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Förord 
Denna rapport har framtagits inom projektet "Effektiva produktionsmetoder med 
hänsyn till tågtrafiken". Projektet ingår i ett större forskningsprogram vid CDU 
(Centrum för Drift och Underhåll) och har finansierats av Banverket.  

Rapporten är en slutrapport av en förstudie som startade i november 2000.  
Ett tack riktas till Anders Boëthius (BV), Hans Cedermark (CDU), Bo-Lennart 

Nelldal (KTH), Håkan Sundquist (KTH) och Magnus Westerberg (BV) som 
engagerats till projektets styr- och referensgrupp. 

Ett särskilt tack riktas till Carola Alzén, Roland Bång, Sinikka Honkala, Daniel 
Johansson, Krister Löfgren, Johnny Nadérus, Mikael Pettersson och Ensio 
Tavalkoski (alla vid BV) som välvilligt ställt upp för intervjuer och diskussioner. 
 
 
London i mars 2002 
 
Björn Kufver 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport är en slutrapport för en förstudie inom CDU-projektet 
"Effektiva produktionsmetoder med hänsyn till tågtrafiken" som finansierats av 
Banverket.  

Syftet med förstudien har varit att utifrån ett övergripande perspektiv analysera 
spårunderhållets metoder och dess konsekvenser för utomstående parter, såsom 
exempelvis trafikoperatörer och resenärer, och dess totala ekonomiska effektivitet. 
Syftet är alltså icke enbart att beakta trafikens krav, utan att studera metoder att 
effektivisera banunderhållet under samtidigt beaktande av trafikkraven. Projektet 
förväntas leda till bättre beslutsunderlag vid avvägning mellan förebyggande och 
avhjälpande underhåll, vid planering av underhållsåtgärder och vid överens-
kommelse mellan banhållare/spårentreprenör och tågoperatör om banunderhålls-
arbeten. 

Arbetet har bedrivits under perioden 2000-12-01–2002-02-20 och har letts av 
en styr- och referensgrupp bestående av Anders Boëthius (BV), Hans Cedermark 
(CDU), Bo-Lennart Nelldal (KTH), Håkan Sundquist (KTH), Magnus Westerberg 
(BV), del av tiden, och Björn Kufver (VTI). 

Förstudien omfattar en state-of-the-art-beskrivning och en inledande problem-
inventering. Konferensproceedings och artiklar har studerats och åtta anställda vid 
Banverkets förvaltarorganisation, BV Produktion och BV Industridivision har 
intervjuats. En sammanställning redovisas i två kapitel. 

En systemansats skisseras där underhållets roll i banhållningsprocessen 
analyseras: Underhållet syftar till att undvika driftsstörningar i anläggningarna 
och bör baseras på relevanta tillståndsmått med ekonomiskt motiverade gräns-
värden. Kunskaper om nedbrytningsförlopp och kunskaper om effektsamband för 
olika typer av underhållsmetoder krävs för att trendframskrivningar skall kunna 
göras. Det konstateras att sådana funktioner ingår i exempelvis beslutsstöds-
systemen TRACKMASTER och ECOTRACK. 

När kunskap om olika spåravsnitts maximala underhållscykler har fastställts 
uppstår ett optimeringsproblem där underhållsinsatserna på de olika spåravsnitten 
skall kombineras i tiden till lämpliga block för att erhålla stordriftsfördelar. Med 
givna gränsvärden för tillståndsmåtten innebär detta moment att vissa spåravsnitt 
åtgärdas innan de nått sina gränsvärden (eftersom ett annat spåravsnitt inom 
blocket nått något eller några av sina). Eftersom olika underhållsmetoder har olika 
stora stordriftsfördelar, innebär det att olika produktionsmetoder ger olika 
optimala block.  

I detta skede bör det undersökas huruvida inställande av tåg kan leda till så 
kraftigt reducerad underhållskostnad (och kostnad för funktionsstörning) att det 
överväger den ekonomiska onytta som inställd trafik innebär.  

Om trafiken prioriteras före underhållet, och givna underhållsresurser får 
begränsad tillgång till spåret, så är kostnaden för detta inte anskaffningskostnaden 
(lön, hyra, avskrivning etc.) för de outnyttjade resurserna. Kostnaden är de 
ekonomiska konsekvenserna av det underhåll som inte blev genomfört. Eftersatt 
underhåll kan definieras som när dessa konsekvenser är större till beloppet än 
anskaffningskostnaden av underhållsresurserna.  
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Summary 
The following report is the final report from a feasibility study within the research 
project "Efficient track maintenance with reference to rail traffic", conducted on 
behalf of CDU (Centre for research and education in operation and maintenance 
of infrastructure) and financed by Banverket (The Swedish national rail 
administration).  

The aim of the feasibility study has been to analyse methods of track 
maintenance and their consequences for external parties, such as traffic operators 
and passengers. The aim has not been limited to consider traffic aspects only, but 
to study methods for improving the overall efficiency of track maintenance, when 
taking external effects into account.  

The research has been conducted during the period 1 December 2000–20 
February 2002, and has been coordinated by a steering and reference group 
consisting of Anders Boëthius (BV), Hans Cedermark (CDU), Bo-Lennart Nelldal 
(KTH), Håkan Sundquist (KTH), Magnus Westerberg (BV), part time, and Björn 
Kufver (VTI). 

The feasibility study contains a state-of-the-art analysis and consideration of 
managerial approaches to problems that are identified. Conference papers and 
journal articles have been analysed and eight employees within Banverket have 
bee interviewed.  

A systems approach is taken where the role of track maintenance in asset 
management is analysed: The maintenance regime aims to avoid reduced 
functionality of the assets and traffic disruptions. It should be based on relevant 
condition variables and limits based on life cycle cost considerations. The need 
for deterioration models and models describing the results of different 
maintenance methods are discussed. It is noted that such functions are 
implemented in the decision support systems TRACKMASTER and 
ECOTRACK. 

When the maximum periods of the maintenance cycles of different track 
sections have been identified, an optimisation problem arises namely how best to 
merge the different maintenance activities to achieve scale economics. For 
example, adjacent track sections may deteriorate at different rates, one section 
reaching its predefined condition limit before the other. This may lead to the 
maintenance of both to achieve scale economies, though one section is within 
condition limits. 

The analysis should investigate whether or not cancellation of trains services 
results in a reduction of track maintenance costs that more than offsets the socio-
economic costs of the cancellation. 

If train service is given priority over track maintenance, and available 
maintenance resources achieve limited track possessions, the economic cost of 
this approach may exceed the cost of physical resources. The economic cost is the 
economic consequence of the track maintenance that has not been carried through. 
Deferred maintenance may be defined as a situation where these consequences are 
of greater magnitude than the costs of unused maintenance resources. 
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Bakgrund till projektet 
Under 1998–1999 genomfördes ett samarbetsprojekt inom CDU för att definiera 
forskningsbehov inom spårunderhållsområdet. Projektet genomfördes av Hans 
Cedermark (CDU), Ragnar Hedström (VTI), Ulf Isacsson (KTH) och Jan-Eric 
Nilsson (HDa/VTI), på uppdrag av Banverket. Arbetet avslutades under hösten 
1999 med en rapport ”FoU-program för underhåll av järnvägens infrastruktur” 
(Banverket 1999). Rapporten beskriver forskningens roll och beskriver 
översiktligt problemområdet spårunderhåll och lämnar sedan ett förslag på tretton 
forskningsprojekt uppdelade på fyra teman: 
• Tillstånd och tillståndsutveckling 

− Tillståndsbeskrivning 
− Nedbrytningsmodeller 

 
• Åtgärds/effektsamband 

− Effekter av drift- och underhållsåtgärder 
− Konkurrensutsättning av underhållsproduktionen 
− Eftersatt underhåll 
− Förhållandet mellan ny-/reinvesteringar och funktionsstörningar 

 
• Underhållstekniker 

− Metoder och tekniker inom underhållsproduktionen 
− Analys av bitumenbundna spårkonstruktioner 
 

• Beslutsstöd 
− Beslutsstöd 
− Informationssystem för beslutsstöd 
− Modeller för beräkning av drift- och underhållskostnader i samhälls-

ekonomiska kalkyler 
− Miljöstyrning vid drift och underhåll av järnvägar 
− Kriterier för byte alternativt fortsatt underhåll av spårkomponenter 

 
CDU inlämnade i september 1999 en ansökan om ett 5-årigt doktorandprojekt 
"Effektiva produktionsmetoder med hänsyn till tågtrafiken" (CDU 1999). 
Projektet liknar i vissa avseenden (men motsvarar inte exakt) ”Modeller för 
beräkning av drift- och underhållskostnader i samhällsekonomiska kalkyler” och 
var ursprungligen ett 5-årigt doktorandprojekt avsett att drivas av VTI, KTH och 
CDU i samarbete. 

Banverket beviljade medel för ett år till en förstudie och under 2000 gjordes 
försök att rekrytera en doktorand till projektet. CDU och Banverket kom därefter 
överens om att projektet alternativt skulle kunna genomföras som ett "postdoktor-
projekt" för att erbjuda fortsatt akademisk meritering (till docent) för en 
disputerad forskare. Ekonom och tekn dr Björn Kufver engagerades som 
projektledare för förstudien och projektet startade 2000-12-01 i avsikt att leda 
fram till en ansökan till Banverket 2001-09-15 om finansiering av ett 4-årigt 
forskningsprojekt. 
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Syfte 
I ansökan till Banverket i september 1999 (CDU 1999) uttrycktes syftet enligt 
följande: 
 

Inom såväl väg- som järnvägssektorn finns ett uttalat behov av utveckling av 
produktionsmetoder. Produktionsutveckling i egenregi kan hämmas av bristen 
på konkurrens och impulser utifrån. Vid konkurrensutsättning finns oftast inte 
tillräckliga incitament för teknikutveckling. Utveckling av nya produktions-
metoder kan ske med olika utgångspunkter. Krav på ökad affärsmässighet, 
minskade störningar i tågtrafiken, minskade miljöstörningar, ökade axellaster, 
företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet är några exempel. 
 
Detta projekt avser att behandla produktionsmetoder för rationalitet i 
produktionen och hänsynstagande till tågtrafiken. Vid tågpåverkande under-
hållsarbeten tecknas normalt avtal med operatören och i vissa fall inverkar 
dessa även på tidtabellen. Problemet är att göra den rätta avvägningen mellan 
operatörens framkomlighetskrav och Banverkets krav på rationell produktion. 
Ett samhällsekonomiskt synsätt framstår härvid som lämpligt.  
 
Syftet med detta doktorandprojekt är att få underlag för effektivare 
produktionsmetoder med hänsyn till tågtrafiken med utgångspunkt från 
företagsekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar.  

 
Projektets syfte har också diskuterats vid tre styr- och referensgruppsmöten (mer 
om styr- och referensgruppen nedan), där exempelvis följande moment föreslagits 
och diskuterats:  
 

Studera nedbrytningsmodeller. 
Studera effekten av ökad trafik. 
LCC-analys. 
Beakta kopplingen underhållskvalitet och tid till nästa underhållsåtgärd. 
Avvägning mellan företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt effektiv produk-
tionsmetod. 
Optimering av underhållet med en optimering av trafiken, med så få negativa 
biverkningar som möjligt. 
Utvärdera nyttan av nationella planer i spårunderhållet. 

 
Förstudien har mot denna bakgrund tagit ett ganska vitt grepp kring dessa 
frågeställningar. Det syfte som i praktiken använts kan kortfattat formuleras som: 
 

Syftet med projektet är att utifrån ett övergripande perspektiv analysera 
spårunderhållets metoder och dess konsekvenser för utomstående parter, 
såsom exempelvis trafikoperatörer och resenärer, och dess totala ekonomiska 
effektivitet. Syftet är alltså icke enbart att beakta trafikens krav, utan att 
effektivisera banunderhållet under samtidigt beaktande av trafikkraven.  

 



VTI notat 17-2002 9 

Genomförande 
Moment 
Enligt ansökan (CDU 1999) ingick följande moment i År 1: 
 

1. State-of-the-art: 
En kunskapssammanställning genomförs som en litteraturinventering och 
intervjuer av nyckelpersoner på framför allt Banverket och SJ. Tjänstgöring 
viss tid på Banverket, Östra regionen. Studiebesök hos järnvägsförvalt-
ningar och forskningsinstitutioner utomlands. 

 
Följande moment skulle påbörjas under År 1 och slutföras under År 2: 

 
2. Probleminventering:  

Denna skall besvara följande frågeställningar. Vilka krav och restriktioner 
har hittills ställts vid underhållsproduktion med hänsyn till tågtrafiken? 
Vilket annat synsätt kunde ha tillämpats? I detta moment genomförs också 
en detaljerad planering av fortsatt arbete i samarbete med föreslagen styr- 
och referensgrupp. 

 
Under Åren 2–5 skulle följande moment genomföras: 

 
3. Kalkylmodell:  

Genomgång av företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkylmo-
deller. Val av modell. 

 
4. Fallstudier:  

För några delverksamheter inom banunderhållet genomförs med ledning av 
föregående moment studier av produktionen för att belysa viktiga 
problemställningar. Moment 1–4 sammanställs till licentiatavhandling. 
Denna fokuseras på jämförelsen mellan samhällets transportpolitiska mål, 
operatörens krav, beställarens krav i förfrågningsunderlag, allmänna före-
skrifter, och kontrakt å ena sidan och produktionens resultat å den andra. 

 
5. Fördjupning av fallstudierna:  

 
6. Produktionsstudier som bestäms senare. 

 
7. Analys och utvärdering av fördjupningsstudierna: 

Förslag till underlag för samarbetsavtal mellan Banverket och operatörer om 
effektivare produktionsmetoder. Moment 5–6 sammanställs till en doktors-
avhandling. Denna inriktas på rekommendationer till såväl Banverket som 
operatörer om effektiva produktionsmetoder med hänsyn till tågtrafiken. 

 
Eftersom medel beviljades enbart för en ettårig förstudie, har insatserna 

koncentrerats på state-of-the-art-beskrivningen. Fokus i arbetat har legat på en 
insamling av internationell publicerad information om underhållsplanering.  

Med anledning av att projektets fortsatta inriktning är oklar, har ingen 
detaljerad planering av fortsatt arbete (del av Moment 2) kunnat göras, 
exempelvis program för genomförande av fallstudier. Vidare finns inom 
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Banverket ett framtaget material innefattande planeringsprocessen, kalkyl-
processen, kalkylhandbok, behov av kalkylverktyg m.m. Detta material benämns 
”Kalkylnätverk – Arbetsmaterial för inriktningsbeslut”. Materialet har ännu inte 
offentliggjorts och det är innan dess för en utomstående inte möjligt att börja 
utvärdera dessa kalkylmodeller. 

Deltagande har genomförts vid följande konferenser, seminarier, etc. under 
förstudieperioden 001201–020220: 
 

Transportforum, Linköping, 2001-01-10–11ab 
Nordiskt seminarium i järnvägsteknik, Stockholm, 2001-03-07–08ab 
Banverkets seminarium i Täby, 2001-03-27–28 
Rail-Tech, Utrecht, 2001-04-04a 
Railway Engineering, London, 2001-04-30–05-01ab 
Track Maintenance and Renewal, London, 2001-07-11–13 
The transport of the 20th century, Warsawa, 2001-09-19–21ab 
Nordic Rail, Jönköping, 2001-10-02–04b 
CDU-dagen, Stockholm, 2001-11-06b 
World Congress on Railway Research, Köln, 2001-11-25–28ab 
 
(a Dessa aktiviteter finansieras utanför CDU.) 
(b Presenterat konferensbidrag.) 

 
Kontakt har etablerats med exempelvis professor Eberhard Hohnecker (TU 

Karlsruhe) som är engagerad i ett EU-projekt ProMain (Progress in Maintenance 
and Management of Railway Infrastructure), Chris Roberts, dr Alan Stirling och 
professor Keith Madelin (Universitetet i Birmingham) samt Stanislav Jovanovic 
(TU Delft/ERRI) som forskar kring spårunderhåll och beslutsstödssystemet 
ECOTRACK. Diskussioner har också förts med Mats Andersson (CDU). 

Därutöver har artiklar och äldre konferensproceedings studerats. 
Följande personer vid Banverket har intervjuats: 
 

 Carola Alzén, BV Västerås banområde 
 Roland Bång, BV Industridivision 
 Sinikka Honkala, BV Östra regionen 
 Daniel Johansson, BV Produktion Maskin 
 Krister Löfgren, BV Östra regionen 
 Johnny Nadérus, BV Östra regionen 
 Mikael Pettersson, BV Västerås banområde 
 Ensio Tavalkoski, BV Östra regionen 
 
Styr- och referensgrupp 
Till projektet har funnits en styr- och referensgrupp, bestående av: 

 
Anders Boëthius (BV) 
Hans Cedermark (CDU) 
Bo-Lennart Nelldal (KTH) 
Håkan Sundquist (KTH) 
Magnus Westerberg (BV), del av tiden 
Björn Kufver (VTI) 
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Referensgruppsmöten har hållits 2000-12-21, 2001-06-11, 2001-11-05 och 

2002-02-21 där projektets inriktning har diskuterats. 
 
 
Publicering 
Ett konferensbidrag "Effektivt spårunderhåll med hänsyn till tågtrafiken" 
(Kufver 2001a) har presenterats på CDU-dagen 2001-11-06 på KTH i Stockholm, 
där en skiss av problemområdet redovisas.  

En engelsk version av samma konferensbidrag, "Efficient track maintenance 
with reference to rail traffic" (Kufver 2001c) har presenterats 2001-10-03 på ett 
miniseminarium i forskarmontern på Nordic Rail-mässan i Jönköping. 

Den svenska versionen beaktar Banverkets önskemål om publicering på 
svenska, medan den engelska versionen är framtagen för att kunna användas vid 
informationsutbyte med utländska järnvägs- och/eller forskarkollegor. 

En ansökan om finansiering av ett 4-årigt forskningsprojekt (CDU 2001), har 
inlämnats till Banverket i september 2001, tillsammans med en lägesrapport för 
projektet (Kufver 2001b).  

Den föreliggande förstudierapporten är en utvidgad version av lägesrapporten 
från september 2001. Rapporten är disponerad så att Moment  1 (state-of-the-art) 
och påbörjat Moment 2 (Probleminventering) redovisas integrerat i följande två 
kapitel. Sammanställningen är uppdelad i problemsyn i litteraturen respektive 
inom Banverket. En systemansats är redovisad i därefter följande kapitel. 
Terminologin har anpassats efter Banverket (2001a). (I ansökan till Banverket 
september 2001 ingår fortsatt state-of-the-art-sammanställning och probleminven-
tering, då dessa moment bör fördjupas när projektets fortsatta inriktning 
definierats tillsammans med Banverket.) 
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Problemsyn, del I: I litteraturen 
Översiktligt samband mellan banans funktion och under-
hållsmetoder 
Underhållet måste motiveras med att banans funktion skall uppfyllas. Samband 
illustreras i Figur 1. Redan här ser vi tre forskningsområden. Ett handlar om 
besiktningssystem, kopplingen mellan de två första boxarna i Figur 1. Här kan vi 
identifiera en rad frågeställningar som borde studeras närmare.  
 
 Funktion (störning) 
          ↓ 
 Tillståndsbedömning 
          ↓ 
 Underhållsåtgärd 
          ↓ 
 Underhållsmetod 
 
Figur1 Sambandet funktion – tillståndsbedömning – underhållsåtgärd – under-

hållsmetod. 
 
En sådan är hur vi använder spårlägesdata – vi har exempelvis i Sverige endast 
svag koppling mellan spårläge och fordonsreaktioner. Vi bandpassfiltrerar 
spårlägesmätningarna så vi får fram spårlägesfel i våglängdsområdet 3–25 à 
100 meter. Vår implicita önskan är att ha ett vägningsfilter som inte släpper 
igenom spårlägesfel utanför detta våglängdsområde, och som ger alla fel inom 
intervallet lika vikt. Och detta, vet vi, motsvarar inte hur olika spårlägesfel ger 
upphov till ogynnsamma hjul/räl-krafter eller komfortstörningar (Kufver 1995). 

I Storbritannien används speciella algoritmer for att gallra fram spårlägesfel 
som ger speciellt ogynnsamma fordonsreaktioner, s.k. Cyclic Top (Pollard, 
Difuscu & Manning 1999). 

I Holland har utvecklats ett underhållsplaneringssystem (Vehicle response 
analysis, VRA) för att i realtid beräkna fordonsreaktionerna för några 
standardfordon som funktion av det uppmätta spårläget (Esveld 1989). Systemet 
kan användas till att kvantifiera komfort inne i vagnskorgen (exempelvis 
vibrationer filtrerade enligt ISO) eller krafter mellan hjul och räl.  

Det finns också funktioner som inte i tillräcklig omfattning beaktas vid 
tillståndsbedömningar. Spårets motståndsförmåga mot utknäckning (solkurvor) är 
en sådan egenskap. Faktum är att ballastsektion kan mätas upp med lasrar på 
samma sätt som vägytans beskaffenhet mäts (Plasser & Theurer 2001), 
skarvöppning vid skarvspår kan med lasrar snabbt och noggrant mätas på våren 
för att bedöma om rälerna har tillräckligt expansionsutrymme varma sommar-
dagar, etc. 

Forskning pågår också om att undersöka möjligheterna att med markradar 
fastställa ballastdjup och nedsmutsningsgrad i ballasten (Gallagher et al, 1999). 

Det andra området i Figur 1 är kopplingen mellan tillstånd och under-
hållsåtgärder. Vilka underhållsåtgärder ger vilka typer av effekter? Vid CDU 
genomför civilekonom Mats Andersson ett doktorandprojekt "Effekter av drift- 
och underhållsåtgärder i järnvägens infrastruktur" (CDU R19) som analyserar 
detta. När väl sambanden mellan tillstånd och underhållsåtgärder klarlagts öppnas 
intressanta möjligheter till optimeringar.  



VTI notat 17-2002 13 

Det tredje problemområdet är utvärdering av olika underhållsmetoder för givna 
underhållsåtgärder.  

Om man försöker koppla isär resonemangen och bara diskutera underhålls-
metoder och trafikstörningar riskerar man att inte kunna påvisa de verkliga 
effekterna av eftersatt och/eller inställt underhåll. (Se fördjupat resonemang i 
samband med Figur 4 nedan.) 

I Australien har arbete lagts ner på att analysera samband mellan funktion, 
tillstånd och åtgärd (Kennedy 2000). Arbetet bygger på metodik som utvecklats 
av Royal Australian Air Force (RAAF). I underhållsplanerna besvaras frågor 
enligt Tabell 1. 
 
Tabell 1 Frågor i RAAF:s underhållsplaner. (Källa: Kennedy 2000). 
 1. Which items are to be maintained (configuration items)? 
 2. What maintenance is to be done (preventive/predictive maintenance tasks)? 
 3. When that maintenance is to be done (calendar, usage, condition)? 
 4. Where the maintenance is to be done (on system, off system, depot, 

contractor)? 
 5. How the maintenance is to be done (cross reference to standards, 

methods/practices)? 
 6. Who the maintenance can be done by (skills, certifications)? 
 
Svaren härleds ur en ansats till "Reliability Centred Maintenance" (RCM) och 
"Failure Modes Effects and Criticality Analysis" (FMECA). Några grundläggande 
frågor i FMECA redovisas i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2 Frågor vid "Failure Modes Effects and Criticality Analysis". (Källa: 
Kennedy 2000). 
 1. Which assets are important to the business? 
 2. What is the assets function? 
 3. How does it fail to perform that function? 
 4. What causes it to fail? 
 5. What happens when it fails? 
 6. How can that failure be managed? 
 7. What can be done if the failure cannot be managed? 
 
Felkällorna (ej fungerande komponenter och delsystem) kan sedan behandlas 
enligt schema i Tabell 3. 
 
Tabell 3 Åtgärder för olika komponenter och delsystem.  
 (Källa: Kennedy 2000). 
 1. Examines items to detect potential failures. 
 2. Restores items before a maximum age. 
 3. Discards items before a maximum age. 
 4. Checks items to find failures that are not evident. 
 5. Applies default tasks of "run to failure" or "redesign". 
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Trafikintressenterna 
Om ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt skall användas, skall inte bara 
Banverkets (förvaltarens och underhållsentreprenörens) intressen beaktas i 
analysen utan även andra intressenters. Dessa kan vara trafikhuvudmän, 
tågoperatörer, resenärer, köpare av godstransporter, kringboende, personal, etc.  

Resenärerna och godstransportkunderna har sina primära intressen i att tågen 
kommer fram (och inte ställs in) och att de inte utsätts för planerade eller 
oplanerade förseningar (oavsett om dessa uppkommer på grund av bristande 
underhåll eller pågående underhållsarbete). Tågoperatörerna och trafikhuvud-
männen har därutöver intresse av att fordons- och personalomlopp kan bibehållas 
rationella vid driftstörningar och/eller underhållsarbete.  

Störningarna kan uppkomma av en rad olika skäl. Avstängt spår på flerspårig 
bana leder till att mötes- och förbikörningsmöjligeheterna reduceras vilket kan 
leda till förseningar. Krav på nedsatt hastighet på intilliggande spår leder också till 
förseningar som kan spridas vidare på grund av tågmöten, krav på 
bytesmöjligheter för resenärerna etc. Avstängt spår på enkelspårig bana 
omöjliggör trafik på spåret. I vissa fall kan tågen ledas om via andra banor eller 
ersättas med busstrafik. I dessa fall ändras fordons- och personalomloppen. Det 
bör i varje enskilt fall bedömas vilket som är bäst ur produktionssynpunkt, 
trafikeringssynpunkt och sammanlagt: En lång avstängning eller flera kortare.  

En fråga är också hur kunderna värderar temporära tidtabeller under en längre 
tidtabellsperiod. Till exempel: Skall en längre gångtid mellan två stationer 
användas under en ettårig tidtabellsperiod, eller enbart under de veckor som 
förebyggande spårunderhåll motiverar detta? 

Figur 1 kan nu kompletteras. Kedjan som beskriver underhållet som ett sätt att 
undvika funktionsnedsättningar skall balanseras mot de trafikstörningar som 
uppkommer på grund av underhållsproduktionen. Det skall noteras att trafikens 
önskemål kommer in på två ställen: Dels önskemål om att banans funktion 
upprätthålls, dels små trafikstörningar under underhållsarbetet. 
 
 Funktion (störning) 
          ↓ 
 Tillståndsbedömning 
          ↓ 
 Underhållsåtgärd 
          ↓   Trafikstörning p.g.a. 
 Underhållsmetod  förebyggande underhåll 
   ∆ 
 
Figur 2 Underhållsverksamhet och trafikstörningar. 
 
Det finns vissa standardvärden för hur resenärerna värderar restid och 
restidsstörningar (Boëthius 2001), men man kan ändå befara att ett en del av de 
indata som behövs för en "totaloptimering" är affärshemligheter.  

I Storbritannien har Railtrack och tågoperatörerna (TOC) lika rätt till tillgång 
till spåret, och förhandlingar måste ske dem emellan (Conway & Robson 2001). 
Det blir därför viktigt för Railtrack att påvisa nyttan med spårunderhåll och långa 
spårdispositionstider. Planering av spårunderhållsarbeten startar 69 veckor innan 
ett tidtabellsskifte, med insamling av önskade spårdispositioner (track 
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possessions) av Railtrack och entreprenörer och önskade tåglägen (train slots) av 
tågoperatörerna. En "Engineering"-konferens anordnas 61 veckor innan, där olika 
banarbeten samordnas. Därefter anordnas en tidtabellskonferens 48 veckor innan 
tidtabellsskiftet. Som resultat av förhandlingar vid dessa konferenser går ett 
tidtabellsförslag ut på remiss 44 veckor innan ikraftträdande. Om förhandlingarna 
inte resulterar i en gemensam uppfattning om upplägget av en tidtabell kan 
Railtracks beslut överklagas till en "Rail regulator". 

Det förtjänar också att nämnas att i Storbritannien får Railtrack sedan betala 
straffavgifter om de inskränker på tågoperatörernas tåglägen. I syfte att ge 
Railtrack incitament att ge trafiken en möjlighet att annonsera avvikelser i 
tidtabellen gäller att ju senare en kommande inskränkning anmäls, ju högre blir 
straffavgiften.  

En helt annan modell har skisserats av Jan-Eric Nilsson (2001b). Han föreslår 
att tågoperatörerna får bjuda i ett auktionsförfarande för att erhålla tidtabellslägen. 
Bakgrunden är infrastrukturägarens (Infrastructure manager, i Sverige Banverket) 
svårigheter att få tag i rätta värden på de olika tåglägena för tågoperatörerna: "By 
claiming that their respective train are more 'important' than they are, in reality, 
operators may succeed to get access to attractive train paths that 'should' have 
been assigned to someone else." Det föreligger alltså ett incitamentsproblem för 
att få tågoperatörerna att avge rätt information. Det är också så att värdet av olika 
tåglägen är typiska affärshemligheter, speciellt på en konkurrensutsatt marknad. 
Nilsson föreslår därför att tåglägena säljs via ett budgivningsförfarande (liksom 
radiofrekvenser och telelicenser säljs). Flera olika budgivningsprocedurer 
diskuteras, bland annat procedurer där operatörerna ges möjlighet att ändra sina 
bud när en värdemaximerande tidtabell gjorts upp baserade på tidigare 
budomgång.  

I Nilssons (2001a) scenario kan då Banverket och/eller spårentreprenörerna få 
bjuda för att få tillgång till spårdispositioner. Där ingen kapacitetsbrist finns, blir 
buden rimligen mycket låga. Där det finns önskemål om mer spårdispositioner 
och tåglägen än det finns kapacitet till, kan buden förväntas höjas successivt, 
varvid en del önskemål bortfaller. Till slut har tillgänglig kapacitet fördelats på de 
spårdispositioner och tåglägen som det finns högst betalningsvilja för, en 
nationalekonomisk ansats som förväntas leda till maximal samhällelig nytta. Slut-
produkterna av Nilssons budgivningsförfarande blir alltså dels en tidtabell som 
maximerat värdet av de planerade tåglägena, dels banavgifter som återspeglar 
knapphetsvärdena i tillgänglig spårkapacitet. 

I Frankrike eftersträvar SNCF ofta sammanhängande 90–120 min långa tågfria 
perioder som kan användas för spårunderhåll, vanligtvis inom 09:30–12:00 eller 
14:00–16:00. Länder som använder styva tidtabeller (Regular Interval Timetables 
eller Taktfahrplan) erhåller istället korta men regelbundna tider för spårav-
stängning. I Storbritannien utförs en stor del av spårunderhållet mellan lördag 
kväll och söndag eftermiddag, vilket kan ge dåligt trafikutbud söndagsför-
middagar, medan SNCF:s höghastighetsbanor (utan godståg) underhålls under 
nätterna under veckan (Ford & Haydock 1992).  

Oavsett om Banverket fördelar tidtabellslägen och spårdispositioner för 
underhåll utifrån en egen samhällsekonomisk kalkyl eller om underhålls-
verksamheten får delta i ett auktionsförfarande (i konkurrens med en eller flera 
tågoperatörer), så kan tyngdpunkten i det aktuella forskningsprojektet ligga i att 
beräkna nyttan av olika spårdispositioner.  
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Det förtjänar också att nämnas att EU antog under året det s.k. 
infrastrukturpaketet, med krav bl.a. på att tågplanearbete och trafikledning sköts 
på ett icke-diskriminerande och transparent sätt när banhållarens och trafikopera-
törers önskemål skall balanseras. Detta kommer att kräva både tekniska och 
administrativa förändringar, och i Frankrike pågår diskussioner om vilka 
organisatoriska enheter som kan komma att behöva brytas ut från SNCF (La Vie 
du Rail 2001). Området är alltså under utveckling.  
 
 
Beslutstödssystem  
ECOTRACK är ett datorprogram för planering och kostnadsberäkning av 
spårunderhållsarbeten som har tagits fram av ERRI (European Railway Research 
Institute) i samarbete med ett stort antal järnvägsföretag (inklusive Banverket). 
Programmet är ett gediget verktyg för underhållsplanering, och implementeringen 
av ECOTRACK bedrivs bland annat i formen av doktorandprojekt vid 
universiteten i Birmingham och Delft.  

Programmet använder databaser där tillståndsdata för anläggningarna sparats 
och kan med dessa göra trendframskrivningar (Roberts et al, 2000). Med hjälp av 
användardefinierade beslutsregler för när underhåll behövs, kan en prognos på 
erforderliga arbeten göras, se Figur 3.  
 

 
Figur 3 Struktur hos ECOTRACK-UK. (Källa: Roberts, et al, 2000.)  
 
Medan steg 1 och 2 ("diagnosis") beskriver vad som behöver göras enligt gällande 
föreskrifter, så beskriver steg 3 ("Coherence") hur arbeten som ligger nära 
varandra utmed linjen, nära i tiden eller av andra skäl hör ihop (exempelvis 
slipersbyte och stoppning) kan grupperas samman. I steg 4 görs en slutlig 
bestämning av arbetenas omfattning, allokering av resurser och kostnads-
beräkning. ECOTRACK uppges kunna hantera budgetbegränsningar 
(Jovanovic 2001) och kan föreslå konsistenta arbetsplaner för underhåll och 
förnyelse flera år i förväg. (Budgetbegränsningarna verkar vara en nytillkommen 
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funktion, då tidigare presentationer hävdat att den inte ingått. Se exempelvis 
http://vbk.ct.tudelft.nl/ railbouwkunde/Posters/Stasha.htm)  

Steg 5 avser övergripande analyser för ändrade förutsättningar.  
Jovanovic (2000) kommenterar att de planer som kommer ut efter steg 3 

(koherensprocessen) inte beaktar begränsningar i tillgängliga resurser (maskiner, 
personal, material och spårdispositioner. Han föreslår därför nya subrutiner efter 
steg 3 (vilka åtminstone delvis kanske sammanfaller med det arbete som bedrivs 
vid Queensland University of Technology, se nedan).  

Utifrån erfarenheter i Belgien har exempelvis 30 % av regionalt föreslagna 
spårupprustningar kunna senareläggas, när huvudkontoret med hjälp av 
ECOTRACK kontrollerat effekterna av de föreslagna upprustningarna. Det 
"förnuftiga" i de föreslagna åtgärderna beror naturligtvis på normerna och 
nedbrytningsmodellerna (vilket Andersson (2001) kommenterat: "Eftersom dessa 
(reglerna) normalt bygger på erfarenhet finns det risk för att systemet endast 
löser ett planeringsproblem för banförvaltaren, inte ett samhällsekonomiskt 
allokeringsproblem.") Det kan nämnas att enligt Jovanovic & Korpanec (2000) 
ingår 54 regler som default i systemet, medan 130 UK-specifika regler 
implementerats åt Railtrack (Jovanovic 2001). 

För det föreliggande forskningsprojektet (CDU P8) är ECOTRACKs 
koherensfunktioner speciellt intressanta. ECOTRACK fungerar så att en 
preliminär arbetsplan (åtgärd, tid, rum) tas fram efter en tillståndsbestämning och 
trendframskrivning. Denna preliminära arbetsplan innehåller spridda doser av 
underhållsarbeten som i koherensfunktionen aggregeras ihop till hanterbara block 
av arbetsinsatser (Jovanovic 2001). Exempel på sådana aggregeringar är att en 
kort sträcka med ett bra tillstånd också kan komma att åtgärdas, om omgivande 
sträckor skall åtgärdas och om ställtiderna är långa (exempelvis vid ballastrening). 
Likaså kan en åtgärd framflyttas i tiden från år N till år N-1, om intilliggande 
sträcka skall åtgärdas år N-1. En spårriktningsinsats kan komma att senareläggas 
från år N till år N+1, om slipersbyte eller ballastrening skall genomföras år N+1. 

Ett något äldre planeringsprogram än ECOTRACK är MARPAS (Maintenance 
and Renewal Planning Aid System) som togs fram av dåvarande British Rail 
Research. Med kunskaper om trafikens sammansättning av fordon, laster och 
hastigheter och banans komponenter kan krafter på spåret beräknas och åkkomfort 
(Shenton & Tunna 1991, Hope 1992). Från passagerarundersökningar vet 
MARPAS-systemet resenärers betalningsvilja för förbättrad åkkomfort. För 
godstrafik där komfortkraven är mindre intressanta används istället sannolikheter 
för urspårning. Med skademekanismer kan spårkrafterna omvandlas till 
nedbrytningsförlopp (för exempelvis räler, sliprar och spårläge) och vidare till 
underhållskostnader. MARPAS-systemet har nu omarbetats och marknadsförs 
under namnet ”TRACKMASTER” (Phillips & Roberts 2000). 
 
 
Ekonomiska analyser 
ECOTRACK är ett planeringsverktyg för att hantera stora datamängder och för att 
underlätta att ta konsistenta beslut. Men användande av ECOTRACK leder inte 
med automatik till en underhållsstrategi som minimerar banförvaltarens eller 
samhällets totala kostnader.  

Koherensfunktionerna behandlar frågor som: Skall spåravsnittet B med 
halvdåligt spårläge riktas samtidigt som de omgivande spåravsnitten A och C med 
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riktigt dåligt spårläge, eller skall avsnitt B riktas senare? Svaret baseras på givna 
mer eller mindre enkla tumregler i ECOTRACK, medan svaret egentligen kräver 
en ekonomisk kalkyl. Det förefaller därför som en del optimeringsalgoritmer 
borde kunna kopplas till koherensfunktionerna. Idealt borde systemet finjustera 
reglerna i koherensfunktionerna så att lägsta möjliga livscykelkostnader (LCC) 
erhålls.  

Det är också så att den första åtgärd som bör övervägas om steg 3 i 
ECOTRACK genererar ett alltför omfattande underhållsförslag är att iterativt 
ändra på reglerna i koherensfunktionerna så att underhållsförslaget minskas ner 
till en acceptabel volym. Konsekvenserna av budgetrestriktioner (och andra 
restriktioner) kan då beskrivas i termer av förändrade livscykelkostnader 
uppdelade på banhållaren, tågoperatörer, resenärer, etc.  

En allt större del av besluten i underhållsverksamheten bör baseras på analys av 
livscykelkostnaderna. Figur 4 illustrerar principen. (Figuren kan ses som en 
vidareutveckling av en figur i Phillips & Roberts (2000)): 
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Figur 4 Kostnadsoptimering av underhållet och två exempel på ekonomiska 
konsekvenser när försenade tåg stör planerat förebyggande underhåll.  
 
I figuren visas underhållskostnaden som funktion av volymen förebyggande 
underhåll. Som funktion av underhållsvolymen visas också övriga kostnader 
(felavhjälpning, kapitalförstöring, externa kostnader). Optimal underhållsvolym är 
den volym som minimerar totalkostnaden, och därför måste alla interna och 
externa kostnader av signifikant storlek kunna kvantifieras.  

Figur 4 innehåller dessutom exempel på fördjupad analys: Konsekvens-
beskrivningar där försenade tåg stör underhållsverksamheten. I Alternativ 1 finns 
en förebyggande optimal underhållsvolym om 6 enheter. På grund av oplanerad 
begränsning i accessen till spåret, sjunker underhållsvolymen med en enhet utan 
att underhållskostnaden minskar (personal- och maskinkostnader är oförändrade). 
Det innebär att kostnaden för förebyggande underhåll motsvarar nivån för 
6 enheter, medan övriga kostnader ligger på en nivå motsvarande 5 enheter 
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förebyggande underhåll. Störningen orsakar järnvägssektorn en extra "övrig 
kostnad" motsvarande höjden av den lilla triangeln. Belopp är i princip lika stort 
som kostnaden för att öka underhållsvolymen en enhet.  

I Alternativ 2 är planerad förebyggande underhållsvolym lägre än den 
optimala. I ett sådant fall blir konsekvenserna av att störa underhållet värre, se 
höjden av den större triangeln i Figur 4. Nationalekonomiska kostnader för 
störningar i underhållet motsvarar inte resursåtgången (personal- och maskin-
kostnader) för det den enhet underhåll som inte blivit utfört. De motsvarar 
bortfallet av nyttan av det förebyggande underhållet som inte blivit utfört. Därför 
bör effektsambanden vara kända i analysen när tåg och underhållsarbeten 
konkurrerar om plats på banan. En annan slutsats är att vid eftersatt förebyggande 
underhåll är det ekonomiskt effektivt att i mindre grad tillåta tågen störa 
spårunderhållet.  

(Man kan fråga sig varför planerad förebyggande underhållsvolym över 
huvudtaget skulle vara lägre än optimal. En första anledning kan vara 
ineffektivitet beroende på att olika åtgärder styrs av olika budgetar, och att medel 
inte får föras över mellan olika konton enligt gällande administrativa regler. En 
andra anledning kan vara suboptimering eftersom posten "övriga kostnader" 
innefattar externa kostnader, och förvaltaren kommit att minimera sin egen 
totalkostnad. En tredje anledning kan vara okunskap om vilken underhållsvolym 
som är optimal.)  

Utländska exempel på kostnadsoptimering finns ibland annat Jennings (2001) 
som redovisar ett projekt MACRO (MAintenance Cost/Risk Optimisation) där 
exempelvis lagerstorlek, inspektionsintervall, spåravstängningar, intervall för 
förebyggande underhåll m.m. analyserats med livscykelkostnader. En helt 
oklanderlig LCC-kalkyl kräver mängder med numeriska värden på olika typer av 
störningsfrekvenser och tillhörande interna och externa kostnader, men med 
känslighetsanalys kan man gallra fram de viktigaste kostnadsposterna.  

I Holland har LCC-analys använts vid bestämning av optimal tidpunkt för 
spårupprustning och för bedömning om växlar i tungt trafikerade spår skall bytas 
"i förtid" för att kunna användas i lättare trafikerade spår i slutet av sin livslängd 
(Kleinhout 2001). Svaret på den senare frågeställningen visade sig bero på om 
växeln kan återanvändas direkt eller om den måste lagras innan den återläggs i 
spår.  

Det finns också exempel på hur operationsanalytiska metoder används för att 
minimera livscykelkostnader för rälsunderhåll och rälsbyten i Australien 
(Lamson, Hastings & Willis 1983). 

En viktig slutsats i detta avsnitt är att korrekta ekonomiska analyser kräver 
goda kunskaper om effektsamband. 
 
 
Mikroperspektiv och tidsstudier 
Om vi släpper de övergripande frågeställningarna "Vad skall göras" och "När 
skall det göras" och antar att det är givet VAR, VAD och NÄR ett visst underhåll 
skall genomföras, så uppkommer frågan HUR. Trafikens önskemål om hur 
underhållet skall bedrivas kan beskrivas i de allmänna punkterna i Tabell 4. 
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Tabell 4 Medel vid balanseringen av spårunderhållsarbetets/trafikens önske-
mål. 

1.  Snabb eller "ej spårgående" transport av maskiner till/från arbetsplatsen. 
2.  Kort ställtid (igångsättningstid) för arbetslaget. 
3.  Snabbt arbete (i termer av meter per timme eller motsv.). 
4.  Inga restriktioner på intilliggande spår (ex.vis nedsatt hastighet) under arbetet. 
5.  Låg sannolikhet för skador p.g.a. underhållsarbetet (ex.vis skadade kablar). 
6.  Kort avvecklingstid och låg sannolikhet för försening under avvecklingen. 
7.  Ibruktagande av den underhållna anläggningen med full funktion (ex.vis ej 

nedsatt hastighet). 
 
Därtill kommer givetvis att entreprenörens kostnader för underhållsarbetet bör 
hållas låga.  

Forskning på hur spårunderhållsarbeten bör läggas upp pågår bland annat vid 
IVE i Hannover, som använder simuleringsprogrammet RAILSYS för att studera 
hur arbetsmaskiner tar sig till/från arbetsplatser m.m. (IRJ 1987, Kracke 1991). 
Olika maskinkombinationer kan utvärderas för olika längder på A-arbetstider och 
utvärderingen avser dels kostnader och mängden utfört arbete och dels effekter på 
tågtrafiken. 

Studier på detaljnivå bedrivs också vid Construction Benchmarking Centre 
(CBC) i Storbritannien på uppdrag av Railtrack och spårentreprenörer 
(Chrysotomou 2001). Vid arbeten av processkaraktär (repetitiva arbeten som 
exempelvis spårbyte) mäts och kodas personalens agerande och lagras i databaser 
(av observatörer som ofta är nyligen anställda ingenjörer). Syftet är att få en ökad 
förståelse för processerna och att kunna effektivisera dem. CBC ser "performance 
measurements" som viktiga av bland annat skälen i Tabell 5. 
 
Tabell 5 Skäl för "performance measurements". (Källa: Chrysotomou 2001). 

1.  Constraints of Legislation and politics. 
2.  Limited Access to network for maintenance and construction. 
3.  Managed programme delivery and predictability. 
4.  Sub optimal processes and management practice. 
5.  Little internal measurement and benchmarking of performance. 
6.  Identification & elimination of waste. 

 
CBC använder en specialprogramvara "CALIBRE" som underlättar kodningen av 
aktiviteterna under mätningen, exempel på koder ges i Tabell 6. 
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Tabell 6 Exempel på koder i CALIBRE. (Källa: Chrysotomou 2001). 

C Cleaning up. 
F Making the railway grow. 
P Preparation of materials. 
H2 Handling the material at the work place. 
U Unloading. 
SU Supervision. 
T1 Setting out. 
T2 Testing. 
BK Taking break. 
HS Carrying out work related to safety. 
A Not seen during observation round. 
I Not working and not at the work place. 
N Not working at the work place. 
RT Making good or correction completed work. 
W Walking around site. 

 
Tabell 7 specificerar vad som erhålls ur utvärderingen.  
 
Tabell 7 Resultat vid "performance measurements".  
 (Källa: Chrysotomou 2001). 

1. En kartläggning av arbetsprocesserna. 
2. Mätning av "performance". 
3. En analys av orsaker till störningar. 
4. Möjlighet till "benchmarking". 

 
Metodik som CBC använder kan således användas till att höja den "allmänna 
produktiviteten", men kan också användas till mer specialinriktade studier, 
exempelvis rörande ställtiden (igångsättningstiden) för arbetslaget och/eller 
avvecklingstiden. 

Enligt Queensland University of Technology i Australien har den mesta 
forskningen inom spårunderhållsområdet fokuserat på vad slags underhåll som 
krävs och endast i liten utsträckning behandlat korttidsplanering av underhåll med 
beaktande av trafiken krav (Lake, Ferreira & Murray 2000). Därför har forskare 
där studerat hur underhållsarbeten kan schemaläggas när tillgänglig personal är 
begränsad och när tåglägen och underhållsarbeten är givna. Problemet hanteras 
som en kombinerad heltalsprogrammering och icke-linjärt optimeringsproblem. 
Målfunktionen är en kostnadsfunktion som skall minimeras. Optimerings-
förfarandet beaktar ställtid, avvecklingstid och arbetshastighet för olika under-
hållsaktiviteter, villkor rörande i vilken ordning olika aktiviteter måste genom-
föras, huruvida spåravstängning krävs (och i så fall beaktas tågfria perioder), 
antalet arbetslag, restriktioner rörande vilka aktiviteter resp. lag klarar att 
genomföra och restriktioner rörande lagens arbetstider. Trots att tåglägen och 
underhållsarbeten är givna indata, så blir problemet så komplicerat att ett absolut 
optimum inte kan garanteras, utan en heuristisk metod används för att hitta rimligt 
bra lösningar. 
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Problemsyn, del II: Inom Banverket 
Vid genomförda intervjuer med Banverkspersonal har ytterligare synpunkter dykt 
upp. 
 
Underhållsbudgetar och basentreprenader 
All felavhjälpning ingår i basentreprenaden, och med fel avses då funktionsfel. 
Beställaren (bandriftledningen, tågdriftledningen) kallar via OFELIA. Felen 
åtgärdas då till "krävd funktion". Felavhjälpningen delas upp i akut och planerad. 
Exempel: Vid rälsbrott är den akuta felavhjälpningen att montera ett nödförband. 
Den planerade felavhjälpningen är att lägga in en passräl. 

Brister och anmärkningar vid besiktning skall åtgärdas. De klassificeras enligt 
Tabell 8. 
 
Tabell 8 Banverkets klassificering av besiktningsanmärkningar. 

A – Akut, åtgärdas inom 2 dygn. 
V – Vecko, åtgärdas inom 2 veckor. 
M – Månad, åtgärdas inom 2 månader. 
Å – År. 
Ö – Övrig. 

 
A och V skall vanligen åtgärdas utan beställning. De övriga beställs av 
banområdets inköpsfunktion. 

Det förekommer blandningar av fastprisarbeten och arbeten på löpande 
räkning. 

M-anmärkningar som ger stora kostnader ingår ej i entreprenaden (ex.vis stora 
slipersbyten). 

STRIX-körningar ingår ej i entreprenaden. Åtgärdande av anmärkningar i 
STRIX-diagrammen åtgärdas ej heller. Detta beroende på att de ej följer 
klassificeringssystemet A-V-M-Å-Ö. 

Förutbestämt (förebyggande) underhåll utförs numera mindre än tidigare. 
Banverkets Östra region försöker öka detta i kontrakten. Arbeten som 
växelrevision, EL-PEBA och längre spårriktningsinsatser är en försvinnande liten 
del av basentreprenaden. 

Snöröjning, inklusive iordningställande inför snösäsongen ingår (t.ex. 
snöinklädnad av växlar) och iordningställande efter vintersäsongen. 

En av de ursprungliga tankarna med basentreprenader var att ge underlag för 
bemanning till BV Produktion. En annan tanke var att skapa en klar definition av 
underhåll relaterat till driften. Olika regioner vidgar dock begreppet "förutbestämt 
underhåll" på olika sätt. Syftet med breddningen är att ge BV produktion 
incitament och möjlighet till rationell produktion. 

Basentreprenaderna löper årsvis (med få undantag). För att undvika 
kontraktsgräns just i sommarperioden (spårunderhåll) eller vinterperioden 
(snöröjning) läggs kontrakten 1/4–31/3 eller med ungefär motsvarande gräns. Det 
är ett problem att budgetperioden för BV löper 1/1–31/12. 

Exempel på undantag med ettårsavtal är Storvreta–Gävle, där ett treårskontrakt 
har upphandlats. Där kan då entreprenören beakta en periodisering av arbetena. 
Och här finns visst utrymme att koordinera periodiserat banunderhåll med 
tågtrafikledningens önskemål. 
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En typisk tidtabell för en upphandling av en basentreprenad ser ut enligt 
Tabell 9. 
 
Tabell 9 Typisk tidtabell för upphandling av en basentreprenad (Källa: 
Nadérus 2001). 

1/5–31/9 En mall för förfrågningsunderlag tas fram. 
okt Utskick till banområdena. 
1/12 Förfrågningsunderlag skickas ut till entreprenörerna. 
1/2 Anbud tas in. 
1/2–31/3 Kontraktsarbete. 

 
Kontraktsarbetet sker alltså efter att budgeten (för underhåll och re-investering) 
läggs, och budgeten läggs efter att tågplanen fastställs. Ändock baseras ofta 
budgeten på felaktiga antaganden om tillgängliga A-arbetstider och kostnads-
överskridanden i de stora arbetena sker varje år. Om ordentliga diskussioner förs 
om förhållandet mellan A-arbetstider (för stora arbeten) och kostnader, så kan det 
leda till att totalavstängning kan accepteras. 
 
 
Större underhålls- och re-investeringsprojekt 
Andelen avhjälpande underhåll ökar och andelen förebyggande underhåll minskar 
i Sverige. Exempelvis finns där kostnaden för felavhjälpning (med spårrikt-
maskin) är 25 gånger högre än för förebyggande underhåll. Även utomlands tycks 
andelen felavhjälpning vara hög. Maskinleverantören Plasser & Theurer har 
exempelvis tagit fram en speciell spårriktmaskin för punktinsatser (spot 
maintenance). Maskinen är något billigare än en konventionell spårriktmaskin 
men klarar inte att arbeta över långa avsnitt lika snabbt som en sådan. 

En allmän tendens i utvecklingen av spårriktmaskiner är dock att s.k. 
kombimaskiner utvecklas. Detta innebär att renodlade växelriktmaskiner kan 
förväntas utgå på sikt. En och samma maskin är därmed lämplig att använda vid 
riktning av spår och växlar. De nuvarande kombimaskinerna är dock s.k. 
enkelstoppmaskiner (en sliper stoppas i taget). Dubbel- och trippelstoppmaskiner 
(stoppar 2 respektive 3 sliprar i taget) har högre produktivitet, men är inte 
försedda med den lyftanordning som används för att lyfta grenspåret när en växel 
riktas. BV Produktion har f.n. för många spårriktmaskiner (cirka 30 spårrikt-
maskiner och cirka 15 växelriktmaskiner), och maskinerna utnyttjas i relativt låg 
grad (cirka 1000 timmar per år). Ett köp av en ny maskin kräver en beläggning om 
cirka 2000 timmar för att kunna motiveras. Nyanskaffning av spårriktmaskiner är 
därför inte aktuellt för Banverket Produktion. 

Beläggningen av spårriktmaskiner är mycket ojämn. Beläggningen ökar 
långsamt under våren och sommaren och når ett maximum runt september månad, 
då brist i regel uppkommer. Beläggningen på spårriktmaskinerna är högre i 
november, än i perioden mitten av april till midsommar. Försök har gjorts att med 
differentierade maskinhyror att sprida beläggningen, men priskänsligheten har 
visat sig vara svag. En förklaring till detta anses vara att budgetprocessen varje år 
är försenad, så banområdena har inget mandat att beställa spårriktning tidigare. 

Mängdrabatter vid uthyrning av spårriktmaskiner ges inte. Att använda 
differentiering i priser upplevs vara en känslig fråga, eftersom BV Produktion 
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Maskin hyr ut maskiner till både BV Produktion och till konkurrerande 
spårentreprenörer. 

BV Produktion äger fyra dynamiska spårstabilisatorer (DTS, Dynamic Track 
Stabilizer). Efterfrågan är relativt låg. Maskinerna används för att öka spårets 
stabilitet efter spårriktning och Banverkets föreskrifter är inte entydiga rörande 
nödvändigheten av stabilisering. Det har framkommit olika resultat huruvida 
stabilisering med DTS försämrar spårläget, och huruvida försämringshastigheten 
som funktion av trafiklasten är lägre efter stabilisering, eller om den är densamma 
efter den stabilisering som trafiken i sig ger upphov till. Därutöver tycks det vara 
så att Banverkets personal inte alltid har klart för sig att DTS-arbete med 
nödvändighet ger en viss homogen sänkning av spåret. Används spårriktning efter 
utsättning så krävs att spårriktmaskinen lägger spåret något för högt framför DTS-
maskinen.  

BV Produktion äger också en ballastkomprimeringsmaskin som också ökar 
stabiliteten i spåret. Stabilitetsförbättringen anses vara hälften så stor som den som 
erhålls med DTS, men i gengäld är ballastkomprimering mindre kontroversiell än 
spårstabilisering. Ballastkomprimeringsmaskinen vibrerar ej spårkonstruktionen 
utan lägger vibrerande plattor direkt mot ballasten, dels mellan sliprarna och dels 
utanför slipersändarna. En nackdel med maskinen är att den är för långsam för att 
följa de snabbaste spårriktmaskinerna. Den klarar dock att arbeta i samma takt 
som enkelstoppmaskiner. Ballastkomprimeringsmaskinen användes förr vid 
PEBA-arbeten (Periodiskt Banunderhåll) men har numera mycket låg beläggning. 

Kriterier för när olika typer av arbeten bör vidtas är oklara. Det finns exempel 
på kompletta spårbyten, där enbart rälsbyten borde ha övervägts (eftersom det inte 
var något fel på sliprarna). Det finns också exempel på arbeten med frostisolering 
med plastmaterial, där åtgärderna kanske snarare borde varit dränering, eventuellt 
kompletterat med bankettrensning. Ofta tillgrips ökad spårriktning på problem-
sträckor där dräneringen istället borde förbättras. 

Konkurrensutsättningen gör att Banverkets utförande enheter inte gärna lämnar 
ut kalkyler på olika spårentreprenader. Det blir därmed svårt för beställaren – eller 
en forskare – att skaffa sig en bild över kostnadsdrivande faktorer. Under detta 
förstudiearbete har det frågats efter kalkyler på olika spårarbeten, men de har 
ansetts vara kommersiellt känslig information och lämnas inte ut. Däremot kan 
färdiga anbud, vilka i och för sig redan är offentliga handlingar, lämnas ut. Det 
reducerade informationsflödet leder till att beställaren inte informeras om de 
handlingsalternativ som står till förfogande, och att optimala lösningar därmed 
kan komma att inte ingå bland anbuden. I vissa lägen erbjuder entreprenören att 
om han får kontraktet för arbete "A" så kan han även genomföra aktiviteterna "B" 
(som inte finns i något förfrågningsunderlag) till den låga marginalkostnaden "C". 
I andra lägen har det uppgivits att beställarens ombud, i regel Projektenheten på 
regionkontoren, inte beaktar sådant de kan få "på köpet" och att det därför inte är 
meningsfullt att komma med sådana förslag. Beställaren uppges enbart gå på 
lägsta pris bland inkomna anbud som uppfyller förfrågningsunderlagets krav. Från 
beställarhåll anmäls den motsatta uppfattningen: Att Banverket Produktion inte i 
tillräcklig omfattning grupperar ihop underhållsaktiviteter i lämpliga "block". Ett 
exempel på detta är att arbeten som inte kräver avstängt spår (exempelvis 
vegetationsbekämpning) ofta inte utförs när underhållspersonalen inte erhållit A-
arbeten.  

Det finns också olika uppfattningar om vad som är tillståndsbaserat, 
förebyggande och periodiskt underhåll. Det behöver nödvändigtvis inte vara 
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motsättningar mellan dessa begrepp. Ett periodiskt underhåll kan innebära att 
vissa veckor under vissa år koncentreras resurser och tågtidtabellen anpassas för 
spårunderhållsarbeten (för att möjliggöra effektiva insatser). Exakt vad som görs 
kan ändock vara tillståndsbaserat. En variant på detta tema är att ha fasta 
arbetsveckor för vissa bandelar. Då kan arbeten koncentreras dit A-arbetstiderna 
är gynnsamma. Man bör genomföra flera arbeten samtidigt (när logistiken så 
medger), om spåret stängs av för trafik. 

Mer central planering är ett hjälpmedel för att få en jämnare beläggning av de 
tunga resurserna. Det måste beaktas att underhållsentreprenörerna i princip bara 
har en kund: Banverket (förvaltaren). Om beställningarna läggs ojämnt finns 
ingen annan kund som utjämnar beläggningen. Den ojämna beläggningen leder 
därför till extra kostnader som i slutänden måste bäras av Banverket.  
 
 
Planering av större spårriktningsarbeten 
I samarbete med Ensio Tavalkoski genomfördes under år 2001 en pilotstudie för 
hur en treårsplanering av spårriktningsinsatser kunde genomföras. Kriterier för 
spår- och växelriktning analyserades (såsom beaktande av skadade sliprar, 
beaktande av behov av växelrevision etc.) Det generella intrycket är att det är ett 
ganska tungrott arbete att ställa samman erforderlig bakgrundsinformation. 

Vid utvärderingen av spårriktningsbehov över tre år behövs inte bara en 
nulägesbeskrivning av spårläget, utan också en prognos för hur spårläget 
utvecklas över tiden för olika delsträckor.  

Från STRIX-mätningar plockades kilometervisa redovisningar över det s.k. Q-
talet och plottades i olika diagram. En första figur var avsedd att utvärdera 
huruvida feltillväxten är accelererande eller ej. Det fanns en viss indikation på att 
den skulle kunna vara det. Spåravsnitt med låga Q-tal har en större försämring 
mellan de två mättillfällena än spåravsnitt med höga Q-tal. Det var dock olika 
spåravsnitt som jämfördes med varandra. Det är fullt möjligt att spåravsnitten med 
stor försämringstakt har det oberoende av nivån på Q-talet. Figur 5 var avsedd för 
att undersöka denna effekt. 
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Figur 5 Förändring av Q-tal år 2000–2001 som funktion av förändring av 
Q-tal år 1999–2000.  
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Figur 5 ger ett splittrat intryck. Det är stor spridning i resultatet och alla punkter 
med positivt värde på minst ena axeln innebär att spårkvaliteten förbättrats trots 
att inget underhållsarbete utförts. Alternativt är rapporteringen av spårriktnings-
insatser undermålig och/eller så finns stor onoggrannhet i spårlägesmätningarna 
och/eller kilometermarkeringarna. 

En slutsats av denna pilotstudie är också att det f.n. saknas lämpliga 
beslutstödssystem för att snabbt och enkelt sammanställa information i 
Banverkets databaser. 
 
 
Kalkylering av underhållsproduktion vid banregionerna 
Inom Banverkets förvaltarorganisation förekommer kalkyleringsverksamhet i 
projekts alla skeden, idéskeden, förstudier, järnvägsplan, etc. (Löfgren 2001). 
Redan vid en idéstudie anstränger sig Banverket för att skatta produktions-
kostnaderna utifrån antagna möjliga trafikfria arbetstider. 

Ett nätverk har bildats, med de kalkylansvariga vid Banregionerna och Peter 
Björklund på huvudkontoret. Det pågår redan utveckling av kalkylverktyg, med 
visst dubbelarbete. Den fortsatta verksamheten inom kalkylområdet är föremål för 
diskussion. En intern utredning finns i ”Arbetsmaterial för inriktningsbeslut” som 
ännu inte är offentlig. 

Som exempel på att underhållsproduktionen redan beaktar trafikens krav finns 
en spårupprustning på sträckan Hallsberg–Godegård, där produktionskostnaden 
beräknades både för fallet med inga trafikinskränkningar och fallet med total-
avstängning. Efter att produktionskostnaderna kvantifierats inleddes diskussioner 
med SJ Gods om att erhålla totalavstängning för arbetet. 

Andra exempel på produktionskalkyler finns hos Nygårds och Pettersson 
(1992). 
 
 
Banverkets seminarium 2001 i Täby 
Vid detta evenemang presenterade Björn Svanberg föredraget Underhålls-
strategier – Nutid och framtid. Viktiga frågor presenterades på en OH (Banverket 
2001b): 

När byta 
* ekonomiskt 
* tekniskt 
* kretslopp 
Komponenter 
* åtgärda de svagaste 
* ersättningskomponenter 
Nyttja kraften från en konkurrensutsatt marknad 
Förändra attityd inom Banverket – "underhåll är roligt" 
Analysverktyg 

 
Tågstörningar av underhållsarbeten, och deras samhällsekonomiska kalkylering i 
detta sammanhang, nämndes alltså inte explicit som en viktig fråga. Däremot så 
kommenterades tågstörningar av bristande funktion hos anläggningarna i utdrag 
från OFELIA framkom att tågstörande anläggningar var: 
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 1. Kontaktledning (cirka 850 timmar för perioden april–dec 2000) 
 2. Signalställverk (cirka 600 timmar) 
 3. Spårväxel (cirka 570 timmar) 
 4. Rälbaserade positioneringssystem (cirka 380 timmar) 
 5. Hjälpkraftledning (cirka 320 timmar) 
 6. Räl (cirka 250 timmar) 
 7. Reläbaserade tågledningssystem (cirka 210 timmar) 
 8. Skarv (cirka 200 timmar) 
 9. Linjeblockeringssystem (cirka 170 timmar) 
 10. Datorbaserade tågledningssystem (cirka 120 timmar) 
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Systemansats 
Det övergripande optimeringsproblemet 
Först, vi måste skilja underhållsstrategi som en långsiktig plan för att upprätthålla 
banans funktionskrav och det betydligt snävare begreppet underhållsmetod 
och/eller produktionsmetod (exempelvis traktormetod), som innefattar en viss 
metod för att utföra en viss underhållsåtgärd (exempelvis slipersbyte). Utan denna 
nyansering klarar man inte att förstå var och hur exempelvis nedbrytningsförlopp 
påverkar underhållsplaneringen. 

Olika spåravsnitt har olika underhållsbehov, även om de har samma 
spåröverbyggnad (räler, sliprar, befästningar, ballast) och samma trafikarbete. 
Variationer i underbyggnaden har visat sig ha stor betydelse för tillväxten av 
spårlägesfel. Därutöver, erhålls olika bra tillstånd efter underhållsinsats på olika 
avsnitt (Ryder 2000). Det finns alltså två parametrar som varierar, och som bidrar 
till att ge olika spåravsnitt olika långa maxcykler i en underhållsprocess (även om 
vi antar att det är givet vid vilket tillstånd som spåret senast måste underhållas. 
Underhållsgränsen bör för övrigt fastställas med ekonomiska kriterier enligt LCC-
metodik.) 

Vi kan därför tänka oss att en tabell med längsta möjliga cykel i en 
spårriktningsprocess skulle se ut enligt Tabell 10.  
 
Tabell 10 Längsta tidsintervall (år) mellan två spårriktningar för ett antal 
hypotetiska spåravsnitt. 
Spåravsnitt ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 
Max. intervall ... 6 5 6 4 6 6 6 2 6 3 5 5 4 6 ... 

 
(Tabellen baseras på kunskap som för närvarande är svår att gallra fram inom 
Banverket, se resonemangen kring Figur 5 ovan. Dessutom är det troligt att 
intervallen för en åtgärdstyp är funktioner av tillståndsvariabler som beror av en 
annan åtgärdstyp. Således kan exempelvis slipning av rälerna leda till att 
riktningsinsatser kan glesas ut.) 

Kostnaden för att genomföra spårunderhållsåtgärder med en viss metod beror 
på bland annat av variablerna i Tabell 11. 
 
Tabell 11 Några kostnadspåverkande variabler i spårunderhållet. 
 Transporttid. 
 Uppstarttid (och tid för avslutning). 
 Omstarttid (och tid för avslutning). 
 Tillgänglig A-arbetstid. 
 
Det är uppenbart att den högsta produktiviteten erhålls med långa 
sammanhängande arbetspass och kontinuerligt arbete (d.v.s. en minimering av 
transport-, uppstart- och omstarttider). Tidsförlusterna av icke-kontinuerligt arbete 
är alltså av två slag. Det ena avser långväga transporter mellan olika arbetsplatser, 
exempelvis att ena dagen arbeta i Järna, andra dagen i Hallsberg. Det andra slaget 
av tidsförluster uppstår om arbetet bedrivs intermittent, exempelvis att spåret 
underhålls på sträckan 48+200–48+300 och 49+100–49+200 vid Järna, men inte 
på det mellanliggande avsnittet 48+300–49+100. 
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Kostnaden för att med en viss underhållsmetod åtgärda ett spåravsnitt kan 
approximativt betecknas med funktionen 
 
 C =  Ca+Cs+Ct [1] 
 där Ca = kostnaden för själva arbetet, 
 Cs =  kostnaden för uppstart (alt. omstart) och avslutning  
  för ett sammanhängande arbete, och 
 Ct =  kostnaden för transport till/från arbetsplatsen 
 
Att enbart åtgärda spåravsnitt 37 kostar således Ca+Cs+Ct, att åtgärda spårav-
snitten 37 och 39 på samma A-arbetstid kostar 2 Ca+2 Cs+Ct, och att åtgärda de 
sammanhängande avsnitten 37–39 på samma A-arbetstid kostar 3 Ca+Cs+Ct. 
(Resonemanget och formel [1] avser det fall att spåravsnitten är lika långa. 
Thomas (2001a) har utvecklat en statistisk metod för att definiera gränser mellan 
olika vägavsnitt med olika egenskaper. Metoden kan användas för att definiera 
gränser mellan olika spåravsnitt i ovanstående analys (Thomas 2001b). Avsnitten 
kan då bli olika långa och kostnadstermen Ca blir då proportionell mot 
spåravsnittets längd.) 

Underhållsstrategin innefattar alltså frågeställningen om det ekonomiskt lönar 
sig att åtgärda vissa spåravsnitt innan de nått underhållsgränsen i syfte att plocka 
ihop underhållsinsatserna i block med stordriftsfördelar. (Exempelvis: Skall 
spåravsnitten 38 och 39 åtgärdas i samband med att spåravsnitt 37 åtgärdas?) 
Problemet blir ett heltalsprogrammeringsproblem som inte har någon standard-
lösning, utan bör lösas med någon nyutvecklad heuristisk metod (Matstoms 2001).  

Problemställningen kompliceras därutöver av att olika underhållsmetoder 
(vilka kan vara förebyggande och avhjälpande) ger olika typer av konsekvenser, 
se Tabell 12. 
 
Tabell 12 Metodberoende konsekvenser av spårunderhållsåtgärder. 
 Primär effekt på spåret (+). 
 Positiva bi-effekter på spåret (+). 
 Negativa bi-effekter på spåret (-). 
 Externa effekter på fordon (+). 
 Externa effekter på trafikanter (+). 
 
Här har vi nu skisserat ett komplext optimeringsproblem, där banhållarens egna 
kostnader och nyttor har kommit in i kalkylen som skall upprättas. Ett bättre 
spårläge än minimikraven ger lägre hjul/räl-krafter och borde också ge 
spårkomponenter ökad livslängd med avseende på utmattning. Eller tvärtom, 
banans trafikuppgifter kanske har ändrats så att underhållskraven (i Tabell 12) kan 
mildras (se exempelvis Bausch & Hooven 1977).  

Därutöver kan vi alltså plocka in för banhållaren externa effekter såsom 
effekter på fordon och resenärer. Banverket har exempelvis initierat en studie 
rörande resenärernas betalningsvilja för minskade vibrationer som orsakats av 
exempelvis dåligt spårläge (Andersson et al, 2001). 

Avslutningsvis lägger vi på de begränsningar som uppkommer när önskad 
underhållsproduktion konkurrerar med trafiken om att få tillgång till spåret. En 
hypotetisk tidtabell i Figur 6 får illustrera frågeställningen (avser en enkelspårig 
linje med mötesstationer vid längdenhet 35 respektive 55). 
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Figur 6 Tidtabell där de olika spåravsnitten kan erhålla olika långa trafikfria 
tider för spårarbeten. Spåret på avsnitt 35–55 kan erhålla 38 tidsenheter fritt spår 
för banunderhåll (Ex 1) medan spåravsnittet i närheten av längdenheten 20 kan 
erhålla cirka 20 tidsenheter fritt spår (Ex 2a och 2b). 
 
Det väsentliga i Figur 6 är att olika längsavsnitt erhåller olika längd på möjliga 
trafikfria arbetspass (givet att inget av tågen kan ställas in, flyttas i tiden, eller 
ledas om till en annan bana). Detta påverkar produktionskostnaden enligt 
Ekvation [1], och påverkar därmed valet av block av underhållsinsatser och även 
valet av produktionsmetod.  

Några exempel på utfall av en optimering enligt ovan: Om längsta 
tidsintervallen enligt Tabell 10 varierar kraftigt mellan närliggande spåravsnitt, så 
kommer detta att styra mot småskaliga metoder (där parametrarna Cs och Ct är 
låga, men parametern Ca är hög). Spåravsnitt i Figur 6 med korta trafikfria tider 
för spårarbeten kommer också att vara lämpliga för småskaliga metoder.  

När en optimal underhållsstrategi fastställts med förutsättningarna ovan, 
återstår att experimentera med förutsättningarna och undersöka i vad mån 
underhållskostnaden kan sänkas om något av tågen flyttas eller ställs in. Därmed 
kan Banverkets nytta med en sådan trafikeringsändring kvantifieras. Optimerings-
problemet såsom det skisserats ovan är mycket stort.  
 
 
Delproblem 
Låt oss nu fundera på hur optimeringsproblemet kan göras enklare. 

Om avgränsningen görs att "erforderliga spårarbeten" redan är definierade och 
att förhandlingar om flyttade tåglägen skall göras, har vi den problemställning 
som Jovanovic (2000) diskuterat, se avsnittet om beslutsstödssystem ovan. 
(Nedbrytningsförlopp, LCC, etc. ingår då inte i frågeställningen.) 

Om problemet avgränsas ytterligare, så att både "erforderliga spårarbeten" och 
tågtidtabellen är fastställda, återstår att planera in spårarbetena på möjliga 
arbetstider så att totalkostnaden för det givna arbetet minimeras. Detta är den 
frågeställning som löses inom ramen för ett doktorandprojekt vid Queensland 
University of Technology i Australien (se ovan).  
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Som underlag för den optimering som görs vid Queensland University of 
Technology behövs produktionsstudier där olika maskiner utvärderas för olika 
tillgängliga trafikfria tider. Denna typ av studier utreds vid IVE i Hannover. 
 
 
Slutord 
Projektets rubrik "Effektiva produktionsmetoder med hänsyn till tågtrafiken" 
innehåller många ingångar till forskningsuppgifter med såväl ekonomiska som 
tekniska dimensioner. En problemställning är att göra den rätta avvägningen 
mellan å ena sidan krav från trafikanter och transportköpare och å andra sidan 
krav på rationell produktion. En bred ansats har diskuterats från och med styr- och 
referensgruppsmötet i december 1999, där exempelvis livskostnadskalkylering 
(LCC) och nedbrytningsförlopp diskuterades. 

Problemet ”givet arbete – planera utförande och behov av avstängt spår” är i 
princip redan löst av Queensland University of Technology. Med dess metoder 
kan beräknas hur mycket det är rationellt för Banverket att bjuda vid en 
auktionsprocess enligt Jan-Eric Nilsson för fördelning av spårtillgång. Om denna 
auktionsprocess ej används måste därutöver problemen med att beräkna 
trafikoperatörernas och trafikanternas onytta av avstängt spår lösas av den som 
skall fördela tillgång till spåret. 

Det har redan förekommit produktionsekonomisk kalkylering inom ett 
”kalkylnätverk” inom Banverkets förvaltarorganisation och att dess fortsatta 
verksamhet analyseras i det icke offentliga ”Arbetsmaterial för inriktningsbeslut”. 

I ett vidare perspektiv är effektivt spårunderhåll med hänsyn till trafiken ett 
problemkomplex som innefattar eller åtminstone har koppling till områden som 
nedbrytningsförlopp, konsekvenser av eftersatt underhåll (banhållarens och 
trafikoperatörernas kostnader för ökade felfrekvenser), effektsamband vid 
underhållsarbeten, planeringssystem, livskostnadskalkylering och produktions-
studier.  

Effektsamband på en ganska övergripande nivå studeras av doktorand Mats 
Andersson inom ramen för CDU-projekt R19. Det finns också exempel på att 
planeringssystem och produktionsstudier är delområden som studeras inom ramen 
för doktorandprojekt utomlands. 

En mer exakt inriktning av fortsatt forskning inom ramen för CDU P8 måste 
definieras tillsammans med Banverket.  
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Auktionsprinciper för fördelning av tidtabellslägen för tåg och 
underhållsarbeten för infrastrukturen 
Jan-Eric Nilssons artikel (2001b) visar på hur en optimering kan ske för 
tilldelning av tåglägen enligt principer som efterfrågas av Europeiska 
Kommissionen. Ett tågläge representeras av en matris, där ena dimensionen utgörs 
av blocksträckor (s) och den andra dimensionen utgör en tidsskala i diskreta steg 
(t). Matrispositionerna utgörs av nollor för ej belagd blocksträcka och ettor för 
belagd. Varje tågläge har också ett värde om det kan realiseras. Optimerings-
algoritmen innebär att summa "tåglägesvärden" skall maximeras, samtidigt som 
en summering av matrispositionerna (s, t) över de realiserade tåglägena måste 
vara mindre än eller lika med ett (d.v.s. varje blocksträcka får vid varje given 
tidpunkt vara belagd av högst ett tåg). 

Ett underhållsarbete kan med Nilssons ansats betraktas som ett tågläge, som 
har hög hastighet från uppställningsplats till arbetsplats, låg hastighet på 
arbetsplatsen och sedan en hög hastighet till den gamla eller en ny 
uppställningsplats. Värdet på det erhållna tågläget beror på längden på erhållen 
möjlig arbetstid på arbetsplatsen, tidpunkt på dygnet (OB-tillägg, regler om vila 
för personalen etc.)  

Nilsson diskuterar problemet för infrastrukturägaren (Infrastructure manager, i 
Sverige Banverket) för att få tag i rätta värden på de olika tåglägena för 
tågoperatörerna: "By claiming that their respective train are more 'important' than 
they are, in reality, operators may succeed to get access to attractive train paths 
that 'should' have been assigned to someone else." Det föreligger alltså ett 
incitamentsproblem för att få tågoperatörerna att avge rätt information. Det är 
också så att värdet av olika tåglägen är typiska affärshemligheter, speciellt på en 
konkurrensutsatt marknad. Nilsson föreslår därför att tåglägena säljs via ett 
budgivningsförfarande (liksom radiofrekvenser och telelicenser säljs). Flera olika 
budgivningsprocedurer diskuteras, bland annat procedurer där operatörerna ges 
möjlighet att ändra sina bud när en värdemaximerande tidtabell gjorts upp 
baserade på tidigare budomgång.  

Nilssons idéer ligger i linje med modern nationalekonomi där begreppen 
marknadsprocess och konkurrens är centrala begrepp. Det vill säga alternativ-
värden (vilka priser skall återspegla på en effektiv marknad) är ingalunda 
objektiva och givna i en kalkylsituation, utan kan estimeras först genom 
aktiviteter på marknaden. Nilsson formulerar det på följande sätt: 
"Decentralisation is at the heart of these auctioning mechanisms. ... And it is the 
value-of-access as stated by operators that will be decisive for the trade-offs that 
are made in the optimisation. In the same way as in markets in general, the 
subject closest to an activity - operating trains is best qualified to access its value, 
i.e. the value of being allocated a certain route. This does not eliminate the 
uncertainty about demand and technology parameters. It does, however, put the 
decision about how to trade off uncertainties with those best fitted to take this 
decision. ... Failing to realise the time-of-the-day characteristics of passenger 
demand would jeopardise the future for a firm, at least in a competitive 
environment." 
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Nilsson diskuterar sedan hur budet från en vinstmaximerande tågoperatör kan 
kompletteras till att innefatta externa effekter (exempelvis hur en operatör till 
subventionerad lokaltrafik skall kunna lämna bud). Problemen synes ej vara 
oöverstigliga. Slutligen diskuteras en del marknadsmässiga aspekter, exempelvis 
om två operatörer konkurrerar om samma kundgrupp. Värdet för operatör A:s 
avgång 7.10 kan sjunka om operatör B erhåller en avgång 7.16 för samma 
destination. Dessa problem påverkar inte Nilssons modells användbarhet för 
allokering av arbetstider för spårunderhåll. 

Slutprodukterna av Nilssons budgivningsförfarande blir dels en tidtabell som 
maximerat värdet av de planerade tåglägena, dels banavgifter som återspeglar 
knapphetsvärdena i tillgänglig spårkapacitet. 
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