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Förord 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet har av Trafikverket beviljats ett kortare forsknings-
projekt inom underhåll av fordon för gods- och persontrafik på järnväg. Forskningsprojektet 
”Morgondagens depåer; Färdplan för ökad förmåga och innovationer inom järnvägsfordons-
underhåll” är en del av en satsning från Trafikverkets sida på kunskapsuppbyggnad om de-
påer och underhåll där kontaktperson under 2014 var Tomas Arvidsson, därefter Mats Åker-
feldt. Projektet motsvarar en förstudie inom forskningsområdet i form av en färdplan, som i 
sin tur kan leda till en strategi och att prioritera medel för fortsatt forskning. Färdplanen 
täcker de tekniska facken men behandlar av resursskäl inte icke-tekniska som till exempel 
nationalekonomi, beteendevetenskap eller juridik. 

I projektet har en arbetsgrupp tagit fram föreliggande färdplan: 
Oskar Fröidh  KTH, Transportvetenskap (projektledare) 
Anders Lindahl KTH, Transportvetenskap (projektsekreterare) 
Mats Berg  KTH, Spårfordon 
Lars Brigelius  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Ann-Brith Strömberg Chalmers, Matematiska vetenskaper 
Michael Patriksson Chalmers, Matematiska vetenskaper 
Anders Ekberg Chalmers, Charmec 

 
En referensgrupp har formerats för att få direkt koppling till järnvägssektorn, delvis med 
samma deltagare som i det depåråd med branschdeltagare som Trafikverket sammankallar. I 
projektet har två möten med referensgruppen hållits, båda i Stockholm; dels ett inledande 
möte den 29 april, dels den 25 augusti 2014 då ett tidigt utkast till färdplanen presenterades. 
En remissversion av färdplanen levererades till Trafikverket den 30 september 2014 och refe-
rensgruppen har i maj 2015 getts tillfälle att komma med synpunkter inför slutversionen. I 
referensgruppen har parter i branschen deltagit (men alla har inte haft möjlighet att vara 
med på båda mötena): 
Tomas Arvidsson Trafikverket  Tomas Wintzell SJ 
Johan Carlgren Trafikverket  Urban Kihlström Hector Rail 
Mats Åkerfeldt  Trafikverket  Rickard Nilsson SLL, Trafikförvaltningen 
Mats Önner Transrail  Tomas Ahlberg Mälab 
Per Leander Transrail  Magnus Tigerhed Alstom 
Olof Kjellström Jernhusen  Marina Sundman Bombardier 
Carl Jonasson Jernhusen  Jens Breiner SweMaint 

 
Färdplanen handlar om forskningsfrågor – den tar avstamp i kända forskningsrön och inrik-
tar sig på att ligga i framkant av den internationella utvecklingen inom fordonsunderhåll uti-
från de luckor i kunskap som vi finner. Det medför att forskningsfronten inte alltid motsvarar 
vad dagens problem i Sverige handlar om, utan hellre utveckling av metoder för att mer pro-
aktivt förbättra det framtida systemet. 

Vi som arbetat med projektet hoppas att föreliggande färdplan kommer att vara en betydelse-
full del för fortsatt utveckling av tågtrafikens punktlighet, pålitlighet och kostnadseffektivitet. 

Stockholm i juni 2015 
Oskar Fröidh  
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Sammanfattning 
KTH, Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har av Trafikverket fått 
uppdraget att ta fram ett dokument om forskningen inom underhåll av järnvägsfordon. Det 
är föreliggande färdplan som ingår i Trafikverkets satsning Morgondagens depåer. Färdpla-
nen ska ligga till grund för en strategi och förslag på utveckling för kostnadseffektivt fordons-
underhåll med de förutsättningar som råder i Sverige, med avreglering och många aktörer i 
branschen likväl som speciella klimatförutsättningar. 

Trafikverket har uppmärksammat att frågor om depåer och fordonsunderhåll inte alltid han-
teras på ett bra sätt för att utveckla järnvägssystemet. Tidigare hade Banverket ett sektorsan-
svar men det avskaffades i och med att Trafikverket bildades. Det behövs dock ett övergri-
pande systemansvar och incitament för att leda processen framåt mot en stabil utveckling 
genom forskning, utveckling och innovation i den fortsatta omreglering som sker av den 
svenska järnvägssektorn. Hur kan en effektiv samverkan mellan universitet, näringsliv och 
offentlig sektor utformas för att bidra till en säker och pålitlig tågtrafik i Sverige? 

En litteraturgenomgång har genomförts för att visa var den internationella forskningsfronten 
står. Det tycks dock som att det samlade greppet inom underhåll av järnvägsfordon inte är ett 
genomarbetat forskningsområde, utan det kan bli ett svenskt ”pionjärområde” där universi-
tet, högskolor och institut i samarbete med branschen kan skapa forskningsresultat och kun-
skapsutveckling. 

Denna färdplan föreslår ett antal olika områden som skulle behöva ökad forskning för större 
kunskap och kompetens. Var ska depåer för person- respektive godsfordon mest effektivt 
lokaliseras, centralt eller perifert i jämförelse med trafiksystemet och respektive omlopp? 
Hur ska de utformas mest effektivt med tanke på fordonstyper, reservdelar och personalut-
nyttjande? Hur ska infrastrukturen till och internt i depåerna utformas för effektivt arbete? 
Detta ska ske i en avreglerad järnvägssektor med olika operatörer, vagnägare, depåägare 
samt underhållsleverantörer på olika långa kontrakt. Hur ska detta organiseras på ett stabilt 
sätt med långsiktig ekonomisk bärkraft för samtliga parter? Arbetet går att dela upp i avhjäl-
pande och förebyggande underhåll; i depå eller mobilt, med säkerhets- drifts- eller kom-
fortrelaterat underhåll. På vilka olika sätt går det att utvärdera samt utveckla modeller för att 
prognostisera behovet av underhåll enligt ovan nämnda variabler? Målet är att ta fram veten-
skapliga metoder för att effektivisera fordonsunderhåll för järnvägstrafiken på ett optimalt 
sätt. 

I färdplanen rekommenderas en strategi för fordonsunderhåll: 

• Trafikverket ska verka för att efterfrågad funktion i det svenska järnvägssystemet 
uppnås, inkluderande kostnadseffektivt underhåll av både infrastruktur och fordon 

• Hög driftsäkerhet är attraktivt för resenärer och godskunder och har ett värde och 
motiverar ett samhällsekonomiskt synsätt på underhåll av järnvägsfordon 

• Tillståndsövervakning och relaterad prediktering ges en viktigare roll för förebyg-
gande underhåll 

• Öka synergin mellan infrastruktur- och fordonsbaserad tillståndsövervakning, inte 
minst av den dynamiska samverkan mellan infrastruktur och fordon 
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• Utred hur ”intelligensen” hos infrastruktur och fordon bäst fördelas och utvecklas för 
ett mera kostnadseffektivt underhåll av järnvägssystemet. Detta innefattar att man 
vet vad man skall mäta och att uppmätta storheter kan länkas till framtida nedbryt-
ning av fordon och infrastruktur 

• Utred flödet och ”flaskhalsar” i dagens system av fordonsunderhåll (kritiska aspekter) 
• Utveckla distinktionen av säkerhetsnödvändigt underhåll och komfortrelaterat un-

derhåll 
• Verka för tydliga och rimliga ”spelregler” för aktörer inom fordonsunderhåll 
• Förbättra nätverket bland dessa aktörer, inte minst kring tekniska frågor 
• Skapa ytterligare incitament för effektivt fordonsunderhåll genom att se över kostna-

der och intäkter i intressentkedjan mellan de primära kunderna och de som kan åt-
gärda problemen 

• Lyft fram goda exempel (best practice) på väl fungerande fordonsunderhåll 
• Låt universitet och högskolor få en viktig och neutral roll i den kunskapsbaserade ut-

vecklingen. 

Detta bör ske genom att skapa ett forsknings- utvecklings- och demonstrations (FUD)-
program inom området underhåll för järnvägsfordon. I denna färdplan föreslås även ett antal 
olika forskningsprojekt och -områden som skulle kunna utvecklas i ett sammanhållet forsk-
ningsprogram. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Järnvägstrafiken i omvärlden 
Omvärlden och förutsättningarna för järnvägstrafik förändras ständigt, vilket ställer nya krav 
även på underhåll av järnvägsfordon. Några exempel är att den tekniska utvecklingen ger nya 
fordonslösningar, som underhålls på nya sätt. Fordonens samverkan med banan förändras 
genom utveckling av och investeringar i infrastrukturen (till exempel spårkrafter, tåghastig-
heter och signalsystem) och det ställer nya krav på fordonsunderhållet. Exogena faktorer som 
viltpåkörningar kräver ofta skadereparationer som bör ske snabbt och till låg kostnad, något 
som inte alltid är fallet med nya järnvägsfordon, särskilt inte standardmodeller som utveck-
lats för andra förhållanden. Detsamma gäller vinterväder där fordonets funktion, service och 
underhåll måste garanteras även vid kallt och snöigt väder. Vi ser därmed att förutsättning-
arna inom järnvägssektorn ger utmaningar för underhållet av järnvägsfordon som kan mötas 
med forskning och utvecklingsinsatser. 

Samtidigt finns en marknad med många olika aktörer inom järnvägssektorn, med konkur-
rens mellan operatörerna, mellan depåägarna, mellan underhållsleverantörerna och mellan 
fordonsleverantörerna. I ett bredare perspektiv konkurrerar järnvägen med andra färdmedel 
om resenärer och godstransporter. Det leder till ett förändringstryck och en kostnadspress i 
många led vilket gör att kostnadseffektivt underhåll är ett krav. Samtidigt måste verksamhet-
en i järnvägssystemet bedrivas på ett säkert sätt och för fordonsunderhållet innebär det bland 
annat en underhållsansvarig enhet och tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519). 

1.1.2 Problem med störningar 
Ett problem som uppmärksammats mycket är att tågtrafiken i Sverige har en högre nivå av 
störningar än vad många kunder accepterar. Störningarna resulterar i höga kostnader för 
förseningar och inställda tåg, och ett bristande förtroende för järnvägens förmåga att hålla 
tiderna vilket i sin tur gör att resenärer och godskunder ser sig om efter andra alternativ för 
resor och transporter (Trafikverket, 2013a). 

Riksrevisionens granskning av tågförseningar (Riksrevisonen, 2013) mynnade ut i ett antal 
rekommendationer om effektivare styrning av järnvägssektorn för att öka punktligheten och 
kapacitetsutnyttjandet. Underhåll av järnvägsfordon är en viktig del i ett väl fungerande järn-
vägssystem. Man rekommenderar regeringen att tydliggöra Trafikverkets ansvar för att un-
derlätta byggnation av moderna underhållsdepåer på rätt ställen i förhållande till trafik-
mönstret och därmed frigöra kapacitet till huvudspåren. Hinder för nya depåaktörer utöver 
den dominarende depåägaren Jernhusen bör särskilt beaktas, ett ansvar som också faller på 
Transportstyrelsen. Vidare bör Trafikverket förstärka analyskompetensen och prioritera 
forskningsinsatser som har betydelse för punktligheten, bland annat i depåfrågor. 

1.1.3 Trafikverkets initiativ 
Mot bakgrund av detta har Trafikverket inrättat ett depåråd med 20-25 aktörer i branschen 
och tagit initiativ till att öka kunskaperna om depåer och underhåll av järnvägsfordon inom 
programmet ”Morgondagens depåer”. En annan del i Trafikverkets satsning är en rapportse-
rie som konsultföretaget Transrail fått i uppdrag att producera. Den avreglerade situationen 
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för järnvägssektorn med många aktörer där få har resurser att utveckla processer och meto-
der för mer kostnadseffektivt underhåll kan bli ett problem. Att styra verksamheten så att 
helheten blir ett väl fungerande järnvägssystem är viktigt för att uppnå samhällsmålen med 
järnvägen. Det finns därför skäl att bedriva forskning inom depåer och fordonsunderhåll för 
att utveckla systemet. 

Ett första steg att öka forskningsinsatserna är att göra en färdplan. Färdplanen (eng. Road 
map) är en sammanställning av kunskapsläget, analys och förslag till färdriktning för sats-
ningar inom forskningen i de tekniska facken. Den ger däremot inte någon ny kunskap inom 
sakfrågan, utan pekar på brister och styrkor i dagens kunskap som kan tas till vara eller som 
bör utökas med ny forskning. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Trafikverket formulerar syftet så här: ”Syftet med projektet är att kartlägga och ge ett förslag 
på en färdplan för ökad förmåga och innovation inom järnvägssektorn gällande järnvägs-
fordonsunderhåll. Erfarenheter, metoder och förmåga hos flyg-, sjö- och tunga vägsektorn 
skall särskilt beaktas.” (Avtal med Trafikverket, 2013/19099). 

En tolkning som vi tagit fasta på är att projektet syftar till att ge underlag för forsknings-
program och vidare forskning inom underhåll av järnvägsfordon för både gods- och person-
trafik, med särskild hänsyn till de forskningsfrågor som är aktuella för svenska (nordiska) 
förhållande. Till dessa räknas bland annat kallt klimat, viltpåkörningar och en avreglerad 
marknad med stark kostnadspress och många aktörer. 

Färdplanen avgränsas till de tekniska facken och omfattar inte (direkt) andra områden som 
till exempel nationalekonomi, beteendevetenskap eller juridik, men i tillämpningar kan även 
bland annat ekonomi och tillgång till mark ingå. Färdplanen ska tjäna som en förstudie för en 
programstrategi om framtida forskning och utveckling inom underhåll av järnvägsfordon. 
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1.3 Vanliga begrepp 
I färdplanen används några begrepp frekvent. Vår tolkning av dessa begrepp framgår av ta-
bellen (nedan). Det kanske svåraste begreppet är ”underhåll” eftersom definitionen kan vari-
era efter sammanhang. I färdplanen används i regel en vid definition av underhåll om det 
inte specificeras närmare. 

Begrepp Definition (för järnvägsfordon) 

Depå Anordnad plats eller lokal med personal och utrustning där service, un-
derhåll eller uppställning av järnvägsfordon sker. Ibland ingår även en 
verkstad i depån. 

Järnvägsfordon Lok och motorvagnar (dragfordon) och person- och godsvagnar i minsta 
registrerade eller delbara enhet. 

Ombyggnad Åtgärd oftast i verkstad för att ändra fordonets utförande eller kon-
struktion. 

Service Åtgärder för att hålla fordonet i drift som tvättning, städning, feka-
lietömning, vattentryckning, påfyllning av smörjmedel, drivmedel eller 
loksand etc. 

(Skade-) reparation Reparation av skador på fordonet som oftast uppkommer av yttre (exo-
gena) händelser men ibland även av olämplig fordonskonstruktion eller 
olämpligt handhavande. 

Tåg Tågsätt, bestående av ett eller flera ihopkopplade järnvägsfordon, i trafik 
enligt tidtabell på järnvägen. I dagligt tal avses ofta tågsätt men även 
andra rörelseformer än tåg som spärrfärd och växling. 

Underhåll Åtgärd som syftar till att bibehålla fordonets skick och standard till följd 
av slitage eller annan (kontinuerlig) nedbrytning. 

Delas ibland upp i lätt och tungt underhåll, som syftar dels på frekvens 
av åtgärden och fordonets avställningstid, dels på delsystemens eller 
komponenternas värde och fysiska storlek. 

Delas ibland upp i förebyggande och avhjälpande underhåll, där före-
byggande görs innan en störning uppkommer medan avhjälpande (repa-
ration) efter ett konstaterat fel eller störning. 

Underhåll kan i dagligt tal ibland också omfatta skadereparationer, om-
byggnader, upprustning eller service. 

Upprustning Större ombyggnad som syftar till att förlänga livslängden eller höja stan-
darden på järnvägsfordon. Kan påverka och ibland ersätta (vissa) under-
hållsinsatser. 

Verkstad Lokal med personal och utrustning för reparationer och ombyggnader av 
järnvägsfordon men även visst underhåll. 
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Vattentryckning från serviceplattform på Göteborgs centralstation. Foto (båda): Oskar Fröidh 

 
Service som fönstertvätt kan göras utan särskild depå som här på Göteborg C. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Lokalisering av depåer, trafikering och underhåll 
Lokalisering av depåer och verkstäder kan göras utifrån flera modeller i ett trafiksystem. En 
modell som i allmänhet ger stor tillgänglighet för fordonen och liten tomkörning i ett trafik-
system är med en central depå där den största verkstadskapaciteten samlas, kompletterat 
med ett antal perifera depåer som kan klara enklare underhåll och reparationer för att 
minska konsekvenserna av skador och fel hos fordonen. I ett fall med elmotorvagnar hävdar 
författaren att den centrala verkstaden har en väsentlig funktion för att långsiktigt vidmakt-
hålla en god standard på en fordonsflotta (King, 2003). När det gäller godstrafik kan den 
centrala verkstaden förläggas till exempel i anslutning till en stor rangerbangård (Luo, 2013). 

I ett exempel på lokalisering av en containerdepå i Spanien, där tomma sjöcontainrar lagras i 
väntan på nya transportuppdrag, användes additive fuzzy multiobjective optimization för att 
lösa problemet med avseende på dels ekonomi, dels miljökonsekvenser (Palacio, Adenso-
Diaz och Lozano, 2013). Samma metod kan förmodligen användas vid optimering av under-
hållsdepåer för järnvägsfordon. 

Det finns olika metoder för att optimera användandet av en fordonsflotta med avseende på 
ekonomi, dels med hänsyn till trafiken och dels underhållet. Wang et al. (2012) använde Si-
mulated Annealing (SA) för att lösa optimeringsproblemet. I ett annat exempel med väx-
lingsrörelser inom depåområdet har Jacobsen och Pisinger (2011) använt några olika meto-
der och funnit att både Guided Fast Local Search (GFLS) och Simulated Annealing (SA) 
kunde användas för att nå nära nog optimala lösningar. 

Dynamiska analyser av till exempel tågtrafik omfattar utöver tåg, bana och tidtabellen även 
förseningar. Simulering är en bra metod och Greasley (2000) pekar på att metoden ger goda 
resultat i analys av en depås pålitlighet. Det finns exempel på simulering av depåer i Sverige 
(se till exempel Depåtrafik i Malmö, 2008), medan bland annat KTH bedriver metodutveckl-
ing och forskning inom tågtrafiksimulering med RailSys (se bland annat Sipilä, 2012). 

Pudney et al. (2013) studerar robustheten hos scheman för dirigering av tunga godståg med 
hjälp av slumpmässiga störningar i deterministiska scheman. Tanken är att planeringen av 
tidtabeller skall göras integrerat med planeringen av underhållsarbete på banan. Dingler et 
al. (2012) gör en simuleringsstudie i hur ökad tågtrafik kan åstadkommas på olika sätt (tidta-
bellsändringar, smärre infrastrukturförändringar) utan större investeringar i mer spårkapa-
citet i ett exempel från Nordamerika. 

Boland et al. (2013) behandlar planeringen av underhåll på ett järnvägssystem för koltrans-
porter i Australien (spår, terminaler, etc.). De rapporterar att systemet inte är intakt under ca 
15 % av tiden. Genomströmningen över tiden maximeras med hjälp av en flödesoptime-
ringsmodell. 

I artikeln av Arnaiz et al. (2010) utvecklas ett riskbaserat underhålls- och ruttningsschema 
för flygtrafik. Författarna försöker integrera underhållsbehov vid tilldelning av flygplan till 
flyglinjer, med målet att höja tillgängligheten hos flottan. 

Granström (2008) studerar vilken information “intressenter” behöver för att åstadkomma 
större punktlighet hos den svenska järnvägstrafiken. Studien här avser gränssnittet mellan 
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kontaktledningen och strömavtagaren och metodiken kan vara användbar även för att stu-
dera gränssnittet mellan hjul och räl. 

Maróti och Kroon (2007) studerar schemaläggningen (med hjälp av Mixed-Integer Pro-
gramming) av underhåll av järnvägsvagnar så att trafikeringen inte störs mer än nödvändigt 
med tillämpning på holländska järnvägen (NS Reizigers). 

2.2 Fordonsteknik och underhåll 
Behovet av fordonsunderhåll per löpsträcka (km) bottnar i fordonets konstruktion och drifts-
förhållanden. För många fordon ses en utveckling mot komponenter och delsystem med ökad 
robusthet och tillförlitlighet samt att dessa är lättare att komma åt och byta ut vid underhåll. 
En ur svenskt perspektiv välkänd yttre påverkan är vinterklimat med snö, is och kyla. Åtgär-
der för att mildra dess effekter på fordonen, inklusive effektivare avisning, finns bland annat 
redovisade i Kloow (2011).  

I alltmer forskning och utveckling kring underhåll av järnvägens fordon och infrastruktur 
poängteras behovet av förebyggande underhåll till skillnad från avhjälpande underhåll. Att 
skapa framförhållning i underhållsarbetet kan väsentligt minska tid och kostnader för under-
hållet. Detta kräver dock att tillståndet för fordonet etc kan inspekteras/mätas ganska fre-
kvent, att framtida nedbrytning kan predikteras och att det finns en flexibilitet att sätta in 
förebyggande underhållsinsatser när så behövs. Utöver att fordonen inspekteras/mäts vid 
depåbesök, se till exempel Brodén (2006) för hjulslitage, utvecklas alltfler system som kan 
bedöma fordonens tillstånd under drift. Dels finns det infrastrukturbaserade system som för 
förbipasserande tåg kan registrera till exempel hjulplattor och lagerskador men numera 
också storheter såsom hjulprofiler, bromsbeläggtjocklek och strömavtagarlyft. Ibland utförs 
dylika registreringar samlat i en mätstation. Dels blir många trafikfordon alltmer ”intelli-
genta” genom att de kan registrera alltfler variabler och att dessa tillstånd successivt överförs 
till underhållsföretag och ofta till tågoperatör, se till exempel Euromaint (2014). På dessa sätt 
fås en ökad framförhållning i underhållsplaneringen, speciellt om uppmätta storheter kan 
kopplas till en prediktering av framtida nedbrytning. 

Traditionellt mäts fordonens hjulprofiler i depå med speciella skjutmått som enbart registre-
rar hjulflänsarnas tjocklek, höjd och branthet. Numera finns utrustning, till exempel Mini-
prof, som läser av hela profilerna (oftast också i depå). Det senaste upplägget är att hjulprofi-
lerna läses av via lasrar i spåret när fordonen passerar de relativt få mätplatserna. Exempel 
på dylika system ges i Asplund et al. (2014) som också för ett av systemen utvärderar hjulpro-
filmätningar på malmvagnar i kallt klimat. 

Bevan et al. (2013) studerar underhåll av järnvägshjul. Man studerar ett övergripande system 
för hanteringen av underhåll, inklusive depåvillkor, hjuldiagnos, hjuldesign och tillgänglig-
het. Det hela illustreras med ett realistiskt exempel. 

Allt fordonsunderhåll sker inte i underhållsdepå. Det vanligaste exemplet på detta är lättare 
städning i personfordon, som normalt sker på stationerna. En växande typ av fordonsunder-
håll är så kallat mobilt underhåll där enklare utrustning tas med för att mäta och åtgärda 
brister i fordon som finns ute i järnvägsnätet. Framför allt sparar man stilleståndskostnader 
när fordonet inte behöver tas ur trafik och transporteras till verkstad eller underhållsdepå 
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utan kan åtgärdas ute i fält. Exempel kan vara till exempel instickskomponenter som är lätta 
att byta, eller hjulbyten. En ytterligare variant är att felaktiga fordonskomponenter snabbt 
byts mot nya i depå, men att de felaktiga därefter åtgärdas separat i depån eller skickas till 
annan plats för åtgärd. Detta kan till exempel gälla (lösa) hjulpar och hjullager. 

Sist men inte minst bör effektiviseringar av (befintliga) depåer göras. Det kan gälla ombygg-
nad av depåinteriören, modernisering av teknisk utrustning, utökning av genomförbara un-
derhållstyper och möjlighet att underhålla flera fordonstyper. Välutbildad och mångkunnig 
personal är också viktigt. 

 
Reservdelshållning av tunga komponenter kräver utrymme (Tågabs verkstad i Kristinehamn; Oskar Fröidh) 

Inom forskningsprogrammet Gröna Tåget gjordes en genomgång av olika typer av fordons-
underhåll för snabba motorvagnståg. Kostnadsuppskattningar gavs för de olika underhållsty-
perna liksom förslag på kostnadsbesparingar. Se vidare i Leander (2011). 

Famfulik et al. (2014) utvecklar beslutsmodeller för logistikbeslut gällande vilka reservdelar 
till rullande enheter som ska köpas in till underhållsverkstaden. Modellerna har både deter-
ministiska och icke-deterministiska inslag. Målet är att reducera lagerkostnaderna. Famfulik 
visar att det är möjligt att skapa kostnadseffektiva underhållsprocedurer även i de fall då re-
servdelar inte omedelbart finns till hands; detta medför att en mindre mängd kapital behöver 
finnas till hands, vilket reducerar de löpande kostnaderna. 

Monfared et al. (2014) beskriver potentiellt förbättrad underhållspraxis för brittiska tåg. 
Bakgrunden är privatiseringen av driften år 1993, medan staten har kvar kontrollen över 
standarder och regelverk. Infrastrukturen har en huvudorganisation medan tågen har en 
annan. Underhåll sköts antingen av operatörerna eller av speciella underhållsföretag. Arti-
keln beskriver en typisk underhållsverkstad och vilka problem som uppstår i driften, bland 
annat den typiska ledningens förmåga att skapa för stora varulager. Till yttermera visso före-
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kommer alltför sällan en dialog mellan organisationerna, vilket annars hade kunnat göra un-
derhållsplaneringen smidigare och billigare. Artikeln diskuterar också potentiella affärsmo-
deller. 

Ignesti et al. (2014) studerar hjulprofiloptimering för minskad slitning. Föreslår en ny profil 
för den italienska järnvägen, utvecklad tillsammans med Trenitalia med hjälp av avancerad 
simuleringsmetodik. 

Um, Cheon och Lee (2011) studerar designen av en underhållsverkstad via simuleringsstudier 
för rörelser inom verkstaden för både äldre och nyare uppsättningar av tåg. En uppdelning är 
gjord mellan lok, vagnar och hjul. Metoden baseras på simulering och MCDM (Multi-Criteria 
Decision-Making) – väsentligen flermålsoptimering. 

Cheng och Tsao (2010) studerar underhållet av rullande materiel, inklusive lagerhållning. De 
förespråkar förebyggande (preventive) underhåll före avhjälpande (corrective) dito. Ana-
lysen är kraftigt förenklad, genom att exempelvis flera olika variabler är grupperade tillsam-
mans. 

Butler (1988) förmedlar en översikt över brittiska underhållssystem. Speciellt belyses beho-
vet av standardiserad och datorbaserad underhållsplanering, vilket infördes 1985. Arbetet av 
Hafter och Morphew (1992) är en översikt över brittiska underhållssystem utvecklade sedan 
det andra världskriget, inkl underhållsmönster. I starten var arbetskraft billig i förhållande 
till utrustning. Efterkrigstidens starkare ekonomi och dyrare arbetskraft har lett till ett större 
fokus på att förbättra designen för att förlänga perioderna mellan underhåll.  

Golightly et al. (2013) studerar databarriärer mellan organisationer. Man beskriver en övning 
där olika intressenter delar ett öppet gränssnitt gällande information för hela nätverket, dis-
kuterar fördelar med delad information och berättar om svårigheter med implementering. 

Genom att tekniska specialister och beteendevetare, tillsammans med personalen, samarbe-
tar för att förbättra depåarbetet och underhållsprocesserna kan underhållsarbetet öka i pre-
cison till minskade kostnader (Farrington-Darby, King och Clarke, 2008). Det går också att 
förbättra depåarbetet med intelligent riskanalys (An, Lin och Huang, 2012). 

Ross (2010) pekar på att det är viktigt med kunskapsöverföring mellan underhålls- och till-
verkarsidan, och att förenkla fordonskonstruktionen och använda standardkomponenter i 
största möjliga utsträckning för att förenkla underhållet. 

2.3 Tillstånd och tillståndsbaserat underhåll 
Bohlin et al. (2008) visar att dynamisk planering av fordonsunderhåll genom tillståndsöver-
vakade komponenter har potential att minska både de totala underhållsinsatserna och anta-
let stoppande fel. Författarna vidareutvecklade senare analysen med att inkludera tillgången 
till tyngre nyckelkomponenter och visade att totalkostnaden för underhåll kan reduceras av-
sevärt genom optimering (Doganay och Bohlin, 2010). 

Palo et al. (2014) använder metodiken med tillståndsbaserat underhåll för att studera kondit-
ionen hos godsvagnars hjul. Att finna rimliga brytpunkter för tidpunkter då behov av under-
håll uppstår är viktigt. Man kan mäta spårkrafter mellan hjul och räl i exempelvis kurvor bil-
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ligt, jämfört med att mäta hjulprofiler. Även här är Malmbanan tillämpningen. En översikt 
om tillståndsövervakning inom rysk godstågstrafik beskrivs i Cherkashin (2009). 

Li et al. (2013) beskriver ett tillämpningsfall där mätningar (condition-based maintenance) 
används, Bayesianska modeller för estimat av kvarvarande livslängd, samt historiska data. 
Tillämpningen gäller kvarvarande liv hos rullager via vibrationsbaserade signaler. 

Sancho et al. (2012) analyserar induktionsmotorer som används inom järnvägen och som är 
känsliga för smuts. Artikeln diskuterar hur man kan detektera och prediktera underhållsbe-
hov “tack vare” att smutsen är magnetisk; ackumulation av smuts spåras alltså via mätningar. 

You (2012) presenterar en underhållsmodell för maximal tillgänglighet av komponenter som 
utmattas (det vill säga “predictive maintenance strategy” under degradering). Slutsatsen är 
hur som helst att modeller som utnyttjar prediktion efter mätning är bättre än motsvarande, 
enklare preventiva modeller. 

Pattabhiraman et al. (2012) studerar underhåll av flygplan, speciellt flygplanskroppen. Stan-
dard är att med jämna tidsintervall mäta spricktillväxten i höljet. För att spara underhållstill-
fällen föreslås en automatiserad mätutrustning som sitter i planet. Den väntas spara många 
underhållstillfällen utan att äventyra säkerheten.  

Chateauneuf et al. (2011) studerar tillförlitligheten hos TGV:s skruvars tillförlitlighet och 
livscykelkostnader. Målet är skapandet av en metodik som kan ta hänsyn till metallutmatt-
ning, rost och även brister i underhållsarbetet, med syfte att förbättra inspektionspraxis. Me-
toden inkluderar en komponents livscykel, inklusive olika utmattningsmoder och osäkerheter 
i metallegenskaper. Man visar att trots fokus på tillförlitlighet finns det starka känsligheter 
med avseende på friktion, kraften vid iskruvningen, m.m. 

Schlake et al. (2010) studerar tillståndsbaserat underhåll (condition-based maintenance) på 
chassit, med tillämpning på 1,6 miljoner amerikanska vagnar. Målet är att reducera det nöd-
vändiga manuella arbetet med att mäta, med fokus på en övergång från visuell inspektion till 
bildbehandlingsmetodik (digitial videoteknik). Tekniken är testad i flera verkstäder och på-
stås ha stor potential tillsammans med preventiva underhållsmetoder. 

Ahmadi och Mollazade (2009) analyserar stickprov av olja för planering av fordonsunderhåll 
genom förekomsten av metall; tillämpning på dumprar. Kan också användas för att studera 
vilken olja som ska användas i ett visst fordon. (Anmärkning: denna metod är även vanligt 
förekommande inom vindkraft.) 

Geibel et al. (2008) analyserar 1000 fel i underhåll inom flyg. Dessa bygger på individers 
anonyma rapportering av fel i en maskin. I ganska många fall är rapporteringen bristfällig 
eller felaktig; artikeln analyserar vilka typer av fel som personal gör: fel i inspektionen (ex-
empelvis komponenter som missats), fel i installation, med mera. De mest förekommande 
orsakerna tycks vara dålig uppmärksamhet, tidsbrist och fel i dokumentationen.  
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2.4 Interaktioner mellan fordon och bana 
Fordonens driftsförhållanden definieras mycket av infrastrukturens konstruktion, drift och 
underhåll. Exempelvis inverkar konstruktion och kondition för spår, spårväxlar och kontakt-
ledning på driftsförhållandena. Detta betonar vikten av att se fordonen som en del i ett järn-
vägssystem samt att fordonens konstruktion och underhållsstatus påverkar behovet av un-
derhåll för infrastrukturen (och vice versa). Detta samband är långt ifrån linjärt. Nedbrytning 
(av såväl fordon som bana) tenderar ofta att accelerera med ökad grad av förslitning. Exem-
pel på kvantifiering av detta samband ges i Karttunen et al. (2012) och i Dirks och Enblom 
(2011). 

 
Successivt, under 2 år, hjul- och rälslitage mätt på motorvagn X10 i Stockholm. Källa: Rickard Nilsson, KTH 

Hjul–räl krafter kan också mätas från spåret. Traditionellt handlar det om att mäta vertikala 
krafter för att upptäcka hjulplattor, så kallad Wheel Impact Load Detectors. Utöver hjulplat-
tor detekteras även kraftobalanser, vilka kan leda till flänsklättring och urspårning. Vissa 
system mäter idag även laterala hjul-krafter och placeras då i relativt snäva horisontalkurvor, 
se till exempel Palo et al. (2014). Vid dessa mätningar är en viktig aspekt vilka gränser som 
skall gälla för fortsatt drift, samt hur de fordon som stoppas skall åtgärdas på ett effektivt 
sätt, se till exempel forskning inom EU-projektet D-Rail (2014), samt UIC-projektet HRMS, 
se UIC (2014). Exempel på beslutsstöd för hjul- och rälsunderhåll ges i Thanh et al. (2008) 
och Wu et al. (2011). 

Vid fordonsgodkännande instrumenteras (tillfälligt) istället hjulparen för att kontinuerligt 
registrera vertikala och laterala hjul-räl krafter under olika driftsförhållanden. Att vid ordina-
rie trafikering kontinuerligt mäta hjul-krafter från fordonen är kostsamt och knappast för-
svarbart. För fordonets dynamiska och kontinuerliga samverkan med spåret är det då mera 
realistiskt att mäta accelerationer på axelboxar, boggiramverk och vagnskorgar samt ramver-
kens rotationsrörelser. Ward et al. (2011) ger exempel på tillämpningsområden. 
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I Asplund et al. (2014) studeras hur en hjulprofil kan mätas automatiskt med hjälp av laser, 
med tillämpning på Malmbanan. Upprepade sådana mätningar, tillsammans med stokastiska 
modeller för metallnedbrytning, leder potentiellt till möjligheten att modellera tiden fram till 
ett underhållsbehov. Beroende på malmtågens stora axellast är det viktigt att studera hjulens 
profil. En automatisk lasermätning av hjul har installerats, vilket leder till att hjulprofilen ger 
en diagnos. Man visar att systemet är tillförlitligt även i ett kallt klimat. 

Fröhling och Hettasch (2010) studerar hjul/räl-interaktion, speciellt hur den automatiserade 
tillgången till information från mätningar kan användas för att bättre förutse behovet av un-
derhåll. Tillämpningen återfinns inom sydafrikansk järnvägstrafik. Reddy et al. (2007) före-
slår periodvis smörjning av hjul och räl i kurvor för mindre förslitning. 

Ho et al. (2006) behandlar underhåll på traktionssystemet (drivsystemet hos loket). Man 
studerar diverse underhållsprinciper, bland annat en som baseras på en stokastisk sönder-
fallsmodell (Weibull). Metodiken ger möjlighet att välja en balans mellan kostnad och tillför-
litlighet/risk och är utvärderad med hjälp av simuleringsexempel. 

Artikeln av Barke och Chiu (2005) är en översikt över användning av detektorutrustning vid 
sidan av järnvägen (wayside detection monitors) för mätning av underhållsbehov hos hjul 
(som är viktigast), axlar, bromsar med mera. 

 
Sprickbildning i löpbanan på järnvägshjul under motorvagn X60. Foto (båda): Babette Dirks, KTH 
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2.5 Handböcker 
Det finns vissa handböcker i underhåll och depåplanering. Här ska nämnas bland annat 
Network Rails ”Design considerations for rail maintenance depots” (2012), ”Passenger 
Rolling Stock Depot Planning Guidance” (2011) och ”Guidelines for Depot Design” (1986) 
som är handböcker eller utredningar om depåplanering för persontåg i det brittiska järn-
vägsnätet. The International Heavy Haul Association (IHHA) har introducerat ett par goda 
exempel (Best Practice)-böcker som rådgivning åt sina medlemmar inom tung godstrafik på 
järnväg. ”UIC Leaflets” kan betraktas som handböcker med standarder för att underlätta 
samarbetet och procedurer mellan järnvägsförvaltningar men är till skillnad från TSD inte 
tvingande enligt lag. Från andra sektorer kan till exempel USA försvarsdepartements ”Depot 
maintenance capacity and utilization measurement handbook” nämnas. 

Gemensamt för handböckerna är att de är avsedda att underlätta verksamheten i organisat-
ioner genom att samla empiriskt material som lätt kan tillgodogöras, men det är oklart hur 
mycket av materialet som är baserat på forskningsresultat eftersom referenser saknas. En 
handbok som inte uppdateras kontinuerligt kan också i värsta fall leda till att gamla erfaren-
heter och regler blir hämmande i en föränderlig verksamhet. Vi har därför inte gått vidare 
med att inventera handböcker och andra föreskrifter i detta skede. 

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
I allmänhet är placering av depåer en sällan analyserad eller diskuterad historia i den veten-
skapliga litteraturen. Lokalisering av depåer verkar ha gjorts efter andra typer av studier som 
till exempel utredningar. Det är följaktligen troligt att lokalisering i praktiken sällan styrs av 
analys av depåernas optimala placering med hänsyn till tågtrafikens ekonomi, det vill säga 
tillgänglighet och underhållsprogram för fordonen respektive kapacitet i järnvägsnätet och 
tomkörning. Däremot kan empirisk kunskap och handböcker vid goda omständigheter ändå 
ge bra resultat ur dessa aspekter. 

Utformning av underhållsdepåer finns det en del träffar om. Den övervägande delen av de 
tekniska akademiska källorna hör dock till olika aspekter av fordonsunderhåll. Behovet av 
underhåll kan analyseras med detektorer och annan tillståndsövervakning, underhållsinter-
vall som baseras på nedbrytning (slitage) och optimering. En tyngdpunkt tycks vara hjul-räl-
problematiken som förutom att den är järnvägens främsta unika egenskap ger upphov till 
relativt stora kostnader. 

Det finns en del intressanta källor om underhåll av olika fordon och farkoster annat än järn-
vägsfordon. Främst gäller det underhållsrutiner och komponenter inom flygsektorn, men 
enstaka källor som handlar om sjöfart och tung vägtrafik och entreprenadmaskiner är också 
relevanta. I allmänhet tycks det dock som att det speciella tillämpningsområdet järnväg och 
järnvägsfordon utesluter många forskningsrön om andra färdmedel, bland annat hjul-räl-
problematiken och spårbundenheten som är järnvägsunika. 
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3. Målen med forskningen 

3.1 Vad ska uppnås? 
Underhåll av järnvägsfordon kan ses i ljuset av Trafikverkets så kallade fyrstegsprincip för 
järnvägens infrastruktur. I denna anda bör behovet av fordonsunderhåll per km minska, den 
icke-trafikrelaterade fordonskörningen (tomkörningen) minska, alternativ till depåunderhåll 
(mobilt underhåll med mera) övervägas, samt depåunderhållet effektiviseras. Delar av målen 
kan betraktas som optimeringsproblem, men eftersom investeringar i depåer och fordon är 
långsiktiga med delvis okända framtida förutsättningar måste också en vidare syn på plane-
ringsproblemen användas. Teoretiskt sett behövs nya depåer först när ökningstakten av tra-
fikarbetet (volymen av fordonsunderhåll) överskrider effektiviseringen inom underhållet. Det 
kan dock finnas trängseleffekter i järnvägsnätet som gör att fordonsrörelser till eller från de-
pån försvåras, eller samhälleliga krav om ändrad markanvändning, som därmed kräver en 
lösning tidigare än i det teoretiska fallet. 

Forskning och utveckling kan bidra till att resurserna används bättre och därmed ger en mer 
kostnadseffektiv verksamhet som bidrar till ökad attraktivitet för järnvägen. Målbilden vid 
genomförande av färdplanen kan brytas ned i delmål och sammanfattas i: 

• mindre och effektivare fordonsunderhåll (per trafik-km, alt. sittplats-km) 
• mindre och effektivare tomkörning (hög kvot trafik-km / total-km, tidsaspekt) 
• ökad tillgänglighet av fordon för trafik (färre reservfordon) 
• utveckla tillståndsbaserat fordonsunderhåll 
• utveckla ”intelligentare” fordon och infrastruktur för stöd till underhåll 
• utveckla alternativ till depåbaserat fordonsunderhåll 
• effektivare depåplacering, depåutformning och depådrift 
• god framförhållning i hela planeringen av fordonstrafik och fordonsunderhåll 
• robusthet och flexibilitet för ändrade förutsättningar 
• bibehålla eller öka säkerheten 
• ökad tillförlitlighet 
• ökad kunskap, förmåga och innovation 
• kostnadseffektivitet och ökad konkurrenskraft för järnvägssystemet 
• tydliga och rimliga ”spelregler” för olika aktörer inom fordonsunderhåll 
• transparens och långsiktighet. 

Så långt möjligt bör målen kvantifieras i form nyckeltal och mätas i förbättringar av nyckelta-
len. För samhällsekonomiska mål som inte är direkt kvantifierbara behöver också kvalitativa, 
beskrivande mål anges. 

3.2 Bidrag till Trafikverkets mål 
Trafikverkets strategiska utmaningar, såsom de är angivna i Trafikverket (2011), analyseras 
här liksom Trafikverkets inriktning för forskning och innovation för 2015-2017 (Trafikverket 
2014). 

Mål som vi tror detta arbete (färdplan och realiserande av färdplan) kan bidra till att uppfylla 
har valts ut ur dessa två dokument. En sammanställning ges i bilaga 1. 
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Jämför också med preliminär Shift2Rail Master Plan (Shift2Rail 2014). Trafikverket är en av 
åtta grundare till Shift2Rail-konsortiet. FUD-arbete beräknas pågå 2015-2020 med en EU-
finansiering om 450 miljoner euro och en liknande summa från järnvägsbranschen (de åtta 
grundarna med flera). Planen omfattar även fordons-FUD, både person- och godsfordon. 
Fem av de åtta grundarnas verksamhet domineras av spårfordonen. Shift2Rail Master Plan 
ska godkännas av konsortiet i samråd med ERA och ERRACs Technology Platform. 

3.3 Forskarmiljöer inom underhåll av järnvägsfordon 

3.3.1 Sverige 
Forskningen inom underhåll av järnvägsfordon har hittills skett genom olika identifierade 
områden men inte i form av något samlat program. Det innebär att det inte finns någon miljö 
(universitet, högskola eller institut) som bedrivit forskning i någon större omfattning inom 
ämnet – med undantag för hjul-räl-problematiken. 

Förutom de stora universiteten KTH med Järnvägsgruppen och Chalmers med Charmec 
finns flera mindre miljöer där olika aspekter belysts. Det gäller bland annat Handelshögsko-
lan vid Göteborgs universitet, JVTC vid Luleå tekniska universitet och SICS Swedish ICT. 

3.3.2 Andra länder 
Ett utländskt universitet som bedriver omfattande forskning kring järnvägsunderhåll är Uni-
versity of Birmingham och dess järnvägscentrum Centre for Railway Research and Educat-
ion. Inte minst utvecklas metoder för tillståndsbaserat underhåll av järnvägens fordon och 
infrastruktur. Denna verksamhet leds av Professor Clive Roberts.1 

Även Central Queensland University ska nämnas här med sitt järnvägscentrum Centre for 
Railway Engineering. Verksamheten leds av Professor Colin Cole.2 

Det finns också många forskningsmiljöer utomlands där man liksom i Sverige bedriver 
forskning eller utveckling av metoder för underhåll av järnvägsfordon i tillämpliga delar. 

  

1 http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/railway 
2 http://www.cqu.edu.au/research/research-organisations/institutes/resource-industries-and-
sustainability/centres2/centre-for-railway-engineering 
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4. Förutsättningar för att utveckla kunskapen/förmågan 

4.1 Effektiva institutioner 
En förutsättning för att kunna utveckla kunskaper inom depåer och underhåll är att sam-
hällets institutioner är effektiva och fungerar bra. Det gäller järnvägssektorn i allmänhet, att 
verksamheten fungerar med klara roller och ansvar, och att ansvarsfördelningen inom sek-
torn är balanserad utan att viktiga frågor faller mellan stolarna. Det måste också finnas driv-
krafter som påverkar utvecklingen, där vinst är det viktigaste i näringslivet och att generera 
samhällsnytta det viktigaste i den offentliga sektorn. 

Det finns vissa konstaterade brister i ansvarsfördelningen och roller inom järnvägssektorn 
beträffande fordonsunderhåll och depåer. Flera tågoperatörer påpekar att Jernhusens för-
valtning av de statliga fastigheterna som används för depåer innebär en monopolsituation 
som man ser som ett hinder (En enkel till framtiden? 2013). När det gäller kunskap och 
forskning har det bedrivits inom särskilda områden, som nedbrytning av räler, löpverk och 
några andra områden, men det har saknats ansvar för helheten. Bildandet av Trafikverket 
innebar att Banverkets förutvarande sektorsansvar lyftes bort och bland annat forskning och 
ansvar för depåer förutsattes skötas från annat håll om det inte råkade sammanfalla med ett 
aktuellt problem i verksamheten. Trafikverkets initiativ med Morgondagens depåer är därför 
ett välkommet offentligt initiativ. 

4.2 Marknadsmedverkan och finansiering 
Offentligt finansierade forskningsresultat görs offentliga och är därmed allmänna i en global 
forskarvärld. Det kan vara ett problem för privata aktörer som behöver kommersialisera re-
sultaten för att motivera satsningar på forskning. Möjligheterna att dela upp forskning i en 
företagsintern utvecklingsdel och en offentlig forskningsdel måste tas tillvara, med exempel 
från Gröna Tåget3, för att kunna dra nytta av den kompetens och de resurser näringslivet har. 

Det kan också konstateras att näringslivet i de flesta fall förväntar sig offentlig finansiering 
för att själv medverka – och det finns förmodligen ingen aktör inom underhåll och depåer, 
förutom Trafikverket, som på egen hand kan tänka sig att finansiera forskning. 

När det gäller forskning och utveckling har vi i Sverige flera goda exempel på samverkan mel-
lan universitet, näringsliv och offentlig sektor som har genererat (tillämpade) forskningsre-
sultat och kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster, det vill säga innovationer. Den 
modellen kräver att både den offentliga sektorn och näringslivet tar ansvar för finansiering, 
och att kompetens inom universiteten kan upprätthållas långsiktigt genom fleråriga projekt 
(3–5 år) som lämpar sig för doktorander som ju även är en utbildning av forskare. Även kor-
tare forskningsprojekt kan ge kompetensuppbyggnad hos seniorforskare och konsulter. An-
svaret för offentlig finansiering av forskningsprojekt ligger inom järnvägssektorn främst på 
Trafikverket, och för innovationer i allmänhet på Vinnova. 

  

3 http://www.gronataget.se 
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Det historiska arvet försvårar ibland kostnadseffektivt fordonsunderhåll men ligger ofta på attraktiv mark, 
här Hagalund i Solna. Foto: Oskar Fröidh 

4.3 Organisation och kunskap 
Forskning och utveckling behöver organiseras. En del av organisationen växer fram med 
finansieringen, som i regel är förknippad med villkor. Samverkan mellan offentlig sektor, 
näringsliv och forskning genererar i regel goda resultat när det gäller tillämpade ämnen och 
utveckling. Det gäller dock att avgränsa organisationen så att forskaren får tid till forskningen 
– och där finns det frågetecken särskilt för EU-projekt som i regel bedrivs i stora konsortier 
med deltagare från hela Europa och som dessutom är administrativt tungrodda. 

Mycket analys inom underhåll och depåer kan göras med hjälp av matematiska modeller ba-
serat på verkliga data eller annan metodutveckling. Forskning kan vara såväl att bygga upp 
nya modeller eller att förbättra redan existerande, oftast i kombination med att använda mo-
dellerna på ett tillämpat exempel. En svårighet för att estimera bra modeller är tillgången på 
data – det kan vara kommersiellt känsliga uppgifter i det företag som har tillgång till dessa 
data. Att säkra tillgången på data för forskning är därmed en stor hjälp och nödvändigt för att 
bygga bra modeller. 

Forskare brukar publicera forskningsresultat på engelska i tidskrifter och på konferenser i ett 
globalt nätverk. För järnvägssektorn i Sverige behövs i allmänhet information på svenska, 
och en dialog med avnämarna för att fånga upp relevanta forskningsfrågor liksom för att föra 
ut forskningsrön. Vanliga kanaler är referensgrupper i de enskilda forskningsprojekten, nat-
ionella transportkonferenser som Transportforum i Linköping, Nordiskt seminarium i järn-
vägsteknik (Nordic Seminar on Railway Technology), liksom andra seminarier och temada-
gar. 

Forskaren har ansvar för att samverka med det omgivande samhället och att informera om 
forskning och utvecklingsarbete (den så kallade samverkansuppgiften eller ”tredje uppgif-
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ten”). Det finns dock i regel svårigheter för forskaren att få tid och pengar att räcka till för att 
nå alla berörda parter och även andra intressenter i forskningen bör engagera sig i samver-
kan och information. 

Forskningsresultat är sällan ”nyckelfärdiga” direkt från universitetet utan kan kräva vidare 
utveckling eller anpassning för verksamheten. Det har visat sig att konsulter är särskilt vik-
tiga som avnämare för forskningsresultat eftersom de ofta kan omsätta forskningsrön i prak-
tiken. Det gäller dock att finansiärerna är medvetna om att forskningen i regel är långsiktig 
och framåtsyftande och skapar utrymme för hela processen fram till implementering. 

4.4 Utbildning och kompetens 
För att utveckla anläggningar och teknik för underhåll av järnvägsfordon behövs kompetent 
personal hos de olika parterna som arbetar med underhållsfrågor för järnvägsfordon. Denna 
kompetens bör om möjligt vara gemensam inom sektorn för effektiv samverkan. Kännedo-
men bör omfatta såväl järnvägssystemet och hur dess olika delar samverkar, som processen 
för generell underhållsteknik, tillförlitlighet samt produkt- och processtänkande. Detta kan 
ske genom utbildning inom dessa områden, antingen vid grundutbildning eller vid senare 
fort- och vidareutbildning för redan anställda inom järnvägssektorn. 

Kunskapen om järnvägssystemet och utbildning inom järnvägens olika delar finns spridd vid 
flera universitet och högskolor men särskilt i de större, som KTH Järnvägsgruppen och 
Chalmers. Utbildning och kompetens inom tillförlitlighet kan ske från matematiska avdel-
ningarna samt även i tillämpad form från övriga parter. Vid KTH finns avdelningen för In-
dustriell produktion och vid Chalmers institutionen för Produkt- och produktionsutveckling 
som forskar och undervisar generellt inom underhållsteknik. Samtliga ovanstående olika 
avdelningar ger idag programutbildning och till viss del även fristående fort- och vidareut-
bildning inom respektive ämnesområde. 

Dessa utbildningar kan då vara en grund för fortsatt kompetensspridning inom det generella 
underhållsområdet för såväl ban- som fordonssidan inom järnvägen. Förutom befintliga kur-
ser inom olika delar av järnvägssystemet finns möjlighet att utveckla en eller flera specifika 
kurser inom underhållsområdet för spårburna fordon som skulle kunna utvecklas och ges, till 
exempel i en samverkan inom KTH Järnvägsgruppen. Denna/dessa kurser skulle då kunna 
genomföras i befintliga utbildningsprogram på KTH inom järnvägsområdet, på Chalmers 
inom relevant utbildning samt som fristående kurs på KTH eller som uppdragsutbildning för 
anställda och företag inom den svenska järnvägssektorn. Det finns också möjlighet att sam-
verka internationellt för att bredda kompetensen och sprida nya kunskaper och erfarenheter 
till de olika aktörerna som arbetar med just frågor om fordonsunderhåll inom järnvägen. 

4.5 Intressentanalys 
Intressentanalysen delar in aktörerna inom forskning, utveckling och demonstration (FUD) i 
Sverige i primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna är forskningsutfö-
rare och andra organisationer som antas ha en finansiell koppling (forskningsmedel) 
och/eller implementera resultaten i verksamheten direkt. De sekundära intressenterna är 
aktörer som har nytta av FUD men kanske inte direkt involverade i FUD inom underhåll av 
järnvägsfordon. Den här visade indelningen stämmer inte för alla situationer och en aktör 
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kan byta mellan primär och sekundär eller vice versa beroende på situationen. Intressentana-
lysen avser istället ett ”normalfall” for FUD i Sverige i generella drag. 

 
Intressentanalys av forskning, utveckling och demonstration (FUD) om underhåll av järnvägsfordon, i ett 
generellt fall. Intressenter kan ibland byta från primär till sekundär i olika roller. 
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5. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) 

 
Sammanfattande SWOT-analys. 

5.1 Styrkor med forskning inom underhåll 
Genom att lokalisera underhållsdepåer på ”rätt” plats, designa dessa depåer på bästa sätt (det 
vill säga, bestämma vilken typ av underhåll som ska kunna utföras, på vilken typ av fordon, i 
vilken typ av depå), samt utföra tillståndsövervakning på vitala komponenter, kan man 
minska både den totala mängden underhållsinsatser och antalet stoppande fel. Forskning 
inom olika fält kan bidra till att man hittar svaren på dessa frågor så att de investeringar 
(främst i nya depåer) som måste göras görs på rätt plats. 

Upphandling av bland annat trafikoperatörer och underhållsföretag görs med jämna mellan-
rum, vilket innebär att aktörerna inom underhållsverksamheten ibland byts ut. Därigenom är 
kontrakten mellan dessa aktörer relativt korta. De fysiska underhållsdepåerna, däremot, är 
stora investeringar som ska fungera under många år och för flera generationer av järnvägs-
fordon. Genom forskning kan man undersöka hur konstruktionen och längden av under-
hållskontrakt påverkar driftssäkerhet, lönsamhet, hållbarhet, med mera, hos underhållsde-
påerna, och i förlängningen hjälpa till att utforma kontrakt så att dessa mått förbättras eller 
kanske till och med blir så bra som möjligt. 

Behovet av fordonsunderhåll per km bottnar i fordonets konstruktion och driftsförhållanden. 
Eftersom driftsförhållanden varierar kraftigt behöver fordonsunderhållet vara anpassat efter 
snart sett varje enskild fordonsindivid (alternativt littera) och den specifika driften av detta, 
samt utnyttja bland annat tillståndsövervakning vid planering av fordonsunderhåll. 
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5.2 Svagheter som kan drabba forskning 
Finns alla erforderliga data tillgängliga? För att kunna undersöka hur underhållssystemet för 
järnvägsfordon fungerar i detalj och utveckla detsamma är det nödvändigt med tillgång till 
data (avseende kostnader, avtal, livslängder, regelverk, gränsvärden, med mera). Aktörerna 
har i viss mån data som man, av affärsmässiga skäl, inte säkert vill offentliggöra eller lämna 
ut till forskare. 

Underhållsorganisationer är beroende av välutbildad och erfaren personal – utan bra plane-
ringsverktyg är organisationerna därför väldigt sårbara. Kvaliteten hos rapportering av fel 
och underhållsåtgärder är avgörande för att resultaten från forskning ska bli relevanta. För 
att forskning sedan ska kunna komma verksamheten tillgodo är det nödvändigt att uppföl-
jande implementeringsprojekt kommer till stånd, efter avslutade forskningsprojekt. 

5.3 Möjligheter med forskning inom underhåll 
Eftersom många aktörer och intressenter är inblandade i underhållsprocessen finns en stor 
risk att viktiga aspekter hamnar ”mellan stolarna”. Genom forskning kan man belysa hela 
systemet och upptäcka sådana missförhållanden. Man kan också beräkna/uppskatta de vins-
ter som kan erhållas genom samarbeten mellan aktörerna samt att dessa vinster kan fördelas 
på ett rimligt sätt. 

Kunskapsöverföring mellan tillverkare (av järnvägsfordon), användare (tågoperatörer) och 
underhållsföretag är viktig för att underhåll ska kunna genomföras på bästa sätt. Även här 
kan forskning hjälpa till med att undersöka vilken potential som finns i denna kunskapsöver-
föring. 

Genom forskning kan man hitta kostnadseffektiva lösningar som samtidigt uppfyller de krav 
som ställs på verksamheten. En aspekt på detta är långsiktighet kontra kortsiktiga lösningar 
– forskning kan hjälpa till att avgöra vilken nytta en långsiktig investering förväntas ge, un-
der många år. 

5.4 Hot mot forskning 
Databarriärer mellan organisationer; se Golightly et al. (2013) som diskuterar svårigheter 
med implementering av ett delat öppet gränssnitt. 

Inom underhållsorganisationerna finns en bristande systemsyn och en överföring av inform-
ation mellan olika intressenter kan vara svår att åstadkomma, vilket medför att genomlys-
ningen av hela systemet kan vara svår att genomföra. 

Underhållsverksamheten har många olika underleverantörer, vilka ofta byts i återkommande 
upphandlingar. Detta medför risk för en dålig kontinuitet avseende kunskapsöverföringen 
från forskare till underhållsorganisationerna. 

En fragmentiserad järnvägsorganisation kan tillsammans med omfattande pensioneringar 
och svårigheter att locka unga människor till järnvägsbranschen resultera i allvarliga kompe-
tenskriser för järnvägen och påverka dess framtida utveckling. Samtidigt står det klart för allt 
fler i världen att järnvägen har många av de egenskaper som eftersträvas inom transportsek-
torn: hög säkerhet, hög transportkapacitet, korta res- och transporttider och hög komfort 
samt litet behov landareal, låg energianvändning (kWh per person-km eller nettoton-km) och 
ofta små utsläpp av växthusgaser (gCO2-ekvivalenter per person-km eller nettoton-km). 
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6. Rekommendationer för fortsatt forskning och utveckling 

6.1 Fortsatt forskning och utveckling 

6.1.1 Lokalisering av depåer, trafikering och underhåll 
Något som tycks saknas vad gäller forskning kring depåer och därför är intressant att ta upp 
som forskningsuppslag är lokalisering av depåer. Man bör även undersöka hur alla de under-
hållsaktiviteter som ska utföras i depåerna bör fördelas mellan centrala och perifera depåer 
och mobilt underhåll. För att genomföra en sådan utredning behöver man skapa modeller för 
“flöden” av underhållsaktiviteter såväl som av fordon, reservdelar och personal (både inom 
och mellan depåer). I fallen fordon och personal är flödet mellan underhållsdepåer det-
samma som trafikeringen, det vill säga driften. Naturligtvis utgör data som beskriver behovet 
av underhåll en utomordentligt viktig del i denna typ av utredning. 

Underhåll av tåg är helt beroende av “produktionen” som utförs av tågen, det vill säga trafi-
keringen. För att underhåll ska kunna utföras måste tåget först transporteras till den härför 
avsedda (valda) depån. Exempelvis är det intressant att studera “tomkörning kontra ett kon-
trakt med en ‘närmre’ depå” (vilken eventuellt ägs och/eller drivs av en annan aktör); viktiga 
aspekter i detta sammanhang är trafikering och trängsel på spåren. 

 
Ny depå för motorvagnsunderhåll i Falköping med fordonslyftar och takbryggor. Foto: Oskar Fröidh 

Man behöver också hitta flaskhalsarna (vilka påverkas av kapaciteter, efterfrågan och – inte 
minst – prissättning) i tågtrafiksystemet samt undersöka hur dessa kan byggas bort. Härmed 
kan man avgöra vilka investeringar (i spår, depåer, tågsätt, med mera) som leder till verklig 
ökad kapacitet, samt var nya flaskhalsar kan uppstå till följd av investeringarna. Det är viktigt 
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att notera att ökade kapaciteter (eller minskade priser) inte alltid leder till mindre trängsel; 
se exempelvis Analytics (2012), som beskriver ett exempel på den så kallade Braess paradox. 

6.1.2 Utformning av depåerna 
Lokaliseringen av “underhållsstationerna” inom en depå har en stark påverkan på flödet av 
fordon genom depån (se Um et al., 2011). Vi föreslår att man skapar en modell för att be-
skriva olika depåutformningar. Modellen ska också utnyttja simulering för att evaluera varje 
val av möjlig design samt studera flera olika möjliga mål, exempelvis att maximera flödet av 
fordon genom depån, minimera det genomsnittliga antalet timmar per underhållstillfälle 
som fordonen tillbringar i depån, eller minimera kostnader för underhållsaktiviteter; se Miet-
tinen (1999). Resultatet av depåmodellen ska tillämpas i verkligheten och modellen kan an-
vändas till att analysera olika utformning givet olika förutsättningar, bland annat tillgängligt 
markområde och lämpliga anslutningar till infrastrukturen. 

Upphandling av bland annat trafikoperatörer och underhållsföretag görs med olika mellan-
rum, med både kortare och medellånga avtal men i regel med kortare period än livslängden 
på de fordon respektive underhållsdepåer som ingår i produktionen. Byte av aktörer medför 
en transaktionskostnad som bland annat omfattar risk för tillfälliga eller kvarstående effekti-
vitets- och produktivitetsförluster. De fysiska underhållsdepåerna däremot är stora investe-
ringar som ska fungera under många år och för flera generationer av järnvägsfordon. Vi före-
slår att man undersöker hur konstruktionen och längden av underhållskontrakt påverkar 
driftssäkerhet, lönsamhet, hållbarhet med mera i underhållet och sedan utformar avtalsmo-
deller som ger så bra resultat som möjligt i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 
Tågabs motorvagnsdepå i Kristinehamn. Foto: Oskar Fröidh 
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6.1.3 Fordonsteknik och underhåll 
Inom det nystartade Vinnovaprojektet “Future Industrial Services Management”4 (samver-
kansprojekt med industriparter) kommer vi att studera dels hur organisationer och kontrakt 
påverkar förutsättningar för en effektiv underhållsverksamhet, dels hur planering av under-
håll kan göras med hjälp av delvis automatiserade planeringsverktyg. Även fördelningen av 
underhållsaktiviteter mellan akut, avhjälpande och förebyggande (preventivt) underhåll 
kommer att studeras, samt hur tillståndsövervakning och opportunistiskt underhåll kan ut-
nyttjas för att effektivisera underhållsverksamheten under olika förutsättningar. En (av två) 
industripart(er) i det projektet är Euromaint, varför en god andel av dessa studier kommer 
att utföras inom tågunderhållsverksamhet. 

Man bör också undersöka balansen mellan säkerhets-, drifts- och komfortrelaterat underhåll. 
Säkerhetskrav ger typiskt upphov till strikta krav, medan drift och komfort kan relateras till 
kostnader och andra “mjukare” värden. Det vore intressant att studera underhållsaktiviteter 
med hänsyn till denna kombination av hårda och mjuka villkor; även här är det relevant att 
studera modeller med flera mål. 

Som vanligt i den vetenskapliga litteraturen om underhåll handlar artiklar inom området 
tillämpad matematisk optimering om antingen (a) specialiserade och detaljerade studier av 
en enskild komponent eller möjligen två samverkande dito, eller (b) ett större grepp över ett 
fordon och/eller andra delar av infrastrukturen, där underhållsbehov och -arbete analyseras 
på ett mycket förenklat sätt. Ett forskningsuppslag är alltså att mer noggrant studera flera 
samverkande, kritiska, komponenter (alternativt en hel fordonsmodul) med målet att skapa 
en modell för opportunistisk underhållsplanering. 

6.1.4 Bana och fordonsunderhåll 
Gränssnitt mellan infrastruktur (spår) och fordon/depåer: Tåg samverkar med sin infrastruk-
tur, varför det inte alltid är självklart var och vilka underhållsinsatser som ska utföras. Exem-
pelvis kan man i viss mån “ersätta” avisning av fordon med plogning av spåren. Dessa under-
hållsaktiviteter utförs på olika delar av systemet, vilka ägs av olika aktörer. Här kan man ut-
nyttja kooperativ spelteori för att dels välja den mest effektiva underhållsaktiviteten (avisning 
eller plogning), dels fördela kostnaderna för denna aktivitet mellan de inblandade aktörerna 
(tågoperatören och Trafikverket). 

För att undersöka hur olika typer av nya förutsättningar (som tågunderhållsbranschen kan 
komma överens om, inom lagens ramar) påverkar olika delar av underhållsverksamheten och 
resultatet av desamma (det vill säga, mått på tillgänglighet och tillförlitlighet hos tåg) bör 
man utnyttja matematisk modellering för planering och optimering (se Rardin, 1998). Även 
en simulering av flödet i underhållsdepåer kan utnyttjas i sådana modeller. 

6.1.5 Andra aspekter 
Det finns också behov av utveckling inom områden som inte är denna färdplans primära fo-
kusområde (teknik) och därigenom inte är tillräckligt belysta här ur forskningssynpunkt. 
Annat underlag (se inledningen) pekar dock på att spelreglerna för aktörerna inom underhåll 

4 http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Utmaningsdriven-
innovation/Utmaningsdriven-innovation/Utmaningsdriven-innovation---beviljade-projekt-varen-
2014/ 
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av järnvägsfordon behöver ses över. Sådana kan exempelvis skapas med hjälp av två-
nivåmodeller, där den övre nivån motsvarar den instans som beslutar om spelregler och den 
undre motsvarar aktörerna och dessas reaktioner på olika regler; se Luo et al. (1997). 

För att samspelet mellan aktörerna i underhållssystemet ska fungera är det viktigt att kost-
nader och intäkter fördelas mellan aktörerna så att dessas förhållanden balanseras och blir 
stabila. Här kan man exempelvis utnyttja kooperativ spelteori; se Straffin och Heaney (1981) 
samt Koster et al. (2001). 

6.1.6 Sammanfattning 
Rekommenderad strategi för fordonsunderhåll: 

• Trafikverket ska verka för att efterfrågad funktion i det svenska järnvägssystemet 
uppnås, inkluderande kostnadseffektivt underhåll av både infrastruktur och fordon 

• Hög driftsäkerhet är attraktivt för resenärer och godskunder och har ett värde och 
motiverar ett samhällsekonomiskt synsätt på underhåll av järnvägsfordon 

• Tillståndsövervakning och relaterad prediktering ges en viktigare roll för förebyg-
gande underhåll 

• Öka synergin mellan infrastruktur- och fordonsbaserad tillståndsövervakning, inte 
minst av den dynamiska samverkan mellan infrastruktur och fordon 

• Utred hur ”intelligensen” hos infrastruktur och fordon bäst fördelas och utvecklas för 
ett mera kostnadseffektivt underhåll av järnvägssystemet. Detta innefattar att man 
vet vad man skall mäta och att uppmätta storheter kan länkas till framtida nedbryt-
ning av fordon och infrastruktur 

• Utred flödet och ”flaskhalsar” i dagens system av fordonsunderhåll (kritiska aspekter) 
• Utveckla distinktionen av säkerhetsnödvändigt underhåll och komfortrelaterat un-

derhåll 
• Verka för tydliga och rimliga ”spelregler” för aktörer inom fordonsunderhåll 
• Förbättra nätverket bland dessa aktörer, inte minst kring tekniska frågor 
• Skapa ytterligare incitament för effektivt fordonsunderhåll genom att se över kostna-

der och intäkter i intressentkedjan mellan de primära kunderna och de som kan åt-
gärda problemen 

• Lyft fram goda exempel (best practice) på väl fungerande fordonsunderhåll 
• Låt universitet och högskolor få en viktig och neutral roll i den kunskapsbaserade ut-

vecklingen. 

 

6.2 Regeländringar 
Regeländringar omfattar förslag till ändringar i lagar, förordningar och andra regler som är 
styrande eller vägledande för verksamheten. Motivet är att underlätta framtida verksamhet 
genom att dels ta bort de hinder som finns idag, dels arbeta proaktivt och förbereda för ny 
teknologi eller ny verksamhet som annars inte skulle täckas av, eller hindras av lagstiftning-
en. 

6.2.1 Regler för forskning  
De svenska universiteten är myndigheter, ett undantag är dock Chalmers som stiftelseägt 
aktiebolag men i övrigt med liknande förutsättningar, och lyder under en uppsättning lagar, 
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förordningar och arbetsrättsliga avtal. Vid bildande av olika forskningskonsortier framför allt 
inom EU-projekt har offentlighetsprincipen kommit i konflikt med det internationella nä-
ringslivets krav på ensamrätt och kontroll över viss kunskap. Det finns vissa möjligheter att 
hemligstämpla information som bedöms som känslig och som inte bör spridas offentligt. Det 
är dock svårt att se att det skulle vara någon fördel för samhället och forskningen att generellt 
avtala bort offentlighetsprincipen. En möjlighet som nämnts tidigare är att dela upp forsk-
ningsprojekt i en generell offentlig del och en företagsspecifik utvecklingsdel. 

6.2.2 Regler för depåer och underhåll 
Styrande regler för teknisk utformning och vissa procedurer som är säkerhetsrelaterade eller 
för att nå interoperabilitet för järnvägssystemen inom EU publiceras i Tekniska specifikat-
ioner för driftskompatibilitet (TSD), som finns dels för det konventionella järnvägsnätet, dels 
för höghastighetsnätet. TSD får rättsverkan genom järnvägslagen (2004:519), och TSD hän-
visar ofta till Europanormer (EN). Genom detta regelverk regleras mer eller mindre detaljerat 
den rullande materielens (och infrastrukturens) utförande som direkt och indirekt påverkar 
kostnadseffektiviteten för underhåll av järnvägsfordon. De senaste versionerna för rullande 
materiel är TSD godsvagnar (2013), TSD lok och passagerarfordon (2011) och TSD höghas-
tighetståg (2008). 

Syftet med TSD, EN och andra regler är att standardisera skilda europeiska normer och 
praxis för att tågtrafiken i Europa ska fungera över landsgränserna utan tekniska och admi-
nistrativa hinder, att systemet ska vara interoperabelt. Regeringens särskilde utredare inom 
järnvägens organisation, Gunnar Alexandersson, ser dock problem med den detaljerade re-
gleringen: 

”Det finns en risk, som jag ser det, att kostnaderna för teknikförändringen inom järnvägen blir sådana att dess 
konkurrenskraft hämmas, liksom att utrymmet för innovationer begränsas. Det gör att jag anser att det finns 
behov av att överväga inte bara hur järnvägen i Sverige kan organiseras bättre utan även hur aktörerna i Sve-
rige kan organisera sig för att påverka regelutvecklingen i EU.” (En enkel till framtiden? 2013, s.127f) 

Den pågående organisationsöversynen kan leda till att spelreglerna inom järnvägssektorn 
ändras. Det är idag inte möjligt att säga hur det kommer att påverka möjligheterna till kost-
nadseffektivt underhåll av järnvägsfordon. Samverkan mellan aktörerna inom sektorn förut-
sätter att det finns såväl incitament och resurser som tydliga, ändamålsenliga regler som 
strävar efter en väl fungerande helhet (allmänintresset). 

Ett känt förhållande vid lokalisering av nya depåer är kommunernas planmonopol, men olika 
(nationella) samhällsintressen skyddas genom att peka ut riksintressen enligt miljöbalken 3 
kap. Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med 
mera ska Trafikverket efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndig-
heter lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kom-
munikationer5. För närvarande gör regeringen en översyn av riksintresselagstiftningen. Tra-
fikverkets hittillsvarande klassificering av depåer och verkstäder av riksintresse (Trafikver-
ket, 2013b) omfattar Hagalund i Solna och Göteborgs verkstad och depå som de viktigaste. 
Även några andra objekt ingår; verkstaden i Åmål (som underhåller omformare) och som 
delar i bangårdar eller terminaler av riksintresse även depåerna i Kiruna, Linköping, Malmö, 
Hallsberg och Ånge. En generell observation är dock att Trafikverkets hittillsvarande klassifi-

5 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Riksintressen/ 
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cering inte är heltäckande eftersom det finns många flera befintliga och några planerade de-
påer och verkstäder som för järnvägssystemets funktion borde ha motsvarande klassificering 
av riksintresse för att få ett starkare skydd i de kommunala planeringsprocesserna. Generellt 
ingår inte depåer för regional persontågstrafik eller verkstäder för tyngre underhåll och om-
byggnader trots att de har en stor betydelse för järnvägsnätets funktion och ekonomi. 

 
Depån i Olskroken, Göteborg, ingår i ett av Trafikverket utpekat riksintresse. Foto: Oskar Fröidh 

 

6.3 Förslag till program för forskning, utveckling och demonstration 
Trafikverket bör introducera och huvudfinansiera ett brett och mångårigt program för forsk-
ning, utveckling och demonstration (FUD) inom området underhåll av järnvägsfordon. FUD-
programmet bör inriktas på samverkan mellan aktörerna men ändå fokusera på allmänin-
tresset som är hög driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i underhåll av järnvägsfordon. Bland 
annat ska programmet syfta till att demonstrera tekniska lösningar för övervakning av for-
donsstatus, prediktering av underhållsbehov och ett effektivt fordonsunderhåll. Dylika lös-
ningar ska testas i fordon, spår och depå. Virtuella demonstratorer via simulering och dylikt 
ska också eftersträvas, till exempel studier kring kapacitetsutnyttjande av viss fordonsflotta 
för olika upplägg av trafik och fordonsunderhåll. Nationella och internationella erfarenheter 
inom området utgör basen för insatserna, inklusive erfarenheter utanför järnvägssektorn. 
Utmaningar som får anses specifikt svenska eller nordiska bör särskilt beaktas i programmet. 
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7. Projektförslag för forskning och utveckling 

7.1 Förslag med projektbeskrivning 
I detta första avsnitt presenteras projekt, utan inbördes prioritet eller prioritet mot projekt-
förslagen i följande avsnitt, som har en (kortare) projektbeskrivning som komplement till den 
sammanfattande tabellen. 

7.1.1 Analys av verksamheten på ett antal depåer i Sverige 
Analys av verksamheten på ett antal depåer i Sverige 
Syfte Att analysera och beskriva de processer som fordon följer 

genom depåer från ankomst till avgång. Detta ska göras för 
ett antal depåer som får representera depåer med olika ut-
formning. Avsikten är bl.a. att fånga upp upplevda problem 
inom verksamheten. 

Förväntade resultat och nyttor Öka kunskapen om vilka problem som upplevs samt vilka 
samband som råder mellan olika förhållande inom en depå-
verksamhet. Denna kunskap kan utgöra underlag för 
”benchmarking” depåer emellan. Dessutom utgöra underlag 
för att avgöra vad som bör utvecklas inom depåverksam-
heten vad avser hjälpmedel av olika slag. 

Inriktning Forskning 

Tidsplan för genomförande 2015 

Intressenter 
Förslagsställare Lars Brigelius, HGU 

Samarbetsparter Depåinnehavare, tågoperatörer, underhållsleverantörer 
 
”Riksrevisionen menar att det finns en outnyttjad potential i användningen av befintliga 
banor. Det går att effektivisera såväl planering och styrning av infrastrukturens under-
hållsentreprenader, trafikledning, depåfrågor, kapacitetstilldelning, tågdrift som fordons-
underhåll.” (Regeringens skrivelse 2013/14:201). 

En ökad efterfrågan av tillgång till depåtjänster ställer allt större krav på ett effektivt utnytt-
jande av den infrastruktur och de funktioner som finns att tillgå på depån. Den operativa 
planeringen av depån och den verksamhet som där bedrivs har en avgörande betydelse för 
hur effektivt dessa anläggningar utnyttjas. Hur väl schemaläggningen av de aktiviteter som 
skall utföras (exempelvis tvätt, dygnsstädning, avisning, lätt/tungt underhåll etc.) från ett 
tågs ankomst till en anläggning till dess att de ankommande tågens fordon avgår med nya tåg 
har stor betydelse för graden av effektivitet. 

Med utgångspunkt från att det redan finns ett antal depåer och att dessa har en varierande 
utformning så är det av stor vikt att skapa kunskap i hur var och en av dessa depåutform-
ningar kan effektiviseras. På kort sikt finns det fysiska restriktioner i form av infrastruktur 
och olika funktioners lokalisering som lägger grunden för hur flödet av fordon bör planeras 
på depån. Förfaringssättet vid hantering av ankommande fordon kan på grund av dessa fy-
siska restriktioner skilja sig åt mellan depåer. 
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Ska en effektiv depåverksamhet (nationell/internationell) skapas, och med tanke på de höga 
investeringskostnaderna, så är det av stor betydelse att hitta effektivitetshöjande åtgärder 
även för redan existerande depåer. 

Syftet med studien är att studera och beskriva de processer som fordon följer genom en depå 
från ankomst till avgång. I detta ligger att:  

• beskriva vilka krav som järnvägsföretagen ställer på underhållsoperatören vad avser vilka 
aktiviteter som skall utföras vid respektive fordonsbesök. 

• beskriva tillgången på information och behovet av information. 

• kartlägga användningen av hjälpmedel såsom planeringsverktyg och arbetsbeskrivningar. 

• undersöka behovet av fler eller förbättrade hjälpmedel.   

• undersöka hur det avgörs om verksamheten bedrivs ”effektivt”. 

Detta ska göras för ett antal depåer som får representera depåer med olika utformning. Vi-
dare ges en möjlighet till jämförelse och kunskapsöverförande mellan olika depåer. Resultat 
av studien kommer delvis att presenteras i form av problemlistor och problemgrafer. Sådana 
visar bl.a. på sambanden mellan olika förhållanden inom verksamheten. 

7.1.2 Framtagning av stödsystem för planering av depåverksamhet 
Framtagning av stödsystem för planering av depåverksamhet 
Syfte Utföra en inventering av lämpliga programvaror som kan 

användas i det operativa arbetet vid depåer med utgångs-
punkt från uppsatta mål. Att i brist på lämplig programvara 
använda befintlig och eventuell vidareutvecklad teori för att 
skapa en programvara med ett gränssnitt som medger en 
operativ användning. 

Studien ” Analys av verksamheten på ett antal depåer i 
Sverige” och/eller motsvarande studier kan utgöra grunden 
för att bestämma inom vilka områden som hjälpmedel i form 
av utvecklad programvara behövs.  

Förväntade resultat och nyttor Operativt användbara programvaror som kan utgöra hjälp-
medel för att nå en högre effektivitet inom depåverksamhet-
en, exempelvis vid val av uppställningsplatser, turordning 
vid olika aktiviteter, tidpunkter för förflyttningar inom depån 
etc. 

Inriktning Utveckling 

Tidsplan för genomförande 2015-2017 

Intressenter 
Förslagsställare Lars Brigelius, HGU 

Samarbetsparter Tågoperatörer, underhållsleverantörer 
 

Det finns en rad artiklar som beskriver optimering och simulering av verksamheten på de-
påer. Exempel på områden för vilka olika former av modeller utvecklats är växlingen på de-
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påer. Jacobsen och Pisinger (2011), Peter Føns (2006) är några som utvecklat modeller för 
optimering av fordonsförflyttningar på depåer.  

I det operativa arbetet på depåer kommer modeller för optimering av verksamheten inte till 
användning i den omfattning som hade varit önskvärd. Anledningen till detta kan vara att: 

• Modeller för optimering och simulering av verksamheten på terminaler och depåer är ofta 
alltför komplexa att hantera för att de skall komma till användning i det dagliga arbetet 
med planering av verksamheten. Den information som krävs finns heller inte alltid till-
gänglig i så god tid att den kan utnyttjas för planeringen med hjälp av dessa modeller. In-
formation om sena tåg, behov av underhåll etc. kan komma väldigt sent.  

• Programvarorna för optimering och simulering av verksamheten är ofta dyra i inköp. Även 
kostnaden för utbildning i användandet av programmen kan bli höga. Detta kan vara en 
anledning till att dessa programvaror inte används på operativ nivå utan oftast som 
hjälpmedel på strategisk nivå och inte sällan av konsulter från de företag som utvecklat 
programvaran. 

• Flertalet modeller blir aldrig paketerade i ett format som är användarvänligt. De hamnar i 
en rapport eller avhandling och förblir alldeles för långt ifrån praktisk användbarhet. Det 
krävs att resultaten från dessa studier paketeras i programvaror med ett gränssnitt som 
kan hanteras i ett operativt läge. 

Vidare är det inte självklart vad som utgör relevanta mått för beräkning av exempelvis effek-
tivitet. En tänkbar målsättning för en depå kan vara att ta emot tåg och ”producera” nya tåg 
på ett sådant sätt att rättidighet i avgångarna av kördugliga fordon upprätthålls och detta till 
lägsta möjliga kostnad och/eller på ett sådant sätt att en så hög grad av fri tillgänglig kapa-
citet bibehålls för att kunna hantera ytterligare fordon. Målvariablerna i de modeller som ska 
användas måste överrensstämma med den övergripande målsättningen för depån. En natur-
lig del i detta projekt är därför att upprätta en målgraf vilken beskriver sambandet mellan 
olika mål och det övergripande målet för verksamheten. Syftet med detta projekt är att: 

• Utföra en inventering av lämpliga programvaror som kan användas i det operativa arbetet 
vid depåer med utgångspunkt från uppsatta mål. 

• Att i brist på lämplig programvara använda befintlig och eventuell vidareutvecklad teori 
för att skapa en programvara med ett gränssnitt som medger en operativ användning.  

Valet av programvara ska göras mot bakgrund av verksamhetens övergripande mål. 
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7.1.3 Kapacitetsutnyttjande på bangård för drift och underhåll av järnvägsfordon 
 

Kapacitetsutnyttjande på bangård för drift och underhåll – spårplanering och växling 
Syfte Att ta fram metoder för att öka kapacitetsutnyttjandet på 

bangårdar för drift och underhåll, genom att undersöka möj-
ligheterna till ett beslutsstöd för bokning av spår i realtid. 

Förväntade resultat och nyttor Projektet bidrar med ökad kunskap inom kapacitetsfrågor på 
hårt belastade bangårdar, specifikt vad gäller olika sorters 
spårallokering och samverkan med ankomster, avgångar 
och växlingsrörelser. 

Inriktning Forskning 

Tidsplan för genomförande 2015-2017 

Intressenter 
Förslagsställare Markus Bohlin, SICS Swedish ICT och KTH 

Samarbetsparter Depåinnehavare, tågoperatörer, underhållsleverantörer 

 

Projektet kommer förutom med Jernhusen och Trafikverket att samarbeta med ISS samt 
tågoperatörer och andra företag som nyttjar bangården för underhåll, fekalietömning och 
städning. I ett första steg kommer vi kontakta SJ och Euromaint i detta avseende. 

Antalet personresor i det svenska järnvägsystemet förutspås öka med 27 % år 2030, jämfört 
med 2010. Detta ställer stora kapacitetskrav på såväl linje som bangård för drift och under-
håll. En specifik bangård där det råder kapacitetsbrist sedan länge är Hagalund, som bedöm-
des vara överbelastad i tågplan T14. Enligt samma källa får 80 % av alla fjärrtrafikfordon sitt 
underhåll i Hagalund, där det under ett dygn förekommer upp till 100 ankomster och av-
gångar. 

På grund av den kommande trafikökningen måste kapaciteten på bangårdar för drift och un-
derhåll ökas. Som ett komplement till eventuella investeringar i infrastruktur bör dessutom 
forskning utföras inom hur effektivisering kan åstadkommas i befintliga anläggningar. Pro-
jektet bidrar med ökad kunskap inom kapacitetsfrågor på hårt belastade bangårdar, specifikt 
vad gäller olika sorters spårallokering och samverkan med ankomster, avgångar och väx-
lingsrörelser. 

Projektet kommer ta fram metoder för att på längre sikt öka kapacitetsutnyttjandet på ban-
gårdar för drift och underhåll, genom att undersöka möjligheterna till ett beslutsstöd för 
bokning av spår i realtid. I ett första steg kommer en undersökning och analys av hela ban-
gårdsprocessen göras. Projektet kommer därefter undersöka de tekniska förutsättningarna 
för bokning av kapacitet i realtid. I synnerhet kommer effekterna på kapaciteten undersökas 
för spårallokering i form av spårlängd istället för i form av hela spår. Projektet arbetar med 
en metodik baserad på matematisk modellering och optimering av spårallokeringar och tåg-
rörelser. I slutfasen kommer projektet undersöka validering av framtagna planer genom si-
mulering i RailSys. I en första fas studerar projektet Hagalund, men resultaten bedöms bli 
generaliserbara och tillämpbara även på andra bangårdar. 
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7.2 Förslag i tidiga skeden 
Många idéer till nya forskningsprojekt har inte hunnit bearbetas ännu. De presenteras här i 
tabellform. Vi tar inte ställning till vilken prioritet projekten ska ges, varken inbördes eller 
mot projekten med projektbeskrivning i föregående avsnitt. Syftet är att visa på spännvidden 
och möjligheterna med utökad forskning inom underhåll av järnvägsfordon. 

7.2.1 Övergripande forskningsfrågor 
FUD-program för effektivare underhåll av järnvägsfordon 
Syfte Formulera program för effektivare underhåll av järnvägsfor-

don 

Förväntade resultat och nyttor Skapa gemensam bas för FUD (Forskning, Utveckling, De-
monstration)-projekt inom området, föreslå nyckeltal 

Inriktning FUD-övergripande 

Tidsplan för genomförande 2015 

Intressenter 
Förslagsställare KTH, Chalmers, HGU 

Samarbetsparter Trafikverket och branschen 
 

Ekonomiska spelregler och deras effekter på underhållsarbetet 
Syfte Att studera och analysera hur variationer i de ekonomiska 

spelreglerna för aktörerna inom tågfordonsunderhåll påver-
kar underhållets effektivitet 

Förväntade resultat och nyttor En princip (eller flera) för fördelningen av resurser till under-
hållsaktörerna så att tågunderhållet blir kostnadseffektivt 
och alla aktörer känner sig nöjda med principen 

Inriktning Tillämpad forskning 

Tidsplan för genomförande 2015–2019 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Chalmers/Matematiska vetenskaper 

Samarbetsparter Chalmers, KTH, Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleve-
rantörer. 
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7.2.2 Lokalisering av depåer, trafik och underhåll 
Optimal lokalisering av underhållsverkstäder 
Syfte Förstudie: placering av underhållsverkstäder (centrala, peri-

fera, mobila) för att medge planering av underhåll på effek-
tivast möjliga sätt med hänsyn till trafikering 

Förväntade resultat och nyttor Kartlägga forskning och praxis inför huvudstudie 

Inriktning Tillämpad forskning 

Tidsplan för genomförande 2015 

Intressenter 
Förslagsställare Ann-Brith Strömberg, Chalmers 

Samarbetsparter Chalmers, Handels GU, KTH, Trafikverket, Jernhusen, tåg-
operatörer, underhållsleverantörer 

 

Optimala investeringsstrategier för järnvägsinfrastruktur 
Syfte Att hitta flaskhalsarna i tågtrafiksystemet – med avseende 

på trafikering och underhållskapacitet – samt undersöka hur 
dessa kan byggas bort. 

Förväntade resultat och nyttor Att kunna avgöra vilka investeringar som leder till verklig 
ökad kapacitet hos tågsystemet. 

Inriktning Tillämpad forskning 

Tidsplan för genomförande 2015–2019 (pardoktorander, en vid Chalmers/Matematiska 
vetenskaper, en vid KTH/Transportvetenskap) 

Intressenter 
Förslagsställare Chalmers/Matematiska vetenskaper 

Samarbetsparter Chalmers, KTH, Handels GU, Trafikverket, Jernhusen, tåg-
operatörer, underhållsleverantörer. 

 

Integrering av ruttning och underhållsplanering för järnvägsfordon i Sverige 
Syfte Studera hur planering av drift (trafikering) och underhåll kan 

integreras med målet att minska tomkörningen. 

Förväntade resultat och nyttor Modell och riktlinjer för att få lägre kostnader för underhåll 

Inriktning Tillämpad forskning 

Tidsplan för genomförande 2015–2019 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Chalmers/Matematiska vetenskaper 

Samarbetsparter Chalmers, KTH, Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleve-
rantörer 
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Utveckling av verktyg för optimering/simulering av depålokalisering 
Syfte Utveckla metod och programvara för analys av lokalisering 

av depåverksamhet. Detta inbegriper även planering av 
personalomlopp. 

Förväntade resultat och nyttor En programvara som kan användas för att ta fram lämplig 
lokalisering av depåverksamhet. Effekterna av en viss loka-
lisering ska också kunna utvärderas med hjälp av program-
varan både för det korta tidsperspektivet såväl som det 
långsiktiga. Tanken är att programmet, utöver att kunna 
användas vid design av ett system, även ska kunna använ-
das av en upphandlande part för att utvärdera inkomna för-
slag från olika anbudsgivare.  

Inriktning Utveckling 

Tidsplan för genomförande 2015-2017 

Intressenter 
Förslagsställare Lars Brigelius, HGU  

Samarbetsparter Chalmers, KTH, infrastrukturförvaltare, depåinnehavare, 
tågoperatörer, underhållsleverantörer 

 

Strategisk depålokalisering längs nya stambanor 
Syfte Att analysera strukturen i fordonsdepåernas för höghastig-

hetståg funktion och lokalisering längs de planerade nya 
stambanorna i Sverige med avseende på kostnadseffektiva 
trafiksystem med flera aktörer. 

Förväntade resultat och nyttor Projektet ger stöd för planering genom optimering av järn-
vägssystemets funktion med avseende på drift och under-
håll av järnvägsfordon på en längre tidshorisont och bidrar 
till ökade samhällsekonomiska nyttor. 

Inriktning Forskning 

Tidsplan för genomförande 2015-2017 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Oskar Fröidh, KTH 

Samarbetsparter Trafikverket, depåinnehavare, tågoperatörer 
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7.2.3 Utformning av depåer 
Lokalisering och optimering av en eller flera järnvägsdepåer 
Syfte Optimering av placering, layout och funktion hos en proto-

typdepå. På grundval av existerande, och förväntade fram-
tida, behov av tågunderhåll studera lämpliga placeringar av, 
och lokalisering av ”stationer” inom, underhållsdepåer. I 
modeller tas hänsyn till bland annat trafikering.  

Förväntade resultat och nyttor På grundval av existerande depåer, deras funktion och erfa-
renheter av dem, tillsammans med lämpliga scenarier för 
framtida behov, studeras hur en framtida depå kan/bör 
(om)organiseras för att på bästa sätt ta hand om framtida 
behov. 

Inriktning Tillämpad forskning 

Tidsplan för genomförande 2015–2019 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Chalmers/Matematiska vetenskaper 

Samarbetsparter Chalmers, KTH, Handels/GU, Trafikverket, Jernhusen, tåg-
operatörer, underhållsleverantörer. 

 

7.2.4 Fordonsteknik och underhåll 
 

Klassificering av skador på hjul och löpverk 
Syfte Dagens system för klassificering av skador på hjul- och löp-

verk variera kraftigt mellan olika aktörer. Detta omöjliggör 
bl.a. jämförelser mellan år och mellan olika trafikeringstyper. 
Utöver detta saknar systemen ofta den precision som krävs 
om insamlade data skall kunna vara användbara för senare 
uppföljningar. 

Förväntade resultat och nyttor Skapa ett öppet och anpassningsbart ramverk för standar-
diserad kategorisering, och bedömning av skador på hjul 
och löpverk utgående från resultaten av CHARMECs projekt 
SP20 ”Klassificeringskriterier för hjulskador”. 

Inriktning FU 

Tidsplan för genomförande 2015–2016 

Intressenter 
Förslagsställare Anders Ekberg, Chalmers 

Samarbetsparter KTH, LTU, Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleverantö-
rer 
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Mätning av tillstånd för en förbättrad prediktion av underhållsbehov 
Syfte Identifiera fordonskomponenter som ger upphov till stora 

kostnader (exv produktionsförluster) då de går sönder och 
vilkas tillstånd innan detta inträffar är dåligt kända. För-
bättra, anpassa och utnyttja mätningar av dessa komponen-
ters tillstånd. 

Förväntade resultat och nyttor En förbättrad prediktion av underhållsbehovet. 
Inriktning Tillämpad forskning 
Tidsplan för genomförande 2015-2019 (doktorand) 
Intressenter 
Förslagsställare Chalmers, Matematiska vetenskaper 
Samarbetsparter Chalmers, KTH, Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleve-

rantörer. 
 

Underhåll av tågfordon via byten av hela moduler 
Syfte Betrakta tågen som uppbyggda av moduler, där man i stäl-

let för att byta ut enskilda komponenter byter ut hela modu-
ler. Detta kan minska den totala tiden som ett fordon till-
bringar i underhållsdepån. Men det kan också erfordra en 
förändrad lagerhållning av moduler såväl som komponenter 
samt en förändrad depådesign. 

Förväntade resultat och nyttor En högre grad av tillgänglighet av tågfordon. 
Inriktning Tillämpad forskning - förstudie 
Tidsplan för genomförande 2015 
Intressenter 
Förslagsställare Chalmers, Matematiska vetenskaper 
Samarbetsparter Chalmers, KTH, Handels/GU, Trafikverket, Jernhusen, tåg-

operatörer, underhållsleverantörer. 
 

Tillståndbaserat underhåll av järnvägsfordon i Sverige 
Syfte Kartlägg dagens tekniska lösningar för övervak-

ning/mätningar av fordonsstatus 

Förväntade resultat och nyttor Få en samlad bild av dagens övervakningslösningar och 
deras prestanda (möjligheter, brister). Föreslå förbättringar. 

Inriktning FU 

Tidsplan för genomförande 2015 

Intressenter 
Förslagsställare Mats Berg, KTH 

Samarbetsparter Chalmers, LTU, Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleve-
rantörer 
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Fordonsbaserad övervakning av underhållsstatus hos fordon och infrastruktur 
Syfte Utöka ”intelligensen” hos trafikfordon för att övervaka den 

dynamiska samverkan mellan fordon och infrastruktur i syfte 
att effektivisera fordons- och infrastrukturunderhåll 

Förväntade resultat och nyttor Förslag på fordonsbaserade tekniska lösningar för att tidigt 
fånga brister i fordons dynamiska samverkan med infra-
strukturen, främst spåret. Val av mätsignaler, signalbehand-
ling och gränsvärden. Åtgärder vid detekterad brist. Upp-
skattning av ekonomiska vinster för järnvägssystemet. 

Inriktning Forskning och utveckling (senare demonstration) 

Tidsplan för genomförande 2015-2017 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Mats Berg, KTH 

Samarbetsparter Trafikverket, tågoperatörer, tågtillverkare 
 

7.2.5 Övrigt 
 

Viltolyckor – åtgärder för att minska trafikstörningar på järnväg 
Syfte Att analysera konsekvenserna av viltolyckor och föreslå 

åtgärder för att minska trafikstörningar och minska skadere-
parationerna av dragfordon. 

Förväntade resultat och nyttor Högre driftsäkerhet i järnvägstrafiken och lägre kostnader 
för skadereparationer. 

Inriktning Forskning 

Tidsplan för genomförande 2015-2019 (doktorand) 

Intressenter 
Förslagsställare Oskar Fröidh, KTH (idé Pär Söderström, SJ) 

Samarbetsparter Trafikverket, tågoperatörer, underhållsleverantörer, tågtill-
verkare 
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Bilaga 1. Bidrag till att uppfylla Trafikverkets mål 
 

I Trafikverket (2011) redogörs för Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021. 
Följande utmaningar/mål kan kopplas till aktuellt arbete: 

s. 4) Trafikverkets uppgift är preciserat i verkets instruktion (SFS 2010:85). 
          Där framgår följande av första paragrafen: 

”Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara 
för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förut-
sättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt 
och långsiktigt hållbart transportsystem.  

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.” 

s. 6)   Transportsystemet 2021 – en målbild (utdrag) 
Infrastrukturen har blivit mer robust och klarar både väntade och oväntade händel-
ser bra. Nya lösningar som kräver mindre underhåll samt förebyggande underhåll 
skapar ett mer tillförlitligt system med färre störningar. Efter omfattande insatser i 
järnvägssystemet är vi på god väg att få balans i ett kapacitetsstarkt system med till-
förlitlig trafik.  Resenärer och varuägare har också helt nya förutsättningar att följa 
trafikläget och få information om res- och transportupplägg från en mängd tjänste-
leverantörer direkt i mobilen eller fordonet.   

s. 8-18)   Strategiska mål (urval) 
M12. Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att energianvändningen i 
transportsektorn minskar. 
M22. Kollektivtrafikens kapacitet och förutsättningar i storstadsregionerna ska öka, 
uttryckt som andel av resandet. 
M31. Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i det strate-
giska nätet ska öka. 
M32. Trafikverkets insatser ska bidra till att resor och transporter för turist- och be-
söksnäringen blir mer attraktiva och mer miljöanpassade. 
M62. Trafikverkets forskning och innovation ger ökad avkastning. 
M63. Trafikverket är en aktiv aktör inom EU och internationellt. 
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I Trafikverket (2014) presenteras Trafikverkets inriktning för forskning och innovat-
ion för 2015-2017. Följande mål/inriktningar kan kopplas till aktuellt arbete: 
 
s. 3-38)    Målområden och inriktning (urval) 

1.3b  Energieffektiva fordon, farkoster och transporter 
1.3c  Energieffektiv planering 
2.3a  Trafikverket ska bidra till att bättre nyttja infrastrukturen 
2.3b  Trafikverket ska bidra till att förbättra kapaciteten och tillförlitligheten i kollek-
tivtrafiken 
3.3a  Förbättra förutsättningarna för långväga godstransporter på väg- och järn-
vägsnätet 
3.3b  Förbättra förutsättningarna för intermodala transporter 
3.3c  Förbättra förutsättningarna för långväga persontransporter och turist- och be-
söksnäringens utveckling 
3.4a  Förutsättningar att lokalisera terminaler och depåer optimalt med hänsyn till 
godstransporternas behov och samhällets övriga mål och krav 
3.4b  Fungerande marknader på alla nivåer: för transporttjänsterna, termina-
ler/depåer och för tjänsterna som erbjuds på och kopplade till dessa 
3.4g  Förutsättningar för hållbara affärsresor och långväga pendling 
3.5e  Morgondagens depåer 2,0 – Effektivare järnvägsfordonsunderhåll såväl avse-
ende forskning och innovation som systemutnyttjande av befintliga och nya resur-
ser och bättre planeringsförutsättningar för underhåll av fordon för gods- och per-
sontrafik inklusive snabbtåg 
3.5f  Sustrail – nya tekniska fordonslösningar för lägre underhållskostnader för for-
don och bana 
5.3a  Effektivare samt samordnad och trafikslagsövergripande planering 
5.3c  Styrmedel för effektivt nyttjande av transportsystemet 
6.3a  Samverkan för ökad nytta internt och externt 
6.3b  Integration för ökad verkan internt och externt 
6.4  Utvecklat samarbete med andra myndigheter och akademin 
7.3b  En samlad inriktning på Trafikverkets järnvägsinriktade FoI 
7.4b  Greppa den av Trafikverket finansierade järnvägsutvecklingen, styra den mot 
Trafikverkets agenda och fokusera fordonsområdet mot systemnivån och gränssnit-
tet/samspelet mellan fordon och infrastruktur 
7.4c  Analysera och bygga strategisk kunskap om teknikutveckling bortom horison-
ten och dess möjliga tillämpning inom transportområdet 
7.4e  Utveckla strategiska samarbetsplattformar inom FoI tillsammans med akademi 
och näringsliv 
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