16 sittplatser i restaurangvagnen. Fordonen hade en rad problem initialt
med bl.a. bromsar, klimatanläggningar och vattenavrinning från restaurangdelen vilka
brister nu har arbetats bort.
Fordonsfakta
DB 407 Velaro D
Tillverkare

Siemens

Familj

Velaro D

Längd över koppel

200,72 m

Ändvagn

25,7 m

Mellanvagnar

24,2 m

Korgbredd

2 934 mm

Höjd korg

4 343 mm

Axelordning

Bo´Bo´+ 2´2´+ Bo´Bo´+ 2´2´+ 2´2´+
Bo´Bo´+ 2´2´+ Bo´Bo´

Antal drivhjulpar

16 st

Antal löphjulpar

16 st

Totalt antal hjulpar

32 st

Antal drivboggier

8 st

Antal löpboggier

4 st

Totalt antal boggier

12 st

Drivhjulsdiameter

920 mm

Löphjulsdiameter

920 mm
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Hjulbas boggier

2 500 mm

Tjänstevikt

454 ton

Max axeltryck

17 ton

Kapacitet

460 sittplatser

Sth

320 km/h

Effekt/traktionsmotor

500 kW

Antal traktionsmotorer

16 st

Total effekt

8 000 kW

Startdragkraft

300 kN

Strömsystem

15 kV/16,7 Hz

Strömsystem

25 kV/50Hz

Strömsystem

Finns även med DC 1,5/3kV

Pris

Drygt 300 MSEK per tågsätt

Källa: Stadler. EMU EC250 STH 250 km/h (SBB-CFF Regionaltåg)

Stadler EC250 är ett planerat, men ännu inte byggt fordon om c:a 200 meters längd
uppdelat på elva fordonsdelar. Vagnarna har Jacobsboggier förutom respektive
ändboggi. Stadler Rail har utvecklat fordonet baserat på komponenter från tidigare
tillverkade fordon. Från 2019 skall fordonen användas av nya NEAT-GotthardBasistunnel.
Fordonskonfigurationen på EC250-fordonen bygger på utplacering av apparater och
moduler i underredet och tak vilket ger låga insteg. (760 mm över räls över kant)
Fordonskorgarna är relativt korta och består av totalt elva delar, vilket kan jämföras med
åtta på Velaro D.

Den schweiziska federala järnvägen (SBB) har under projektnamnet "bene"
(upphandling av nya internationella tåg) upphandlat totalt 29 tågsätt för nord-sydlig
trafik år 2012. Fordonen skall inte vara utrustade med lutningsteknik, utan vara av
konventionellt utförande. Stadler bygger framgångsrikt regionaltåg, men har också
kunnat producera de modifierade regionaltågen för långväga trafik vilka levererats till
Österrike, Norge och Sverige (MTR Express). Den 9 Maj 2014 meddelades SBB att de valt
att lägga beställning på 29 st EC250 fordon. Dessutom finns det option för inköp av 92
ytterligare fordon.
Konkurrenter överklagade tilldelningen, vilket är anledningen till att SBB:s kontrakt med
Stadler till en början inte fick skrivas under.
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Fordonsfakta
EC250
Tillverkare

Stadler

Familj

Bl.a. Flirt

Längd över koppel

202 m

Ändvagn

-

Mellanvagnar

-

Korgbredd

2 900 mm

Höjd korg

4 255 mm

Axelordning

2'Bo'Bo'2'2'2'2'Bo'Bo'2'2'2’

Antal drivhjulpar

8 st

Antal löphjulpar

16 st

Totalt antal hjulpar

24 st

Antal drivboggier

4 st

Antal löpboggier

8 st

Totalt antal boggier

12 st

Drivhjulsdiameter

920 mm

Löphjulsdiameter

920 mm

Hjulbas boggier

2 750 mm (Drivboggie)
2 700 mm (Löpboggie)

Tjänstevikt

388,3 ton

Max axeltryck

-

Kapacitet

403 sittplatser

Sth

250 km/h

Effekt/traktionsmotor

750 kW

Antal traktionsmotorer

16 st

Total effekt

6 000 kW

Startdragkraft

300 kN

Strömsystem

15kV/16,7 Hz

Strömsystem

25kV/50Hz

Strömsystem

Finns även med DC 1,5/3kV

Pris

Mellan 200 och 250 MSEK per tågsätt
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5.1

Fordonsprestanda

TRV har utsetts Siemens Velaro D (HH) till referensfordon som höghastighetståg. Det
antas prestera c:a 450 000 km/år, vilket varit utgångsvärde vid prognosberäkningar kring
hur mycket underhållskapacitet som kommer att krävas. TRV har vidare utsetts Stadler
EC250 (SR) till referensfordon som regionalt snabbtåg. Det antas prestera c:a 350 000
km/år, vilket varit utgångsvärdet vid prognosberäkningar kring hur mycket
underhållskapacitet som kommer att krävas. Detta ger en total tågproduktion år 2045
om 40 miljoner kilometer per år för de antagna 100 fordonen.
Avvikelse från dessa antagna värden kan ske när väl järnvägsföretagen planerar sina
tidtabeller och omlopp. Taket är kring 500 000 km/år, vilket har prövats för vissa
moderna snabbtåg och som visat sig vara för högt per fordonsindivid med den nu kända
tekniken.
För att klara dessa höga värden krävs förutom en rätt utformad underhållsorganisation
även fordon med goda tekniska prestanda som dessutom är underhållsmässigt
fördelaktiga så att de tider som underhållsplanen anger kan hållas. Fordonens
driftprofiler, omlopp och tillgänglighet styr liksom operatörens förståelse av att
underhållet måste integreras i tidtabellerna.

5.2 Antal HH/SR – behov och prognoser
Utifrån dokument och förväntad trafikering som angetts i TRV:s förstudie bedömer vi att
antalet höghastighetståg är c:a 50 st år 2045, när trafiken är fullt utbyggd.
50 x 200,72 = 10 036 m fordon.
Stockholm HH

26 x 200,72

5 218 m

Göteborg HH

14 x 200,72

2 810 m

Malmö HH

6 x 200,72

1 204 m

Köpenhamn HH

4 x 200,72

802 m

Utifrån dokument och förväntad trafikering som angetts i TRV:s förstudie bedömer vi att
antalet snabba regionaltåg är c:a 50 st år 2045, när trafiken är fullt utbyggd. Här ser vi
en uppdelning av fordonen i relationerna Mälardalen/Stockholm – Linköping, Göteborg
– Borås – Jönköping och Malmö – Hässleholm.
50 x 202 = 10 100 m fordon.
Stockholm SR

20 x 202,00

4 040 m

Göteborg SR

10 x 202,00

2 020 m

Jönköping

7 x 202,00

1 414 m

Malmö SR

8 x 202,00

1 616 m

Linköping SR

3 x 202,00

606 m

Nyköping SR

2 x 202,00

404 m

Totalt c:a 20 136 m nya fordon kommer då att kräva spårkapacitet vid
uppställningsplatser, vändplatser och depåer.
Ovan uppgivet antal avser när sträckorna Stockholm – Göteborg samt Stockholm –
Malmö är färdigbyggda, även om införskaffningen kommer att ske i takt med att
banorna byggs. Med tanke på att de nya banorna byggs etappvis, kommer troligen de
snabba regionaltågen primärt vara första fordonen på de nya banorna. Här finns också
gränssnitt till kollektivtrafikmyndigheternas egna trafikala försörjningsplaner som kan
skapa större fordonsbehov än vad höghastighetsnätet i sig genererar.
Fordonens trafikering, omloppen och tillgänglighet styr behovet av antal fordon och
därför har uppgifter ner på fordonsnivå skapats så att det enkelt går att räkna om
behoven om antalet skulle minska eller öka, vilket framgår av avsnittet ”kapacitet och
prognos”.
Vid val av depåplats måste slutmålet beaktas d.v.s. depåerna skall kunna hantera de
volymer och antal fordon som blir resultatet efter färdigställande av de nya banorna. Till
detta behöver också depåerna klara fördubblingsprincipen för att klara framtida
expansion.

5.3

Underhållsplan för fordon (exempel)

De underhållsintervaller som använts i denna undersökning kommer från DBAG/RENFE
(Tyskland resp. Spanien) samt litteratur som beskriver underhållet av höghastighetståg.
När man konstruerar ett nytt järnvägsfordon, skapar fordonstillverkaren en
underhållsplan som beskriver hur underhållet skall utföras och vid vilka intervall. Dessa
intervall skall också följa de garantier som finns för nya fordon och som är uppsatta av
fordonstillverkaren och/eller dennes under-leverantörer. Under garantitiden skall dessa
intervall följas, men sedan garantiperioden väl löpt ut, är det fullt möjligt att optimera
underhållet och ge de olika åtgärderna nya intervall utifrån de drifterfarenheter man
samlat på sig genom kontinuerlig uppföljning och viktning mellan före-byggande och
avhjälpande underhåll.
Intervallen är oftast satta mot antalet körda kilometer, men vissa åtgärder har intervall
mot dagar eller drifttimmar samt säsong t.ex. sommar- och vinteråtgärder. Det intervall
som först faller ut styr när åtgärden skall utföras.
Nedan beskriven underhållsplan är helt anpassad för det s.k. Boxstop-underhållet eller
taktade flöden och de konsekvenstider som anges avser fordonens faktiska ståtid i
verkstad för åtgärd. Antalet tekniker varierar beroende på vilken underhållsåtgärd som
skall utföras och vilken tillkommande arbetsinsats som behövs för avhjälpande
underhåll och andra aktiviteter.
Normalt delas fordonsunderhållet in i trafiknära underhåll d.v.s. underhåll som sker
inom omloppen samt underhåll ur omlopp d.v.s. större underhållsåtgärder som
ombyggnader, större krockskador o.s.v.
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Den underhållsplan som denna rapport bygger på kan ses i nedanstående tabell.

Källa: AFAB TRAIN sammanställning av underhållsaktiviteter på höghastighetståg. (¹ Konsekvenstider från DBAG/RENFE.)
Bw avser Betriebswerkstatt, vilket motsvarar driftverkstad och Aw avser Ausbesserungswerke, vilket motsvarar
huvudverkstad.

Generellt ingår åtta till tio tekniker i varje team som grund, vilket sedan förstärks vid
större åtgärder. Till detta kommer även städ-, terminal-, lager- och förrådspersonal,
vilket närmare beskrivs i avsnittet underhållsupplägg nedan. Underhållsplanen och dess
potential beskrivs närmare i avsnittet framtida underhållskoncept.
Normalt delas fordonsunderhållet in i trafiknära underhåll, d.v.s. underhåll som sker
inom omloppen samt underhåll ur omlopp d.v.s. större underhållsåtgärder som
ombyggnader, reparation av större krockskador o.s.v.
Produktions- och fordonstekniker arbetar tillsammans med att skapa
produktionsanpassade underhållspaket som passar det aktuella omloppet och
underhållsplanen ovan.
Det är fullt möjligt att fördela dessa åtgärder ytterligare och skapa ett helt och hållet
drift-pausbaserat underhåll där respektive åtgärderna fördelas så att ett flexibelt
produktions-beredningsarbete kan optimera verkningsgraden i de omloppsluckor som
medges.

5.4

Underhållsupplägg – Boxstop/taktade flöden

Detta avsnitt inleds med att beskriva allmänna industriella och underhållsmässiga
förutsättningar för att en underhållsorganisation skall kunna skapa ett modernt och
högpresterande underhålls-upplägg.
Vilka incitament kan användas för att driva en underhållsverksamhet att ständigt
förbättras?

Resultat och aktivitet
Först måste vi skilja mellan resultat och aktiviteter. Resultatet är följden av aktiviteter,
därför bör incitament och mätetal tillämpas på olika nivåer i en organisation.
Resultatindikatorer används på ledningsnivå med fabrikschef, underhållschef och
produktionschef.
Aktivitetsindikatorer används på utförandenivå. En arbetsledare, planerare eller
yrkesperson kan ha svårt att motiveras av underhållskostnader som rapporteras en gång
per månad, dessutom är underhållskostnaden ett resultat av aktiviteter som redan
inträffat.
I stället bör man i frontlinjen mäta och uppmuntra de aktiviteter som påverkar kostnader
och framförallt produktionstillförlitlighet och genomloppstider. Hit hör bl.a. livslängder
och fel-frekvenser på vanliga komponenter, trender av vibrationsnivå, antal planerade i
schema, schemauppfyllelse, antal utförda problemlösningar etc.
Det här är incitament som leder till aktiviteter som kommer att påverka produktionstillförlitlighet, genomloppstider, olyckstillbud, energiförbrukning och totala kostnader.
Dessa aktiviteter kan också influeras av frontlinjens personal, därför är de meningsfulla
för de personer som i slutändan kan förbättra underhållsverksamheten och skapa
driftsäkerhet.

”Skruvtid”
Skruvtid är ett föråldrat begrepp som börjar dyka upp igen, speciellt i företag som
påbörjat ”Lean Manufacturing” eller resurssnål tillverkning. Man mäter hur stor del av
arbetstiden yrkes-personer är upptagna med verktyg. Principen kan kanske användas för
operatörer i en tillverk-ningsindustri med mycket manuellt arbete, men knappast i en
modern underhållsavdelning. För 70 år sedan var underhållsarbetet mer mekaniskt och
felsökning enklare och tog mindre tid. Idag har vi mycket mer komplicerad utrustning i
våra produktionsanläggningar speciellt automa-tionsutrustning. Det är därför naturligt
att felsöknings- och ”tänketider” tar allt större del av underhållstiden.
Eftersom begreppet ”skruvtid” inte tar hänsyn till ”tänketid” är det en av anledningarna
till att metodologin inte kan användas i en modern industri. Andra anledningar till varför
metoden är felaktig är att då utrustning producerar utan problem bör
underhållspersonal arbeta med förbättringar, precisionsplanering av arbete för nästa
stopp, dokumentation av metoder och reservdelar och naturligtvis med arbeten som
kan utföras under pågående produktion. Att uppmuntra högre ”skruvtid” leder till att
onödiga arbeten skapas och värdefull tänketid aldrig används. Under ett stopp skall
underhållspersonal ha hög ”skruvtid” och det uppnås genom att arbeten planeras och
schemaläggs innan de utförs. Alltså skall man mäta hur väl den processen utförs.
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Anställda kan aldrig bli mer effektiva än det system de arbetar i tillåter dem att bli. Det
är ledningens ansvar att skapa, dokumentera, kommunicera, införa och ständigt
förbättra dessa system.

Hur skapar man driftsäkerhet?
Driftsäkerhet är en egenskap som finns inom ett system. Ett system utformas för att
realisera olika operativa förmågor eller funktioner. En funktion är den verksamhet som
krävs för att realisera en eller flera förmågor. En funktion realiserar en förmåga genom
att kombinera egenskaper, varav driftsäkerhet är en.
Generellt sett består ett system av komponenter som samverkar för att skapa en eller
flera funktioner. Komponenterna eller objekten kan bestå av hårdvara, programvara
eller (kanske oftast) en kombination av dessa.
Huruvida systemets förmåga eller prestanda kommer att uppnås bestäms av de olika
systemkomponenternas prestanda i olika avseenden. Med andra ord räcker det inte att
tala om hur systemet fungerar (teknisk prestanda som realiserar olika funktioner) utan
det måste också säkerställas att systemet fungerar när det behövs. Hur väl ett system
fungerar bestäms av dess driftsäkerhet.
En klassisk definition av driftsäkerhet är:
Förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion under givna förhållanden
vid en given tidpunkt, under antagandet att erforderliga externa resurser
tillhandahålls.
I denna definition finns ett antal ordalydelser som behöver förtydligas för den skall vara
riktigt användbar:
 Förmåga
Med förmåga avses här en mer generell tolkning än den betydelse förmåga har i
system-beskrivningen
 Enhet
Ordet enhet kan i olika sammanhang ersätta av såväl system, objekt som funktion
 Krävd funktion
Med funktion avses här en mer generell tolkning än den för järnvägsunderhållet mer
specifika. Driftsäkerheten ställs i relation till en bestämd, krävd funktion. För att det
skall vara relevant att tala om driftsäkerhet måste alltså kraven på vilka funktioner
som förväntas av enheterna vara definierade.
 Givna förhållanden
På samma sätt som för de funktionella kraven, måste de förhållanden under vilka
enheten skall fungera, vara definierade. I olika definitioner i underhållsinstruktioner
och underhålls-planer skrivs det om givna betingelser, angivet tidsintervall, etc. En
förutsättning för drift-säkerhet är att först klarlägga de villkor (bl.a. avseende
driftprofil) som gäller.
 Erforderliga externa resurser tillhandahålls
Med detta menas att försörjningskedjan fungerar som planerat. Exempelvis kan en
sällan efterfrågad reservdel behöva rekvireras från ett bakre lager. Under tiden kan
inte funktionen upprättas och detta måste hänsyn tagas till i planeringen.

Driftsäkerhet är alltså en egenskap hos såväl det enskilda objektet (materiel- eller
programvaru- objektet) som hela systemet, i vilket även underhålls- och stödresurser
ingår.

Källa: World Wide Aircraft Carriers.

Källa: F1 Racing Guide

Två exempelområden där driftsäkerhet, underhållsmässighet och logistik har drivits
fram och utvecklats till perfektion är klargöring av stridsflygplan och s.k. ”pit stop” i
Formel 1-depåerna.
Anledningen till denna utveckling är för stridsflyget att operativ förmåga erhålls enbart
i luften där striden utkämpas och stillestånd på marken ej är värdeskapande. I Formel 1tävlingar handlar det om att vinna och det är små marginaler så tankning, däckbyte och
att ge service måste hanterar på sekundnivå.
I båda fallen har ett mycket genomtänkta logistiska mönster utvecklats där varje individ
har rätt utbildning, är rätt placerad i rätt tid samt har en support- och ledningsfunktion
omkring sig som hela tiden planerar, övervakar och utvecklar logistiken – ständiga
förbättringar! Det finns flera exempel på när de olika funktionerna till och med har olika
färger på sina kläder för att enkelt och visuellt kunna påvisa vem som gör vad och vilka
funktionsområden man ansvarar för.
Järnvägsdepåerna i Sverige är generellt långt efter omvärlden i sin utveckling. Jämför
med de mest framstående som t.ex. de tyska ICE-verkstäderna. I Sverige är ofta låg
investeringskostnad styrande, medan kostnaden för den dagliga produktionen över tid
underskattas vilket skapar oförmåga. Vid byggnation av depåer bör precis som vid
fordonstillverkningen LCC-perspektivet finnas med såväl för produktionstekniken, som
för själva produktionsanläggningen.
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Vad är syftet med depåerna?
 Att leverera rätt depåförmåga i rätt tid till trafikuppgiften!
 Att leverera hela och rena fordon med rätt kvalitet med högsta möjliga mervärde till
lägsta möjliga fasta och rörliga kostnad över tid!
 Att säkerställa kvalitet i alla led för användarna - slutkunden!
För att skapa underhållsupplägg som klarar de definierade konsekvenstiderna i
underhållet krävs att depåerna byggs inifrån och ut d.v.s. att börja med fordonet och
vad som skall utföras på detta. Sedan måste även ambitionsnivån definieras d.v.s. vilken
verkningsgrad skall verkstaden ha över tid. Öppen depå 7/24/365 med en verkningsgrad
på 85 % är en rimlig nivå som kan begäras av en modern produktionsanläggning. För att
nå detta mål måste produktions- och fordonsteknik samordnas redan i designfasen för
att ge byggprojekteringen rätt förutsättningar för att skapa driftsäkerhet och
fordonstillgänglighet.

Källa: AFAB TRAIN. Boxstop/taktade flöden.

Illustrationen ovan visar en produktionscell för fordonsunderhåll av ett
motorvagnsfordon där parallella arbeten säkerställs för att klara de konsekvenstider
som omloppsplanerna tillåter. Boxstop/taktade flöden medger att tekniker kan,
oberoende av varandra, arbeta på fordonets tak, korgar, fronter, invändigt och dess
underrede.
Normalläget är att fordonen står på spåret och att produktionstekniken kommer till
fordonet. Därav följer att det inte finns några lyftbockar utan istället mobila hjulsänkar
som dockar till uttag i pelargravar för åtkomst vid byte av t.ex. hjulpar. Byte av
takmonterad utrustning sker med en för varje produktionscell monterad telferbana som
löper längs hela spåret. Hela taksystemet i verkstaden hänger via stålkonstruktioner,
vilket gör att det inte finns några stödpelare ner mot produktionsytorna. Det blir då inga

hinder för t.ex. byten av moduler i underrede som kräver utrymme för truckkörning
o.s.v.
Dimensionerna skapar också förutsättningar för effektiva underhållsupplägg och ccmåtten mellan spåren i verkstaden ligger på c:a 13 meter, vilket ger c:a tio meter fritt
område mellan fordonens korgar i produktionshallen. Detta ger ett oberoende mellan
spåren och olika arbetsmoment stör inte varandra i anläggningen. Likaså är det minst tio
meter från port till front på fordon, vilket medger såväl en effektiv lagerlogistik med
transportkorridor som förutsättningar för rationellt arbete på fordonsfronterna.
Parallellt med underhållet samordnas även terminaltjänster d.v.s. fordonet städas,
furneras, vattentrycks och fekalietöms. Detta betyder att det är klart ut från verkstaden
och behöver inte växlas till någon annan anläggningsdel för att bli färdigställt till
trafikuppgiften.

5.5

Framtida underhållskoncept

5.5.1

Generellt om förutsättningarna

Det är naturligtvis svårt att kunna förutse detta för fordon som kommer att levereras
cirka 15 år framåt i tiden. Antagandena måste ske utgående från erfarenhet av befintliga
fordon och deras utvecklingsmöjligheter, kombinerat med de tekniska landvinningar
som nu kan förutses.
Denna rapport baseras på mångåriga erfarenheter från utvecklingsarbete med underhåll
av järnvägsfordon samt de potentialer vi nu ser. Det är dessutom kombinerat med
antaganden om den pågående teknikutvecklingen. Till detta kommer ytterligare
framtida utveckling vars resultat vi i dag inte kan ha någon uppfattning om.
Sammanfattningsvis är detta ett försök att sia in i framtiden och beskriva ett möjligt
underhålls-koncept för 2030-talets järnvägsfordon som gör att de får än bättre underhåll
och ökad till-gänglighet samt att behovet av reservfordon minimeras.

5.5.2

Tekniken utvecklas snabbt

Vi är mitt inne i en stark teknikutvecklingsfas med exempelvis:
 Nya material – skapar bland annat möjligheter till nya konstruktioner och minskade
underhållsbehov.

32

 Än mer avancerad givarteknik – skapar möjligheter att mäta tillståndet hos enskilda
komponenter.
 Nätverkssamhället och nya kommunikationsmöjligheter – ”Internet of Things”,
ständigt uppkopplade komponenter som berättar ”hur de mår”. Det skapar helt nya
möjligheter för övervakning och tillståndskontroll på distans.
 Avancerade system för beslutsstöd – för att skapa den för stunden bästa möjliga
kombinationen av underhåll.
 Nya möjligheter till realtidsstöd vid problemlösning och felsökning – informationen
tillhandahålls digitalt och anpassat till den aktuella situationen.
Detta är en utveckling där vi bara till viss del kan se vilka möjligheter som kommer att
finnas i framtiden. De fordon som levereras om cirka 15 år kommer att ha helt andra
möjligheter till kontinuerlig uppföljning av tillståndet hos system, delsystem och
enskilda komponenter i dem. Under dessa 15 år kan vi förutse att givartekniken kommer
utvecklas ytterligare. Komponenterna kommer också att vara uppkopplade via internet
– Internet of Things.
Vi kan därför anta att underhållet i betydligt högre grad blir tillståndsbaserat, vilket
innebär att fordonet skickar information till verkstadsorganisationen att en viss detalj
skall bytas eller på annat sätt åtgärdas inom ett visst antal dagar eller kilometer.
Utgående från detta och med hjälp av beslutsstödsystem, får verkstäderna planera in
bästa möjliga kombination av underhållsåtgärder vid de nästkommande
verkstadsbesöken.

5.5.3

Tillståndsbaserat underhåll

Vi kan förutse en utveckling där vi går från obligatoriska underhållsåtgärder som alltid
utförs efter ett visst antal kilometer eller dagar till att vi med hjälp av modern teknik
fortlöpande detekterar underhållsstatusen under trafik, samtidigt som underhållet
planeras utgående från detta. Detta kommer att innebära färre akuta reparationer. Vi
kommer i många fall också att kunna bli informerade strax innan en viss detalj går
sönder.
Vad gäller det förebyggande underhållet kommer vi att kunna ha fordonen i drift längre
innan de olika detaljerna och komponenterna behöver åtgärdas. Vi kommer även här
att bli informerade en tid innan utbytena eller justeringarna behöver ske. Vägen dit
kommer att kräva många kloka ingenjörsmässiga bedömningar och avväganden. Allt
detta kommer naturligtvis att påverka underhållsvolymen nedåt. Hur mycket är dock
svårt att uppskatta.

5.5.4

Beslutsstödsystem

Vi kan likaså anta att det även kommer att ske en bred utveckling av
beslutsstödsystemen. Dessa kommer att ge prognoser över vad som behöver utföras på
både lång och kort sikt, samt med de förutsättningar som gäller vid varje enskilt tillfälle.
Alltså klokast möjliga kombination för:






Nästkommande och följande underhållstillfällen
Vid vilken eller vilka verkstäder åtgärderna skall utföras
Prioritering av förebyggande underhållsåtgärder
Prioritering av skadeavhjälpande underhållsåtgärder
Var i verkstaden personal, reservdelar och verktyg skall finnas då fordonen rullar in

Utgående från detta maximeras tillgängligheten och minimeras underhållskostnaderna.
Järnvägstrafiken är understundom sårbar. Det kan mycket väl hända att det blir ett
avbrott i trafiken exempelvis på delar av sträckan mellan Jönköping och Stockholm så
att det blir bussutväxling av passagerarna på en delsträcka. Då raseras de tänkta
fordonsomloppen och följaktligen även underhållsplaneringen. Då gäller det att
beslutsstödsystemet är väl anpassat för omplanering av underhållet.

5.5.5

Basala behov även i framtiden

Det är viktigt att inte glömma att även på framtidens tåg kommer det att finnas behov
av att komma till verkstad för att kunna utföra basala åtgärder.
Exempelvis:
 Toaletterna kommer också att krångla på framtidens tåg
 Innerdörrarna kommer att krångla
 Fällbara bord kommer att gå sönder
 Slitdetaljer på strömavtagarna kommer att behöva bytas akut
 Bromsbelägg behöver bytas
 Tågsätten kommer också till och från att behöva saneras från rester av
djur/människa
Dessa händelser kommer att kräva olika grad av underhållsinsatser och i vissa fall även
att fordonen omgående styrs till verkstad.

5.6
5.6.1

Driftpausbaserat underhåll
Generellt

34

Med driftpausbaserat underhåll avses att samtliga underhållsåtgärder, så långt som
möjligt, skall utföras under fordonens naturliga driftpauser.
Med samtliga underhållsåtgärder avses:
 De åtgärder som gör att tågsätten behöver tagas in till verkstad för besiktning av de
viktigaste säkerhetskritiska systemen. Denna underhållsåtgärd benämns ofta Tillsyn.
 Övriga förebyggande åtgärder. Exempel på detta är enklare åtgärder i form av
kontroll av slitdelar (bromsbelägg, kontroll av slitskenorna på strömavtagarna
m.m.), oljebyten i växellådor och kompressorer och filterbyten. De omfattar också
regelbundna utbyten av komponenter, exempelvis stötdämpare och hjulpar.
 Skadeavhjälpande åtgärder.

5.6.2

Naturliga driftpauser

Nattetid:
 Antag att vart tredje tågsätt varje natt befinner sig på en ort med verkstadskapacitet
 Detta innebär att varje tågsätt i så fall i medeltal skulle kunna tas in i verkstad för
underhåll var tredje natt
 Detta ger cirka 120 tillfällen per år då varje tågsätt skulle vara möjligt att underhålla
Mitt på dagen:
 Det är sannolikt att det största fordonsutnyttjandet kommer att vara tidig morgon
och sen eftermiddag - tidig kväll
 Detta medför att några tågsätt inte kommer att användas i trafik under dagtid
 I de fall tågsätten då befinner sig på verkstadsorter är detta lämpliga tillfällen att
utföra underhållsåtgärder
Helger:
 Motsvarande resonemang som mitt på dagen

5.6.3
Driftpauser i samband med de tillfällen då
säkerhetskritiska system besiktigas

Enligt TRV:s förstudie ”Höghastighetsjärnvägar i Sverige, vändplatser,
uppställningsplatser och depåer”, daterad 2016-01-28, förväntas de svenska
höghastighetstågen i medeltal prestera 1 500 kilometer per dygn.
Ett rimligt antagande är att tågsätten behöver tagas in till verkstad för besiktning av de
viktigaste säkerhetskritiska systemen var 20 000:e kilometer.

Med ovanstående dagliga kilometerprestation motsvarar detta att fordonen planeras in
till verkstad ungefär var 14:e dag. Detta motsvarar cirka 27 löpverkskontroller per
tågsätt och år.
Vid 27 tillfällen per år måste då varje tågsätt styras till verkstad för underhåll. Då är det
också lämpligt att utföra annat underhåll.
Kommentar: En del av dessa tillsyner kommer att sammanfalla med ovanstående
beskrivna naturliga driftpauser.

5.6.4

Övriga driftpauser

Andra tillfällen att utföra underhåll är de tillfällen då fordonen ändå är ur trafik på grund
av skadeavhjälpande underhåll eller p.g.a. av ombyggnader.

5.6.5

Fördjupning

Mer om driftpausbaserat underhåll i fördjupningsavsnittet senare i denna rapport.

5.7

Allmänt om betydelsen av verkstädernas lokalisering

Höghastighetstågen kommer att stå för en betydande kapitalkostnad. Konsekvensen av
detta blir att underhållet så långt som möjligt måste utföras då fordonen inte behövs i
trafik, alltså i fordonens naturliga driftpauser. Dessa är nattetid, i viss mån på helger och
i någon mån dagtid mellan morgonens och eftermiddagens högtrafik.
Det är också där verkstäderna behöver finnas. Flera verkstäder skapar också ökad
redundans. Om exempelvis en verkstad för längre tid skulle slås ut genom brand eller
för kortare tid genom en urspåring som gör att verkstaden inte kan nås, måste det alltid
finnas minst en annan verkstad som akut kan utföra de viktigaste åtgärderna och
därigenom hålla fordonsflottan i trafik.

5.8
Fördjupning: Utvecklingen av underhållskoncept för
järnvägsfor-don i Sverige
5.8.1

Starka traditioner
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Det traditionella underhållskonceptet för järnvägsfordon har byggt på större
underhållsåtgärder, vanligen kallade översyner eller revisioner. När dessa
underhållsåtgärder skall utföras tas fordonen normalt ur trafik.
Översyner och revisioner är vanligen kilometer- eller kalenderdygnsbundna, ofta
beroende på traditionen i fordonsleverantörens hemland. I Sverige har
kilometerbundna åtgärder varit vanligast. Det traditionella underhållskonceptet finns
fortfarande kvar på vissa moderna tåg exempelvis tyska Siemens Velaro.

5.8.2

X 2000 var pionjären i Sverige

I begynnelsen – omkring år 1990
Det var ursprungligen tänkt att X 2000-tågen skulle ha det traditionella
underhållskonceptet med åtgärder vid vissa fasta intervall.

Så här var det tänkt:
Underhållsåtgärd
Tillsyn

Intervall
6 250 km
± 15 %

Översyn 1

25 000 km
± 15 %

Översyn 2

100 000 km
± 15 %

Översyn 3

300 000 km
± 15 %

Översyn 4

600 000 km
± 15 %

Revision 1

1 200 000 km
± 15 %

Revision 2

2 400 000 km
± 15 %

Detta underhållskoncept var i stort sett en kopia av det som tillämpades för de då
modernaste elloken (Rc-loken).
Tanken var alltså då att samtliga fordon i tågsätten skulle följas åt och ha samma
underhålls-status. När tågsättet var underhållsmoget för exempelvis översyn 3, skulle
det tas ur trafik och hela åtgärden utföras på samtliga fordon i tågsättet.
De första åren utförde man underhållet på detta sätt, men tämligen snart kom man
underfund med att detta gav orimliga konsekvenser för såväl trafiken som verkstäderna.
Dels behövde tågsätten tas ur trafik för underhåll, dels behövde all tillgänglig
underhållspersonal vid verk-staden engageras för att utföra underhållet på fordonen.

5.8.3

Splittra översynerna!

Efter en tid växte beslutet fram: splittra översynerna!
Alltså: intervallen gällde fortfarande, men åtgärderna utfördes inte samlat vid samma
åtgärds-tillfälle. Hjulen fick leva sitt liv, ytterdörrarna sitt och traktionsutrustningen sitt.
Det driftpausbaserade underhållet, ofta kallat ”Split-underhållet”, var fött!
Detta tämligen informella beslut visade sig senare vara betydligt större än först kunnat
förutses. De flesta nya fordon i Sverige och en hel del av de äldre har nu ett
underhållskoncept som bygger på att det förebyggande underhållet är nedsplittrat i
mindre bitar, som man så långt som möjligt kan utföra vid fordonens naturliga
driftpauser.
Mer om driftpausbaserat underhåll senare.

5.8.4

Antalet Split-åtgärder

För underhållstyrningen av X2-tågsätten finns drygt 600 olika aktiva underhållsåtgärder.
Var och en av dem kan vara spridda till alltifrån enstaka fordon eller komponenter till
samtliga fordon eller till samtliga komponenter av en viss typ. De drygt 600
underhållsåtgärderna genererar i sin tur totalt cirka 60 000 poster i registren när de är
spridda till fordon eller komponenter.
Totalt rapporteras i storleksordningen 100 000 stycken Split-åtgärder (poster) per år på
X2-flottan och dess ingående komponenter.
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5.8.5

Organisation av X2-underhållet

De båda verkstäderna i Olskroken (Göteborg) och Hagalund (Stockholm) delar på den
allra största delen av det löpande X2-underhållet. Vid behov stöttar också verkstaden i
Malmö.
Fordonsutnyttjandet är relativt högt och planeringen är därför en viktig del. Det gäller
också att kunna planera om när något händer, exempelvis om det skulle bli ett avbrott i
trafiken så att det blir bussutväxling av passagerarna en delsträcka. Då raseras de tänkta
fordonsomloppen och följaktligen även underhållsplaneringen, då gäller det att kunna
hantera en omplanering av underhållet.
Underhållsåtgärden ”tillsyn” har numera maxintervallet 14 300 kilometer. Det är denna
åtgärd som ”tvingar” in tågsätten i verkstad.
Omräknat till kalenderdygn blir detta ungefär en gång varannan vecka. I samband med
tillsynen utför man planerade underhållsåtgärder, med den interna yrkesjargongen
kallade ”Split-åtgärder”, samt skadeavhjälpande underhåll. Vidare försöker man styra in
tågsätten i verkstad ett par gånger mellan tillsynerna för att i första hand utföra
skadeavhjälpande underhåll.
De naturliga driftpauserna i samband med tillsynerna är inte tillräckliga för att kunna
hinna med hela underhållsbehovet. Därför finns också begreppet ”verkstadstågsätt”. Ett
till två tågsätt bryts ur trafiken måndag till torsdag för detta ändamål.
Vid samtliga verkstadsingångar gäller att planera och prioritera vilka underhållsåtgärder
som skall utföras. För de förebyggande underhållsåtgärderna gäller att beakta hur långt
man har kvar till det maximala kilometer- eller kalenderdygnsintervallet, likaså hur stor
betydelse åtgärderna har för trafik- och driftsäkerheten. För de skadeavhjälpande
åtgärderna gäller också att göra en klok prioritering av vad som bör göras. Åtgärder som
påverkar trafiksäkerheten och komforten prioriteras naturligtvis högst. I samtliga fall
gäller ju också att säkra att det finns erforderligt material, exempelvis i form av
kolslitskenor till strömavtagarna, hjulpar och stötdämpare.
Den gamla järnvägstraditionen var att revisioner utfördes vid särskilda huvudverkstäder.
Så har det aldrig blivit för X2-tågsätten. Här utförs revisionerna vid de trafiknära
verkstäderna. Det bakomliggande resonemanget var i princip följande: ”Varför skicka
tågsätten till en huvud-verkstad som inte har någon erfarenhet av dem? Dessa åtgärder
kan utföras på trafik-verkstäderna.” En underhållsåtgärd behöver ju naturligtvis inte
vara mer komplicerad bara för att den har ett längre underhållsintervall.
Revisionsintervallet är nominellt 1 200 000 kilometer.

5.9

Övriga fordon

Följande fordon har tidigare haft konventionellt underhållsupplägg, men är numera
ändrat till driftpausbaserat:
 Samtliga motorvagnstågsätt i X 10-X 14-parken

 Y 2-motorvagnarna som trafikerar Stångådals- och Tjustbanorna
 Merparten av de svenska personvagnarna
Följande fordon har redan från början fått driftpausbaserat underhållsupplägg:
 SL:s X 60 motorvagnstågsätt
 Samtliga motorvagnstågsätt i Regina-parken (X 50-X 54)
 Samtliga motorvagnstågsätt i Itino-parken (Y 31 och Y 32)

5.10

Fördjupning: Driftpausbaserat underhåll

5.10.1 Definition av vad som avses med driftpausbaserat
underhåll
Med driftpausbaserat underhåll avses underhåll där åtgärderna är uppdelade i mindre
tillika oberoende delar så att de till övervägande del kan utföras när fordonen inte
behöver användas för trafiktjänst. Fordonens naturliga driftpauser används alltså så
långt som mycket för att utföra merparten av underhållsåtgärderna.

5.10.2 Utgångspunkter för att skapa ett underhållsprogram för
driftpausbaserat underhåll

För nya fordon skapas det driftpausbaserade underhållsprogrammet lämpligen redan
när de befinner sig i konstruktionsstadiet. För befintliga fordon med konventionella
underhållskoncept är en enkel och fungerande metod att bryta ner det befintliga
underhållsprogrammet i mindre och av varandra oberoende delar.
Åtgärderna delas då upp (splittras) i oberoende delåtgärder så långt som möjligt.
Delåtgärdernas underhållsintervall kan senare lätt ändras efter genomförda
undersökningar och utredningar om möjligheter till underhållsoptimering.
Genom dessa oberoende förändringar av de olika delåtgärderna införs successivt ett
helt nytt och betydligt kostnadseffektivare underhållsprogram och varje
underhållsåtgärd har då sitt eget underhållsintervall. Ett unikt intervall för varje
delåtgärd är dessutom ingen nackdel då detta snabbare sprider ut arbetsuppgifterna
jämnare.

5.10.3 Driftpauser som bas för fördelning av
underhållsåtgärderna

Alla fordon har normalt driftpauser, alltså de tillfällen då de inte används i trafik,
exempelvis under nätter och helger. Då skall underhållet helst utföras.
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I andra hand utförs underhållet vid de tillfällen då fordonen ändå måste tas in i verkstad
för exempelvis kontroll av hjul, löpverk och broms. Denna åtgärd kallas i Sverige vanligen
för tillsyn (lok och motorvagnar) respektive säkerhetssyning (personvagnar).
Underhållsåtgärderna kan naturligtvis alternativt även utföras vid andra tillfällen,
exempelvis i samband med reparationer eller då fordonen ändå inte utnyttjas för
trafiktjänst.

5.10.4 Ökad tillgänglighet

Driftpausbaserat underhåll ökar tillgängligheten hos fordonen genom att de naturliga
drift-pauserna så långt som möjligt utnyttjas och underhållstillfällena anpassas till
driftpauserna. Detta innebär alltså bättre utnyttjande av investerat kapital.

5.10.5 Kapitalkostnader – erfarenheter från X 2000

Underhållsstyrningen vid SJ av X2 med Split-systemet har inneburet att behovet av
tågsätt avställda för underhåll minskat, hur mycket är svårt att exakt uppge.
Minskningen rörde sig under 1995 om i storleksordningen 1 – 2 av de 22 X2-tågsätten
samt vardera cirka 1 + 1 av de 6 + 8 X2-2-tågsätten, alltså sammanlagt tre till fyra av
totalt 36 tågsätt.

5.10.6 Öppnar möjligheter till sänkta underhållskostnader

Driftpausbaserat underhåll öppnar nya möjligheter att sänka underhållskostnaderna
genom att sätta individuella underhållskriterier (kilometergränser m.m.) för varje
underhållsåtgärd. Detta sker när intervallen anpassas efter de verkliga behoven.
Mer om detta i avsnittet om underhållsoptimering.

5.10.7 Arbetsbelastning i underhållsorganisationen

Driftpausbaserat underhåll medför också att verkstäderna i hög grad kan jämna ut
mellan skadeavhjälpande och förebyggande underhåll genom att ”byggstenarna” består
av mindre delar.
Om det exempelvis vid ett tillfälle är mycket reparationer på ett visst fordon så kan man
(inom de tillåtna gränserna) koncentrera sig på att enbart utföra det nödvändiga
förebyggande underhållet och använda resten av den tillgängliga tiden för reparationer.

5.10.8 Sammanfattning av vinsterna och möjligheterna med
driftpausbaserat underhåll
 Högre tillgänglighet. Möjligheten att utföra det förebyggande underhållet med
tågsätten "i trafik" ökar väsentligt. Vad gäller underhållet av X2 (X 2000) vid SJ så har
hittills allt förebyggande översynsunderhåll kunnat utföras med tågsätten "i trafik".
 Öppnar möjligheter till lägre kostnader för förebyggande underhåll. Pengar att
spara genom att "kunna köra grejorna längre". Individuella underhållskriterier för de
olika del-systemen ger möjligheter till stora underhållskostnadsbesparingar.
 Jämnare arbetsbelastning. Kapade arbetstoppar för verkstäderna. Jämnare
belastning på verkstadsresurserna medför mindre omkostnader för väntetid.
 Öppnar möjligheter att lättare påverka innehållet för enstaka åtgärder. Lätt att
snabbt, och på ett kontrollerat sätt, få ut förändringar av underhållsinstruktionerna
i produktionen och även att snabbt kunna beordra ändringsarbeten eller genomföra
inventeringar över statusläget hos fordonen.
 Öppnar möjligheter till maxvärdestänk.
 Förenklar vid införandet av tillståndsbaserat underhåll.

5.11
5.11.1

Fördjupning: Maxvärdestänk
Toleransvidder

I det traditionella underhållskonceptet är toleransvidderna för underhållsåtgärderna
vanligen uttryckta i relativa (procent) och inte i absoluta tal (kilometer eller dagar).
Procentsatserna är också ofta oberoende av intervallet.
Samma tabell som i tidigare avsnitt, men nu kompletterad med ytterligare kolumner:
Underhållsåtgärd

Tillsyn

Befintligt intervall

Befintlig tillåten
toleransvidd

Maxvärde

6 250 km ± 15 %

1 875 km

7 188 km

Översyn 1

25 000 km ± 15 %

7 500 km

28 750 km

Översyn 2

100 000 km ± 15 %

30 000 km

115 000 km

Översyn 3

300 000 km ± 15 %

90 000 km

345 000 km

Översyn 4

600 000 km ± 15 %

180 000 km

690 000 km

Revision 1

1 200 000 km ± 15 %

360 000 km

1 380 000 km

Revision 2

2 400 000 km ± 15 %

720 000 km

2 760 000 km
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För åtgärder med intervallet 600 000 km är alltså åtgärden tillåten att utföra från
510 000 till 690 000 presterade kilometer. Toleransvidden blir alltså 180 000 kilometer.
Se nedanstående figur.

5.11.2

Befintlig toleransvidd

När åtgärden har utförts börjar man räkna kilometerprestationer inför nästa planerade
åtgärd. Vid detta tillfälle är prestationen 0 kilometer. Allteftersom man kör tåget stiger
prestationen.
Med ovanstående förutsättningar gäller att åtgärden inte skall utföras upp till
prestationen 510 000 kilometer. (Visas som grön i nedanstående figur.)
Mellan 510 000 och 690 000 kilometer är åtgärden tillåten att utföra. (Visas som gul i
nedan-stående figur.)
Eftersom normvärdet (intervallets grundvärde) är 600 000 km är det troligt att åtgärden
vanligtvis utförs normalfördelat med medelvärdet vid denna prestation.
Prestation sedan föregående åtgärd
0 km

510 kkm

690kkm

X
De kommande höghastighetstågen antas ha en daglig prestation på 1 500 kilometer.
Ovanstående 180 000 kilometer skulle då motsvara 120 dagars trafik.

5.11.3

Toleransvidd med maxvärdestänk

För de allra flesta underhållsåtgärder är detta en onödigt stor toleransvidd. 30 000
kilometer eller 20 dagar torde vara tillräckligt för att hinna med att utföra åtgärden innan
maxvärdet överskrids.
Prestation sedan föregående åtgärd

0 km

660kkm 690kkm

X
Antag att vi föreskriver att åtgärden tidigast får utföras vid 660 000 kilometer samt att
denna underhållsåtgärd även då utförs i mitten av toleransvidden. I detta fall blir det
alltså vid 675 000 presterade kilometer.

Då har vi genom denna förändring ändrat det tänkta kilometertalet då man utför
åtgärden mellan 600 000 kilometer och 675 000 kilometer. Det utgör en ökning med
cirka 12 %, helt inom det tillåtna maxintervallet.
Denna ökning innebär ett minskat underhållsbehov, alltså lägre underhållskostnader
och ett minskat behov att utföra underhållsåtgärder. Detta ökar också tillgängligheten
för fordonen.
Motsvarande förändringar införs för samtliga underhållsåtgärder.

5.12

Fördjupning: Underhållsoptimering

5.12.1 Skapa flexibilitet utgående från ett konventionellt
underhållskoncept

Ett konventionellt underhållskoncept kan ju som vi tidigare har sett ha följande
utseende:
Underhållsåtgärd
Tillsyn

Intervall
6 250 km
± 15 %

Översyn 1

25 000 km
± 15 %

Översyn 2

100 000 km
± 15 %

Översyn 3

300 000 km
± 15 %

Översyn 4

600 000 km
± 15 %

Revision 1

1 200 000 km
± 15 %

Revision 2

2 400 000 km
± 15 %
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En mycket stor brist med detta underhållskoncept är att det inte ger möjlighet att
hantera mellanliggande intervall.
Ett räkneexempel: En förebyggande underhållsåtgärd som, med bibehållen kvalitet på
såväl trafiksäkerhet och driftsäkerhet, egentligen skulle behöva utföras var 60 000
kilometer, måste med dagens system göras i samband med översyn 1, d.v.s. efter 25 000
kilometer. Detta blir 16 respektive 40 gånger per en miljon kilometer, alltså mer än
dubbelt så många åtgärder mot vad den tekniska förslitningen kräver.
Om priset för åtgärden är 5 000 kronor så blir totalkostnaderna per en miljon kilometer
80 000 respektive 200 000 kronor, en skillnad för just denna enstaka åtgärd på 120 000
kronor.
Motsvarande resonemang gäller för de allra flesta underhållsåtgärder. Ett
konventionellt underhållskoncept ger alltså betydande avrundningsförluster.

5.12.2

Nya fordon och deras förutsättningar

5.12.3

Generellt

Det är önskvärt att man i högre grad redan i konstruktionsstadiet beaktar
förutsättningarna för ett kostnadseffektivt underhåll. Det är viktigt är att man i detta
skede utgår från och behåller det reella underhållsbehovet för de olika detaljerna.

5.12.4

Exempel innerdörrar: Behåll ursprungsintervallet

Om exempelvis konstruktörerna av innerdörrarna har kommit fram till att de behöver
kontrolleras eller på annat sätt underhållas efter maximalt 100 000 öppningar; behåll då
detta intervall och utnyttja antalet dörröppningar som grund för underhållsstyrningen.
Det är inte ovanligt att man räknar om antalet gånger man öppnar dörrarna till ett
motsvarande kilometertal. Vid dessa omräkningar från antal till kilometer är det stor risk
att man ”för säkerhets skull” på ett konservativt sätt räknar om underhållsintervallen till
ett i realiteten lägre värde.
I detta fall förutsätts naturligtvis att man säkrar så att informationen om antalet
dörröppningar överförs till underhållsstyrsystemet.

5.12.5

Exempel innerdörrar: Mät tillståndet

Det är naturligtvis bättre om man kan utnyttja det aktuella tillståndet som grund för
under-hållstyrningen, exempelvis att strömförbrukningen eller öppnings- och/eller
stängningstiden ökar som följd av att detaljerna i dörrarna slits. När ett visst värde är på

väg att uppnås så skall detta ligga till grund för att behovet av åtgärd ”flaggas upp” i
underhållsstyrsystemet.

5.12.6

Återföring av erfarenheterna

Återföringen av analyser och resultat bör ske enligt följande cykel:
 Erfarenheter och underhållskostnadsutfall tas tillvara och sammanställs
 Dessa utvärderas genom analyser
 Resultaten av analyserna blir förslag till lämpliga underhållsåtgärder och -intervall
 Dessa förändrade underhållsåtgärder läggs in i underhållsstyrsystemen
 Erfarenheter och underhållskostnadsutfallet utvärderas på nytt
 Och så vidare...
Det går alltid att göra ytterligare förbättringar, även i gamla och välbeprövade
underhålls-program.

5.12.7

Tillåt olika enheter

Ett modernt system för underhållsstyrning och beslutsstöd förutsätts kunna samtidigt
hantera flera olika enheter, exempelvis:
 Kilometer
 Kalenderdygn
 Drifttimmar
 Antal åtgärder
Det är alltså därför av vikt att i underhållstyrningen utnyttja de kriterier som ger bäst
tillgäng-lighet och lägst underhållskostnader.

5.12.8

Potentialer

Två helt oberoende uppskattningar som har gjorts av besparingsmöjligheterna genom
dessa har visat att potentialen kan förväntas ligga i storleksordningen omkring 20–30 %
av kostnaderna för det förebyggande underhållet! Detta naturligtvis då med bibehållen
kvalitet på såväl trafik- och driftsäkerhet.
Någon exakt uppskattning går naturligtvis inte att göra eftersom denna
besparingspotential helt är beroende av det underhållskoncept och de förutsättningar
man utgår ifrån. Exemplen visar dock vikten av att man redan från början anpassar
underhållsåtgärderna utgående från dessa förutsättningar.
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5.13
5.13.1

Exempel på möjligheter: Siemens Velaro
Traditionellt underhållskoncept på ett modernt tåg

Det traditionella underhållskonceptet finns fortfarande kvar på vissa moderna tåg,
exempelvis tyska Siemens Velaro. Här visas en sammanfattning av detta.
Rubrik

Löpverkskontroll

Uppföljningskontroll

Intervall,
km

Innehåll

8 000 Diagnoskontroll datasystem fordon och fordonsdata, löpverkskontrol
säkerhetssyn, taksyn inkl. 15kV, kontroll av fuktgel i transformator,
instegsdörrar, WC + fekalietömning och vattentryckning,
livsmedelshantering i Bistro samt reparation av mindre skador och
städning av fordon.

24 000 Diagnoskontroll datasystem fordon och fordonsdata, löpverkskontrol
säkerhetssyn, kontroll av LZB, bromskontroll, fastbromsningsskydd,
taksyn inkl. 15kV, kontroll av fuktgel i transformator, instegsdörrar,
WC + fekalietömning och vattentryckning, livsmedelshantering i Bistro
samt reparation av mindre skador och städning av fordon.

Inspektion 1

144 000 Diagnoskontroll datasystem fordon och fordonsdata, löpverkskontrol
säkerhetssyn, kontroll av LZB, stor bromskontroll,
fastbromsningsskydd, taksyn inkl. 15kV, prov av klimatsystem,
kontroll av fuktgel i transformator, kontroll av kylsystem traktion,
kontroll, av fordonsbatterier, instegsdörrar, inredning och stolar, PISsystem, WC + fekalietömning och vattentryckning,
livsmedelshantering i Bistro samt reparation av mindre skador och
städning av fordon.

Inspektion 2

288 000 Diagnoskontroll datasystem fordon och fordonsdata, löpverkskontrol
kontroll av lager och axlar, OFP-kontroll av hjulpar, kontroll av
automatkoppel, säkerhetssyn, kontroll av LZB, stor bromskontroll,
fastbromsningsskydd, taksyn inkl. 15kV, prov av klimatsystem,
kontroll av traktionsmotorer, kontroll av fuktgel i transformator,
kontroll av kylsystem traktion, kontroll av fordonsbatterier,
instegsdörrar, inredning och stolar, PIS-system, WC + fekalietömning
och vattentryckning, livsmedelshantering i Bistro samt reparation av
mindre skador och städning av fordon.

Inspektion 3

576 000 Diagnoskontroll datasystem fordon och fordonsdata, löpverkskontrol
kontroll av lager och axlar, OFP-kontroll av hjulpar, kontroll av

automatkoppel, säkerhetssyn, kontroll av LZB, stor bromskontroll,
kontroll av kompressor, fastbromsningsskydd, taksyn inkl. 15kV, prov
av klimatsystem, kontroll av traktionsmotorer, kontroll av fuktgel i
transformator, kontroll av kylsystem transformator och traktion,
kontroll, av fordonsbatterier, instegsdörrar, inredning och stolar,
åtgärder inredning och resenärsutrymmen, PIS-system, WC +
fekalietömning och vattentryckning, livsmedelshantering i Bistro samt
reparation av mindre skador och städning av fordon.
Hjulbyte löp

700 000 Byte av löphjulpar

Hjulbyte driv

700 000 Byte av drivhjulpar

Revision 1

1 200 000 Kontroll av samtliga komponenter och apparater. Komponentbyten
vid planerad styrning och vid behov.

Revision 2

2 400 000 Byte av alla boggier inkl. hjulpar, komponentbyten vid planerad
styrning och vid behov.

5.13.2

Kommentarer till intervallen

Åtgärden löpverkskontroll har intervallet 8 000 kilometer. Intervallen för åtgärderna
uppfölj-ningskontroll, inspektion 1, inspektion 2 och inspektion 3 är baserade på
multiplar av dessa 8 000 kilometer.

De enda tillåtna underhållsintervallen är alltså 8 000, 24 000, 144 000, 288 000 och
576 000 kilo-meter. Mellanliggande intervall är alltså inte tillåtna, inte heller intervall
baserade på kalender-dygn.
Konsekvensen av detta är:

En åtgärd som egentligen skulle ha haft
nedanstående underhållsintervall

Måste utföras med följande underhållsintervall

8 000 – 23 999 kilometer

8 000 kilometer

24 000 – 43 999 kilometer

24 000 kilometer

144 000 – 287 999 kilometer

144 000 kilometer

288 000 – 575 999 kilometer

288 000 kilometer

576 000 – 1 200 999 kilometer

576 000 kilometer
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Två gånger per år

144 000 kilometer

(Med 1 500 kilometer per dag blir årsprestationen cirka
550 000 kilometer. För att man skall vara säker på att
åtgärden utförs två gånger per år måste den utföras
med intervallet 144 000 kilometer.)
En gång per år

288 000 kilometer
(Med motsvarande resonemang som ovan.)

Som synes blir avrundningsförlusterna omfattande.

5.13.3

Möjligheter till förändringar – ett tankeexempel

Urvalet av underhållsåtgärder är de som ingår i inspektion 3 i ovanstående tabell.
Intervallen är kortaste intervall, alltså första gången åtgärden förekommer. De är
hämtade från den först kommande av åtgärderna löpverkskontroll, uppföljningskontroll,
inspektion 1, inspektion 2 och inspektion 3.
Delåtgärd

Nuvarande
intervall

Optimerade intervall

Kilometer, dagar, antal och/eller tillstånd

Diagnoskontroll datasystem fordon och
fordonsdata

8 000 km Bör lämpligen kunna göras under drift.

Löpverkskontroll

8 000 km Bör för ett framtida fordon kunna
förlängas, åtminstone till X2-tågsättens
maxvärde 14 300 km, gärna även till
20 000 km. Detta torde vara ett rimligt
värde för att modernt tåg.

Kontroll av lager och axlar
OFP hjulpar

288 000 km Första kontrollen vid 288 000 km, andra
kontrollen vid 576 000 km och utbyte vid
288 000 km 700 000 km i samband med hjulbyte löprespektive hjulbyte driv. Endast 124 000
km mellan de båda sista åtgärderna.
Åtgärdens egentliga intervall torde med
ovanstående resonemang ligga i
intervallet 288 000 – 575 999 kilometer.
Det bör alltså kunna optimeras.

Nuvarande
intervall

Delåtgärd

Kontroll av automatkoppel

Optimerade intervall
Kilometer, dagar, antal och/eller tillstånd

288 000 km Bör baseras på antalet tillkopplingar.
8 000 km Bör kunna förlängas, åtminstone till X2tågsättens maxvärde 14 300 km.

Säkerhetssyn

Bromskontroll

24 000 km Optimering torde vara möjlig att utföra.
Se ovanstående resonemang om
144 000 km avrundningsförluster.

Stor bromskontroll

288 000 km

Kontroll av kompressor

576 000 km Första kontrollen vid 576 000 km, andra
kontrollen vid 1 152 000 km och ny
kontroll vid 1 200 000 km i samband med
revision 1. Endast 48 000 km mellan de
båda sista åtgärderna. Bör kunna
optimeras.

Fastbromsningsskydd

288 000 km Optimering torde vara möjlig att utföra.
Se ovanstående resonemang om
avrundningsförluster.

Kontroll av LZB

8 000 km Bör kunna förlängas, åtminstone till X2tågsättens maxvärde 14 300 km.

Taksyn inkl. 15kV

144 000 km Det kanske vore lämpligare med en
kontroll inför sommaren och en annan
inför vintern.

Prov av klimatsystem

Detta motsvarar i medeltal en åtgärd var
275 000 kilometer.
Kontroll av traktionsmotorer

288 000 km Första kontrollen vid 288 000 km, andra
kontrollen vid 576 000 km och utbyte vid
700 000 km i samband med hjulbyte löprespektive hjulbyte driv. Endast 124 000
km mellan de båda sista åtgärderna. Bör
kunna optimeras.

Kontroll av fuktgel i transformator
Kontroll av kylsystem traktion

24 000 km Optimering torde vara möjlig att utföra.
Se ovanstående resonemang om
144 000 km avrundningsförluster.

Kontroll av kylsystem transformator

576 000 km

50

Delåtgärd

Nuvarande
intervall

Optimerade intervall

Kilometer, dagar, antal och/eller tillstånd

Kontroll av fordonsbatterier

144 000 km Kalenderdygn, eller en kombination med
kalenderdygn, kan vara klokare.

Instegsdörrar

144 000 km Optimering torde vara möjlig att utföra.
Se ovanstående resonemang om
144 000 km avrundningsförluster.

Inredning och stolar
Åtgärder inredning och
resenärsutrymmen

576 000 km

PIS-system

144 000 km

WC + fekalietömning och
vattentryckning

8 000 km Torde behöva utföras oftare.

Livsmedelshantering i Bistro

8 000 km Torde behöva utföras oftare.

Reparation av mindre skador

8 000 km Utförs vid behov och inte
kilometerbundet.

Städning av fordon

8 000 km Torde behöva utföras oftare.

5.13.4

Revision 1 och 2

Många av de ingående delåtgärderna bör kunna utföras i samband med olika
driftpauser, alltså inte påverka tillgängligheten. Motsvarande tankegång kan alltså
utföras även här.

5.14

Underhållsutveckling från statiska till rörliga intervall

Utvecklingen går redan idag allt mer mot att kombinera underhållsplanens olika intervall
med tillståndsbaserat underhåll, CBO (Condition Based Maintenance).
Tillståndsbaserat underhåll är en metodik att införskaffa information om enskilda
maskiners och systems hälsotillstånd för att identifiera korrekt underhållsåtgärd vid
optimal tidpunkt innan fel uppkommer. Tillståndsbaserat underhåll kräver därmed
metoder att införskaffa sådan maskin-hälsorelaterad information. I allmänhet innebär
det olika typer av mätteknik, till exempel avläs-ning av felindikeringssystem,

fordonsdatasystem,
termografering o.s.v.

hjulmätningsanläggningar,

givare,

vibrations-mätning,

Målsättningen med tillståndsbaserat underhåll är att minska antalet fel i delsystem och
är ofta resultatet av analys av funktionssäkerhetsinriktat underhåll (Reliability Centered
Maintenance, RCM).

5.15
Integration mellan maskin/fordon och
depåplanering/styrning

Källa: AFATB TRAIN schema över diagnos- och tillståndsöverföring mellan fordon/infrastruktur och planering/styrning.

Beskrivning och förklaring till ovanstående schema för diagnos- och tillståndsöverföring
mellan fordon/infrastruktur och planering/styrning.







Pantografdetektor, mätpunkter på fasta platser i kontaktledningssystemet som
mäter upptryck samt fotograferar strömavtagare och dess kolslitskena. Larm
sänds automatisk vidare och data lagras.
Indikeringar fordon, här kan t.ex. dörrcykler öppna/stäng och energiåtgång vid
stäng-ning/öppning av elektriskt manövrerad dörr mätas. Vid för hög
strömåtgång sker larm och data lagras.
Externa larm fordon, kan t.ex. utgöra frysskyddsgivare i vatten- och
avloppssystem med larm- och positionsangivelse.
FIS/IDU ERTMS (Felindikeringssystem/Intelligent display unit/European Rail
Traffic Management System) Fordonet fjärrövervakas automatiskt och
information
överförs
via
mobiltelefonnätet
från
fordonens
felindikeringssystem och det som visas på IDU för förare. Där kan händelser
som inträffar skicka information om vad som hänt, när det har hänt, fordonets
geografiska position och hastighet m.m.
Denna övervakning omfattar de viktigaste fordonssystemen vilket underlättar
för verkstäderna att bättre planera rätt åtgärd, rätt kompetens och rätt
material innan fordonen kommer in till verkstäderna. För fordonsägaren
innebär detta ökad driftsäkerhet och kortare tid för fordonen i verkstäderna
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och inte minst värdefull statistik om felintensitet per delsystem eller
indikationer om återkommande problem i exempelvis infrastrukturen.
Identifiering fordonsindivid sker lämpligen med RFID (Radio Frequency
Identificiation) där fordonsindivider loggas och startar olika aktiviteter vilket
kan vara position av hjul-par vid passage av detektorer efter linjen, start av rätt
tvättprogram i multifunktionshall eller starta hjulmätningsanläggning så rätt
fordon och rätt hjulpar loggas i datasystem.
Slag i hjuldetektorer är fasta mätplatser i huvudsystemet som larmar och loggar
vid upptäckt av slag i hjul över satta toleranser.
Varmgångsdetektorer är fasta mätplatser i huvudsystemet som larmar och
loggar vid låg- och höglarm enligt fastställda parametrar.
Hjulmätning, avser anläggning i sidosystem där hjulparen mäts automatiskt vid
passage samt både lagrar mätdata och larmar samt ger beslutstöd för
kommande åtgärder. Se nedanstående exempel från Hegenscheidt, Argus II.

Alla dessa mätdata bearbetas i datasystem och presenteras för produktionsplanerare
och for-donsledning. Datasystemen sorterar och filterar bort ovidkommandes
information innan det presenteras för den operativa ledningen. All data lagras dock för
att möjliggöra olika typer av statistiska utvärderingar, analyser och uppföljningar.
Datasystemen ger beslutstöd i vad som behöver utföras och när det behöver ske samt
vilka ev. reservdelar, verktyg, mätutrustningar som behövs samt vilken
kompetensbehörighet som krävs av personalen som skall utföra underhållsåtgärden.
Fordonstillverkarna har olika system för att överföra diagnos från fordon till
verkstadsplanering och fordonsledning. Siemens system kallas COBRA (Central OnBoard Railway Assistant) och sänder över diagnosdata till underhållsorganisationen via
radiolänk.
Sammantaget handlar hela denna utveckling om att dels kunna utföra en åtgärd innan
fel uppkommit, dels förbereda underhållsåtgärderna så effektivt som möjligt redan
innan fordonen kommer in till verkstäderna. Att kontinuerligt övervaka fordonen med
hjälp av olika mätsystem och givare minskar risken för överraskningar och oplanerade
händelser i ledning och styrning av underhållsorganisationen.

Exempel på produktionsplanerarens datatillgång vid arbete i den operativa
ledningscentralen.

AKTUELL STATUS

PRODUKTIONSPLANERING

FORDONSDATA

Dag- och kilometervärden

Fordonsdatasystem med historik

Mogna underhållsåtgärder

Komponentdata med historik HVK

Eftersläpande underhållsåtgärder

Utförda underhållsåtgärder FU/FUK

Inrapporterade kända skador AU/AUK

Avrapporterade kända skador AU/AUK

Fordonsdiagnos CBM
Infrastruktur

Pågående prov på fordon

Hjulparsvärden efter diagnos från
tex. Argus II

Påverkande information om fordon

Beordrade arbeten som garanti,
tilläggsarbete osv.

Garantiärenden
Generell garanti/systemgaranti

PRODUKTION

Källa: AFAB TRAIN.

Den centrala och viktigaste funktionen i underhållsorganisationen är den operativa
lednings-centralen som sköter produktionsplaneringen. För detta finns en rad
hjälpsystem med aktuell status och olika fordonsdata.
Produktionsplaneringen får in aktuella data som bl.a. består av:




Dag- och kilometerräknare baserat utifrån de omlopp fordonen går inom. Dessa
värden styr sedan utfallet av underhållsåtgärderna.
De mogna underhållsåtgärdena som skall och bör utföras med påförd prognos
till nästa underhållsåtgärd.
Uppföljning av eftersläpande underhåll vilket kan vara både förebyggande
underhåll som avhjälpande underhåll som av olika anledningar inte blivit utfört
i rätt tid.
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Inrapporterade kända skador på fordonen vilket avser det som bl.a.
ombordpersonalen meddelar till systemen.
Översänd fordonsdiagnos CBM och infrastruktur data med ev. larm som kan
påverka underhållsplaneringen och behovet av åtgärder.
Hjulmätningsanläggning t.ex. typ Argus II där aktuella hjulvärden överförs och
visualiseras. Här finns prognoser, larm och beslutstöd kring val av åtgärder.
Beordrade arbeten som garanti- och tilläggsarbeten avser underhålls- och
arbetsinsatser som nödvändigtvis inte framgår av underhållsplan eller kända
skador, utan kan vara olika typer av garantiåtaganden, nollställningar och
tilläggsarbeten som t.ex. installationer m.m.

Till sitt stöd har produktionsplaneraren vid den operativa ledningscentralen olika
fordonsdata att tillgå.
 Fordonsdata med historik där alla väsentliga data om fordonet finns samlat.
 Komponetdata med historik där alla fordonsmonterade och lagerförda
högvärdes-komponenter finns samlade med aktuell status och historik.
 Data kring utförda underhållsåtgärder avseende förebyggande underhåll på
fordons- och komponentnivå. Här kan spårbarhet sökas på när, vad och vem som
utfört åtgärden.
 Data kring avrapporterade kända skador avseende avhjälpande underhåll på
fordons- och komponentnivå. Här kan spårbarhet sökas på när, vad som gjorts
och vem som utfört åtgärden. Funktioner om repetitiva fel larmas om samma
skada hanterats inom vissa kriterier inom en viss tidperiod och detta för att
uppmärksamma verkstadsplaneringen om att samma fel återkommer.
 Pågående prov på fordon, avser information till underhållsorgansationen om
påverkande faktorer vid underhållsplaneringen. Kan vara olika typer av prov och
tester vilka alltid har spårbarhet till ansvarig funktion.
 Påverkande information om fordonen som t.ex. att fordonet vid angivet datum
skall gå ur omlopp för t.ex. ombyggnad, vilket kan påverka beslut om
underhållsåtgärder.
 Data om garantiärenden med start och slutpunkter av garanti, vilket handlar om
vem som skall utföra vad samt hur detta skall beredas i fordonsstatistiken med
fastställd LCC. Här finns två garantiområden; dels den allmänna i regel tvååriga,
dels systemgarantier på olika delsystem som kan vara betydligt längre än de
generella. Det är viktigt att ha kontroll över garantiärenden och när dessa
upphör, inte minst ur ett optimerings-hänseende då det efter garantiperiodens
slut ofta finns goda möjligheter att genomföra underhållsoptimeringar.

Beskrivning av hjulmätningssystem typ Argus II från Hegenscheidt som automatisk
mäter en rad olika parametrar vid passage över anläggningen.

Mät
noggrannhet

Mät
noggrannhet

Modul

Uppgift

Visat resultat

Basenhet

Övervakar
mätmodulen,
styrning av mätning,
överföring av
mätdata till
databank.

Axelantal vid
mätning, status
och axelantal för
varje modul,
systemsta-tus,
yttertemperatur, protokoll.

N/A

N/A

Modul 1

Fordonsindikering

RFID-tags

N/A

N/A

Modul 2

Rundhetsmätning

Avvikelser på
fläns-höjden och
rundhet

Ra: ± 0,075mm

Ra: ± 0,15mm

Pfh: ± 0,1mm

Pfh: ± 0,2mm

Modul 3

Optisk mätning av
diameter höger och
vänster sida

Hjuldiameter
och differenser
med avvikelser

dM: ± 0,75mm

dM: ± 1,5mm

Modul 4

Optisk mätning av
hjulprofil

Bana, flänshöjd,
flänstjocklek,
Qr- mått, A-mått

Sd: ± 0,1mm

Sd: ± 0,2mm

Sh: ± 0,125mm

Sh: ± 0,25mm

Qr: ± 0,2mm

Qr: ± 0,4mm

SR: ± 0,2mm

SR: ± 0,4mm

AR: ± 0,2mm

AR: ± 0,4mm

Kontrollnivå

Kontrollnivå

95 %

95 %

Modul 5

Ultraljudsdetektor
för att upptäcka
hjulskador,
hjulplattor m.m.

Klass 0: inte
utvärderbara
Klass 1: skada
Klass 2: UA
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Källa: Hegenscheidt. Argus II- systemets uppbyggnad.

Illustrationen i ovanstående bild visar systemuppbyggnaden av Argus II där de olika
modulerna som beskriv i tabellen ovan kan ses utplacerade.
Systemet mäter automatiskt i hastighetsspannet 3-15 km/h ±10%. Överkörning av
mätanlägg-ningen kan ske med max 30km/h utan att anläggningen tar skada. Genom att
kontinuerligt mäta hjulparen skapas statistik och beslutsunderlag inför planering av
hjulsvarvning eller hjulparsby-ten. Syftet är att minimera akuta byten till fördel för
planerade byten innan toleranser över-skrids.

Källa: Hegenscheidt. Argus II-systemet och dess systemnätverk.

Systemet sammankopplas i systemnätverk mellan mätanläggning, databank/server så
den kan nås av produktionsplanering i den operativa ledningscentralen, fordonstekniker
och personal i svarvanläggningen. Det en ser – ser alla i depåstrukturen samtidigt genom
att datainformationen länkas till berörda funktioner.

5.16

Kapacitet och prognos

I denna rapport har externa fordonstekniker med lång erfarenhet av fordonsteknik och
produk-tionsoptimering arbetat igenom underhållsplanen för de aktuella fordonen över
en tioårscykel för att få fram snittider per fordon och år avseende konsekvenstid1 d.v.s.
den tid fordonet är otillgängligt för annat än tekniskt underhåll. Denna tid är inte
densamma som underhållstiden som är större än konsekvenstiden. Exempel: Ett fordon
står i verkstaden två timmar och det är åtta personer som arbetar på fordonet vid denna
driftpaus, vilket ger 16 timmar underhåll som klaras på konsekvenstiden två timmar.
Följande tider baseras på den underhållsplan som redovisas i denna rapport samt den
antagna kilometerprestationen som varje fordon genererar varje år. Genom att beräkna
dessa styrande värden kan också behovet av antal verkstadsspår beräknas, vilket
redovisas i separat avsnitt i denna rapport.
Velaro D antas prestera 450 000 km/år vilket om 50 fordon införskaffas ger en total
årsprestation om 22 500 000 km/år för fordonsparken.
Konsekvenstiden snitt/år per fordonsindivid är 330 timmar vilket för 50 fordonssätt ger
en årlig total konsekvenstid om 16 500 timmar/år för FU + AU.
EC250 antas prestera 350 000 km/år vilket om 50 fordons införskaffas ger en total
årsprestation om 17 500 000 km/år för fordonsparken.
Konsekvenstiden snitt/år per fordonsindivid är 196 timmar vilket för 50 fordonssätt ger
en årlig total konsekvenstid om 9 800 timmar/år för FU + AU.
Totalt ger detta en sammanlagd konsekvenstid för dessa 100 fordon om 26 300
timmar/år.
Denna tid måste underhållsorganisationen och verkstäder klara av att hantera genom
sin operativa förmåga.
För svarvning av hjul för 100 fordon enligt tilldelade referensfordon är bedömningen att
varje hjulpar i snitt behöver svarvas 1,5 gånger/år, vilket ger 2 800 x 1,5 = 4 200
hjulpar/år. Tandemsvarven klarar en boggie vid varje svarvtillfälle vilket ger 2 100
tillfällen/år. Beräknad beläggningstid i svarven är ca 14 timmar per dygn 7/24/365 dvs.
5 250 timmar/år*. Rent kapa-citetsmässigt skulle en (1) tandemsvarvmaskin klara det
årliga behovet, men av strategiska skäl och inte minst ur redundanssynpunkt och
geografiska orsaker är det lämpligt att etablera två anläggningar. Restkapaciteten kan
då ställas till förfogande för andra järnvägsföretag och operatörer.

1

Konsekvenstiden är de tider vi bl.a. har erhållit från DBAG för underhåll av aktuellt fordon.
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* Velaro 32 x 50 = 1 600 hjulpar + Stadler 24 x 50 = 1 200 hjulpar ger totalt 2 800 hjulpar. Varje hjulpar behöver i snitt 1,5
svarvningar per år vilket ger 2 800 x 1,5 = 4 200 hjulpar för svarvning per år. Två hjulpar svarvas vid samma tillfälle i
tandemsvarven så det blir i praktiken 4 200/2 = 2 100 svarvtillfällen. Varje svarvoperation tar med förberedelser +
svarvoperation + efterarbete + klargöring c:a 2,5 timmar, vilket ger en årlig beläggning i svarven om 2 1000 x 2,5 = 5 250
timmar, vilket fördelat per dygn ger 5250/365 ≈ 14 timmars beläggning i en svarvanläggning per dygn.

Multifunktionshallen med de aktiviteter som skall ske i dessa hallar behöver kunna
hantera 10 892 timmar/år + 3 200 timmar under vintermånaderna då även avisning sker.
Detta ger en total beläggning om 14 092 timmar/år för multifunktionshallarna.
Städhallen som skall utföra storstädningsåtgärder behöver klara att utföra 3 650
åtgärder, vilket i tid ger 29 200 timmar/år.
Övriga terminaltjänster som lättstädning, furnering2, vattentryckning och
fekalietömning kräver slutligen 41 366 timmar/år. Dessa åtgärder är utspridda i
systemet vilket gör att dessa timmar inte enbart koncentreras till depåerna, utan kan
också ske vid vändningar och uppställningar i strukturen. Detta redovisas närmare i
nedan avsnitt som beskriver anläggningsbehoven.
Detta ger en total årlig tid för 100 fordon av typ Velaro D och EC250 avseende
underhåll, svarvning och övriga depåtjänster/aktiviteter om c:a 115 833 timmar/år.
Kapacitets- och prognossammanställning i tabell
100 fordon
Aktivitet

Intervall

Tid
Antal

Tid

UH Velaro

16 500

UH Stadler

9 800

Hjulsvarvning

2,5

2100

5 250

CET3

3 dagar

0,2

12 167

2 433

Vattentryckning4

3 dagar

0,2

12 167

2 433

1 dag

0,5

36 500

18 250

10 dagar

8,0

3 650

29 200

Daglig städning
Storstädning

2

Snabbvändning i huvudsystemet med t.ex. furnering vid plattform ingår i beräkningarna
avseende kapacitet. Optimeringsmålet för en vändning på perrong bör vara mellan 20-30
minuter för att säkerställa avstigning, furnering, personalbyte, riktningsändring av fordon samt
påstigning av nya resenärer. Viss marginal vid förseningar kan hanteras om vändtiden är
anpassad. Beroende på hur plattformar och serviceutbud skapas så kan denna tid optimeras.

3

CET kan utvecklas till ett helautomatiskt tömningssystem som i tid kan tömma ett helt tågsätt på
c:a fyra minuter.
4
Vattentryckning kan utvecklas till ett helautomatiskt system som i tid kan fylla ett helt tågsätt på
c:a fyra minuter.

Korgtvätt

7 dagar

1,0

5 214

5 214

Klottersanering

30 dagar

4,0

1 217

4 867

Olyckssanering

180 dagar

4,0

203

811

Furnering (HH)

0,5 dagar

0,5

36 500

18 250

3 dagar

0,8

4 000

3 200

Avisning (120 dagar)

Total tid som 100 HH/SR-fordon kräver i service och underhåll:

116 208

CET = Control emissions toilets (Fekalietömning)

5.17

Längdvolymer och depåkapacitet

Det totala antalet spårmeter som de 100 fordonen kommer att behöva sidosystemen är
c:a 200 x 100 = 20 000 m. Denna kapacitet fördelas mellan flera olika orter och består
dels av dag-, dels av nattuppställning samt fordon i trafik eller åtgärd i depåerna.
Ort

HH

SR

Totalt (natt)

Stockholm

5 218 m

4 040 m

9 258 m

Nyköping

-

404 m

404 m

Linköping

-

606 m

606 m

Jönköping

-

1 414 m

1 414 m

Göteborg

2 810 m

2 002 m

4 812 m

Malmö

1 204 m

1 616 m

2 820 m

802 m

-

Köpenhamn
Summa

802 m
20 136 m

Ovan tillkommande fordonsvolymer per ort skall ställas i relation till den befintliga och
växande trafiken som fortgår parallellt med planeringen för höghastighetsbanorna.
Nedan beskrivs kort övriga fordonsanskaffningar per storstadsområde.
Det är en betydande fordonsmängd som ett redan hårt belastat system skall kunna klara
av och i huvudsak är detta tillkommande kapacitetsbehov då den övriga persontrafiken
parallellt också förväntas öka i storstadsregionerna.
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Källa: Prognos för personresor 2030/2050 – Trafikverkets basprognos 2015. Publikationsnummer: 2015:059.

Kollektivtrafikmyndigheten vid Stockholms Läns Landsting, SLL, har beställt ytterligare
46 EMU X60B vilka levereras 2016 - 17. Det är sannolikt aktuellt att utöka detta
ytterligare, dels för att möta resande utveckling, dels för att mönstra ut alla befintliga
EMU X10-fordon.
Kollektivtrafikmyndigheten MÄLAB har beställt 33 EMU Stadler Dosto där både dag- och
nattuppställning i Stockholm kommer att behövas. Option finns på ytterligare hela 110
EMU av samma typ.
Kollektivtrafikmyndigheten Uppland har även planer på att utöka sin trafik och utreder
val av fordonstyp.
Efterfrågan på uppställnings- och depåkapacitet är sedan ett antal år större än tillgången
i storstäderna. I Göteborg öppnades under 2015 ytterligare en uppställningsbangård vid
Sävenäs som avlastning, men som också kommer vara otillräcklig inom ett antal år.
Kollektivtrafikmyndigheten Skånetrafiken har beställningar på gång med ytterligare 25
EMU X61 Pågatåg, vilket ger en total flotta på 99 EMU X61 Pågatåg. Öresundståg har
111 X31K i puljetrafikupplägget d.v.s. samtrafikeringen Sverige/Danmark. Dessutom
avser Region Skåne att uppföra en ny motorvagnsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
och även pågatågsdepån i Raus behöver troligen inom en snar framtid kompletteras
med ytterligare kapacitet i systemet.

Kollektivtrafikmyndigheten Västtrafik planerar att införskaffa nya fordon för att möta de
ökande resandebehoven, inte minst när Västlänken öppnar. För denna tillkommande
volym saknas idag depåkapacitet i Göteborgsområdet och dess närområde.
Sammanfattningsvis är alla de tre storstäderna hårt belastade redan idag och ny modern
depå-kapacitet behöver tillföras i systemet, vilket kommer att bli ytterst påtagligt när de
nya stam-banorna skall börja trafikeras.

5.18

Referenser från Tyskland och Spanien

5.18.1 Berlin/Rummelsburg

Anläggningen ingår i ICE-nätverket av höghastighetsdepåer i Tyskland. Depån invigdes i
etapper med första delen klar 1998, vilken bestod av två flödesspår vilket 2002 byggdes
ut med ytter-ligare tre flödesspår, vilket gav verkstaden totalt fem fullutrustade
underhållspår. Berlin ICE-Werk är byggd på f.d. Rummelsburgs godsbangård.
Investeringsvolymen för depån var c:a 180 miljoner euro dvs. c:a 1,8 miljarder svenska
kronor. Depån har förutom fem underhållspår även support- och lagerutrymmen,
hjulmätningsanläggning, tandemsvarv, tvätt- och saneringshall. Depån underhåller och
servar primärt snabbtågen ICE1, ICE2 och ICE-T.
En utbyggnad sker under 2015-16 med en ny hall för ICX-fordon och även
höghastighetsdepån kommer att byggas ut ytterligare.
Depån är byggd för s.k. Boxstop (Stunden Takt) och varje depåingång är noga förberedd
för att ge maximal effektivitet. Säkerhetsnivån är hög och all personal checkar in på
arbetsmomenten samt checkar ut vid avslut, vilket gör att produktionsdisponenten hela
tiden har en bild över statusen gentemot konsekvenstiderna. Verkstaden är hårt
bestyckad med produktionsteknisk utrustning såsom mobila hjulsänkar, boggisänk och
effektiva taksystem för att hela tiden säkerställa parallella arbetsmoment.
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Källa. DBAG.

Bilden ovan visar svarvbyggnad längst till vänster, verkstadsbyggnaden med sina fem
under-hållsspår, snabbvändningsbangård med utrustning för städning, service och
furnering samt tvätt- och saneringshall till höger i bilden.

Källa: Foto Joakim Weijmer

Parallellt med snabbvändningsspåren finns servicevägar för terminalfordon.

Källa: Foto Joakim Weijmer

Bilden ovan visar interiören av hallsektion 2 i Rummelsburg där mobila
takarbetsplattformar kan ses i tak. Dimensionerna kring fordon inklusive parkeringsplats
för frontarbetsramp till vänster är anpassade för effektivt arbete på fordonen. Varje
underhållsspår är en produktionscell där såväl tekniskt underhåll som vattentryckning,
fekalietömning, furnering och städning sker.

Källa: Google Earth.

Bilden ovan visar en överblick av depåområdet och förutom detta så finns bangårdar i
respektive ända, vilket ger en totallängd på depån på c:a 3 100 m. Hela depån har ett
spårbeläggnings-system som visar var fordonen befinner sig. Verkstadsbyggnaden om
250 meters längd med support-, lager- och personalutrymmen kan ses centralt i bilden,
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medan svarven återfinns i den nedre delen i mitten där över 200 m fria spår finns på
respektive ända om svarvbyggnaden. Snabbvändningsspår om c:a 440 m finns mellan
verkstad och tvätt-/saneringshall, vilket klarar multiplar av 200 m meter långa fordon.

Källa: Emch+Berger Holding GmbH med bild över pågående arbete 2015 i ICX-depån i Berlin Rummelsburg.

Parallellt med ICE-depån i Rummelsburg byggs just nu också en ny anläggning för de
snabba Intercitytågen – ICX-motorvagnarna. Ovan ser vi en bild från byggnationen 2015
av en av hallsektionerna.

5.18.2 Barcelona

Spanien har ett av Europas modernaste höghastighetsnät kallat AVE (Alta Velocidad
Españolan). Detta är det kommersiella varumärket för de spanska höghastighetstågen i
trafik för Spanska statsjärnvägarna (RENFE). AVE avser endast de tåg som uppnår
hastigheter om 300 km/h eller mer. Utöver AVE trafikeras höghastighetslinjerna även av
en rad andra varianter av fordon registrerade under sina egna varumärken, bland vilka
Avant (regionaltåg) samt Alvia (hög- hastighetståg som använder sig av spårviddsväxlare
vid passage mellan höghastighetslinjer och övriga bredspåriga linjer) är de vanligast
förekommande. Spårsystemet och infrastrukturen är av tysk modell och t.ex.
signalsystemet av typ LZB (Linienzugbeeinflussung).
Huvuddepån för höghastighetsfordonen finns i Madrid där komplett underhåll av
fordonen kan ske och utföras på serierna AVE, Avant och Aliva. Stora och konsekventa
investeringar har skett i såväl infrastruktur som fordon med EU-stöd. Fordonen
innehåller tekniska system från Spanien (Talgo), Frankrike (Alstom) och Tyskland
(Siemens) och underhålls i ett antal depåer runt om i systemet. Depån i Barcelona är i

drift sedan 2008 och består av fyra långa verkstadsspår med totalt åtta
produktionsceller, d.v.s. åtta fordon om 200 meters längd kan underhållas parallellt i
verkstaden.
Utformningen är lik de tyska depåernas design, men dimensionerna är något mindre
runt fordonen och verkstädernas takhöjd lägre i Barcelona-depån än vad som är fallet i
de tyska produktionsanläggningarna, vilket är en kompromiss beroende på tillgängliga
ytor.
Barcelonas nya depå inom ramen för La Sagrera-projektet som planeras, kommer att
byggas med väl tilltagna dimensioner från början.

Källa: Foto RENFE. Velaro ES fordonen för trafiken mellan Madrid och Barcelona står uppställda i depå för underhåll och
service.
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Källa: RENFE, Spaniens höghastighetsnät med planerade investeringar.

Källa: Google Earth.

Bilden ovan visar en överblick av depåområdet i Barcelona. Förutom detta så finns en
bangård i den vänstra ändan av depån. Depåområdet är totalt c:a 1 500 m långt.
Verkstadsbyggnaden är 420 m lång med support-, lager- och personalutrymmen.
Snabbvändningsplatser finns dels för singelfordon om 200 meters längd närmast
verkstaden, dels platser för multipeltågsätt om 400 meters längd. Svarvanläggning för

hjul och blåsanläggningar för damm finns i Madrid som fordonen omloppsmässigt
frekvent trafikerar. Tvättanläggningen ligger utomhus och parallellt med
verkstadsbyggnaden.
Ett projekt vid namn La Sagrera pågår där en ny centralstation i Barcelona skall byggas
och då kommer även ny depå att byggas för höghastighetstågen. Den skall också hantera
fordons-volymer i relationer både mot Frankrike norrut och mot Valencia söderut.
AFAB TRAIN har initialt medverkat med förslag till förstudie för depåutformning för den
nya depån i Barcelona och en visualiseringsbild kan ses nedan.

Källa: AFAB TRAIN där hela området med flödesbyggnader inkl. överlämningsbangårdar i respektive ända motsvarar en
läng om c:a 3 500 m.
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6 Depåutformning

Källa: AFAB TRAIN. Visualisering av en modern snabbtågsdepå för komplett underhåll med TSD-dimensioner.

6.2 TSD-krav inkl. säkerhet
TSD avser tekniska specifikationer för driftkompabilitet vilket är EU-kommissionens
förordning som beskriver de väsentliga kraven och säkerställande av driftskompatibilitet
inom unionens järnvägssystem. Depåerna och den tekniska förmågan skall säkerställa
krav med möjligheter till kontroll och provning.
TSD-förordningar som i detta dokument särskilt har studerats är delsystem för rullande
materiel – lok och passagerarfordon, delsystem infrastruktur och delsystem rullande
materiel – buller som direkt eller indirekt påverkar sidosystemet.

6.2.1 TSD, rullande materiel med kommentarer
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en
teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel –
Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem. Geografiskt
tillämpningsområde för denna TSD är hela järnvägssystemet, inklusive sidosystemet.
Avsnitt 2.3.3. Högsta tillåtna hastighet.
Med hänsyn till det integrerade järnvägssystemet bestående av flera delsystem (särskilt
fasta installationer; se avsnitt 2.1): den högsta konstruktionshastigheten för rullande
materiel anses vara 350 km/tim eller lägre.
I fall där den högsta konstruktionshastigheten är över 350 km/tim, är denna tekniska
spe-cifikation tillämplig, men den måste kompletteras för hastighetsområdet över 350
km/tim (eller den högsta hastigheten avseende en viss parameter, specificerad i relevant
punkt i avsnitt 4.2) upp till den högsta konstruktionshastigheten, genom tillämpning av
det förfarande för innovativa lösningar som beskrivs i artikel 10. 3.
Kommentar: Depåernas operativa förmåga utgår från hantering av fordon med
konstruktions-hastighet 350 km/h eller lägre.
Miljöskydd 1.4.1

Den miljöpåverkan som anläggning och drift av järnvägssystemet medför ska bedömas
och beaktas vid utformningen av detta system i enlighet med gällande
gemenskapsbestämmelser.
Kommentar: Depåernas utformning och design skall avvägas mot ställda krav i TSD.
Avsnitt 1.4.3
Rullande materiel och energiförsörjningssystem ska utformas och byggas på så sätt att
de är elektromagnetiskt kompatibla med installationer och utrustning samt allmänna
och privata järnvägsnät med vilka det föreligger risk för interferens.
Kommentar: Depåernas utformning och design skall avvägas mot ställda krav i TSD.
Avsnitt 1.4.4 Buller
Järnvägssystemet ska drivas under iakttagande av föreskrivna gränsvärden för buller.
Detta väsentliga krav omfattas av tillämpliga gällande europeiska bestämmelser (särskilt
TSD Buller och TSD Rullande materiel för höghastighetstrafik från 2008, till dess att all
rullande materiel omfattas av TSD Buller).
Kommentar: Förutom bullerutredningar av depåområden med aktuella fordon så skall
även TSD- förordningen uppfyllas avseende buller.
Avsnitt 1.4.5 Markvibrationer
Ett normalt underhållet järnvägssystem får inte ge upphov till markvibrationer som är
oacceptabla för verksamheter och omgivningar som ligger nära infrastrukturen.
Kommentar: Depåernas utformning och design skall avvägas mot ställda krav i TSD.

Avsnitt 4.2.3.5.2.2 Mekaniska och geometriska egenskaper hos hjul
Kommentar: Mätvärden som mäts med automatiska hjulmätningsanläggningar i
depåerna måste uppfylla noggrannhetskraven utifrån TSD och respektive fordons
dokumentation. Kraven på gångdynamik, axellaster, spårpåverkan m.m. bör TRV sätta
på en så hög nivå som tekniken erbju-der, då detta direkt påverkar spårslitage och
hjulslitage d.v.s. högre kostnader och otillgänglighet över tid.
Avsnitt 4.2.6.1.2 Snö, is och hagel.
Punkt 4. Med hänvisning till avsnitt 4.2.6.1.1 (klimatzon T2) och till föreliggande avsnitt
4.2.6.1.2 (svåra förhållanden med snö, is och hagel) i denna TSD, ska de åtgärder som
vidtas för att uppfylla TSD-kraven under dessa svåra förhållanden identifieras och
kontrolleras.
Kommentar: Här avses fordon, men depåernas avisningssystem skall tillsammans med
TSD-kraven för rullande materiel uppfylla de krav som ställs.
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Avsnitt 4.2.8.2.9 Krav avseende strömavtagare.
Avsnitt 4.2.8.2.9.1.1 Höjd för samverkan med kontakttrådar (fordonsnivå)
Installationen av en strömavtagare på en elektrisk enhet ska medge mekanisk kontakt
med minst en av kontakttrådarna inom följande höjdintervall:
1. Mellan 4 800 och 6 500 mm över rälsöverkant för spår konstruerade i enlighet med
lastprofil GC.
2. Mellan 4 500 och 6 500 mm över rälsöverkant för spår konstruerade i enlighet med
lastprofil GA/GB.
3. Mellan 5 500 och 6 800 mm över rälsöverkant för spår konstruerade i enlighet med
lastprofil T (system med spårvidden 1 520 mm).
4. Mellan 5 600 och 6 600 mm över rälsöverkant för spår konstruerade i enlighet med
lastprofil FIN1 (system med spårvidden 1 524 mm).
Anmärkning: Strömavtagningen kontrolleras i enlighet med avsnitten 6.1.3.7 och
6.2.3.21 i denna TSD, med angivande av höjder på kontakttråden för provning.
Strömavtagning vid låga hastigheter antas dock vara möjlig från en kontakttråd på vilken
som helst av de höjder som anges ovan.
Kommentar: Verkstädernas inre design och utförande skall möjliggöra kontroll av
strömavtagare motsvarande fordonsdokumentationen och TSD-förordningen.
Avsnitt 4.2.8.2.9.1.2 Strömavtagarens arbetsområde i höjdled (komponentnivå)
1. Strömavtagare ska ha ett arbetsområde i höjdled som är minst 2 000 mm.
2. De egenskaper som ska kontrolleras ska uppfylla kraven i den specifikation som det
hänvisas till i tillägg J.1, index 46.
Kommentar: Verkstädernas inre design och utförande skall möjliggöra kontroll av
strömavtagare motsvarande fordonsdokumentationen och TSD-förordningen.
Avsnitt 4.2.8.2.9.5 Strömavtagarens statiska kontaktkraft (komponentnivå)
1. Den statiska kontaktkraften är den vertikala kontaktkraft som utövas uppåt av strömavtagartoppen mot kontakttråden och som orsakas av strömavtagarens lyftanordning,
när strömavtagaren är upplyft och fordonet står stilla.
2. Den statiska kontaktkraften som utövas av strömavtagaren på kontakttråden, så som
anges ovan, ska kunna ställas in åtminstone mellan följande värden (i enlighet med
strömavtagarens användningsområde): 60 till 90 N för växelspänningssystem.
Kommentar: Verkstädernas inre design och utförande skall möjliggöra kontroll av
strömavtagare motsvarande fordonsdokumentationen och TSD-förordningen.
Avsnitt 4.2.11 Service 4.2.11.1 Allmänt

1. Service och smärre reparationer som krävs för att säkerställa säker drift mellan underhållsåtgärder ska kunna utföras när tåget är uppställt på annan plats än dess normala
service-depå.
2. I detta avsnitt samlas krav avseende bestämmelser om service som utförs på tåg
under drift eller då de är uppställda på en spåranläggning. De flesta av dessa
bestämmelser syftar till att säkerställa att den rullande materielen har den utrustning
som krävs för att uppfylla kraven enligt övriga avsnitt i denna TSD och i TSD Infrastruktur.
3. Tåg ska kunna vara uppställda, utan ombordpersonal, med strömförsörjning från
kontakt-ledningen eller hjälpenergikälla avsedd för belysning, luftkonditionering, kylda
utrymmen och frysutrymmen etc.
Kommentar: Utformning och design av uppställningsplatser och snabbvändningsspår
skall beakta kraven i gällande TSD.
Avsnitt 4.2.11.3 Anslutning till toalettömningssystem
1. Detta avsnitt är tillämpligt på enheter försedda med slutna behållarsystem (som
använder rent eller återvunnet vatten) som behöver tömmas regelbundet enligt ett
schema vid särskilt avsedda depåer.
2. Följande av enhetens anslutningar till toalettömningssystemet ska överensstämma
med följande specifikationer:
 ”Tömningsmunstycke 3” (inre del): se tillägg G-1
 Spolningsanslutningen till toalettanken (inre del), vars användning är frivillig: se
tillägg G-1
Kommentar: Utrustning för fekalietömning skall motsvara de standardkrav som TSDförordningen anger.
Avsnitt 4.2.11.4 Vattenpåfyllningsutrustning
1. Detta avsnitt är tillämpligt på enheter försedda med vattenkranar som omfattas av
avsnitt 4.2.5.1 i denna TSD.
2. Det vatten som levereras till tåget på det driftskompatibla järnvägsnätet, fram till
påfyll-ningsgränssnittet med den rullande materielen, förutsätts vara dricksvatten i
enlighet med direk-tiv 98/83/EG, såsom specificeras i avsnitt 4.2.12.4 i TSD Infrastruktur.
Avsnitt 4.2.11.5 Gränssnitt för vattenpåfyllning
1. Detta avsnitt är tillämpligt på enheter försedda med en vattentank som försörjer
hygiensystem som omfattas av avsnitt 4.2.5.1 i denna TSD.
2. Påfyllnadsanslutningen för vattentankar ska överensstämma med figur 1 i den
specifikation som det hänvisas till i tillägg J.1, index 64.
Kommentar: Utrustning och vattenledningssystem skall minst motsvara de
standardkrav som TSD-förordningen anger.

Avsnitt 4.2.11.6 Särskilda krav för uppställning av tåg
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1. Detta avsnitt är tillämpligt på enheter som är avsedda att ha strömförsörjning när de
står uppställda.
2. Enheten ska vara kompatibel med åtminstone ett av följande externa
strömförsörjnings-system, och den ska vara utrustad (där så är relevant) med
motsvarande gränssnitt för elektrisk anslutning (kontakt) till den externa
strömförsörjningen:
3. Kraftförsörjning från kontaktledning (se avsnitt 4.2.8.2.9 ”Krav kopplade till
strömavtagare”). 4. Tågvärmekabel av ”UIC 552-typ” (1 kV växelspänning, 1,5 kV
växelspänning/likspänning, 3 kV likspänning).
5. Lokal extern hjälpkraftförsörjning 400 V som kan anslutas till uttag av typen ”3P+jord”
enligt den specifikation som det hänvisas till i tillägg J.1, index 65.
Kommentar: Uppställningsplatser skall utrustas motsvarande de krav som anges i TSDförordningen. Uppställningsplatser, snabbvändningsdepåer och depåområden skall
skyddas från obehöriga, se nationella säkerhetskrav i detta avsnitt (säkra bangårdar).
Avsnitt 4.2.11.8 Inre rengöring av tåg – strömförsörjning
I fråga om enheter med en högsta hastighet högre än eller lika med 250 km/tim ska
eluttag med 3 000 VA, 230 V, 50 Hz finnas inne i enheten. De ska vara placerade med
sådana avstånd att ingen av de delar av enheten som ska rengöras på insidan är längre
än tolv meter från ett uttag.
Kommentar: Det kan vara värt att notera detta avseende eluttag då detta påverkar
utform-ningen av elinstallationer på uppställningsspår, snabbvändningsplatser och
depåer.

6.2.2 TSD infrastruktur med kommentarer
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i
Europeiska unionens järnvägssystem.
Avsnitt 2.1 Definition av delsystemet Infrastruktur
Denna TSD omfattar
a) det strukturella delsystemet Infrastruktur,
b) den del av det funktionella delsystemet avseende underhåll av delsystemet
Infrastruktur (d.v.s. tvättanläggningar för utvändig rengöring av tåg, vattenpåfyllning,
bränslepåfyllning, fasta installationer för toalettömning och strömförsörjning vid
service).
Delarna i delsystemet Infrastruktur beskrivs i avsnitt 2.1 ”Infrastruktur” i bilaga II till
direktiv 2008/57/EG. Tillämpningsområdet för denna TSD omfattar därmed följande
aspekter av delsystemet Infrastruktur:
a) Linjeföring
b) Spårparametrar. 12.12.2014 L 356/11 Europeiska unionens officiella tidning SV
c) Spårväxlar

d) Spårets förmåga att motstå pålagda laster
e) Konstruktioners förmåga att motstå trafiklaster
f) Gränser för omedelbar åtgärd vid spårlägesfel
g) Plattformar
h) Hälsa, säkerhet och miljö
i) Driftsbestämmelser
j) Fasta installationer för service av tåg
Närmare beskrivningar ges i punkt 4.2.2 i denna TSD
Kommentar: Vid utformning och design av sidosystemets funktioner skall TSD delsystem
infrastruktur förordningens krav beaktas.
Avsnitt 4.2.12 Fasta installationer för service av tåg
Avsnitt 4.2.12.1 Allmänt I denna punkt, 4.2.12, beskrivs de infrastrukturinstallationer för
underhåll av delsystemet som krävs för service av tåg.
Avsnitt 4.2.12.2 Toalettömning, Fasta installationer för toalettömning ska
överensstämma med de egenskaper hos slutna toalettsystem som anges i TSD Rullande
materiel.
Kommentar: Samordnas med TSD-förordningen delsystem Rullande materiel.
Avsnitt 4.2.12.3 Utrustning för utvändig rengöring av tåg
1. När en tvättanläggning finns ska den kunna rengöra utsidorna på en- och
tvåvåningståg inom höjdintervallet
a) 500 till 3 500 mm för envåningståg
b) 500 till 4 300 mm för tvåvåningståg
2. Tvättanläggningen ska vara utformad så att tåg kan passera den med en hastighet på
mellan två och fem km/tim
Kommentar: Utformning och design av tvättanläggning (multifunktionshall) skall beakta
kraven i TSD delsystem infrastruktur.
Avsnitt 4.2.12.4 Vattenpåfyllning
1. Fast utrustning för vattenpåfyllning ska överensstämma med egenskaperna för det
vatten-system som anges i TSD Rullande materiel
2. Fast utrustning för dricksvattenförsörjning för det driftskompatibla nätet ska matas
med dricksvatten som uppfyller kraven i rådets direktiv 98/83/EG (1)
Avsnitt 4.2.12.6 Strömförsörjning vid service ska, när sådan tillhandahålls, ske med hjälp
av ett eller flera av de strömförsörjningssystem som anges i TSD för Rullande materiel
Kommentar: Samordnas med TSD-förordningen delsystem rullande materiel.
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6.2.3 TSD buller med kommentarer
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en
teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel –
buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU
Avsnitt 4.2.1 Gränsvärden för stationärt buller från fordon
Gränsvärdena för följande ljudtrycksnivåer under normala fordonsförhållanden avseende
stationärt buller från fordonskategorierna inom delsystemet ”Rullande materiel” anges i tabell 2:
a) Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån för enheten (LpAeq, T[unit]).
b)Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån vid närmaste mätposition ”i” för
huvudluftkompressorn (LipAeq,T).
c) Den AF-vägda ljudtrycksnivån vid närmaste mätposition ”i” för impulsljud som orsakas av
lufttorkarens utblåsningsventil (LipAFmax).
Gränsvärdena är angivna för ett avstånd på 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant.

Tabell 2 Gränsvärden för stationärt buller
Kategori inom delsystemet ”Rullande LpAeq,T [unit] LipAeq,T [dB]
materiel”
[dB]

LipAFmax [dB]

Elmotorvagnar

N/A
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Avsnitt 4.2.2 Gränsvärden för startbuller
Gränsvärdena för den AF-vägda maximala ljudtrycksnivån (LpAF,max) avseende
startbuller från fordonskategorierna inom delsystemet ”Rullande materiel” anges i
tabell 3: Gränsvärdena är angivna för ett avstånd på 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över
räls överkant.
Avsnitt 6.2.2.1 Stationärt buller från fordon
Överensstämmelse med de gränsvärden för stationärt buller som anges i punkt 4.2.1 ska
visas i enlighet med avsnitten 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (förutom punkt 5.5.2) och 5.7 samt
punkt 5.8.1 i EN ISO 3095:2013. För bedömningen av bullret från huvudluftkompressorn
vid närmaste mät-position ”i” ska indikatorn LipAeq,T användas, där T representerar en
driftcykel enligt defi-nitionen i avsnitt 5.7 i EN ISO 3095:2013. Endast de system i
fordonet som krävs för att luft-kompressorn ska kunna köras under normala
driftsförhållanden ska vara igång.
De system i fordonet som inte är nödvändiga för driften av kompressorn kan stängas av
så att de inte bidrar till bullret vid mätningen. Överensstämmelsen med gränsvärdena
ska visas under enbart de driftsförhållanden som krävs för att köra
huvudluftkompressorn vid lägsta möjliga varvtal. För bedömning av källor till impulsljud
vid närmaste mätposition ”i” ska indikatorn LipAFmax använ-das. Den relevanta
bullerkällan är lufttorkarens utblåsningsventil.
Tabell 3 Gränsvärden för startbuller
Kategori inom delsystemet ”Rullande materiel”

LpAF,max
[dB]

Elmotorvagnar med en högsta tillåtna hastighet vmax < 250 km/tim
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Elmotorvagnar med en högsta tillåtna hastighet vmax ≥ 250 km/tim
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Avsnitt 6.2.2.2 Startbuller
Överensstämmelse med de gränsvärden för startbuller som anges i punkt 4.2.2 ska visas
i enlighet med kapitel 7 (förutom punkt 7.5.1.2) i EN ISO 3095:2013. Den metod för
fastställande av maximal nivå som anges i avsnitt 7.5 i EN ISO 3095:2013 ska tillämpas.
Till skillnad från vad som anges i punkt 7.5.3 i EN ISO 3095:2013 ska tåget accelerera från
stillastående till 30 km/tim och sedan behålla denna hastighet. Dessutom ska bullret
mätas på ett avstånd av 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant. Metoderna
för ”genomsnittlig nivå” och ”maximal nivå” i avsnitt 7.6 respektive avsnitt 7.5 i EN ISO
3095:2013 ska tillämpas och tåget ska accelerera från stillastående upp till 40 km/tim
och sedan behålla denna hastighet. De uppmätta värdena bedöms inte mot något
gränsvärde och ska registreras i det tekniska underlaget och delges Europeiska
järnvägsbyrån.
Kommentar: Depåutformning och design skall ta hänsyn till dessa bullervärden som
anges för fordon, vilket skall beaktas i bullerutredningen för respektive plats vid
sidosystemet. Då buller är ett stort problem är det önskvärt att öka kraven på reducering
från både fordonen och de depåer som skall byggas för att hantera service och
underhåll.

6.2.4 BVS standard bangårdbelysning
Standard BVS 543.41201 Elkraftanläggningar Bangårdsbelysning avsnitt 5.1.4 Bangårdar
för service.
Område för service av lok och vagnar belysningsnivå ska vara minst 20 lux.
Kommentar: Detta avser bangårdar för enklare service och reparationer samt kontroll
av brom-sar och luftsystem m.m. Luxtalet är minimikrav och belysningsutredning skall
ge besked om de behov som föreligger på aktuella områden inom sidosystemet.

6.2.5 Skalskydd och säkerhet
Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. beskriver regler och lagtext för
järnvägsområde och därtill finns också ”säkra bangårdar” som bör tillämpas för depåer
och uppställningsplatser.

Ordnings- och skyddsregler,
För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och
skadegörelse har TRV infört ordnings- och skyddsregler på de sju bangårdarna med
förhöjd säkerhetsnivå. Syftet med de nya reglerna är att uppnå en god arbetsmiljö och
en säker arbetsplats.
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Denna ambition med att skapa övervakade slutna rum med behörighetsstrukturer för
in- och utpassage kring järnvägsanläggningar i sidosystemet med särskilda skydds- och
säkerhetsbehov är något som rekommenderas för de kommande nya depåeran för SRoch HH-tågen.
Säkerhetsperspektivet behöver också gälla datasäkerhet och redundans vid störningar
eller händelser som påverkar den dagliga verksamheten. Backup-system och olika
rutiner både för fordonsstyrning och anläggningsfunktioner bör finnas.
Depåanläggningarna med dess styrning skall inte kunna ”släckas” ner av olika
anledningar.

6.3

Depåutformning, operativ förmåga – teknik, flöden och
processer

Den operativa förmågan är slutresultatet av den investering och planering som gjorts
och skapats för depå- och underhållsorganisation. Bristfälliga lösningar i stort och smått
skapar oförmåga i varierande grad vilket i sin tur skapar ineffektivitet och fördyringar i
hela systemet. En blandning mellan gammal och föråldrad produktionsstruktur och ny
produktion med högt ställda krav och förväntningar på operativ förmåga är sällan en
lyckad kombination. Risken är uppenbar att den nya strukturen anpassas efter den
gamla, vilket inte driver utvecklingen framåt.
Systemutveckling med rätt teknikval som möjliggör arbete på fem nivåer parallellt (tak,
front, invändigt, sidor och underrede) samordnat med städning, vattentryckning,
fekalietömning o.s.v. ger rätt flöden i depån med minimering av ej värdeskapande
arbeten. För att nå denna nivå av teknik och flöden krävs processer för depåaktiviteterna
från ankomst till olika funktioner i depå till avgång och inte minst processer för att följa
upp och övervaka fordonen i trafik. Dessa processer kan sedan studeras, tidsättas och
trimmas i en ständig förbättring enligt väl beprövade metoder inom bl.a. Lean.
Grundläggande produktionsteknik är t.ex. att fordonen står på fixerad plats i
underhållsverkstad och att produktionstekniken kommer till fordonet och inte tvärtom.
Exempel på detta är lyft av hela fordon som dels tar tid, dels förhindrar ett effektivt
fordonsunderhåll på fem nivåer samtidigt enligt beskrivningen ovan.
Genom att istället, som i t.ex. ICE Werk Berlin/Rummelsburg, anpassa verkstaden med
rörlig/mobil sänkmetodik gör att hjulparsbyten kan ske på valfri plats utefter
verkstadsplatserna samtidigt som övrig produktion fortgår.
Takarbeten är ett annat exempel där traditionella verkstäder har traverssystem med
kompli-cerade förreglingssystem till högspänningsutrustningen i byggnaden. Detta
påverkar och skapar negativa och ej värdeskapande relationer mellan produktioner i
pågående verksamhet. Här kan varje verkstadsspår istället bilda en egen produktionscell
med ett eget telfersystem som kan operera helt oberoende av pågående verksamhet på
spåren intill.

Systemen för hjulbyten och takarbeten är två exempel på produktionsteknisk utveckling
som skapar tillgänglighet och operativ förmåga.
Automatisering av vissa frekventa underhållsaktiviteter är inte osannolik i framtiden
t.ex. hjulparsbyten, boggibyten och byte av traktionsmotorer. I det framtida scenariot
kan dessa helt hanteras av robotteknik och en ny generation produktionsteknik. Detta
kräver full integration mellan maskin/fordon och produktionsteknisk utrustning med
stor säkerhet och spårbarhet.
I rapporten har redan CET och vattentryckning nämnts som kommande automationer
vid tömning respektive fyllning, vilket snabbar upp processerna i sidosystemet.
Logistiken i depåerna påverkar flöden och processer vilket bl.a. skapar behov av att i
realtid kunna visualisera spårbeläggning och olika funktioner d.v.s. ett
produktionsbeläggningssystem. Genom att automatiskt positions- och statuslogga alla
fordon i depån kan beläggningen enkelt visas. Statusen på fordonen i depån kan visas i
form av olika aktiviteter; pågår, vänteläge, aktivitet avslutad, fordon i reserv, fordon
avställt, fordon klart för trafik o.s.v., vilket skapar en överblick och kontroll som ger
depå- och underhållsorganisationen samt trafikplanering och trafikledning
realtidsinformation.

6.3

Depåutformning, styrning och ledning av depåer

Styrning och ledning av depåer kan grovt delas upp i två delar – hård- och mjukvara.
Hårdvaran är de fysiska förutsättningarna som skapas i designfasen där flöden, rätt
spårkonfiguration, anslutningspunkter med överlämningsbangårdar, signal- och
ställverkssystem, spårbeläggnings-system, produktionsteknik m.m. byggs in rätt i depån.
Mjukvaran avser depå- och underhållsorganisationens operativa förmåga att utföra sina
uppdrag för att upprätthålla tillgänglighet vilket kan vara kompetens, personalresurser,
organisation, stöd- och beslutssystem, produktionsstyrningssystem, systematik och
logistik m.m.
Depåstyrning och dess ledning är en integrerad del av trafikuppgiften där fordonen
övervakas kontinuerligt i trafiken för att ge bästa möjliga förberedelse vid depåingångar
samt därtill uppföljning av utförda åtgärder.
De kommande kraven på
fordonstillgänglighet och tillstånds-baserat underhåll kommer att driva utvecklingen till
ett allt mer uppkopplat, övervakat och systematiserat upplägg vilket depå- och
underhållsorganisationen måste förhålla sig till.
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6.4
Depåutformning, kapacitetsbehov och prognos för
anläggningar

För de antal fordon som antas behövas för den kommande trafiken på de nya banorna,
såväl för höghastighetstrafiken som för storregionaltrafik, har följande beräkningar
gjorts baserat på fordonsanalysens resultat både avseende konsekvenstider för
fordonsunderhållet som för depå-tjänsterna i övrigt.

I Stockholm bedöms följande byggnationsbehov för att klara den operativa
förmågan:
Byggnad

Antal

Dimensioner

Yta

Anm.

Verkstad

4 spår

52 x 250 m

13 000
m²

Hjulsvarv

1 spår

13 x 100 m

1 300
m²

200 m hinderfria
spår på respektive
sida om byggnad.

Multifunktionshall

2 spår

26 x 250 m

6 500
m²

Inkl.
avisningsmoduler

Städhall

3 spår

25 x 250 m

6 250
m²

För storstädning

Totalt behov av byggnader i Stockholm

27 050
m²

I Göteborg bedöms följande byggnationsbehov för att klara den operativa förmågan:
Byggnad

Antal

Dimensioner

Yta

Verkstad

2 spår

26 x 250 m

6 500
m²

Hjulsvarv

1 spår

13 x 100 m

1 300
m²

Anm.

200 m hinderfria
spår på respektive
sida om byggnad.
Redundans till
Stockholm.

Multifunktionshall

1 spår

13 x 250 m

3 250
m²

Inkl.
avisningsmoduler

Städhall

1 spår

11 x 250 m

2
750m²

För storstädning

Totalt behov av byggnader i Göteborg

13 800
m²

I Malmö behöver en effektiv avisningsanläggning etableras, vilket kräver en mittplacerad
modul på ett 400 m långt spår. Behovet av ny HH/SR-verkstad i Malmö för
fordonsunderhåll bedöms inte nödvändig rent tekniskt då detta antas kunna hanteras i
Göteborgs- och Stockholms-områdena som har de stora volymerna.
Totalt krävs byggnationer om 27 050 + 13 800 = 40 850 m² i systemet för att klara det
som krävs för att säkerställa trafikuppgiften inkl. nödvändig marginal.
OBS! Det är viktigt att understryka att det kan vara andra kriterier som styr antalet
verkstadsplatser per ort än vad som behövs rent tekniskt, vilket exempelvis kan vara
fördel-ningen mellan olika underhållsleverantörer. Detta kan leda till att
verkstadsutrymmena behöver utökas med fler verkstadsspår och fler
supportutrymmen. Antalet spår kan även påverkas av för-delning i omloppen med t.ex.
hög beläggning på natt, medan det är låg beläggning under dagtid.
Antagandet i beräkningen är att verkstaden har en verkningsgrad om 85 % över hela
dygnet, vilket är fullt relevant med tanke på kraven på fordonstillgänglighet. Minskar
denna verknings-grad leder detta till att behovet av fler verkstadsspår successivt ökar.
Till detta till kommer service- och uppställningsplatser i systemet enligt följande:






Tomteboda
Nyköping
Linköping
Jönköping
Malmö

[HH + SR]
[SR]
[SR]
[SR]
[HH + SR]

På ovan nämnda platser behövs serviceperronger eller motsvarande för att komma i
och ur fordonen vid t.ex. städning samt förutsättningar för vattentryckning,
fekalietömning och furnering. Vid dessa platser krävs också miljöstation,
lagerutrymmen samt personallokaler. Storlek och lösningar varierar mellan platserna
beroende på volymen fordon som skall hanteras.
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6.5

Depåutformning, rekommendationer med dimensioner

Principskiss på en flödesdepå med redundans och genomgående depåspår. Den faktiska spårplanen medger också dubbla
spårfunktioner till och från vitala depåfunktioner, vilket inte framgår av denna principbild.

Beskrivning av depåfunktionerna i bilden ovan.
1
In- och utfart till och från huvudsystemet exkl. överlämningsbangård
2
Bangård för uppställning och snabbvändning för 400 m hinderfria
fordonslängder
3
Hjulmätningssystem typ Argus II
4
Mellanlagring vid verkstad för 200 m hinderfria fordonslängder
5
Byggnad för underhåll och service för HH/SR 200 m
6
Support- och förvaltningsbyggnad
7
Avisningsmoduler, varmluftsystem på respektive sida om multifunktionshall
8
Multifunktionshall för tvätt och sanering
9
Svarvanläggning med väderskydd för att kunna hantera HH/SR 200 m
10
Genomfartsspår
Längdytan för ovan visade depålayout inkl. överlämningsspår blir drygt 2 500 m. Dessa
ytor är sällan tillgängliga, vilket kräver kompromisslösningar och komprimeringar av
flöden och funktioner.

6.6

Expansionsbehov över tid – fördubblingsprincipen

Placering av ny depåkapacitet är av strategisk art och investeringskostnaderna höga,
vilket gör att val av platser måste analyseras noga. Plats, trafikal kapacitet till och från,
depåutformning, tillräckliga ytor och expansion över tid är de centrala delarna att
beakta.
Expansionsmöjligheterna på varje depåplats bör klara den s.k. fördubblingsprincipen
d.v.s. depån skall kunna expandera dubbelt sin storlek i alla olika funktioner. Detta
reducerar behovet av att senare skapa ytterligare depåplatser i strukturen. Det kan vara
så att en ort har bättre förut-sättningar än en annan att fullt ut uppnå denna
fördubblingsprincip, vilket innebär att en viss omfördelning mellan platser kan ske där
bättre förutsättningar finns.
Anledningen till att fördubblingsprincipen behöver säkerställas i den initiala planeringen
är att den trafikala situationen mycket väl kan överträffa prognoserna då
attraktionsvärdet i ett helt nytt höghastighetsnät kan få stora effekter på efterfrågan
vilket även de historiska erfarenheterna tydligt markerar.

7. Etableringsförslag
7.1

Påverkande faktorer

Vid etablering och lokalisering av en fordonsdepå finns ett flertal kriterier att ta hänsyn
till. Följande aspekter är viktiga.
Kapacitet
 Tillgänglighet till väg- och järnväg. Depåanläggningen måste placeras vid eller strax
intill järnvägsanläggning och med möjlighet till väganslutningar.
 Tillräcklig ledig kapacitet till och från TRV:s huvudsystem måste finnas i den
utsträckning som krävs för att möjliggöra tåg- och fordonsrörelser till och från depå.
 Tomkörningar skall minimeras vilket konkret innebär att depån skall befinna sig så
nära tågens start- och slutpunkter som möjligt. Detta minskar förutom behovet av
linjekapacitet även personalkostnaderna för fordonsförflyttningar.
 Närhet till övrig infrastruktur är önskvärd som t.ex. vatten, avlopp, fjärrvärme,
elkraft m.m.
 Fördelar finns om anslutnings- och överlämningsspår ligger inom befintligt
stationsområde eller inom befintlig driftsplats. Inom stationsgräns kan t.ex. en
enklare behörighet för växlingspersonal räcka för fordonsförflyttningar som
växlingsrörelser. Ligger depån längs linjen krävs en högre trafiksäkerhetsbehörighet
för motsvarande fordonsförflyttning.
 Att etableringsplatsen är tillräcklig i yta för det depåbehov som antagits.
 Att etableringsplatsen även rymmer överlämningsspår och bangård.

Kostnader
 Ju högre investeringar som krävs i TRV:s huvudsystem för att skapa t.ex. en ny
driftplats, nya växelanslutningar, nya planskilda anslutningar till upp- och nedspår
på dubbelspår m.m. desto högre blir kostnaderna.
 Kostnaderna minskar å andra sidan om befintliga spårsystem till och från TRV:s
huvud-system kan utnyttjas.
 Kostnaderna för fordonsförflyttningar över tid minskar om depån ligger nära startoch slutpunkterna i tåglägena. Personal- och tillgänglighetskostnader är betydande
över tid.
 Kostnaderna minskar om enklare trafiksäkerhetsbehörigheter kan användas inom
t.ex. sta-tionsgränser för fordonsförflyttningar.
 Val av mark och köp av dess ägare påverkar kostnaderna. Finns det mark att t.ex.
arrendera via TRV så är det önskvärt.
 Markens beskaffenheter påverkar investeringskostnaderna. Går det att finna
massbalan-seringar m.m. så är detta en fördel.
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 Marken och dess tidigare användning påverkar kostnaderna vilket kan omfatta t.ex.
mark-föroreningar, arkeologi och fornlämningar.
 Närhet till infrastruktur som vatten, avlopp, fjärrvärme, elkraft m.m. sänker
kostnaderna.

Miljöaspekter
 Depåanläggningar bör i första hand placeras och etableras i områden där
verksamheten kan fortgå dygnet runt utan att störa omgivningen såsom bostäder,
känsliga natur- och kultur-miljöer.
Kommunala planmonopol
 Den etableringsplats/yta som rekommenderas bör också vara tillgänglig rent
planmässigt. Kommunerna har planmonopol och detta måste förankras mycket
tidigt i processen om det skall kunna gå att etablera en depåanläggning.
 Tidsaspekten för åtkomst till marken måste samordnas med den övergripande
tidplanen.
 Finns det redan detaljplanerade områden som medger etablering av spåranslutna
depåer så är det önskvärt under förutsättning att övriga kriterier som trafikal
kapacitet, funktioner och ytans storlek m.m. uppfylls.
Risker
 Kommunala planmonopol – detaljplaner som inte går att driva igenom av olika
orsaker.
 Politisk oenighet och oförmåga att fatta inriktningsbeslut på lokal och regional nivå.
 Brist på tillräckliga markområden speciellt i storstadsområdena är en mycket stor
risk. De få lämpliga markområden som finns tillgängliga i och kring
storstadsområdena är mycket eftertraktade för annan kommersiell verksamhet.
 Trafikal kapacitet till och från depåplatser i hårt belastade system är en risk då de få
markområden som finns inte kan nås rent trafikalt. Trafiken ökar också parallellt
oavsett höghastighetsbanorna, vilket kommer kräva större investeringar i
storstadsområdena med avseende på utbyggd linjekapacitet, förbigångsspår,
uppställningskapacitet m.m.
 Det finns en övertro på förmågan i befintliga depåstrukturer. Maximal kapacitet är i
princip redan utnyttjad i de befintliga depåerna. Detta påverkar rättidighet ut från
depåerna samt kvalitén på de fordon som trafiksätts. Behoven är större än
tillgången.
 Det bildas lätt trånga sektorer i och kring befintliga depåer då alla olika trafikutövare
och underhållsföretag m.m. skall utnyttja samma funktioner och infrastruktur på
begränsad yta.
 Tidsfaktorer för att kunna skapa ny nödvändig depåkapacitet i anslutning till
trafikeringen är en stor risk då det är långa tider från val av plats till klar depå att ta
i bruk.

Analys och kartläggning av etableringsorter/platser i anslutning till det tänkta
höghastighets-systemet har gjorts där realiserbara områden identifierats. Den trafikala
kapaciteten till och från dessa platser återfinns i bilaga från Sweco.

7.2

Ägandeförhållanden mark

Mark är en given förutsättning för att kunna bygga upp depåstrukturer i anslutning till
det nya höghastighetsnätet. Ägandeförhållanden på de platser som pekats ut som
realiserbara redovisas i tabellen nedan.
Plats

Markägare

Anm.

Stockholm, Tomteboda

Trafikverket

Stockholm, Hagalund

Trafikverket och Jernhusen

Blackvreten

Arlandastad Öst AB

Brista

65 ha spåransluten mark

Mölndal, Grankullen

Kilenkrysset, Sigtuna kommun
och Fortum
Mölndals kommun

Olskrokens befintliga depå

Trafikverket och Jernhusen

Jernhusen äger byggnader och spår vid dessa

Sävenäs rangerbangård

Trafikverket

Fjällbo
Lärje

Trafikverket, Göteborgs stad och
Jernhusen
Göteborgs stad

Malmö personbangård

Trafikverket och Jernhusen

Malmö, Oxie

Malmö kommun

Nyköping C

Trafikverket

Linköping C

Trafikverket

Jönköping, Brunstorp

-

Sträckning av linje och plats ej klart

Jönköping, Dummemosse

-

Sträckning av linje och plats ej klart

Jönköping söder om orten

-

Sträckning av linje och plats ej klart

Jernhusen äger byggnader och spår vid dessa

Jernhusen äger byggnader och spår vid dessa

Det är viktigt att TRV som äger järnvägsmark i strategiska lägen säkrar dessa
markområden för just järnvägsändamål så att inte värdefull järnvägsmark övergår till
annan verksamhet. Här finns det olika alternativ t.ex. marksäkringsavtal med markägare
eller att markområden klassas som riksintressen. TRV bör peka ut färdriktningen för att
säkerställa strategiska markområden för den växande tågtrafiken.
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7.3

Expansionsytor – fördubblingsprincipen

Tabellen nedan ger svar på expansionsmöjligheterna enligt fördubblingsprincipen
utifrån de fordon som antagits i detta dokument. Med fördubblingsprincipen avses att
depån för HH- och SR-fordonen kan expandera i dubbel omfattning mot utgångsläget i
denna rapport.
Plats
Stockholm, Tomteboda

Ja

Nej

(X)

Stockholm, Hagalund

Anm.
Förutsätter minskad godstrafik

X

Hagalund är inramat av arena, köpcentra, naturområde, bostäder och
Ostkustbanan

Olskrokens befintliga depå

X

Depå i trång sektor mellan tågspår, vilket gör att expansion är omöjlig

Sävenäs rangerbangård

X

Hela Sävenäs är en trång sektor och skall mer depåutrymme skapas
och uppställning utökas påverkar det godsbangården som är av
riksintresse

Blackvreten

X

Brista

X

Mölndal, Grankullen

X

Fjällbo

X

Lärje

X

Malmö personbangård

Markområdet medger en fördubbling

X

Kräver större ombyggnader och borttagning av annan verksamhet för
att möjliggöra expansion, vilket tillsammans med ett trafikalt svårt
läge gör denna investering omotiverad

Malmö, Oxie

X

Nyköping C

X

Linköping C

X

Jönköping, Brunstorp

(X)

Nya platser efter nya linjen – expansionsmöjligheter förutsätts

Jönköping, Dummemosse

(X)

Nya platser efter nya linjen – expansionsmöjligheter förutsätts

Jönköping, söder orten

(X)

Nya platser efter nya linjen – expansionsmöjligheter förutsätts

7.4

Anslutningar till och från TRV:s huvudsystem

Detta avsnitt beskriver i tabellen nedan vilka platser som idag har spåranslutningar till
och från TRV:s huvudsystem.
Plats
Stockholm, Tomteboda

Ja
X

Nej

Anm.
Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad krävs

Stockholm, Hagalund

X

Blackvreten
Brista

Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad krävs
X

X

Mölndal, Grankullen

Spåranslutning saknas, nya planskilda anslutningar krävs, ny driftplats
Spåransluten mark, nya planskilda anslutningar krävs

X

Spåranslutning saknas, nytt driftspår krävs, ny driftplats

Olskrokens befintliga depå

X

Järnvägsområde

Sävenäs rangerbangård

X

Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad krävs

Fjällbo

X

Spåransluten mark, spåranpassningar och ombyggnad krävs

Lärje

X

Spåranslutning saknas, nytt driftspår krävs

Kungsbacka, Ledsgård

X

Spåransluten mark, nya planskilda anslutningar krävs

Malmö personbangård

X

Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad krävs

Malmö, Oxie

X

Spåranslutning saknas, enkelspår, ny driftplats

Nyköping C

X

Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad

Linköping C

X

Järnvägsområde, spåranpassningar och ombyggnad

Jönköping, Brunstorp

X

Platser efter nya linjen

Jönköping, Dummemosse

X

Platser efter nya linjen

Jönköping, söder om orten

X

Platser efter nya linjen

Utbyggnad av dessa spåranslutningar kan på vissa platser behöva förstärkas för att klara
kapaciteten. För de platser som saknar spåranslutning krävs skapande av helt nya
anslutningar med signalreglering, planskilda anslutningar, överlämningsbangårdar m.m.

7.5

Förslag på etableringsupplägg

Rapporten pekar nedan på ett tänkbart upplägg som klarar de krav på
sidosystemet som ställs parallellt med befintlig verksamhet:

Stockholmsområdet
A
Plattformsvändningar på 20-30 minuter som kräver anpassningar av Stockholms
central så att effektiva vändningar kan ske. Plattformsbredd på 10-11 meter
rekommenderas.

B
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Snabbvändningsplats i Tomteboda med kapacitet på minst 4 000 m fördelat på
tio spår där städning, vattentryckning, fekalietömning, furnering och enklare
underhållsarbeten kan ske via serviceperronger och servicestråk mellan spåren.
Denna plats fungerar också som uppställningsplats. TRV äger och har rådighet
över denna mark.

C
Depåetablering för underhåll och service samt uppställning sker lämpligen på en
helt ny plats som från start byggs för de behov som de nya fordonen kräver. Här
är Arlanda-området en plats som blir mer och mer viktigt som
kommunikationsnav i Stockholms-området. Detta nämns i ett antal utredningar,
nu senast i utredningen kring Bromma flygplats framtid. Det är således viktigt att
de nya höghastighetstågen får trafikala upp-gifter till och från Arlanda. Att bygga
om Hagalund bedöms som en alltför stor utmaning som bör undvikas då detta
direkt kommer kräva en ny lokalisering i Stockholmsområdet för delar av den
verksamhet som bedrivs i Hagalund idag.
Ny och utökad depåkapacitet behövs i Stockholm oavsett uppbyggnad av
höghastighets-banorna. Mark finns i Arlandaområdet som relativt snabbt skulle
kunna erbjuda nytt depåläge.

Göteborgsområdet
A
Plattformsvändningar på 20-30 minuter som kräver anpassningar av Göteborgs
central så att effektiva vändningar kan ske. Plattformsbredd på 10-11 meter
rekommenderas.
B
Snabbvändningsplats i Göteborg med kapacitet uppbyggd på den s.k. O-gruppen
där städning, vattentryckning, fekalietömning, furnering och enklare
underhållsarbeten kan ske via serviceperronger och servicestråk mellan spåren.
Denna plats fungerar också som uppställningsplats. Detta innebär att nuvarande
depå för Västtrafiks fordon måste utgå. TRV och Jernhusen äger och har rådighet
över denna mark.

C
Depåetablering för underhåll och service samt uppställning sker lämpligen på en
helt ny plats som från start byggs för de behov som de nya fordonen kräver. Här
är Lärje ett mycket bra alternativ som dels ligger nära Göteborgs central, dels
kräver lite tomkör-ningar på huvudsystemet. Göteborg stad äger och har
rådighet över mark i Lärje.
Malmöområdet

A
Plattformsvändningar på 20-30 minuter som kräver anpassningar av Malmö
central så att effektiva vändningar kan ske. Plattformsbredd på 10-11 meter
rekommenderas. Kan nattuppställning ske i banhallen är det ett bra alternativ,
men då måste säkerhets-aspekterna hanteras vid uppställning, exempelvis
genom avdelad yta med kamera-övervakning, staket och grindar.
B
Uppställningsplats med servicefunktioner sker lämpligen på Malmö
personbangård som bedöms klara de volymer som prognostiseras. Där kan
städning, vattentryckning, feka-lietömning, furnering och enklare
underhållsarbeten utföras via serviceperronger och servicestråk mellan spåren.
På personbangården finns också tvättanläggning för fordon vid Jernhusens
anläggning. Denna plats fungerar också som uppställningsplats för for-donen.
Skulle det bli fler fordon på grund av mer trafik än vad som prognostiseras samt
att Köpenhamn inte kan användas för nattuppställning, behöver Malmö en helt
ny lösning med betydligt större kapacitet.

Genom att en ny depå byggs i Hässleholm så kommer trycket på Malmö
personbangård minska då alla Öresunds- och Pågatåg istället kommer tvättas,
saneras och svarvas i den nya depån i Hässleholm. TRV och Jernhusen äger och
har rådighet över marken vid personbangården i Malmö.
Övriga orter
Om det går att använda TRV:s egna områden i Nyköping och Linköping för
uppställning för de få fordon som kräver nattuppställning så är det
kostnadseffektivast. Här avgör de slutgiltiga stationslägena och
linjesträckningarna var och hur dessa uppställningar bäst utformas. TRV äger och
har rådighet över dessa utpekade markområden idag.
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Jönköping är mycket kuperat i såväl väst- som östlig riktning och för ett depåläge
be-döms en plats längs banan söderut som bästa alternativ. Det är primärt frågan
om upp-ställning av SR-tåg, men det är inte uteslutet att Jönköping som ligger i
grenpunkten, också skulle kunna vara en bra ort för mer omfattande
depåfunktioner. Markfrågan är för närvarande inte känd och får studeras när
detaljerna kring sträckningen klarnat.

8. Trafikal kapacitet på realiserbara platser
Sammanfattning från Sweco-rapporten som finns som bilaga till denna rapport.
Utvärdering av den trafikala tillgängligheten till respektive depåläge
Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Slutsats

Ansluter till Stockholms
central från befintligt
driftspår med tillräcklig
linjekapacitet förutsatt
framkomlighet i
Karlberg

Bedöms endast ha uppställningskapacitet för
ungefär hälften av det
uppskattade antalet tåg

Rekommenderas för
snabbvändning, daguppställning
samt nattuppställning för hälften
av tågen, under förutsättning att
tillräcklig yta kan erhållas

Stockholm
Tomteboda
Bangård som idag
används för godstrafik
och som sluss till/från
Hagalund. Belägen c:a
fyra kilometer från
Stockholms central

Nära Stockholms central
vilket medför begränsad
tomkörning

Nuvarande
godsverksamhet måste
flyttas

Täcker in behovet av
daguppställning
Hagalund
Idag Sveriges största
depå för persontrafik,
överbelastad. Belägen
sju kilometer från
Stockholms central

Ansluter till Stockholms
central via befintligt
driftspår med tillräcklig
linjekapacitet, förutsatt
framkomlighet i
Karlberg
Nära Stockholms central
vilket medför begränsad
tomkörning

Brista
Område väster om
Ostkustbanan norr om
Rosersberg, c:a 32
kilo-meter från
Stockholms central.
Idag finns där
bränsleterminal för
flyg-bränsle och
lossningsspår för
Fortum.

Begränsad kapacitet på
depåområdet. Många
intressenter gör anspråk
på Hagalunds utrymme.
Depå för
höghastighetståg
förutsätter att yta frigörs
genom att delar av
befintlig verksamhet
flyttas till en annan plats

Området bedöms som
tillräckligt stort för
depåverksamhet

Området är beläget
långt från Stockholms
central

Ett av få tillgängliga
områ-den i
Stockholmsområdet

Ostkustbanan från
Stock-holms central till
Skavstaby har ej
tillräcklig kapacitet för
tjänstetåg

Banan som depån
ansluter till bedöms ha
tillräcklig kapacitet för
in- och utrörelser

Depåetablering
förutsätter att tågen tas
i trafik på Arlanda och
ersätter några av de tåg
som planeras att utgå
därifrån. Detta kräver i
sin tur att Norra böjen
från Arlandabanan
tillbaka till Ostkustbanan
byggs.
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Linjekapaciteten på anslutande
driftspår bedöms vara tillräcklig,
möjligt depå-alternativ under
förutsättning av utrymme frigörs
inne på Hagalund

Ej tillräcklig linjekapacitet för
tomtågs-trafik, depåetablering
kräver att tågen ges trafikuppgift
och ersätter andra tåg från
Arlanda

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Slutsats

Norr om Blackvreten

Området bedöms som
tillräckligt stort för
depå-verksamhet

Området är beläget långt
från Stockholms central

Ej tillräcklig linjekapacitet för
tomtågstrafik, depå kräver att
tågen ges trafikuppgift och
ersätter andra tåg från Arlanda,
samt driftspår från depå till
Arlanda, alternativt utbyggt
fyrspår

Skogsområde väster
om Arlandabanan, c:a
31 kilometer från
Stockholms central

Arlandabanans
dubbelspår har ej
tillräcklig kapacitet för
tjänstetåg eller in- och
utrörelser till depå
Ostkustbanan från
Stock-holms central till
Skavstaby har ej
tillräcklig kapacitet för
tjänstetåg
Depåetablering
förutsätter att tågen tas i
trafik i Arlan-da och
ersätter några av de tåg
som planeras att utgå
därifrån (idag är det
endast Arlanda Express).
Detta krä-ver vändspår
på Arlanda central.

Göteborg
Olskroken
Underhållsdepå för
persontåg, c:a två kilometer från Göteborgs
central

Sävenäs
rangerbangård
Det aktuella området
ingår i befintlig rangerbangård och dess
service-ytor, hårt
utnyttjad i dagsläget.
Belägen c:a fyra
kilometer från Göteborgs central

Nära Göteborgs
central, begränsad
tomkörning
Befintlig
driftspårsanslut-ning till
Olskroken skulle kunna
användas, tjänstetågen tar därmed inte
kapacitet från tåg i
trafik

Nära Göteborgs
central, begränsad
tomkörning
Befintlig
driftspårsanslut-ning
från Olskroken skulle
kunna nyttjas,
tjänstetå-gen tar
därmed inte kapa-citet
från tåg i trafik

Området är ej tillräckligt
stort för
depåverksamhet för
höghastighetståg

Rekommenderas inte för
depåverksam-het då tillräckligt
utrymme saknas, kan eventuellt
vara aktuell för daguppställ-ning

Nuvarande depå nyttjas
idag av SJ för fjärr- och
interregionaltåg. Den
verksamheten måste
flyttas om plats ska
beredas för
höghastighetståg.
Korsande och mötande
rörelser: Godstrafik från
Skäran till rangerbangården, tåg från Norge/Vänerbanan och Bohusbanan till säcken,
godståg från Västra
stambanan/ Sävenäs till
godstågsvia-dukten
Många intressenter har
anspråk på området (ny
kombiterminal, annan
depåverksamhet etc.)

Kapaciteten på driftspåret till
Sävenäs kan vara tillräcklig, men
med många korsande rörelser.
Mer detaljerad kapa-citetsanalys
krävs.

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Slutsats

Sävenäs Fjällbo

Nära Göteborgs central,
begränsad tomkörning

Korsande och mötande
rörelser: Godstrafik från
Skäran till
rangerbangården, tåg
från Norge/Vänerbanan
och Bohusbanan till
säcken, godståg från
Västra stambanan/Sävenäs till godstågsviadukten

Kapaciteten på driftspåret till
Sävenäs kan vara tillräcklig men
får många korsande rörelser,
mer detaljerad kapa-citetsanalys
krävs

Område med öppen
mark (utan byggnation)
med anslutning från
Sävenäs
Rangerbangård.
Belägen c:a sex
kilometer från
Göteborgs central

Befintlig
driftspårsanslut-ning
från Olskroken skulle
kunna nyttjas,
tjänstetå-gen tar
därmed inte kapa-citet
från tåg i trafik

Sårbar anslutning, tågen
måste köra genom
ranger-bangården
Lärje
Kolonistugeområde i
dåligt skick samt öppna
ytor utmed Norge/Vänerbanan c:a fem
kilometer från
Göteborgs central
Mölndal Grankullen
Öppen mark med viss
bebyggelse (tennishall),
belägen öster om Västkustbanan c:a elva kilometer från Göteborgs
central

Nära Göteborgs central,
begränsad tomkörning
Ett av få tillgängliga
områ-den i
Göteborgsområdet

Tåg mot Västkustbanan
använder samma kanal
till och från Göteborgs
central, korsande
rörelser i säcken
minimeras
Ett av få tillgängliga
områ-den i Göteborgs
närhet

Ej tillräcklig
linjekapacitet på Norge/Vänerbanan för
tjänstetågstrafik

Tillräcklig linjekapacitet under
förut-sättning att depån ansluts
med driftspår från Olskroken

Ett c:a tre kilometer
långt driftspår krävs från
Olskro-ken
Ej tillräcklig
linjekapacitet på
Västkustbanan för
tjänstetågstrafik
Området ligger relativt
långt från Göteborgs
central, mer omfattande
tomkörningar

Tillräcklig linjekapacitet under
förut-sättning att driftspår byggs
från Väst-länkens anslutning i
Almedal, depå-etablering kräver
även uppställnings-plats centralt
i Göteborg

Depå måste
kompletteras med mer
centralt belägen
uppställningsplats för
2/3 av tågen
Depåetablering kräver
ett c:a fem kilometer
långt driftspår, från
Västlänkens anslutning i
Almedal.
Kapacitetshöjande
åtgärder i Gårdatunneln
kan krävas

Ledsgård
Område med
jordbruksmark, har
idag ett tredje
mötesspår för
förbigångar. Beläget
längs Västkustbanan
c:a 24 kilometer från
Göteborgs central

Tåg mot Västkustbanan
använder samma kanal
till och från Göteborgs
central, korsande
rörelser i säcken
minimeras

Ej tillräcklig
linjekapacitet på
Västkustbanan för
tjänstetågstrafik. Långt
från Göteborgs central,
depå-etablering innebär
omfat-tande
tomkörningar
Depå måste
kompletteras med mer
centralt belägen
uppställningsplats för
2/3 av tågen
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Rekommenderas inte på grund
av om-fattande
tomgångskörning och bristande
linjekapacitet

Alternativ

Fördelar

Nackdelar

Slutsats

Nära Malmö central,
be-gränsad
tomkörning

Korsande tågrörelser av
samtliga tåg som ska till
och från Citytunneln,
vilket upp-skattas till 16
tåg per timme och
riktning

Tillgängligheten bedöms som
tillräcklig, en magasinfunktion i
anslutningen från säckbangården
skapar en mer robust lösning,
förutsätter att delar av övriga tåg
flyttas till andra depåer

Malmö
Malmö
personbangård
Hårt belastad personbangård i anslutning
till Malmö central

Utnyttjar befintlig uppställningsplats

Ska höghastighetstågen
och de storregionala
tågen ges plats sker det
på bekostnad av andra
tåg

Linköping
Linköpings central
Befintlig uppställningsbangård i nära
anslutning till
kommande resecentrum i Linköping

Nära Linköpings
central, begränsad
tomkörning
Utnyttjar befintlig uppställningsplats

Befintlig uppställningsplats
bedöms ha kapacitet för de två
storregionala tåg som kräver
nattuppställning

Nyköping
Nyköpings central
Nedlagd bangård på
Nyköpins central

Nära Nyköpings
central, begränsad
tomkörning
Utnyttjar nedlagd
bangård

Befintlig uppställningsplats
bedöms ha kapacitet för det
storregionala tåg som kräver
nattuppställning

9. Jämförelse mellan tid och kostnader
9.1

Realiserbara platser, tidplan

Tidplanen för etablering av nya depåer är lång och påverkas till stor del av markfrågor,
överkla-ganden och kapacitetsfrågor.




Att får mark klar för depåbyggnation inkl. detaljplan i laga kraft tar drygt sex år
i stor-stadsområdena
Att projektera en ny depå tar c:a tolv månader sedan detaljplan vunnit laga kraft
Att bygga en depå tar c:a 24 månader

Totalt rör det sig om en ledtid om c:a nio år från val av plats till ibruktagande av depå.
Till detta kan även kapacitetsåtgärder i TRV:s huvudsystem tillkomma, vilket beroende
på plats och omfattning kan variera i tid. Detta innebär att tidsplanen för att bygga en
ny depå på ”jungfrulig mark” tar minst nio år i storstadsområdena.
Att bygga om i befintliga spårområden tar något mindre tid, men kräver omfattande
samordning med pågående verksamhet med stor risk för störningar. Erfarenheten
påvisar att även en sådan ombyggnad tar ansenlig tid i anspråk. Skall dessutom
omlokalisering av befintlig verksamhet ske till annan ny depålokalisering är tiden
jämförbar med nyetablering.
Tidplanen för etablering av ny depå är styrande i relation till ibruktagandet av de nya
banorna. Depåstrukturen bör i någon form stå klar minst ett år innan trafikeringen
startar så att in-trimning, utbildning av personal, fordonsutprovningar/tillstånd,
fordonsuppställningar m.m. kan ske på ett organiserat sätt.

9.2

Realiserbara platser, kostnader

Investeringar kommer att bli helt nödvändiga både avseende depåer men även på linjen
i TRV:s huvudsystem för att klara den trafikala kapaciteten till och från
depålokaliseringar. Lämplig metod att följa är en fyrstegsmatris som visas nedan.
1. Tänk om

2. Optimera
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Åtgärder och beslut som kan påverka behovet t.ex. omprövning av investering och
val av andra transportslag?

Åtgärder för att effektivisera befintlig
infrastruktur.
Detta sker fortlöpande av TRV och påverkar
kapacitet m.m.

Här återfinns politiska beslut om
investering eller inte för det svenska
höghastighets-nätet.

3. Bygg om

4. Bygg nytt

Åtgärder avser begränsade
ombyggnationer inom befintlig
infrastruktur.

Åtgärder avser nyinvesteringar och/eller större
ombyggnader.

Exempel på platser detta kan krävas är
Malmö personbangård, Nyköping och
Linköping.

Exempel på platser detta kan krävas är Tomteboda, Hagalund, Brista/Blackvreten, Lärje,
Grankullen och Jönköping.

Indikativ beräkning på kostnader exklusive mark och åtgärder i TRV:s huvudsystem.
Nedan uppskattade kostnader avser behoven både för HH- och SR-fordonen och avser
både depåer och snabbvändningsplatser med nödvändiga funktioner samt
uppställningsplatser.

Plats

Kostnadsbedömning

Anmärkning

Tomteboda snabbvändningsplats

≈ 380 Mkr

10 x 400 m spår med tillhörande
funktioner för HH/SR

Depå Stockholm HH/SR

≈ 2 000 Mkr

Komplett depå för HH/SR

Nyköping C – uppställning

≈

32 Mkr

För SR

Linköping C - uppställning

≈

36 Mkr

För SR

Jönköping –
depå/uppställning

≈

25 Mkr

För SR

Depå Göteborg HH/SR

≈ 1 200 Mkr

Komplett depå för HH/SR

Snabbvändning Göteborg

≈ 200 MKr

HH/SR (avser O-gruppen vid GC)

Malmö Pbg – uppställning

≈ 200 Mkr

Anpassningar för HH/SR

Kostnadsindikering för
struktur

≈ 4,3 miljarder
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10. Marknadsbedömning
En mycket stor påverkande faktor är de val som marknadens aktörer väljer att göra i
anslutning till trafikeringen. Järnvägsmarknaden är avreglerad vilket i praktiken innebär
att respektive järn-vägsföretag själva bestämmer val av fordonstyp, antal fordon,
fordonsomlopp, trafikerings-upplägg och depålägen. TRV sätter tekniska regler och krav
för användandet av det nya hög-hastighetsnätet, medan järnvägsföretagen operativt
driftsätter dessa banor.
Fler än ett företag kommer sannolikt att verka inom infrastrukturen på de nya banorna
och dessa företag kan ha olika önskemål om depåetableringar m.m. som påverkar
sidosystemet.
TRV berörs när det gäller kapacitet för trafiknära korttidsuppställningar och kapacitet till
och från önskade depålägen, vilket denna rapport med Swecos bilaga visar. Om ingen
samordning sker mellan depåkapaciteten och dess olika funktioner kommer behovet av
depåer att öka, vilket i sin tur innebär mer infrastruktur då flera funktioner kommer att
bli dubblerade. Uppställ-ningskapaciteten är däremot enklare att hänvisa till då det är
de platser som finns kopplade till tåglägena enligt tågplanen.
Till ovanstående kommer också de olika företagens bemanning på
snabbvändningsplatser och depåer som direkt påverkar konsekvenstiderna. Om
företagen bemannar och planerar verk-samheten optimalt kan konsekvenstiderna hållas
nere, medan om man gör det motsatta så ökar istället konsekvenstiderna på
snabbvändningsplatserna och i depåerna. Allt detta handlar om företagsekonomi och
konsten för företagen att hamna rätt mellan utgifter och intäkter.
Ytterligare påverkande faktorer är kollektivtrafikmyndigheternas ambitioner inom den
stor-regionala trafiken på kommande höghastighetsnät. Såväl i Stockholm som i
Mälardalen, Göte-borgsområdet och Malmöområdet har intresse av att kunna erbjuda
snabba och effektiva rese-relationer för sina kunder. Detta innebär att den totala
fordonsvolymen blir större än vad som specifikt krävs för själva höghastighetsnätet.
Depåerna storlek och placering för storregionala tåg kan i detta sammanhang bli andra
än vad som förespeglas i denna rapport.
Investeringskostnaderna i storstäderna är generellt högre än i andra delar av landet,
vilket kan driva utvecklingen mot att placera visst fordonsunderhåll på annan plats i
systemet t.ex. Jönköpingsområdet. Här bör TRV bevaka händelserna så att inte
tomkörningar tar onödig kapacitet i anspråk på linjerna. Likaså måste man beakta att
omgruppering av fordon mellan 24:00 och 06:00 inte går att genomföra med tanke på
att banorna kommer att vara stängda under dessa tider. Detta innebär att tillräckligt stor
kapacitet måste finnas i banornas ändlägen om trafikeringen skall kunna gå att
upprätthålla.

11. Rekommendation och samlad bedömning
För att skapa en depåstruktur som harmoniserar med nuvarande trafik och depåstruktur
så kan följande samlade bedömning göras:
Stockholm
Möjlighet att göra spetsvändningar vid plattform skall säkerställas och målet är att
optimera och minimera tiderna för denna ”riktningsändring” till c:a 20-30 minuter. För
att kunna göra effektiva arbeten med rätt säkerhet vid plattformar på stationerna krävs
rätt dimensioner och utrustning (lämplig plattformsbredd 10-11 m). Förutom
riktningsändring av tåg med personalbyten så är aktiviteter som furnering lämpliga
åtgärder. Allt detta styrs av vilken kapacitet som erbjuds i huvudsystemet d.v.s.
omsättningshastigheten på plattformspåren.
Tomteboda iordningsställs med 10 x 400 meter långa snabbvändningsspår med
serviceplatt-formar och möjlighet att vattentrycka, fekalietömma, städa, furnera och
utföra enklare ser-viceåtgärder på fordonen. Planskilda logistikstråk till denna plats som
förbinder järnvägsområdet med miljöstation, personal och lagerutrymmen m.m.
Hagalund är idag en mycket hårt belastad depå som med åren blivit mer och mer
inklämd mellan Ostkustbanan, arena, köpcentra, bostäder, vägar och naturområde.
Expansionsutrymmen i depån saknas för nya volymer. Skall någon ytterligare
verksamhet beredas plats i Hagalund så måste något annat flyttas bort.
Höghastighetstågen kräver mer utrymme och om Tomteboda klarar 4 000 m spår, så
återstår att skapa ytterligare 5 852 m spårkapacitet för att klara den antagna volymen i
Stockholm om 9 258 m spår för HH/SR år 2045.
Till detta krävs en bedömd byggnadsvolym på drygt 27 000 m² i Hagalund. Detta kommer
kräva att stora delar av nuvarande uppställningskapacitet måste flytta till ”annan plats”
med mot-svarande funktioner och kapacitet för att nå tåglägena. Detta är en enorm
utmaning att lösa och hantera i pågående produktion och verksamhet! Det är också
stora risker med att koppla ihop nuvarande depåverksamhet med den nya trafiken som
kommer att ställa helt andra krav på kvalitet och förmåga än vad som idag kan levereras
från Hagalund.
Blackvreten är ett markområde som till ytan skulle klara av att komplettera Tomteboda
för HH/SR, men som trafikalt ligger illa till i förhållande till Arlanda station m.m. Driftspår
krävs till och från depån och det krävs med tanke på linjekapaciteten på sträckan
Stockholm – Arlanda att tågen har en trafikuppgift i området.
Brista är ett spåranslutet markområde som till ytan är c:a 65 hektar, vilket klarar behovet
för HH/SR i kombination med Tomteboda. Trafikalt krävs dels bättre linjekapacitet,
Norra böjen som återkopplar Arlandabanan vid Myrbacken till Ostkustbanan och mot
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Stockholm, samt bättre anslutningar till och från området. Om tågen skulle ha trafikala
uppgifter till och från Arlanda kan tågen passera genom Arlanda och sedan gå vidare via
Norra böjen, antingen tillbaka i trafik mot Stockholm, eller in i depå i Brista för åtgärder.
Det är mycket ont om lämplig mark i Stockholmsområdet och olika utredningar pekar på
är en ökad trafikering till och från Arlanda oavsett höghastighetsbanorna tillkomst eller
inte.

Göteborg
Möjlighet att göra spetsvändningar vid plattform skall säkerställas och målet är att
optimera och minimera tiderna för denna ”riktningsändring” till c:a 20-30 minuter. För
att kunna göra effektiva arbeten med rätt säkerhet vid plattformar på stationerna krävs
rätt dimensioner och utrustning (lämplig plattformsbredd 10-11 m). Förutom
riktningsändring av tåg med personalbyten så är enklare aktiviteter som furnering
lämpliga åtgärder. Allt detta styrs av vilken kapacitet som erbjuds i huvudsystemet d.v.s.
omsättningshastigheten på plattformspåren.
Lärje och Sävenäs. Norr om Göteborgs central finns det två områden att studera, dels
Sävenäs, dels Lärjeområdet längs Vänerbanan. Båda platserna ligger relativt nära
Göteborgs central. Sävenäs godsbangård är en strategisk viktig rangerbangård som har
en intensiv och ökande godstrafik. Att parallellt med denna rangerbangård placera en
större depå med byggnader om drygt 13 800 m² samt uppställningskapacitet om drygt
4 800 m kommer att påverka godstrafiken negativt.
Sävenäs rangerbangård står inför stora om- och tillbyggnader och anläggningen är av
riksintresse, det är därför olämpligt att blanda olika funktioner på denna yta. Lärje har
tillräcklig storlek för att gott och väl klara en komplett depå för SR/HH. Däremot krävs
det ett driftspår från Olskroken till depån om c:a tre kilometers längd för att de trafikala
förutsättningarna skall kunna säkerställas under dygnets alla timmar. Utrymme för detta
spår kan skapas genom anpassningar av de befintliga spåren från Olskroken och vidare
ut mot både Hisingen och Vänerbanan.
Ett depåläge norr om Göteborgs central har en fördel för de fordon som trafikerar höghastighetsbanan, eftersom riktningsändring och återgående trafik söderut undviks,
vilket i sin tur reducerar tomkörningarna.
O-gruppen vid Göteborgs central skulle kunna byggas om och rensas så att
snabbvändnings-platser kan iordningställas liknande Tomteboda. Längden på området
medger inga multiplar om 400 m, utan serviceplattformar på drygt 200 m vardera kan
anläggas på detta område. Tänkbara funktioner på detta område skulle kunna vara
snabbvändningsspår med serviceplattformar och möjlighet att vattentrycka,
fekalietömma, städa, furnera och utföra enklare serviceåtgärder på fordonen.
Logistikstråk till denna plats som förbinder järnvägsområdet med miljöstation, per-sonal
och lager utrymmen m.m. behöver säkerställas. Detta innebär att nuvarande depå för
Västtrafiks behov inkl. verkstad försvinner.

Grankullen är en plats strax söder om Mölndal som skulle kunna vara en bra plats att
bygga en komplett depå för SR- och Västtrafiks fordon. Platsen ligger bra till i förhållande
till kommande västlänk och det faktum att det finns fler linjer norrut än vad fallet är
söderut. Denna plats kräver driftspår från Almedal för att klara den trafikala kapaciteten
till och från depån.

Malmö
Möjlighet att göra spetsvändningar vid plattform skall säkerställas och målet bör vara
att optimera och minimera tiderna för denna ”riktningsändring” till c:a 20-30 minuter.
För att kunna göra effektiva arbeten med rätt säkerhet vid plattformar på stationerna
krävs rätt dimensioner och utrustning (lämplig plattformsbredd 10-11 m).
Förutom riktningsändring av tåg med personalbyten så är aktiviteter som furnering
lämpliga åtgärder. Allt detta styrs av vilken kapacitet som erbjuds i huvudsystemet d.v.s.
omsätt-ningshastigheten på plattformspåren.
Finns möjlighet för nattuppställning i banhallen skall detta övervägas om skalskydd och
säkerhet kan ordnas på ett tillfredställande sätt.
Personbangården i anslutning till Malmö central finns en begränsad yta som skulle
kunna gå att anpassa för att klara de uppställningsbehov som förutses i Malmö. Ny
depåkapacitet kommer att byggas upp i Hässleholm, vilket gör att trycket på Malmö
personbangård minskar då tvätt, sanering och hjulsvarvning m.m. på Påga- och
Öresundståg styrs till Hässleholm. Den rest-kapacitet som då frigörs skulle kunna nyttjas
av HH/SR. Den trafikala kapacitetsbristen ligger främst i växlingsrörelsen mellan
banhallen och personbangården som delas av spåren ner mot Citytunneln. Skall fler
fordon än vad som antas ställas upp i Malmö kommer det krävas andra lösningar t.ex.
nya depålägen utanför Malmö.
Köpenhamn är en plats som antas behöva nattuppställning och här krävs en dialog med
de danska järnvägsföretagen kring vad som är möjligt i kapacitet och placering av
uppställningsplatserna. Då detta ligger längre fram i tiden så är det rimligt att genomföra
en förhandling och diskussion kring denna sak senare.

Nyköping
Om stationsläget för höghastighetsbanan placeras där Nyköpings station idag ligger så
kan uppställningskapacitet för de få SR-fordon som skall nattuppställas lösas. Ligger
stationsläget på annan plats måste mark säkras för nattuppställning i anslutning till
detta. Oklarheter råder för närvarande hur utformningen kommer bli så utredningen
reserverar sig i denna fråga.

Linköping
Det råder fortfarande oklarheter gällande linjesträckning och stationsläge i Linköping.
Med stationsläge vid nuvarande station, kan uppställningskapacitet för de få SR-
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fordonen som skall nattuppställas lösas. Ligger stationsläget på annan plats så måste
mark säkras för nattuppställning i anslutning till detta. Oklarheter råder för närvarande
hur utformningen kommer bli så utredningen reserverar sig även i denna fråga.
Jönköping
Linjesträckningen genom Jönköping är inte bestämd, men Sverigeförhandlingens förslag
är att banan delar sig väster om framtida stationsläge för att därifrån gå vidare västerut
mot Göteborg, respektive söderut mot Malmö/Köpenhamn. Det kommer bli nödvändigt
att skapa uppställningskapacitet i Jönköping för SR-fordonen som sannolikt kommer
trafikera mot Göteborg/Värnamo/Linköping.
Jönköpings geografi med dalgångar och stora stigningar såväl väster som öster om
staden gör en depåplacering komplicerad. Ett alternativ som därför kan vara av intresse
att studera är en pla-cering söderut från Jönköping utefter den nya banan. Det kommer
att krävas ytterligare utred-ningar kring placering av uppställningsplatser i Jönköping när
linjesträckning m.m. är fastställda.

12. Referenser
12.1

Medverkande företag och personer

 PROSE AB Rolling Stock Expert, Christer Martinsson
 Sweco Transportsystem AB under ledning av gruppchef Tågtrafik, M.Sc. Ph. Dr. Olov
Lindfeldt
 ITG Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbHWiebe, Stralsund, Tom Schüfert och Peter
Schmitt
 H.F. Wiebe GmbH & Co. KG, Achim
 HTG Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH Schwerin, Dr. -ing. Karl-Heinz Winter via
ITG
 System- och underhållsingenjör, civ. ing. konsult Ulf Smedbo
 Underhålls- och teknikutveckling, Senior Advisor maskin ing. konsult Nicklas Falk
 Deutsche Bahn AG Berlin Rummelsburg
 RENFE (Spanska järnvägens underhållsorganisation)
 Hegensscheidt-MFD GmbH via AB Servus
 Neuero Technology GmbH via Fordonslyftar AB
 EPN Solution (avisningssystem)

12.2











Medverkande funktioner

Fordonstekniker
Underhållstekniker
Produktionstekniker
System- och processtekniker
Industriutvecklare
Kapacitets- och trafikanalytiker
Spårtekniker
Arkitekter
Mark- och etableringsutvecklare
Civilekonom/fastighetsmäklare

12.3

Referensanläggningar

 Deutsche Bahn AG ICE/ICX Werk Rummelsburg Berlin
 RENFE HST depot Barcelona
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13. Bilagor
13.1

TSD förordningar (bifogas ej rapporten)

 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om
en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande
materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem.
 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur
i Europeiska unionens järnvägssystem.
 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om
en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande
materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av
beslut 2011/229/EU.
Se länk: www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Godkannande

13.2


Sweco:s rapport för sidosystemet
Sweco:s rapport daterad 2014-04-21.

14.

Begreppsförklaringar

Det förekommer många olika begrepp och förklaringar på olika aktiviteter i anslutning
till beskrivning av fordon och depåer. Nedan redovisas en begreppsförklaring för denna
rapport.
AU/AUK

Avhjälpande underhåll på fordon (AU) eller på komponent
(AUK) som föranleds av upptäckta skador eller brister antingen
via det före-byggande underhållet, det tillståndsbaserade
underhållet eller via syning och kontroll. Det avhjälpande
underhållet kan sedan delas in i stoppande fel,
prestationsnedsättande fel, komfortrelaterade fel samt övriga
fel.
Merparten av de avhjälpande underhållet är planerbart,
medan de stoppande felen är akuta och skall minimeras så
långt det går via teknisk prestanda och redundans. Antalet
stoppande fel per miljoner kilometer är en parameter som
fordonstillverkarna redovisar.

Avisning

Avisning av fordon kan delas upp i reaktiv, passiv och proaktiv
avisning. Reaktiv avisning avser avisning med t.ex. varmluft
eller varmvatten, medan passiv avisning avser avställning av
fordon antingen i geografiskt område med plusgrader eller i
uppvärmd verkstad eller uppställningshall. Proaktiv avisning
avser förebyggande behandling av fordonen som t.ex.
beläggning av propylenglykol.

Depå

Depå eller fordonsdepå är ett samlingsbegrepp för olika
funktioner som finns inom ett område. Detta innefattar allt
från ren uppställningsdepå till komplett fordonsdepå med flera
funktioner för att hantera bl.a. underhåll på fordonen.

DMU

Diesel multiple unit (Kortkopplat dieselmotorvagnståg)

Driftpausbaserat UH

Avser ett underhållsupplägg där underhållsplanen olika
åtgärder utförs var för sig eller i struktur i ett splittrat upplägg
till skillnad mot översyner av konventionell art. Fördelen är att
produktionsplaneringen kan paketera de åtgärder som måste
utföras inom ramen för den driftpaus som medges i omloppen
och därigenom förbättras fordonstillgängligheten avsevärt.

EMU

Electric multiple unit. (Kortkopplat elektriskt motorvagnståg)

Fekalietömning/CET

Avser tömning av fordonens avloppstankar. CET - ControlledEmission Toilets

Fordonstvätt

Maskinell korg- och fronttvätt av fordon
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FU/FUK

Förebyggande underhåll på fordon (FU) eller på komponent
(FUK) som styrs av underhållsplanen

Funering

Avser
livsmedelshantering
för
bistro,
förstaklassvagnar m.m. till och från fordonen

HH-tåg

Trafikverkets definition på höghastighetståg

Hjulsvarv

Byggnad som inrymmer en undergolvsvarv för bearbetning och
profilering av järnvägshjul. Kan vara av typen singel- eller
tandemsvarv, varav den senare kan svarva två hjulpar i en och
samma boggi samtidigt. Anläggningen kan även svarva
bromsskivor.

Järnvägfordon

Avser fordon som antingen är av typen dragfordon (lok och
motor-vagnar med eget framdrivningssystem) eller vagnar för
resande eller gods

Klottersanering

Avser borttagning av graffiti in- och utvändigt samt på tak. Sker
i multifunktionshallar avsedda för klottersanering.

Lätt städning

Lättstädning eller plockstädning är en åtgärd som sker en eller
flera gånger per dygn och avser borttagning av skräp från bord,
stolar, papperskorgar samt kontroll och påfyllning av papper
på toaletter m.m.

Multifunktionshall

Är ett samlingsnamn för en byggnad som rymmer flera
funktioner som avisning, fordonstvätt, kadaversanering,
klottersanering m.m. Multi-funktionshallen utvecklades av
AFAB TRAIN som ett Vinnova-projekt, (program för att stärka
innovationskraften i Sverige), inom ramen för La Sagrerauppdraget i Spanien 2013/2014.

Multipel

Sammankoppling av två identiska järnvägsfordon, vilka båda
man-övreras från samma förarhytt

OFP

Oförstörande provning, vilket avser t.ex. ultraljudsprov av
hjulaxlar, vilket utförs med fasta intervall enligt
underhållsplanen

Olyckshantering

Benämns även kadaversanering. Avser sanering av rester från
djur och människor vid påkörningsolycka, vilket sker vid särskilt
utrustad plats t.ex. i multifunktionshall. Saneringen sker dels
med underredestvätt där blod och lösa delar avlägsnas med
vatten, dels mekaniskt med t.ex. krok.

SR-tåg

Storregionala
(250km/h)

Storstädning

Avser en större städning där tågets inredning grundligt städas
och rengör enligt fastställd städplan

tåg

avsedda

för

restaurang,

höghastighetsbanorna

Teknisk beskrivning

(TB) Avser olika typer av beskrivningar som inte är underhållsinstruktion t.ex. fordonsbeskrivning, systembeskrivning, elkretsschema, tryckluftschema, styr- och reglerdokumentation,
reservdelsförteck-ningar, apparatlistor och ritningar.

Tillståndsbaserat UH

Avser ett underhållsupplägg där fjärrövervakning eller
automatisk diagnos via fordonsdatorer, givare, mätare o.s.v.
länkar status på fordon till underhållsorganisationen. Detta är
ett område på stark frammarsch där syftet är att finna det
verkliga underhållsbehovet baserat på status och åtgärda fel
och brister innan de uppstår. Kallas även CBO (Condition Based
Maintenance).

Tillsyn

Det första intervallet i underhållsplanen som styr fordon till
verkstad vilket varierar idag mellan 6 000 och 16 000 km ± 10
% beroende på typ av fordon.

Trafiknära UH

Underhåll som sker inom omloppen till skillnad mot underhåll
som sker ur omlopp, där det senare kan vara ombyggnader,
större reparationer m.m.

Trippel

Sammankoppling av tre identiska järnvägsfordon, vilka alla
manövreras från samma förarhytt

Tågsätt

Ett antal sammankopplade fordonsindivider vilket bildar ett
tåg- eller fordonssätt.

Underhåll

UH, samlingsbegrepp för både förebyggande och avhjälpande
under-håll

Underhållsinstruktion UI, avser de olika instruktioner som underhållsplanen anger
som dokumentation.
Underhållsplan

Underhållsplan som fordonstillverkaren, fordonsägarens
och/eller järnvägsföretag skapar med bl.a. åtgärd,
underliggande underhålls-instruktioner, intervall i olika form
(kilometer/dag/drifttimmar/säsong). Underhållsplanen anger
när åtgärder för det förebyggande underhållet skall ske.

Vattentryckning

Avser påfyllning av vatten i vattentankar för toaletter, bistro
m.m.

Verkstad

Avser byggnad för tekniskt fordonsunderhåll av järnvägsfordon

Växling

Växling används huvudsakligen för att flytta fordon inom
driftplatser på både huvud- och sidospår

Översyner

Åtgärder enligt underhållsplanen som utförs i större
underhållsblock ofta fördelat i struktur översyn 1 – översyn 4.
Detta upplägg kan kategoriseras som konventionellt underhåll.
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