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FÖRORD

Inom ramen för VTIs jämvâgsforskning har frågor rörande underhåll av banan ingått
som ett delområde. I samband med ett uppdragsprojekt med titeln 'Upprusttüng av
Stångådalsbanan" kändes det från järnvägsavdelningens sida än mer angeläget att
arbeta vidare med dessa frågeställningar. Vår förhoppning är således att tillsammans

med Banverket få möjlighet att diskutera vad som tidigare gjorts inom detta område
och vilka frågeställningar som kan anses vara relevanta att belysa i ett fortsatt arbete.

Underlaget till detta arbete bygger på samtal med personal inom Banverket, litteratur-

studier samt material från av författaren genomgången NBIU-kurs 91/92.
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Banöverbyggnadens investerings- och underhållskostnader

av Ragnar Hedström
Statens väg- och trañkinstitut (VTI)
581 95 LINKÖPING

SANINIANFATTNING

Att ha ett bansystem som svarar mot omvärldens behov vad gäller hastighet och last-

kapacitet är av avgörande betydelse för järnvägens konkurrensförmåga. Ett sådant

bansystem kan åstadkommas genom investeringar i nya anläggningar eller till viss del

genom att förbättra det befintliga bansystemet via upprustning och underhåll i olika

former. I dagsläget planeras stora nyinvesteringar men det finns ändock ett stort behov

av att kunna utnyttja det befintliga nätet. Även de linjesträckor som anläggs idag

kommer i en framtid att behöva underhållas.

Underhåll är inom jämvägssektorn liksom inom många andra områden en stor kost-

nadspost och det är därför angeläget att de resurser som fmns att tillgå i form av t ex

kapital och kunskap utnyttjas så effektivt som möjligt för att därigenom uppnå bästa

möjliga förhållande mellan kostnad och nytta både på kort och lång sikt.

Underhåll kan i princip delas in i olika nivåer beroende på typen av åtgärd samt vilken

målsättning man har med åtgärden. Man kan tala om underhåll i meningen att vid-

makthålla en given standard. Detta kan gälla för nyanlagda banor som idag har en hög

standard men det kan även gälla för linjer där den givna standarden är tillräcklig för

den aktuella trafiken. Förstärkt underhåll är en lite högre nivå där man samtidigt med

en underhållsåtgärd även får en viss standardhöjning. Slutligen kan man tala om

reinvesteringar där det är frågan om ganska omfattande åtgärder (t ex spårupp-

rustning) med en avsevärd standardförbättring som följd.

Vilken underhållsåtgärd som kan anses vara lämplig måste bedömas från fall till fall

och det är viktigt att göra en teknisk/ekonomisk analys som kan ligga till grund för ett

beslut. I princip kan man se det som en optimeringsprocess där man - förutom

trafiken - tar hänsyn till vilka resurser som finns att tillgå i kombination med önskad

standardnivå. I samband med ett optimeringstänkande är det nödvändigt att betrakta

banöverbyggnaden som ett system och dessutom ha förståelse för samspelet mellan de

komponenter som ingår i banöverbyggnaden.



1 SYFI'E

Syftet med föreliggande arbete är att försöka belysa kopplingen mellan banöverbygg-

nadens funktion och det underhåll (både i fråga om åtgärder och kostnader) som krävs

för att den tänkta funktionen skall upprätthållas. I takt med ökade investeringar inom

jämvägssektom kommer det med tiden att uppstå ett ökat behov av underhåll. För att

möta ett framtida underhållsbehov är det nödvändigt att ha kunskap om hur olika para-

metrar påverkar banöverbyggnadens tillståndsförändring och vilka åtgärder/kostnader

detta kommer att innebära.

2 AVGRÄNSNING

Denna promemoria begränsar sig till att diskutera kopplingen mellan banans

funktionsstandard och kostnaderna för investering/underhåll med avseende på ban-

överbyggnaden så som den deñnierats under rubriken "Banöverbyggnad" .

Studien inriktar sig enbart på stom- och länsjärnvägar, d v s övriga spåranläggningar

(industrispår,tunnelbanor etc) behandlas inte.

Hur underhållet på den rullande materielen påverkar den totala kostnadsbilden för

banunderhåll behandlas inte.

Vidare behandlas inte underhåll och kostnader för spårväxlar. Orsaken är inte att

frågan är ointressant utan snarare tvärtom, d v s den är så viktig att den bör belysas i

en separat studie.

3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Här ges ett förtydligande av vissa uttryck som förekommer i den följande texten.

Vissa uttryck är allmänt vedertagna medan andra definieras för den betydelse de har i

detta arbete.

# Banöverbyggnad:

Med banöverbyggnad avses ballast, sliprar, räler med befästningsanordningar samt

spårväxlar. Schematisk uppbyggnad visas i figur 2, sid 6.
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# Funktionsstandard:

Största tillåtna hastighet (sth) och största tillåtna axellast (stax) är två parametrar som

allmänt ger en beskrivning av banans funktionella standard. Främst är det person-

trafiken som bestämmer hastighetskraven medan godstrañken ställer kraven med av-

seende på axellast.

Största tillåtna hastighet fastställes för spåranläggningama, kontaktledningen, och

säkerhetsanläggningarna var för sig. Den lägsta av dessa hastigheter blir den dimen-

sionerande för banan, vilket normalt visar sig vara spåranläggningarna.

I praktiken är banornas hastighetsstandard mycket varierande och det finns flera fak-

torer som kan vara begränsande för hastigheten. Spårgeometrin och punktvisa svag-

heter (broar, geotekniska förhållanden) är exempel på hastighetsbegränsande faktorer.

# Teknisk (fysisk) standard:

Detta är ett uttryck för att tekniskt beskriva banöverbyggnaden utifrån aktuell standard

på de komponenter (typ av räls, befästning, sliper etc) som ingår i banöverbyggnaden.

# Banstandard:

Ett gemensamt uttryck för både funktionsstandard och teknisk standard.

# Byggstandard:

Byggstandard beskriver banöverbyggnadens tekniska standard för en nyanlagd bana

eller den som erhålles i samband med en mer omfattande spårupprustning.

# Kvalitetstal:

Ger en beskrivning av den tillståndsförândring som har skett med avseende på bygg-

standard och teknisk standard, (1 v s banöverbyggnadens nuvarande tillstånd i relation

till byggstandarden.

# Spårläge:

Spårläget avser skillnaden eller avvikelsen från det spårgeometriska börvärdet. Ett

annat uttryck som ofta används i stället för spårläge är ordet spårlägesfel. Dock kan

det sägas att när man diskuterar spårläge så avser detta avvikelsen från börvärdet över

en längre sträcka. På motsvarande sätt anger ett spårlägesfel avvikelsen från börvärdet

över en kortare (lokal) sträcka.
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# Trafikbelastning:

Anger intensiteten (flödet) av den gods och/eller persontrafik som förekommer på

sträckan.

# Belastning:

Omfattar förutom trañkbelastning även påverkan av klimatet.

# Fordonstyp:

Fordonstyp avser loktåg, motorvagnståg etc. Hur banöverbyggnaden påverkas av for-

donstypen är bl a beroende av deras gångegenskaper.

# Livslängd:

Livslängden kan uttryckas i teknisk och ekonomisk livslängd. Teknisk livslängd

bestäms främst av förslitningen på komponenterna samt materialets åldrande. Ekono-

misk livslängd bestäms av förhållandet mellan kostnaden för underhåll och de kost-

nader som ett komponentbyte skulle innebära.

# Underhåll:

Med underhåll menas i detta sammanhang åtgärder av begränsad omfattning som

syftar till att vidmakthålla den befintliga funktionsstandarden.

# Reinvestering:

Begreppet används här i betydelsen spårupprustning, (1 v 8 totalt spårbyte på en

befintlig linjesträcka.

# Nyinvestering:

Med nyinvestering avses anläggandet av en helt ny linjesträckning eller utbyggnad till

dubbelspår.

4 BAKGRUND

Underhåll är inom järnvägssektom liksom inom många andra områden en stor

kostnadspost. Från Banverkets verksamhetsberättelse för 1990 kan man utläsa att

kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar har ökat med drygt 1 % från

2 870 Mkr (1989) till 2 910 Mkr (1990), vilket är en ökning på 40 Mkr. Med tanke

på att staten planerar att öka investeringsvolymen i järnvägens infrastruktur under

kommande år - ca 4 Mkr per år under perioden 1990-2000 - är det angeläget att redan
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nu uppmärksamma det underhållsbehov och de underhållskostnader som är att vänta

till följd av en ökad investering.

Det gäller att förvalta detta kapital så att gynnsamma effekter uppnås i form av bl a

lång livslängd på systemet samt tillfredsställande funktion uttryckt i t ex säkerhet och

komfort. I detta sammanhang är det viktigt att notera att framtida underhållskostnader

beror på såväl investeringens storlek som standardnivån på banan. Som huvudregel

gäller att en högre standardnivå kostar mer men att underhållskostnadema blir lägre.

Det är därför angeläget att de resurser som finns att tillgå, t ex i form av kunskap och

kapital, utnyttjas så effektivt som möjligt för att därigenom uppnå bästa möjliga för-

hållande mellan kostnad och nytta både på kort och lång sikt. För att kunna utnyttja

tillgängliga resurser på ett optimalt sätt bör ett led i denna målsättning vara att ha ban-

standard. I verkligheten är det ett mycket komplext samband (vilka faktorer som på-

verkar vad och vilka effekter det blir av resultatet) men följande ñgur är ett försök att

åskådliggöra förhållandet på ett schematiskt sätt.

           

ggicriârehsâlr'aring _> TakniSk .å gå
Investering banstandard Säkerhet

Kostnad Produkt Funktion

Figur 1.

I det här fallet är produkten själva banöverbyggnaden. Hur produkten skall utformas

beror på vilka krav man ställer beträffande produktens funktion. Möjligheten att ut-

forma produkten med önskade krav beror i sin tur på vilken kostnad detta kommer att

innebära. Det är inte alltid självklart att önskemålen går att uppfylla eftersom det i

verkligheten ofta är tillgången på kapital som är begränsad.

Uppbyggandet av järnvägsnätet har skett under en lång tidsperiod. Detta har medfört

att förutsättningarna vad gäller teknik, arbetsmetoder, projekteringsmetodik etc har

förändrats under årens lopp vilket i sin tur har påverkat banstandarden både tekniskt

och funktionellt. Eftersom det finns linjeavsnitt med varierande standard är det troligt

att detta har betydelse för hur underhållsbehovet har utvecklats eller kommer att ut-
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vecklas. Förändringar med avseende på t ex trañkbelastning (ökad/minskad) och

fordonstyp (ändrade gångegenskaper) påverkar i sin tur underhållsbehovet.

5 BANÖVERBYGGNAD

Med banöverbyggnad avses ballast, sliprar, räler med befästningsanordningar samt

spärväxlar. Figur 2 beskriver schematiskt uppbyggnaden av banöverbyggnaden.
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Figur 2.

Banöverbyggnaden är uppbyggd av ett antal komponenter som i sig har olika egen-

skaper men tillsammans bildar en enhet, d v s banöverbyggnaden, med en viss önskad

funktion. Egenskaper och funktion för de olika komponenterna kan exempelvis

beskrivas i följande termer:

0 räls (tröghetsmoment, böjmotständ),

0 befästningar (ljädrande, icke fjädrande, klämkraft),

- slipers (trä, betong, centrumavstånd, vikt, yta),

0 ballast (kornstorlek, packningsgrad),

0 skarvar (öppna skarvar, isolerskarvar),

0 spärväxlar.
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Meningen är inte att i detta skede försöka beskriva komponenternas egenskaper i

detalj. Det intressanta är att belysa vilka egenskaper (bra eller dåliga) som kompo-

nenterna har och hur detta i sin tur påverkar valet för att erhålla en fungerande slut-

produkt, d v 8 banöverbyggnad. Förutom de tekniska egenskaperna är det av intresse

att belysa komponenterna i ekonomiska termer. Kostnadsbilden för komponenterna

kan uttryckas i exempelvis anskaffningskostnad, anläggningskostnad och underhålls-

kostnad sett över både den tekniska och ekonomiska livslängden. En komponent som

är dyr i anskaffning kan vara lämpligare totalt sett än en som i utgångsläget är

billigare.

Produktionstekniska förutsättningar (vilket kan ses som en sammanvägning mellan

teknik och ekonomi) kan styra valet av komponenter. Valet beror då exempelvis på:

0 hur rationth man kan 'bygga in" komponenten i banöverbyggnaden,

0 hur svårt eller enkelt det är att byta ut en komponent,

0 möjligheten att återanvända begagnade komponenter.

6 UNDERHÅLL

6.1 Allmänt

Kopplingen mellan underhåll och banstandard är mer komplex än vad som tidigare

visats i figur 1. En anläggning (i det här fallet banöverbyggnaden) kommer direkt

efter färdigställandet att påverkas av vissa faktorer som i sin tur medför en kvalitets-

försämring. Anläggningens tillståndsförändring påverkas i princip av två faktorer,

nämligen trañkbelastning och klimatförhållanden. Dessa faktorer kommer att disku-

teras utförligare längre fram.

Om belastningen (trafik och klimat) får påverka systemet obehindrat kommer så små-

ningom funktionen på anläggningen inte att uppfylla de krav som från början fanns

uppställda. Denna tillståndsförändring är dels reversibel t ex spårlägesfel, dels irre-

versibel t ex röta i sliprar och förslitning av räler. Att helt förhindra denna tillstånds-

förändring är inte möjlig men däremot går det att påverka förändringshastigheten. De

reversibla förändringarna kan till största delen återställas medan de irreversibla

förändringarna kommer att leda till ett stadium då funktionen inte upprätthålls, trots

underhåll. Med underhållsåtgärder kan man bibehålla ett driftsäkert system med givna
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funktionskrav och därigenom lättare möta de krav som järnvägens kunder (gods-

transportköpare och resenärer) har vad gäller kapacitet och säkerhet.

När underhållsfrågor diskuteras är det viktigt att detta görs både i ett tekniskt och

ekonomiskt perspektiv. Innan ett beslut fattas om hur och när underhåll skall ske är

det viktigt att göra en teknisk/ekonomisk analys. Framförallt gäller detta vid under-

hållsåtgärder som inte är orsakade av någon akut händelse. Vid en akut händelse som

orsakat skador på banan finns av naturliga skäl begränsade möjligheter till

teknisk/ekonomisk analys. Om man bortser från det senare fallet är en fullständig

analys troligtvis inte möjlig att göra eftersom det finns en mängd olika faktorer som

påverkar strategin vad gäller underhåll.

Underhållsarbeten har en mycket komplex bedömningsbild och en övergripande

illustration (utan rangordning) visas i figur 3.

PLANERING PRIORITERING

  

mmm SYSSELSÄTI'NING

LNSLÃNGD 'Uo

I UNDERHÅLL | MATERIAL
nLLGÄNGUGHe-r * ' NYITIBEGAGNAT

MlNSKADE UNDER-

TRAFIKU'WECKUNG HALLSKOSTNADER

SAMl-_IÄLLSEKONOMISK
KAPITAL BEDOMNING

FÖRETAGSEKONOMISK
BEDÖMNING

Figur 3.

Det finns säkert fler faktorer som ñguren kan kompletteras med och av den an-

ledningen anges inte kopplingen mellan de olika faktorerna. Vilket underhåll som är
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mest lämpligt att genomföra beror på om det sker utifrån en samhälls- eller företags-

ekonomisk bedömning men även vilka faktorer man tar med i analysen.

Om man med hjälp av figur 3 försöker beskriva underhållsfrägor utifrån en företags-

ekonomisk bedömning skulle det kunna göras enligt figur 4.

            

nLLGÄNGUG Pou'nK PRIORITEFUNG FRÅN
UH-BUDGEI' i SJ. THM. etc

  

 

FÖRETAG§EKONOMISK
BEDOMNING
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TRAFIK -

UWECKUNG

UNDERHÅLLSKOSTNADER
[PersonaLmaskiner]

KAPITALKOSTNAD

[ Uvslänpd. ränta FRAMTIDA KOSTNADS-
avsknvmngstid ] BESPARWGAR

Figur 4.

På motsvarande sätt som för ñgur 3 gäller även att figur 4 kan kompletteras med

ytterligare faktorer. En sak som kan vara noterbart är att gränsdragningen mellan

företagsekonomisk och samhällsekonomisk bedömning inte är helt självklar. När det

gäller järnvägens infrastruktur går det inte vid en företagsekonomisk bedömning att

helt bortse från de signaler som kommer från omvärlden.

6.2 Syftet med underhåll

Åtgärder i form av underhåll på ett system syftar till att vidmakthålla de funktionskrav

som ñnns uppsatta för systemet. Funktionskraven kan med avseende på banöver-

byggnaden belysas (i stort) utifrån följande aspekter:
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0 Säkerhet: Här är detframförallt frågan om risken för urspåring. En urspårings-

olycka, som i det här fallet antas bero på felfaktorer i banöverbyggnaden, kan

medföra stora skador på personer och materiel. Den faktor som är mest ogynnsam

med tanke på säkerhet är förekomsten av spårlägesfel, d v 3 spårets avvikelse från

det spårgeometriska börvärdet. I sammanhanget bör nämnas att fordonens gång-

dynamiska egenskaper har betydelse för hur spårläget påverkar risken för

urspåring.

0 Komfort: Komfort är ett mycket vittomfattande begrepp och kan närmast beskrivas

som passageramas upplevelse av resan. När man talar om komfort i samband med

underhållsfrågor gäller kraven t ex vibrationer, buller samt mekaniska stötar. På

vilket sätt mekaniska stötar påverkar komforten kan vara aktuth att beakta vid

godstransporter. Många produkter är känsliga för stötar och skador på dessa

produkter innebär stora kostnader. Ömtåliga produkter har ofta en skrymmande

förpackning för att tåla stötar. En bra godskomfort skulle kunna medföra att

emballaget kan ha mindre volym och att man därigenom skulle kunna lasta fler

produkter på samma lastenhet.

På motsvarande sätt som för säkerhet finns vad gäller komfort en samverkan mellan

banan och fordonet. Att helt bortse från denna samverkan är inte möjligt men i det

fortsatta arbetet kommer säkerhet och komfort att behandlas med tyngdpunkt på ban-

överbyggnadens funktion och egenskaper.

0 Ekonomi: Det måste finnas en strävan att minska underhållskostnaderna och däri-

genom minimera totalkostnaden. I totalkostnaden ingår även bl a underhålls-

kostnad på fordon, vilket som tidigare nämnts, inte beaktas i detta skede av

arbetet. I verkligheten är inte tillgången på kapital obegränsad vilket gör det

nödvändigt att se måluppfyllelsen i form av säkerhet och komfort som en

optimeringsprocess.

7 UNDERHÅLLSBEHOV

Av naturliga skäl föreligger ett underhållsbehov på alla banor. Hur detta uppkommer

kan schematiskt beskrivas på följande sätt:

Belastning < = > Tillståndsförändring på banöverbyggnaden < = > Underhåll
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Belastning i form av klimatförhållande och trafik orsakar som nämts tidigare en till-

ståndsförändring på banöverbyggnaden. Det geografiska läget innebär att klimat-

förhållandena är olika för olika bansträckor. Vissa delar av landet kan ha mycket

varierande temperatur vilket i sin tur ger temperaturvariationer i rälsen och ökar

risken för exempelvis solkurvor. Ett annat problem som är starkt klimatberoende och

som företrädesvis förekommer i landets norra delar är spårlägesfel på ban-

överbyggnaden indirekt orsakade av tjäle.

Stora temperaturvariationer kan också orsaka problem på skarvspår. Det gäller att

skarvöppningen är utformad så att inte ofördelaktiga rörelser uppstår. Stora skarv-

öppningar ger en ökad dynamisk belastning på rälsändarna då hjulen passerar skarven

och med detta följer ett ökat underhållsbehov. Rörelser som gör att skarvöppningen

sluter sig helt gör att rälsen i princip uppför sig som ett helsvetsat spår med risk för

solkurvor beroende på typen av betästning.

Ett fuktigt klimat kan ha inverkan på träsliprarnas livslängd genom att det ñnns ökad

risk för rötangrepp. En träsliper som är angripen av röta har betydligt mindre förmåga

att motstå de belastningar som den egentligen är dimensionerad för. Eftersom trä

mjuknar p g a röta finns en ökad risk att befästningarna släpper och att underläggs-

plattorna (eller rälsfoten) gräver ned sig i träslipern.

Hastighet och axellast är också faktorer som ger förändringar på banöverbyggnadens

tillstånd, men kan även tänkas påverka förändringshastigheten. Påverkan av hastighet

och axellast är starkt kopplade till fordonens gångdynamiska egenskaper.

Hur snabbt eller i vilken omfattning tillståndet förändras beror i sin tur på utform-

ningen av banöverbyggnaden. Med hänsyn till olikheter i exempelvis spårgeometrin

(små/stora kurvradier), spårtyp (skarvspår/helsvetsat), typ av slipers etc blir påfrest-

ningarna av varierande karaktär.

Med tiden kommer alltså ett antal faktorer, både enskilt och i samspel med varandra,

att orsaka en tillståndsförändring så att funktionen på banöverbyggnaden (eller endast

vissa komponenter) inte uppfyller de önskemål som fanns från början. För att åter-

ställa funktionen måste vissa åtgärder sättas in, d v s det uppstår ett underhållsbehov.

En ökad förståelse av samspelet mellan dessa faktorer kan i förlängningen innebära att

man skapar ett bättre beslutsunderlag med tanke på underhållsbehovet.
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s TYP AV UNDERHÅLL

När belastningen på banöverbyggnaden har påverkat tillståndet på ett sådant sätt att

underhållsbehov har uppstått gäller det att bestämma vilken typ av åtgärd som skall

sättas in. I detta läge måste man ta hänsyn till både ekonomiska och tekniska aspekter.

Beroende på vilken tillståndsförändring som har skett och vilket resultat man vill

uppnå med en tänkt åtgärd kan underhåll i princip klassificeras med avseende på:

- typ av åtgärd,

- planering,

- omfattning.

8.1 Typ av åtgärd

Beroende på typen av åtgärd kan en ytterligare indelning göras, nämligen:

l. underhåll,

2. förstärkt underhåll,

3. reinvestering.

Det finns dock ingen skarp gräns mellan ovanstående tre alternativ. Alternativen går

att diskutera i tekniska termer men det fmns även enkoppling till ekonomiska

aspekter. I princip kan man säga att kostnaden ökar för varje alternativ, dock måste

man ta hänsyn till vilken tidsperiod man kopplar kostnaden.

Underhåll inriktar sig på att återställa en från början viss given standard. Kostnaden

för detta alternativ är under en kortare tidsperiod lägre jämfört med övriga alternativ.

Med tiden kan det dock tänkas att kostnaden blir oacceptabelt hög och/eller att under-

hållet inte får den tänkta effekten. I det läget är förstärkt underhåll ett annat alternativ.

Förstärkt underhåll innebär att vissa komponenter byts till nya typer istället för att er-

sättas av samma typ som de ursprungliga. På detta sätt får man samtidigt som ett

underhåll sker oftast också en förbättrad standard på banöverbyggnaden. I sin tur kan

detta leda till en ökning av t ex största tillåtna hastighet och därmed även en kapa-

citetsökning på järnvägstrañken. Förfaringssättet kan ses som ett etappmål eftersom

de övriga komponenterna förr eller senare måste bytas ut. Förstärkt underhåll kan ske
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av enskilda komponenter eller av alla komponenter på delar av sträckan. Det är dock

viktigt att ha tillräcng kunskap om samspelet mellan olika komponenter som berörs.

Reinvestering innebär en total förnyelse av spåret. En reinvestering innebär att man

utnyttjar ny teknik och nya arbetsrutiner fullt ut, vilket medför att man även i detta

fall får en höjd standard på banan, t ex i form höjd sth. Detta alternativ är det mest

kostsamma av de tre, sett i ett kortare tidsperspektiv. Betraktar man reinvestering i ett

längre tidsperspektiv bör dock målet vara att minimera totalkostnaden. En re-

investering kan även vara aktuell då man önskar en standardförbättring snabbare än

vad man erhåller genom förstärkt underhåll.

8.2 Planering

Underhåll måste planeras både i tid och rum för att åtgärderna skall bli så effektiva

som möjligt. Det gäller att i planeringen ta hänsyn till de resurser som finns till-

gängliga i form av arbetsmaskiner och personal. Med avseende på planeringsnivå kan

följande indelning vara tänkbar:

= periodiskt underhåll = långa arbetsperioder

= mellanårs underhåll = medellånga arbetsperioder

- planerat underhåll

Planerat underhåll innebär en mer långsiktig planering jämfört med akut underhåll. I

en långsiktig planering är det lättare att lägga upp strategin för var, när och hur under-

hållet skall utföras på lämpligaste sätt. Bedömningen av kostnad/nytta blir lättare att

analysera om det finns tid för att göra en planering som är väl genomarbetad.

Planerat underhåll kan i sin tur delas upp i periodiskt och mellanårs underhåll. Perio-

diskt underhåll innebär att samma typ av underhållsåtgärd återkommer med vissa

givna intervall t ex slipersbyte, rälsslipning etc. Resursema i form av personal och

arbetsmaskiner som ñnns att tillgå utnyttjas under en längre tidsperiod, (1 v s långa

arbetsperioder.

Det räcker inte med att enbart utföra periodiskt underhåll utan det är nödvändigt att

utföra ett visst underhåll även i mellanperioden, (1 v s mellanårsunderhåll. Mellanårs-

underhållet har en något annan karaktär än det periodiska underhållet. De åtgärder

som utförs är av relativt begränsad omfattning och sker under kortare tidsperiod vilket

ger medellånga arbetsperioder.
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När det inträffat en skada som direkt påverkar säkerheten (t ex rälsbrott eller sol-

kurva) måste omedelbara åtgärder sättas in (1 v 5 det uppstår ett akut underhåll. Denna

typ av skada innebär att stora resurser i form av personal och arbetsmaskiner måste

sättas in för att undvika trañkstömingar. Kravet är att på så kort tid som möjligt av-

hjälpa skadan, vilket i sin tur medför höga kostnader för denna typ av underhåll. Akut

underhåll medger lite utrymme för någon mer genomgripande planering.

8.3 Omfattning

Typen av underhåll kan, som tidigare nämnts, även klassificeras med hänsyn till om-

fattningen. Med omfattning menas om det skall vara ett genomgående underhåll eller

om det rör sig om en punktinsats. Vilka faktorer i form av t ex tid och kostnad som

kan tänkas bli påverkade exempliñeras i följande figur:

ställtider fasta kostn rörliga kostn

- genomgående underhåll långa höga låga

- punktinsats korta låga höga

Ett genomgående underhåll innebär att åtgärder sätts in på delar av banan där det

egentligen kanske inte var nödvändigt. Att mellanliggande sträckor ändå åtgärdas

beror på att eftersom personal och arbetsmaskiner ändå är i närheten så kan man göra

"lite mer' utan att det ger en alltför stor kostnadsökning. För att resonemanget skall

vara hållbart fordras att de delar av banan som bedömts nödvändiga att åtgärda är så

många eller långa att insatser i form av personal och arbetsmaskiner i större om-

fattning anses motiverad. Ett genomgående underhåll kan även ses som en tidigare-

läggning av en redan planerad underhållsåtgärd. Den andra varianten, (1 v s punkt-

insats, innebär att de nödvändiga underhållsinsatserna bedöms ha relativt liten om-

fattning vilket inte skulle motivera några större insatser i form av arbetsmaskiner eller

personal. Underhåll i form av punktinsats kan även vara motiverad i det läget då ett

mer omfattande underhållsarbete är inplanerat längre fram i tiden.
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9 BEDÖMNING AV OPTIMALT UNDERHÅLL

Tillgång till resurser måste finnas för att medge möjligheten att utföra underhåll. Mål-

sättningen med underhållet kan belysas utifrån de krav slutprodukten skall uppfylla. I

stora drag kan ovanstående illustreras med hjälp av figur 5.

        

ARBETS _ POLITIK KAPITAL

MASKJNER
PERSONAL

\* RESURSER

 

U
PUNERING I 'UNDERHÅLL 4-- WP

ÅTGAR"o

_pmm-mms Y

   

 

 

                  

OPTIMERING

MÅLSÄTTNING

FUNKTIONSMAL WWSTAL

:zzåårhheå \ l - antal skadade sliprarllängdenhct

_ mig \ I - antal skadade befästningarllängdenhet

.. . / - etc- stommgar M | I

"BYGGSTANDARD "
- typ av ballast

- typ av sliprar

- typ av befästningar
- etc

Figur 5.

Vilka resurser man har för att utföra underhållet beror på tillgången av bl a kapital,

kompetens, arbetsmaskiner och personal. För att på bästa sätt utnyttja dessa del-

resurser' kan det vara nödvändigt med någon form av resursoptimering. Hur en sådan
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resursoptimering skall utföras är i och för sig ett mycket intressant område att disku-

tera, vilket dock inte kommer att göras i detta arbete.

Tonvikten kommer därför i fortsättningen att läggas på de två nedre delarna av

figuren. För att utföra underhåll (i någon form) måste det förutom resurser, finnas en

målsättning med att utföra underhållet. Om man antar att resurserna är givna kan

diskussionen begränsas till att gälla kopplingen mellan underhåll och målsättning.

Målsättningen kan belysas med avseende på funktion och kvalitet. Funktionsmålen (så

som de här harexemplifierats) måste även beaktas med hänsyn till de egenskaper som

fordonen har. För en given bana kan komforten variera beroende på vilken typ av

fordon som trafikerar banan. Hastigheten är också en variabel som är beroende av for-

donets gångdynamiska egenskaper. En bana med förhållandevis små kurvradier kan

tillåta en högre kurvhastighet för vissa fordonstyper beroende på t ex typ av boggie.

Kvalitet skulle kunna vara ett annat sätt attdefiniera målsättningen med underhåll.

Frågan är bara på vilket sätt denna kvalitet skall definieras. Finns det möjlighet att

göra detta i form av 'kvalitetstal' och vad är det i så fall man vill kunna beskriva med

ett sådant kvalitetstal? Jämfört med begreppet funktion skulle begreppet kvalitet mer

försöka belysa sj älva banöverbyggnaden, dels i sin helhet men även enskilda ingående

komponenter. En beskrivning av ingående komponenter kan göras med begreppet

'byggstandard", d v 8 vilken typ av ballast, slipers, befästning etc som banöver-

byggnaden är uppbyggd av. Kvalitetstal skulle i sin tur ge en beskrivning av över-

byggnadens tillstånd som helhet. Exempelvis skulle detta kunna göras med avseende

på:

0 andelen skadade sliprar/längdenhet,

0 andelen skadade befästningar/längdenhet,

0 etc.

När man diskuterar målsättningen med underhåll måste man beakta den koppling som

finns mellan de tre begreppen funktion, kvalitet och byggstandard. Om man anger ett

kvalitetstal utifrån exempelvis antalet skadade sliprar/längdenhet så måste detta tal

vara beroende av vilken byggstandard (t ex trä- eller betongsliper) banöverbyggnaden

har. Andelen skadade sliprar som kan tillåtas kan också vara beroende av befäst-

ningstyp, typ av ballast, trañkbelastning etc. Det finns även en koppling till funk-

tionen eftersom ett för stort antal skadade sliprar kan ge upphov till spårläges-

förändringar vilket i sin tur påverkar komfort och säkerhet.
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Vad har man då för möjlighet att nå den målsättning man tänkt sig? Inledningsvis

antogs att resurserna var givnaoch möjligheten att uppfylla målet måste då ske via

underhåll. Under rubriken 'Typ av underhåll" har underhållet diskuterats utförligare

än vad ñgur 5 visar. I stort kan dock sägas att via planering, omfattning och typ av

åtgärd finns det möjlighet att påverka underhållet så att den önskade målsättningen

uppfylls. Eftersom målsättningen kan vara olika för olika linjesträckningar kan under-

hållet utföras på olika sätt. En strävan måste dock vara att göra det på bästa möjliga

sätt, d v 3 någon form av optimering. Eftersom underhåll kan belysas i både tekniska

och ekonomiska termer kan man genom ett optimeringsförfarande lättare se hur

åtgärderna påverkar kvaliteten och vilken kostnad det medför.

9.1 Felregistrering

För att bedöma vilken underhållsinsats eller -åtgärd som kan vara mest optimal är det

angeläget att känna till vilken feltyp som uppkommit eller kan tänkas uppstå i sys-

temet. Akuta fel, d v 3 då en olycka redan har inträffat är inte svåra att deñniera. Det

som är mer angeläget är att kunna deñniera de feltyper som har ett mer långsamt för-

lopp men som i nuläget ej orsakar någon omedelbar fara. Med hjälp av mätinstrument

eller okulär besiktning av banöverbyggnaden finns en möjlighet att erhålla ett underlag

som definierar eventuella felaktigheter. I detta sammanhang vore det av intresse att

studera kopplingen mellan möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka felaktigheter

och därmed kunna göra effektivare underhållsinsatser. De frågeställningar som kan

diskutéras är t ex: Hur ofta skall mätning av spårläget ske? Finns det feltyper som är

'farligare' än andra och skall övervakning av dessa ske oftare? etc.

9.2 Systemtänkande

Kopplingen mellan systemtänkande och bedömning av optimalt underhåll ligger i att

betrakta banöverbyggnaden som ett system med flera ingående komponenter. Syftet

med en åtgärd i form av t ex underhåll eller reinvestering, är att försöka uppnå de mål

(både funktionella och tekniska) som är formulerade för slutprodukten. Måluppfyllelse

är dock en process som tar tid och är många gånger mycket kostsam och i det läget är

det viktigt att kunna skapa sig en bra totalbild av förhållandena. Vad som är optimalt

för de enskilda komponenterna behöver inte betyda att det är optimalt när man
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betraktar banöverbyggnaden som en helhet. Systemtänkande innebär att man studerar

hur vissa förändringar påverkar funktionen på hela systemet.

Antag att det för en viss sträcka är nödvändigt med ett rälsbyte inom en inte alltför av-

lägsen framtid. Innan detta är genomfört kan det vara aktuth med slipersbyte på delar

av sträckan. Då är frågan om det i samband med slipersbytet även går att byta till en

ny typ av befäsuüng vilket ändå är nödvändigt vid ett framtida rälsbyte och hur

kommer funktionen på banöverbyggnaden att påverkas.

Kunskap om samverkan mellan olika komponenter i kombination med ett system-

tänkande kan ge ett säkrare bedömningsunderlag för lämpliga åtgärder och också en

ökad möjlighet att påverka kostnaderna.

10 DISKUSSION

Sambandet mellan underhållsfrågor (tekniska/ekonomiska) och banstandard uppvisar

många och komplexa frågeställningar som är av intresse att arbeta vidare med. Om-

rådet har naturligtvis flera infallsvinklar som på sitt sätt belyser problematiken. Med

tanke på den avgränsning, d v s enbart banöverbyggnaden, som har gjorts i detta

arbete faller det sig naturligt att belysa ett fortsatt arbete utifrån en företagsekonomisk

bedömning. Nedanstående frågeställningar (utan rangordning) kan ses som en första

ansats till en öppen diskussion om fortsatt arbete.

# Vilka effekter uppnås egentligen med underhållsåtgärder?

Vad bli effekterna av genomförda underhållsåtgärder och hur påverkar åtgärderna den

framtida utvecklingen av underhållsbehovet. Antag att man på en viss bana önskar öka

sth i vissa kurvor. Då kan detta göras genom t ex makadamisering och ökad rälsför-

höjning. Hur påverkar en sådan åtgärd den framtida nedbrytningen av spåret? Hur

kommer t ex spårläget eller rälsförslitningen att påverkas i framtiden p g a en högre

hastighet i kurvan? Hur kopplingen mellan effekterna av olika underhållsåtgärder och

den framtida utvecklingen av underhållsbehov och -kostnader ser ut skulle vara

intressant att studera närmare. Om man betraktar underhåll av banöverbyggnaden i ett

övergripande perspektiv är det inte självklart hur olika underhållsåtgärder påverkar

totalkostnaden för spårunderhåll.
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# Besiktningsunderlagets betydelse förunderhållplaneringen?

Bedömning och planering av underhåll kräver någon form av besiktningsunderlag

innan beslut fattas om lämpliga åtgärder. Spårlägesmätning, ultraljudsmätning och

okulär besiktning är exempel på några metoder som ger en uppfattning om banans till-

stånd. En intressant fråga i sammanhanget är hur ofta mätningar/besiktningar skall ut-

föras för att erhålla ett bra bedömningsunderlag för underhållsåtgärder. Vad finns det

för samband mellan kostnaden för inspektion och kostnaden för underhåll? Kan en

ökad kontroll (besiktning) göra det lättare att följa tillståndsförändringarna på banan

och därmed ge ökad möjlighet att styra kostnaden för underhållet.

# Nya spår - Ny underhållsteknik

Många av de spår som byggs nya eller rustas upp till en högre standardnivå utförs på

ett sådant sätt att de skall klara ökade hastigheter. Hur sker nedbrytningen på dessa

bansträckor och vad är det för typ av fel som uppträder? Kommer dagens underhålls-

teknik att kunna uppfylla möjligheten att bibehålla en oförändrad standard på dessa

banor? Kommer det i framtiden att ställas andra krav på utförande och planering av

underhåll? Ambitionen är att minska restiden och detta ger även en begränsad tillgång

till spåren för att utföra underhållsarbeten. Kostnaden för att stänga spåret p g a

underhållsarbeten kommer att öka eftersom värdet för restiden har ökat. Det skulle

vara intressant att studera några sträckor som är anpassade för en högre trañk och på

dessa sträckor studera hur underhållsbehovet har utvecklats. En annan intressant fråga

är på vilket sätt förebyggande underhållsåtgärder påverkar det framtida underhålls-

behovet. Det har t ex visat sig att rälsslipning har en mycket stor effekt om det görs

på ett tidigt stadium i samband med ett rälsbyte.

# Finansiering av underhållsåtgärder.

Underhåll är en stor kostnadspost och begränsad tillgång på kapital kan medföra

svårigheter att ñnansiera underhållskostnaden. Tyvärr har detta fått den effekten att

underhållet ofta är eftersatt och att det skulle behövas ytterligare kapital för att klara

det verkliga behovet. Av den anledningen kan det bli nödvändigt att i framtiden för-

söka hitta andra lösningar än vad som finns idag, för att klara finansieringen av under-

håll.

VTI Notat I 17, 1993

19




