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Sammanfattning 

Järnvägen är en viktig del av Sveriges infrastruktur, där trafiken ökar för varje 

år och efterfrågan på utrymme i anläggningen är stor. Den ökande trafiken 

ställer samtidigt höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och punktlighet. För 

att möta de krav som ställs på järnvägsanläggningen och för att kunna utföra 

underhållsarbeten på ett effektivt och förutsägbart sätt har Trafikverket infört 

servicefönster. Det innebär att det långt i förväg reserveras tider i tågplanen 

för basunderhåll, tider då underhållsentreprenörerna har möjlighet att utföra 

icke-akut banunderhåll. 

 

Syftet med rapporten är att få en bild av varför servicefönster nyttjas som de 

gör i dagsläget och ge Trafikverket ett stöd vid framtida utformning av 

servicefönster. Detta då det konstaterats att nyttjandegraden varierar.  

 

Rapporten bygger dels på intervjuer med entreprenörer för utvalda baskontrakt 

och dels på insamling av statistik på utförda arbeten mellan vecka 1 och vecka 

17, 2017. Kontrakten som har studerats är: 

 

 Södra stambanan: Katrineholm–Nässjö 

 Västra stambanan: Gnesta–Hallsberg 

 Norra stambanan 

 Blekinge kustbana och Kust till kustbanan 

 Malmö och Sydöstra Skåne 

 

Resultatet visar på att det finns flera orsaker till varför servicefönster nyttjas 

som de gör. Ett exempel kan vara att tiden i servicefönstret är för kort och 

entreprenören kan därför inte utföra allt som behövs göras under den tiden. 

Andra exempel är att flera servicefönster kan ligga samtidigt, på olika platser, 

vilket innebär att entreprenören ibland får prioritera. Dessutom är 

servicefönstren inte anpassade till rådande arbetstidslag, vilket ger lägre 

nyttjande.  
 

Det finns för många variabler för att dra en generell slutsats om varför 

nyttjandet av servicefönster ser ut som det gör. Alla kontrakt ser inte likadana 

ut, därför går det inte fullt ut att jämföra de olika kontrakten med varandra. 

Servicefönster behöver vara utformade efter det behov som finns i kontrakten. 

Större vikt behöver tas till längden av servicefönster och hur samt när de är 

placerade.  

 

Tas allt detta i beaktande kommer troligtvis nyttjandet av servicefönster öka.  
 

Nyckelord: Järnväg, Underhåll, Servicefönster, Basunderhåll, Entreprenörer 



  

Abstract 

The railway is an important part of the Swedish infrastructure. For several 

years there has been an increase in traffic as well as in the demand for a well-

functioning railway system. However the increased traffic does at the same 

time set higher demands for availability, reliability and punctuality. In order to 

meet these demands and to perform maintenance work in an efficient and 

predictable way, the Swedish Transport Administration (Trafikverket) has 

introduced maintenance windows. This means that time is reserved for basic 

maintenance work ahead in the overall timetable. During the maintenance 

windows the maintenance contractors have an ability to perform non-

emergency track maintenance.  

 

The aim of this report is to understand why the maintenance windows are used 

the way they are and to support the Swedish Transport Administration in 

future designs of the windows. Because it has been found that the utilization 

of the windows vary.This report is based on interviews with selected 

maintenance contractors and on the collection of statistics for maintenance 

work between week 1 and week 17, 2017. The chosen contracts are: 

 Southern Main Line: Katrineholm–Nässjö 

 Western Main Line: Gnesta–Hallsberg 

 Northern Main Line 

 Blekinge coastal line and the Coast to coast line 

 Malmö and South Eastern Scania 

The result shows that there are several reasons why maintenance windows are 

used the way they are. An example could be that the time inside the 

maintenance windows are too short and the contractors cannot do everything 

that they need to do during that time. Another example is that multiple 

maintenance windows are at the same time, which sometime forces the 

contractors to prioritize. Sometimes the maintenance windows are not adapted 

to the prevailing Working Hours Act, which can lead to lower use. 

 

There are too many variables to draw a general conclusion as to why the use 

of maintenance windows looks the way it does. All contracts do not look the 

same, so it is not possible to compare the different contracts with each other. 

Maintenance windows need to be tailored to the needs of the contract and it is 

necessary to put greater focus on the length of the maintenance windows and 

where and when they are located. If all this is taken into consideration the use 

of maintenance windows would probably increase. 

 

Keywords: Railway, Maintenance, Maintenance windows, Contractors  
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Definitioner och förkortningar 
 
BAP Banarbetsplan, förteckning över den 

järnvägskapacitet som Trafikverket reserverar för 

underhålls- och nybyggnadsåtgärder. Fastställs 

årligen i september samtidigt med tågens tidtabeller 

för nästkommande år.  

 

BUP Banutnyttjandeplan, plan för de kommande åtta 

veckorna som innehåller både de BAP-objekt som 

fastställts i BAP, och en stor mängd mindre arbeten 

som har planerats med kortare framhållning. BUP 

kan ses som en reviderad BAP.  

 

Daglig graf Grafisk tidtabell som visar all trafikverksamhet på en 

järnvägssträcka under en specifik dag.  

 

Entreprenör När det i rapporten hänvisas till entreprenör syftas det 

på det entreprenörföretag som har hand om aktuellt 

baskontrakt och dess anställda. Inte en enskild 

person. 

  

JNB Järnvägsnätsbeskrivning, presenterar 

förutsättningarna för att bedriva trafik eller ansöka 

om kapacitet på det svenska järnvägsnät som 

Trafikverket förvaltar. 

 

Tågklarerare Person som övervakar och leder trafikverksamheterna 

på huvudspår och särskilt angivna sidospår.  

 

Tkl-bok Tågklarerarbok i vilken tågklarerare bokför de skydd 

och spärrfärder som används för att förhindra eller 

begränsa rörelser med spårfordon inom ett bestämt 

område. Vanligtvis för att ge skydd åt personal och 

fordon vid banarbete.  

 

Trafikcentral Övervakar och styr all järnvägstrafik. Övervakar även 

vägtrafik. 

 

TrainPlan Verktyg som Trafikverket använder för att skapa 

tidtabeller för tåg och planera in banarbeten. Det är i 

denna mjukvara BAP och BUP konstrueras.  

 



  

Trans Program som används externt av spårentreprenörer 

för att ansöka om banarbetstider. Verktyget är 

kopplat till TrainPlan, som används av 

trafikplanerarna för att konflikthanterar ansökta tider. 

 

Tågplan Sträcker sig över ett år, från december till december. 

Innehåller all tilldelad kapacitet, både för tåg och för 

banarbeten. BAP är en del av tågplanen.  

 

Tågplaneprocessen En kapacitetstilldelningsprocess som leder fram till 

en fastställd tågplan. 

 

Vita tider Tider när det inte går tåg. Kan utläsas i den grafiska 

tidtabellen. 
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1 Inledning 

Järnvägen är en viktig del av Sveriges infrastruktur, där trafiken ökar för varje 

år och efterfrågan på utrymme i anläggningen är stor. Den växande trafiken 

ställer höga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och punktlighet. Trots den 

ökade trafikering som skett de senaste 25 åren, har järnvägen inte byggts ut i 

motsvarande takt. Fler, längre och tyngre tåg sliter hårdare på en redan hårt 

belastad anläggning. Där tågtrafiken är som tätast passerar tåg med någon eller 

några minuters mellanrum, och det är även där slitaget och underhållsbehovet 

är som störst. För att möta kraven på tillgänglighet, driftsäkerhet och 

punktlighet ökar också behovet av underhåll. Varje år avsätts ungefär sju 

miljarder kronor till underhåll, men det tar tid att utveckla och förbättra 

järnvägssystemet. Under tiden sker en fortsatt ökning av tågtrafiken, samtidigt 

som cirka 20 000 planerade banarbeten ska utföras varje år. Arbeten som ska 

placeras in i en snäv tidtabell med 1,5 miljoner tåg per år (Trafikverket 

2014a).  

 

1.1 Bakgrund 

För att möta de krav som ställs på järnvägsanläggningen och för att kunna 

utföra underhållsarbeten på ett effektivt och förutsägbart sätt tillämpar 

Trafikverket servicefönster. Det innebär att det långt i förväg reserveras tider i 

tågplanen för basunderhåll, tider då underhållsentreprenörerna har möjlighet 

att utföra icke-akut banunderhåll. 
 

Servicefönster ska vara utformade som regelbundet återkommande tider – 

kortare eller längre – och tillgodose både behovet av att underhålla järnvägen 

och behovet av att köra tåg. Tiderna för arbete är redan bestämda när 

kontrakten tecknas. Från och med 2016 införs servicefönster i alla baskontrakt 

i samband med att det sker en ny upphandling. Det innebär att alla kontrakt 

kommer att innehålla någon form av servicefönster inom fem–tio år. 

 

Servicefönster bidrar till att ge underhållsentreprenörer och Trafikverket en 

bättre helhetsplanering av det arbete som ska utföras. De gör det också möjligt 

att erbjuda entreprenörerna vettiga och sammanhängande tider för arbete i 

spår, och ger dem bättre möjligheter att tillgodose basunderhållet, vilket antas 

bidra till effektivare underhåll med minskat behov av sent inplanerade arbeten. 

 

Servicefönster bidrar även till att tillgodose järnvägsoperatörernas behov av att 

veta när de kan köra tåg. En förhoppning är även att servicefönster ska minska 

handläggningstiderna samt leda till färre förseningar. 
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1.2 Problembeskrivning 

I samband med införandet av servicefönster har Trafikverket även valt att följa 

upp hur väl den avsatta tiden nyttjas av entreprenören. Detta eftersom tid i 

spår är eftertraktat och det i dagsläget inte finns tillräckligt med utrymmer för 

de företag som vill köra tågtrafik. Vid uppföljning har det konstaterats att 

nyttjandegraden av servicefönster varierar. Frågan som Trafikverket vill ha 

svar på är varför nyttjandet ser ut som det gör. 

 

1.3 Syfte och målsättning 

Syftet med arbetet är att få en bild av varför nyttjandet av servicefönster ser ut 

som det gör i dagsläget. Därtill ge Trafikverket ett stöd vid framtida 

utformning av servicefönster. 

 

Målsättningen är att undersöka det faktiska nyttjandet av servicefönster. 

Därutifrån dra en slutsats om och få fram tänkbara orsaker till varför 

nyttjandet ser ut som det gör.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur mycket arbete utförs innanför respektive utanför servicefönster? 

 Vad finns det för anledningar till att servicefönster inte nyttjas? 

 Finns det en möjlighet att nyttja servicefönster i större utsträckning? 

 

1.5 Metod 

Rapporten bygger dels på intervjuer med entreprenörer för utvalda baskontrakt 

se kapitel 1.7, dels på insamling av statistik för utförda arbeten mellan vecka 1 

och vecka 17, 2017. Även de olika förfrågningsunderlagen som legat till grund 

för de valda baskontrakten har studerats.  

 

Vid valet av baskontrakt har flera faktorer vägts in. Det har varit viktigt att få 

en stor geografisk spridning på de olika kontrakten. Få med både dubbelspår 

och enkelspår samt få en stor spridning bland de entreprenörer som finns på 

järnvägsmarknaden i Sverige. Detta för att kunna se om det finns en skillnad 

på hur servicefönster nyttjas på enkelspårsträckor jämfört med 

dubbelspårssträckor, samt om det finns skillnader mellan de olika 

entreprenörerna kring hur de arbetar med planering och nyttjande av 

servicefönster, eller om det finns skillnader i deras tankesätt. Vid valet av 

sträckor har även en avvägning gjorts kring trafikmängden för att sträckorna 

ska vara så likvärdiga som möjligt. Enkelspårsträckorna är ungefär likvärdigt 

trafikerade sinsemellan och det samma gäller för dubbelspårssträckorna. 
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1.5.1 Intervjustudie 
Under våren har varje entreprenör för de valda baskontrakten intervjuats en 

gång var. Totalt har fem intervjuer genomförts vid fem olika tillfällen. Det har 

även genomförts två intervjuer med banarbetsplanerare på Trafikverket, en 

intervju med Planering Nord och en med Syd. I den här rapporten kommer alla 

intervjupersoner att vara anonyma. Detta för att garantera att 

intervjupersonerna ska kunna svara ärligt på de frågor som har ställts, men 

även för att syftet med rapporten inte är att kartlägga enskilda personers eller 

entreprenörers åsikter. Utan rapporten syftar till att få fram vilka anledningar 

som finns till att servicefönster nyttjas som de gör. Därför kommer det inte 

heller att presenteras vilken entreprenör som innehar vilket kontrakt.  

   

1.5.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Syftet med en kvalitativ intervju är försöka identifiera nya fenomen och 

företeelser. Den kännetecknas av att de olika intervjuerna är uppbyggda på 

liknande sätt, men det råder ingen strikt ordningsföljd mellan de olika 

intervjufrågorna, utan följdfrågor och sammanfattande frågor får gärna 

förekomma. De olika intervjuerna får dock inte vara för olikartade utan måste 

kunna gå att sammanställas och jämföras (Krag Jacobsen 1993). 

 

Syftet med denna rapport är att förklara och tolka olika typer av anledningar 

till att servicefönster nyttjas som de gör. Eftersom hur väl servicefönster 

fungerar kan bero på flera olika faktorer, och att förutsättningarna mellan de 

olika kontrakten skiljer sig åt, har den här intervjustudien valts att genomföras 

som en kvalitativ intervju. Detta för att lyfta och få fram flera olika tankar och 

åsikter hos intervjupersonerna.  

 

1.5.1.2 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna är standardiserade, se bilaga I och II, och framtagna för att i 

så stor utsträckning som möjligt ge svar på de frågeställningar som är ställda, 

se kapitel 1.4. Frågorna syftar i första hand till att få svar på varför 

servicefönster nyttjas som de gör. De syftar även till att få en bild av 

entreprenörernas åsikter och uppfattningar om servicefönster, bland annat hur 

de ser på servicefönster som idé men även vad de tycker om utformningen av 

aktuella servicefönster. Banarbetsplanerarna har intervjuats för att bekräfta det 

entreprenörerna har sagt.  

 

1.5.1.3 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna har intervjuats i egenskap av representanter för den 

entreprenör de arbetar för eller den region de arbetar för hos Trafikverket. De 

personer som har intervjuats i egenskap av entreprenörer har haft olika 

arbetsroller. Såväl platschefer som produktionsplanerare, arbetsledare och 
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entreprenadingenjörer har intervjuats. Personerna från Trafikverket har blivit 

intervjuade i egenskap av banarbetsplanerare och de har till uppgift att tilldela 

kapacitet för banarbeten.  

 

Platschefen har det yttersta ansvaret för produktionen. Platschefen har även 

det totala ansvaret för arbetsplatsen och sköter löpande planering, inköp och 

avrop samt organiserar arbetet med personal och underentreprenörer på plats.  

Arbetsledaren leder arbetet ute i spåret och är även den som planerar in vad 

som ska göras och när. Arbetsledaren lämnar över de planerade arbetstiderna 

till produktionsplaneraren som ansöker om tiderna i Trans, ett program som 

används externt av entreprenören för att ansöka om banarbetstider. 

Entreprenadingenjören har till uppgift att följa upp tilldelade uppdrag enligt 

företagets affärsprocess. Denne arbetar även med uppföljning av ekonomin 

och bevakar kontraktshandlingar, samt medverkar på olika mötet. 

 

1.5.2 Insamling av statistik 
För att verifiera det som entreprenörerna har påstått i sina intervjuer togs det 

fram statistik för varje valt baskontrakt. Statistik som visar var och hur länge 

entreprenörerna har arbetat ute i spåret. Insamlingen av statistik syftade främst 

till att få svar på frågan om hur mycket av servicefönstren som nyttjas i 

dagsläget. Därmed också får svar på hur mycket arbete som utförs innanför 

respektive utanför servicefönster. Statistiken användes också för att se om det 

finns en möjlighet för entreprenören att nyttja servicefönstren mer. 

 

I de fall där entreprenören i det operativa skedet inte har kommit ut i spåret, 

utan har ställt in det planerade arbetet, har anledningarna till detta 

dokumenterats. Detta dels för att få svar på varför servicefönster inte nyttjas, 

dels för att backa upp och verifiera de anledningar som entreprenörerna gett 

till att arbeten ställs in.  

 

1.5.2.1 Tillvägagångssätt  
För varje vald bana togs det fram hur mycket arbete entreprenören hade 

planerat att utföra mellan vecka 1 och vecka 17. Det planerade arbetet 

jämfördes sedan med det faktiska utfallet med hjälp av dagliga grafer och 

tågklarerarböcker (tkl-bok). Där en daglig graf är en grafisk tidtabell som visar 

all trafikverksamhet på en järnvägssträcka under en specifik dag, och tkl-bok 

används av tågklarerare för att bokföra de skydd och spärrfärder som används.  

Dessa användes för att kontrollera om och när entreprenören hade utfört de 

planerade arbetena och för att se hur mycket entreprenören har arbetat, samt 

för att se vilken typ av arbeten som ställts in.  
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Även uppgifter om när och var det fanns servicefönster togs fram för varje 

bana. Syftet med detta var att se hur många timmar i spår entreprenören är 

garanterad varje vecka, men även att kunna jämföra de framtagna 

servicefönster med statistiken för när entreprenören har varit ute i spår. På så 

sätt går det att se hur mycket entreprenörerna har arbetat inom servicefönster 

respektive utanför. Det går även att verifiera de anledningar som 

entreprenörerna gav i sina intervjuer till varför servicefönster inte nyttjas.  

 

1.5.2.2 Avgränsning i statistik 
Enbart planerade arbeten, det vill säga arbeten som funnits med i 

produktionsplanen dagen innan trafikeringsdag, har undersökts. Arbeten som 

har direktplanerats hos trafikledningen och som inte har någon koppling till de 

förplanerade arbetena har inte tagits med. Detta eftersom direktplanerade 

arbeten har bedömts varit en liten del av den totala arbetade tiden, då nya 

riktlinjer för direktplanering har införts, se kapitel 2.3.1. Undantaget är Norra 

stambanan, där dessa riktlinjer inte har införts. För att få en likvärdighet i 

statistiken har det inte gjorts någon uppföljning av direktplanerade arbeten på 

Norra stambanan. Direktplanerade arbeten har även valts bort för att få en 

hanterbar mängd data.  

 

Förutom direktplanerade arbeten har även arbeten som inte ligger under 

verksamhetsområdet underhåll och istället är kopplade till 

verksamhetsområdet investering tagits bort. Detta eftersom servicefönster 

främst är till för att utföra basunderhåll på järnvägen.  

 

Förutom det basunderhåll som underhållsentreprenören utför på sträckorna 

utförs även så kallat nationellt underhåll, det vill säga underhåll som ingår i de 

nationella kontrakten, se kapitel 2.4.2. Det nationella underhållet kan utföras 

inom servicefönster efter samråd med underhållsentreprenören, men utförs 

även utanför servicefönster. Vid Trafikverkets egen uppföljning av hur 

servicefönster nyttjas tas ingen hänsyn till vilka arbeten som räknas till 

basunderhållet och vad som hamnar utanför. I den statistik som presenteras i 

den här rapporten redovisas det nationella arbetet för sig och det ingår alltså 

inte i statistiken för det planerade och utförda arbetet. Detta för att få en 

inblick i hur mycket de nationella arbetena stjälper respektive förbättrar 

underhållsentreprenörens statistik i Trafikverkets egen uppföljning av 

servicefönster. 

 

För en del banor har det vissa dagar saknats tillgång till dagliga grafer eller 

tkl-böcker. Dessa dagar har räknats bort i den sammanställda statistiken. Har 

det legat servicefönster på dessa dagar har även den tiden räknats bort från den 

totala mängden timmar med servicefönster som presenteras i kapitel 3.1.  
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1.5.2.3 Sammanställning av resultat 
Information om hur mycket arbete som entreprenörerna har planerat in under 

den undersökta tiden har hämtats från TrainPlan, Trafikverkets program för att 

planera in banarbeten och för att skapa tidtabeller för tåg. Från TrainPlan har 

alla inplanerade arbeten och dess objektsnummer överförts till en arbetsbok i 

Microsoft Excel tillsammans med information om när och var arbetet har 

planerats. Även arbete på banan som räknas som nationellt underhåll har 

överförts till Excel. Detta arbete har dock hållits åtskilt från det 

underhållsarbete som entreprenören har planerat.  

 

Uppföljning av det planerade arbetet har gjorts med hjälp av dagliga grafer 

samt tkl-böcker och tiderna för det utförda arbetet har förts in i Excel bredvid 

tiderna för det planerade arbetet. Även planerade arbeten som inte har utförts 

har tagits med. Har det funnits en angiven anledning till varför entreprenören 

inte har utfört ett planerat arbete, har den anledningen antecknats i 

Exceldokumentet. I de fall där entreprenören har flera arbeten samma dag 

under samma objektsnummer, har start- och sluttid för varje ”underarbete” 

förts in i Exceldokumentet som underobjekt till den planerade tiden. 

Underobjekten har sedan slagits ihop till ett ”arbete” – ett huvudobjekt som 

fått underobjektens tidigaste starttid och senaste sluttid.  

 

Eftersom entreprenören får lov att arbeta med flera olika arbeten under varje 

servicefönstertid kan den totala mängden timmar entreprenören har arbetat 

under servicefönstertiden vara fler än själva längden på servicefönstret. 

Exempel: Servicefönstret är fem timmar långt. Entreprenören arbetar under de 

här fem timmarna med tre olika arbeten samtidigt, som alla tar fyra timmar 

var. Den totala arbetade tiden för entreprenören är 12 timmar medan 

servicefönster tiden ”bara” är fem timmar. Därför har arbeten som utförts 

under samma tid slagits ihop till ett arbete, om de har utförts inom samma 

servicefönster och har olika objektsnummer. Det ”nya” arbetet har fått den 

tidigaste starttiden och den senaste sluttiden. Exempel: Entreprenören arbetar 

med två arbeten med olika objektsnummer på samma servicefönstersträcka, 

det ena arbetet sträcker sig mellan klockan 00:12 och 02:45 och det andra 

sträcker sig från klockan 00:30 till 03:00. I den statistik som presenteras i den 

här rapporten har alltså de båda arbetena slagits ihop till ett enda arbete som 

sträcker sig från klockan 00:12 till 03:00. Samma villkor har gällt för arbete 

som entreprenören har utfört utanför servicefönster. Detta har gjorts eftersom 

syftet med statistiken är att visa hur mycket kapacitet i form av tid i spår som 

entreprenören har använt, både utanför och innanför servicefönster. Syftet är 

inte att ta reda på det totala antalet timmar som entreprenören har arbetat, 

därför kommer det inte heller att redovisas.  
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1.6 Avgränsningar 

Eftersom järnvägsnätet är stort och arbetssättet med servicefönster inte är 

implementerat överallt i nätet har en avgränsning av den geografiska 

spridningen samt dubbel- och enkelspår gjorts. Statistiken har samlats in under 

vecka 1–17 2017. Detta för att få en aktuell och hanterbar mängd data.  

 

1.7 Valda baskontrakt 

Totalt har fem stycken baskontrakt valts ut. Kontrakten kan sträcka sig över 

flera banor, det har dock gjorts en avgränsning för vilka banor som har valts. 

De valda kontrakten med tillhörande valda banor är: 

 

 Södra stambanan: Katrineholm–Nässjö 

 Västra stambanan: Gnesta–Hallsberg 

 Norra stambanan: Ånge–Storvik, Gävle 

 Blekinge kustbana och Kust till kustbanan  

o Kust till kust: Värnamo–Emmaboda–Kalmar, Karlskrona  

o Blekinge kustbana: Kristianstad–Karlskrona 

o Skånebanan: Hässleholm–Kristianstad  

 Malmö och Sydöstra Skåne 

o Trelleborgsbanan 

o Ystadbanan 
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2 Nulägesbeskrivning  

2.1 Beskrivning av de olika baskontrakten 

All underhållsverksamhet som ska ske på den svenska järnvägen upphandlas 

av Trafikverket. Upphandlingen av basunderhållet sker i baskontrakt (se 2.4.1) 

där en entreprenörer ansvarar för ett kontraktsområde. Kontraktsområdena kan 

vara olika stora och innefatta en eller flera banor.  

 

2.1.1 Södra och Västra stambanan 
Södra stambanan sträcker sig från Stockholm i norr till Malmö i söder 

(Trafikverket 2014b). Västra stambanan i sin tur sträcker sig mellan 

Stockholm i öst och Göteborg i väst, se figur 1 (Trafikverket 2015a). 
 

Båda stambanorna är mycket viktiga 

delar av de nationella person- och 

godsstråken och trafikeras av såväl 

snabbtåg och pendeltåg som godståg  

(Trafikverket 2017a). 

 

Både Södra och Västra stambanan är 

uppdelade på flera baskontrakt där 

vissa har servicefönster 

implementerat och vissa har det inte 

(se bilaga III). I denna rapport har 

endast ett av dessa kontrakt för varje 

stambana studerats. Det baskontrakt 

som har valts för Södra stambanan är 

det som sträcker sig mellan 

Katrineholm i norr till Nässjö i söder. 

Det valda baskontrakten på Västra 

stambanan sträcker sig från Gnesta i 

öst till Hallsberg i väst.  
Figur 1. Överblick över Södra och Västra 

stambanan (Wikipedia 2017). 
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2.1.2 Norra stambanan 
Norra stambanan sträcker sig från 

Ockelbo i söder till Bräcke i norr där den 

förgrenar sig och fortsätter vidare mot 

Gävle och Storvik, se figur 2 

(Trafikverket 2014c). Sträckan har 

partiellt dubbelspår och trafikeras i 

huvudsak av regional- och godståg. 

Godstrafiken är omfattande och på de 

flesta delsträckor går det fler godståg per 

dygn än persontåg (Trafikverket 2016a). 

Baskontraktet för Norra stambanan 

inkluderar inte sträckan Bräcke–Ånge, 

eftersom den sträckan omfattas av ett 

annat kontrakt.  

 

2.1.3 Blekinge kustbana och Kust till kustbanan  
Baskontraktet för Blekinge kustbana och Kust till kustbanan är geografiskt 

väldigt stort, se figur 3, och består av fyra enkelspårsbanor:  

 Blekinge kustbana 

 Kust till kustbanan: Värnamo–Emmaboda–Kalmar/Karlskrona  

 Skånebanan: Hässleholm–Kristianstad. 

 Åhusbanan  

De tre banorna Blekinge kustbana, 

Kust till kustbanan samt 

Skånebanan kommer att studeras i 

denna rapport. Åhusbanan har valts 

bort eftersom att den är 

lågtrafikerad och endast trafikeras 

av godståg.  

 

Kust till kustbanan binder ihop 

Västkusten med Östkusten. Den 

sträcker sig från Göteborg i väst 

genom Småland, delar sig i 

Emmaboda och slutar i Kalmar i 

öst och Karlskrona i söder 

(Trafikverket 2014d). Blekinge 

kustbana i sin tur sträcker sig från 

Kristianstad i Skåne genom 

Figur 3. Överblick över kontraktet Blekinge kustbana 

och Kust till kustbanan. 

Figur 2. Överblick över Norra stambanan. 
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Blekinge och slutar i Karlskrona i öst (Trafikverket 2014e). Skånebanan 

sträcker sig från Helsingborg i väst till Kristianstad i öst Trafikverket 2014f).  

 

2.1.4 Malmö och Sydöstra Skåne 
Baskontraktet för Malmö och Sydöstra Skåne är geografiskt inte lika stort som 

baskontrakten för Norra stambanan och Blekinge kustbana och Kust till 

kustbanan. Det sträcker sig från Lernacken i väst till Simrishamn i Öst och 

från Arlöv i norr till Trelleborg i söder, se figur 4. Kontraktet omfattas både av 

enkelspårsbanor och dubbelspårsbanor. Ystadbanan, Österlenbanan och 

Trelleborgsbanan är enkelspårsbanor medan Citytunneln och 

Kontinentalbanan är dubbelspårsbanor. I kontraktet ingår även Malmö 

godsbangård.  

 

För detta examensarbete har 

de två enkelspårsbanorna 

Trelleborgsbanan och 

Ystadbanan valts ut. 

Trelleborgsbanan är en 

enkelspårsbana som sträcker 

sig från Malmö/Lockarp i 

norr till Trelleborg i söder. 

Banan ingår i den sträcka 

som kallas ”Godsstråket 

genom Skåne”, och är en 

del av en rad viktiga banor 

för godstrafik i Skåne 

(Trafikverket 2016b).  

 

Ystadbanan är en enkelspårig järnväg som sträcker sig mellan Malmö/Lockarp 

i väst och Ystad i öst. Från Ystad fortsätter järnvägen österut mot Simrishamn 

under namnet Österlenbanan (Trafikverket 2013). Eftersom Österlenbanan 

inte är fjärrstyrd har det medfört att statistik för arbeten i spår har varit svårt 

att tillgå, vilket är anledningen till att banan har valts bort. Anledningen till att 

övriga delar av kontrakten har valts bort beror på svårigheten att jämföra med 

andra valda banor i övriga kontrakt. 

 

2.1.5 Servicefönster i valda baskontrakt 

2.1.5.1 Dubbelspår 
Varken Södra stambanan, Katrineholm–Nässjö eller Västra stambanan 

Gnesta–Hallsberg har servicefönster definierade i sina baskontrakt men 

entreprenörerna arbetar sedan tågplan 2015 enligt själva principen. 

Entreprenörerna på sträckorna behöver även rätta sig efter 

Figur 4. Överblick över kontraktet Malmö och Sydöstra 

Skåne. 
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kanalkörningsprincipen, vilket innebär att arbete på uppspår sker jämna 

veckor och arbete på nedspår sker ojämna veckor (Trafikverket 2016c).  

 

Västra stambana: Gnesta–Hallsberg 

Sträckan Gnesta–Hallsberg är uppdelad i två servicefönster: Gnesta–

Katrineholm, och Katrineholm–Hallsberg. Båda fönstren ligger ungefär 

samtidigt på vardagsnätter och är fem sammanhängande timmar från måndag 

till fredag – totalt 25 timmar varje vecka. Servicefönstren är lika utformade 

under hela året och det förekommer inga längre sammanhängde 

avstängningar, så kallade banarbetshelger eller banarbetsveckor (Trafikverket 

2016c).  

 

Södra stambanan: Katrineholm–Nässjö 

Södra stambanan har ett liknande upplägg som Västra stambanan, vad gäller 

antalet timmar och deras placering. Sträckan är uppdelad i tre fönster: 

 

 Katrineholm–Norrköping: 00:00–06:00 

 Norrköping–Mjölby: 01:00–05:00 

 Mjölby–Nässjö: 01:00–05:00 

 

Katrineholm–Norrköping är det enda fönster som består av sex 

sammanhängande timmar, resterande är fyra sammanhängande timmar. Precis 

som på Västra stambanan är servicefönstren samma under hela året och det 

förekommer inga banarbetshelger eller banarbetsveckor (Trafikverket 2016c). 

 

2.1.5.2 Enkelspår 
I baskontraktet Malmö och Sydöstra Skåne infördes servicefönster i tågplan 

2016, och detsamma gäller för Norra stambanan. I kontraktet Blekinge 

kustbana och Kust till kustbanan infördes servicefönster från och med tågplan 

2017, se bilaga III.  

 

Enkelspårsbanorna är oftast indelade i flera olika servicefönster, allt från två 

till uppemot tio stycken beroende på banans längd. Servicefönstren är inte 

heller lika enkelt uppbyggda som på dubbelspårsbanorna, utan de varierar i 

längd och placering beroende på vilken del av banan som avses och vilken 

veckodag det är. Oftast är placeringen nattetid eftersom tågtrafiken är mer 

sparsam, men det förekommer även servicefönster dagtid beroende på hur 

trafikeringen ser ut (Trafikverket 2016c). Färre tåg ger längre och fler 

sammanhängande servicefönster och vice versa. Eftersom det är enkelspår 

betyder det att det antingen utförs underhåll eller körs tågtrafik. 

 

Längden på servicefönstren varierar stort, från en halvtimme till uppemot sex-

sju timmar på vissa sträckor. Enkelspårsbanorna har även i regel en vecka 
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ungefär två gånger om året då vissa av sträckorna får fler och längre 

servicefönster så kallade banarbetshelger eller banarbetsveckor (Trafikverket 

2016c).  

 

2.2 Servicefönster 

Servicefönster är kortare eller längre regelbundet återkommande tider i spår, 

som är reserverade för basunderhåll. Det innebär att det under servicefönstret 

antingen är enkelspårsdrift eller totalavstängning, beroende på 

förutsättningarna för banan. Den entreprenör som ansvarar för det baskontrakt 

som servicefönstren ryms under har till uppgift att fylla luckan i tågplanen 

som servicefönstret utgör med åtgärder som behövs vidtas (Trafikverket 

2017b).  

 

En bana kan vara uppdelad i ett eller flera servicefönster där storleken på 

fönstren kan variera, se figur 5. Servicefönstren kan sträcka sig allt från några 

få mil mellan två driftplatser, till flera tiotals mil och täcka flera driftplatser.. 

Beroende på storleken kan det finnas restriktioner för hur entreprenören får 

nyttja servicefönstret. På dubbelspårsbanorna gäller att entreprenören får 

arbeta på max två driftsträckor per fönster, där sträckorna kan vara 

sammansatta eller åtskilda (Trafikverket 2016c). 

 

Tiderna för servicefönster reserveras långt i förväg i tågplanen. Redan vid 

upphandlingen av baskontrakten vet entreprenören ungefär hur mycket tid i 

spåret de kommer att garanteras. Detta eftersom servicefönstren finns med i 

det förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen av 

kontrakten. Samma servicefönster ska gälla under hela kontraktstiden, med 

reservation för små justeringar. Ett exempel på hur servicefönstren kan 

specificeras i förfrågningsunderlaget redovisas i figur 6. 

 

Bullerbyn

Servicefönster 1

00:30 - 05:30

Katthult

Servicefönster 2

00:00 - 05:00

Saltkråkan

Figur 5. Exempel på hur en bana kan vara uppdelad i servicefönster. 
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Figur 6. Exempel på hur servicefönster kan vara specificerat i förfrågningsunderlaget. 

 

Servicefönster har införts successivt i takt med att nya baskontrakt 

upphandlas. På vissa sträckor kommer de inte att införas förrän tidigast 

tågplan 2020 (Trafikverket 2017b). 

 

2.2.1 Mål med servicefönster 
Målet med servicefönster är enligt Trafikverket att tillgodose både behovet av 

att underhålla järnvägen och behovet av att köra tåg. Servicefönster ger även 

Trafikverket möjlighet att erbjuda entreprenörerna sammanhängande tider för 

arbete i spår. Något som förmodas ge entreprenörerna bättre möjligheter att 

effektivt tillgodose basunderhållet, något som i längden förväntas öka 

anläggningens robusthet. Med servicefönster hoppas Trafikverket på att 

minska antalet oplanerade trafikstörningar eftersom de icke-akuta åtgärder 

som behöver utföras i närtid kan planeras in inom servicefönster. Detta kan i 

sin tur bidra till effektivare underhåll med minskat behov av sent inplanerade 

arbeten, något som förväntas minska handläggningstiderna samt leda till färre 

förseningar1. 

 

Servicefönster är även en förutsättning för att ge järnvägsoperatörerna bättre 

framförhållning och tillgodose deras behov av att veta när de kan köra tåg1.  

 

2.2.2 Ansöka om att nyttja servicefönster 
Varje gång ett servicefönster ska nyttjas behöver entreprenören ansöka om att 

få nyttja det i Trans. Detta görs genom att entreprenören skapar underobjekt 

till varje servicefönster som ska nyttjas, där de informerar om vilka arbeten 

som ska utföras inom servicefönstret. Ansökan om underobjekt måste göras i 

Trans tidigast tolv veckor och senast fyra veckor innan planerad trafikstart av 

aktuellt servicefönster. Om ingen ansökan om underobjekt har inkommit 

plockas det aktuella fönstret bort. Undantag gäller för avvikelser eller 

anmärkningar efter säkerhetsbesiktning. I det fallet har entreprenören till och 

med tisdag klockan 15.00, veckan innan aktuellt servicefönster, på sig att 

ansöka om att nyttja det. Har inte entreprenören ansökt om tiden kan andra 

järnvägsföretag göra anspråk på den1. 

 

I första hand ska servicefönstren användas till basunderhåll, men kan efter 

samråd med underhållsentreprenören användas för andra projekt1. 

                                           
1 Lars Brunsson Nationell planeringssamordnare underhåll, samtal under januari – maj 2017. 
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2.2.3 Krav på nyttjande av servicefönster 
Trafikverkets ambition är att all underhållsverksamhet i första hand ska ske 

under de servicefönster som finns. Kapacitet utanför servicefönster ska 

därmed tilldelas entreprenören först, när i tid, närliggande servicefönster är 

fullt nyttjade. Detta för att underhållsarbeten utanför servicefönster ska hållas 

till ett minimum eftersom tider i spår är eftertraktade. Om entreprenören 

ansöker om extra tider i spår utanför servicefönster är Trafikverkets krav att 

ansökan ska vara väl motiverad1. 

 

2.2.4 Innan införandet av servicefönster 
Processen för ansökan om och tilldelning av tider i spår för underhållsarbete, 

är i princip likartad för de banor som har servicefönster jämfört med de banor 

som inte har det. Den största skillnaden är att på de sträckor utan 

servicefönster får entreprenörerna själva leta reda på tillgängliga tider i spår. 

Det finns alltså inga speciella tider som reserverats för entreprenörerna för att 

utföra underhåll, utan de är hänvisade till att arbeta på så kallade ”vita tider”, 

tider då det inte går tåg. Såvida de inte har ansökt om banarbetstider i den 

årliga banarbetsplanen (BAP), en förteckning över den järnvägskapacitet som 

Trafikverket reserverar för underhålls- och nybyggnadsåtgärder1.  

 

Ansökan om tider i spår görs minst fyra veckor i förväg, precis som 

servicefönster. Eftersom det inte finns någon tid som är reserverad för 

entreprenörerna, är de inte garanterade de tider de ansöker om för 

underhållsarbete. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in, 

oavsett om de gäller tågtrafik eller banarbete. Akuta fel och 

säkerhetsrelaterade åtgärder prioriteras alltid1.  

 

Vid arbeten som inte kan läggas på vita tider eller där den tågfria tiden inte 

räcker till behöver entreprenörerna ansöka om arbetet/tiderna i den årliga 

tågplaneprocessen, en kapacitetstilldelningsprocess som leder fram till en 

fastställd tågplan. Detta måste göras senast i februari, tio månader innan 

aktuell tågplan börjar gälla. Det gäller alltså för entreprenörerna att i god tid i 

förväg veta vilket behov som finns i anläggningen och vilka större 

trafikpåverkande insatser som måste göras1.  

 

2.2.5 Skapande av servicefönster 
Vid skapandet av servicefönster bestäms den geografiska och tidsmässiga 

utformningen samt servicefönstrens påverkan på tågplanekonstruktionen1.  

 

                                           
1 Lars Brunsson Nationell planeringssamordnare underhåll, samtal under januari – maj 2017. 
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2.2.5.1 Utvärdering och inventering av underhållsbehov 
Drygt två år innan ett nytt baskontrakt ska upphandlas påbörjar Trafikverket 

arbetet med att skapa servicefönster. En arbetsgrupp bildas och trafikplanerare 

och kapacitetsanalytiker gör en grundläggande utvärdering av hur den 

framtida kapacitetsbilden kommer att se ut för hela kontraktsperioden. Detta 

för att få en god överblick av det trafikala läget och på så sätt kunna utforma 

servicefönster på bästa sätt. Det som utreds och tas hänsyn till är bland annat: 

 

 Framtida stora investerings- eller reinvesteringsarbeten på berörda 

sträckor men även på eventuella omledningssträckor.  

 Hur trafikupplägg på sträckan kommer att se ut i framtiden. Kan till 

exempel påverkas av industrietableringar/avvecklingar och 

kollektivtrafiksatsningar. 

 Hur basunderhållet planeras i nuläget.  

 Hur servicefönster på andra ställen på järnvägsnätet inverkar. 

 

Det utförs även en detaljerad analys där underhållsbehovet inventeras för hela 

kontraktstiden. Inventeringen omfattar vilka åtgärder som kommer att behöva 

utföras inom kontraktsområdet, hur mycket tid varje åtgärd kommer att kräva 

samt hur långa arbetspass som krävs för varje åtgärd. Viktiga aspekter att ta i 

beaktande är bland annat huruvida underhållsbehovet kommer vara konstant 

under alla fem år eller om det kommer att öka/minska. Andra viktiga 

parametrar är ifall underhållsbehovet varierar över året och när underhållet 

kan utföras1.  
 

Som komplement till övrig inventering sammanställs alla direktplanerade 

arbeten som gjorts i området. Det görs med hjälp av stickprovskontroller av 

den nuvarande direktplaneringen. Detta för att få en uppfattning av antalet 

banarbeten som tillkommer i det operativa skedet. Tillsammans med mängden 

banarbete planerat i BAP och Banutnyttjandeplanen (BUP), plan för de 

kommande åtta veckorna som innehåller både de BAP-objekt och mindre 

arbeten, ger det då en bild av hur stort banarbetsbehov har varit1.  

 

2.2.5.2 Framtagning av nya servicefönster 
När inventeringen av underhållsbehov, kapacitetsbild och intressen i regionen 

har sammanställts börjar arbetet med att skapa de framtida servicefönstren. 

Några viktiga aspekter som tas i beaktande är bland annat 

dubbelspår/enkelspår, besiktningsintervall och flerspåriga driftplatser1. 

 

Framtagningen av de framtida servicefönstren pågår i cirka fyra månader, 

samtidigt med inventeringen av underhållsbehovet och övriga behov1. 

                                           
1 Lars Brunsson Nationell planeringssamordnare underhåll, samtal under januari – maj 2017. 
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När ett utkast till förslag har tagits fram bjuds berörda järnvägsföretag in för 

att diskutera förslaget och hur det kan förbättras. Därefter bjuds fler externa 

intressenter in, exempelvis kommuner, för att ta del av förslaget. Detta gör 

Trafikverket dels för att informera i god tid, dels för att ta hänsyn till 

ytterligare önskemål1. 

 

Den exakta placeringen av servicefönster, inom ramen för kontraktet, 

definieras inte förrän senare, i regel i samband med tågplaneprocessen som 

startar cirka 17 månader innan ny tågplan börjar gälla. Detta i samråd med 

järnvägsföretagen. Banarbetshelger och banarbetsveckor hanteras efter att 

tågplanen fastställts1.  

 

Efter framtagningen av servicefönster i samråd med berörda intressenter skrivs 

servicefönster in i förfrågningsunderlaget till upphandlingen av 

basunderhållsentreprenören, och blir därmed en förutsättning som denne ska 

förhålla sig till. Därefter hanteras servicefönster årligen i tågplanen1. 

 

2.2.6 Utvärdering av servicefönster  
Inför varje ny tågplan genomförs en utvärdering av de aktuella servicefönstren 

för att se över om det behövs eventuella korrigeringar i nästa års tågplan. Det 

som utvärderas är huruvida det finns nya behov av att köra tåg samt hur de 

tidigare servicefönstren har nyttjats. Om korrigeringar av servicefönstren är 

nödvändiga undersöks det om dessa är möjliga inom ramen för kontraktet. I 

undantagsfall kan det finnas behov av att omförhandla kontraktet för att få 

igenom de justeringar som behövs1. 

 

Resultatet av utvärderingen av servicefönster används sedan som underlag för 

ansökan om servicefönster för nästa tågplan. Tiderna ska motsvara de tider 

som står inskrivna i det aktuella baskontraktet och vara skrivna som ramtider 

och passlängd, exempelvis fem sammanhängande timmar varje natt måndag 

till fredag klockan 22.00–06.00. Servicefönstren publiceras sedan i 

samrådsutgåvan av järnvägsnätbeskrivningen (JNB) (Trafikverket 2017c). 

 

Ungefär 14 månader innan ny tågplan börjar gälla går samrådsutgåvan av JNB 

ut på remiss. Samtidigt bildar Trafikverket en samrådsgrupp tillsammans med 

järnvägsföretagen och interna och externa aktörer, för att diskutera nästa års 

servicefönster. Samtalen utgår från JNB-remissen samt resultatet av 

uppföljningen av tidigare års servicefönster. De är till för att avgöra om 

servicefönstren är kapacitetsmässigt rätt placerade samt om är de lagom stora. 

Efter samrådets slut ska Trafikverket och järnvägsföretagen vara eniga om 

start- och sluttider för varje servicefönster. Cirka åtta månader innan ny 

tågplan börjar gälla påbörjas arbetet med att bestämma vilka fönster som ska 
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anpassas innan tågplanen fastställs och vilka som ska anpassas efteråt. Även 

de fastställda servicefönstren kan dock, precis som andra banarbeten, revideras 

under året. Detta kan ske som en följd av att underhållsbehovet eller 

trafikbehovet har ändrats1.  

 

Uppföljning av hur servicefönster nyttjas görs kontinuerligt av Trafikverket 

under hela året. Detta för att skapa en bild av i vilken grad servicefönstren 

nyttjas. Men även för att dokumentera eventuella orsaker till varför arbeten 

har blivit försenade eller varför de har slutat tidigare än planerat. Det ger även 

en möjlighet att följa upp i vilken grad arbeten har direktplanerats, i eller 

utanför servicefönster. Alla arbeten noteras oavsett om de är utförda av 

basunderhållsentreprenören eller någon annan, exempelvis 

investeringsåtgärder eller åtgärder under nationella kontrakt1. 

 

2.3 Från ansökan av tid i spår till utfört arbete 

Entreprenörerna ska lämna in en ansökan i Trans för alla arbeten som de 

planerar att utföra oavsett om det är innanför eller utanför servicefönster. 

Ansökningarna måste bland annat innehålla information om 

begränsningspunkter, start- och sluttid samt vilken skyddsform entreprenören 

behöver för att utföra arbetet, exempelvis A-skydd. En skyddsform som ofta 

används vid arbete i spår och innebär det inte får gå tågfärder i det område 

som arbetet sker inom. Ansökningarna godkänns av banarbetsplanerare på 

Trafikverket och förs in i TrainPlan. I TrainPlan får varje inplanerat banarbete 

ett objektsnummer1. 

 

När arbete ska utföras i spår måste entreprenörerna, oavsett om arbetet är 

planerat eller inte, först få klartecken från en tågklarerare på trafikcentralen. 

Den person som övervakar och leder trafikverksamheterna på huvudspår och 

särskilt angivna sidospår. Vid klartecken noterar tågklareraren arbetets starttid 

på den dagliga grafen. Tågklareraren noterar även arbetets starttid i en tkl-bok, 

därefter får entreprenörerna gå ut i spår och arbeta. När entreprenörerna har 

avslutat allt arbete i spåret meddelar de tågklareraren på trafikcentralen att de 

är klara och denne noterar arbetets sluttid på den dagliga grafen och i tkl-

boken1.  

 

Ibland kan en entreprenör utföra samma arbete på flera spår, eller på olika 

ställen av driftsträckan samtidigt. Eller kan det behövas ta ut flera olika 

skyddsformer för arbetet. De olika skydden eller det delade arbetet blir då 

infört i den dagliga grafen och tkl-boken som separata arbeten med separat 

slut- och starttid. Eftersom arbetena hör samman har de i tkl-boken och den 

                                           
1 Lars Brunsson Nationell planeringssamordnare underhåll, samtal under januari – maj 2017. 
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dagliga grafen samma objektsnummer, det vill säga det objektsnummer som 

arbetet hade när det planerades i TrainPlan1.  

 

2.3.1 Direktplanerade arbeten 
Med direktplanerade arbeten menas arbeten som entreprenören inte har ansökt 

om i förväg i Trans, utan arbeten som planeras direkt hos trafikcentralen när 

entreprenören är på plats vid spåret. Sedan den 13 februari 2017 har det införts 

nya riktlinjer i stora delar av landet för hur arbete i spår får direktplaneras. Tar 

arbetet mindre än 15 minuter får det direktplaneras av trafikcentralen, vilket 

innebär att entreprenören kan komma ut i spår direkt, så länge det är tågfri tid. 

Är det arbete som tar längre tid än 15 minuter men inte stör planerad tågtrafik 

ska en ansökan lämna in minst fyra veckor i förväg. Är det arbete som 

kommer att påverka planerad tågtrafik ska det ansökas om i den årliga 

tågplaneprocessen, senast i februari, tio månader innan ny tågplan börjar gälla. 

15-minutersregeln har införts för att minska arbetsbelastningen hos 

trafikcentralen och de som planerar banarbeten, men den ger även 

trafikplaneraren mer tid att granska ansökningarna och lägga fokus på kvalitet 

och säkerhet. Tidigare har allt arbete oavsett längd kunnat direktplaneras så 

länge det inte stör planerad tågtrafik (Trafikverket 2017d).  

 

I dagsläget gäller 15-minutersregeln på alla valda banor förutom Norra 

stambanan.  

 

2.4 Kontraktsformer för underhåll 

Trafikverket ansvarar för allt basunderhåll på järnvägarna i Sverige med 

omkring 1 200 mil järnväg som årligen ska underhållas. För att sköta detta 

upphandlar Trafikverket vanligtvis en funktionsentreprenad, alternativt en 

utförandeentreprenad, där den vinnande entreprenören ansvarar för hela 

underhållet av ett visst geografiskt område (Trafikverket 2015b).  

 

Underhållet upphandlas inom tre huvudsakliga typer av kontrakt: baskontrakt, 

nationella kontrakt och kontrakt för “övrigt underhållsarbete”(Trafikverket 

2015b).  

 

2.4.1 Baskontrakt 
Det totala basunderhållet är i dag uppdelat på cirka 35 baskontrakt som täcker 

det grundläggande underhållet av järnvägsanläggningen för varsitt geografiskt 

område. Tjänster som brukar ingå i kontrakten är besiktningar, förebyggande- 

och avhjälpande underhåll, samt vintertjänster.  

 

Kontrakten upphandlas i dag på fem år med en option för Trafikverket att 
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förlänga kontraktstiden med ett plus ett år. Kontrakten varierar i storlek och 

omfattar 12–100 mil av järnväg. Kontrakten kan skilja sig åt eftersom olika 

upphandlingsformer förekommer och lärdomar successivt inarbetats 

(Trafikverket 2015b). 

 

2.4.1.1 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad innebär att entreprenören förbinder sig att bibehålla 

anläggningens befintliga funktion och status under kontraktstiden. I kontraktet 

specificeras anläggningens status baserat på antalet besktiningsanmärkningar 

och mätetal för ett antal så kallade kvalitetsmått. Värden och mätetal ska vara 

desamma vid kontraktets avslut som när det trädde i kraft (Hansson, Olander, 

Landin, Aulin & Persson 2015).  

 

2.4.1.2 Utförandeentreprenad  
Utförandeentreprenad innebär att entreprenören ansvarar för att utföra ett antal 

åtgärder som beställaren beskriver i kontraktet (Hansson et al. 2015).   

 

2.4.2 Nationella kontrakt 
I de nationella kontrakten upphandlas en tjänst utav en entreprenör som ska 

utföra en viss typ av underhåll på hela anläggningen, exempelvis rälsslipning 

(Trafikverket 2015b). 

 

2.4.3 Kontrakt för övrigt underhållsarbete 
Kontrakt för övrigt underhållsarbete omfattar allt annat som inte ingår i de 

tidigare nämnda kontrakten. Det kan röra sig om elförsörjningsanläggningar, 

trafikinfomationsutrustning, detektorer och extra vinterresurser (Trafikverket 

2015b). 

 

2.5 Upphandling 

Trafikverket är en statlig myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att 

upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens. En rad olika lagar 

och regler gäller på detta område, bland annat lagen om offentlig upphandling 

(LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LOF) (Trafikverket 2015c). 

 

2.5.1 Entreprenörer 
Konkurrensutsättningen av marknaden för basunderhåll introducerades 2002 

och har sedan dess successivt expanderat och domineras i dag av tre 

entreprenörer: Infranord, VR Track och Strukton. Tillsammans innehar de 

97 % av de upphandlade kontrakten (Trafikverket 2015b).  
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2.5.2 Upphandlingsprocessen 
Själva upphandlingsprocessen kan gå till på olika sätt, men det vanligast sättet 

är att upphandla basunderhåll enligt figur 7. Ett behov inom Trafikverket 

uppstår av en vara, tjänst eller entreprenad. Behovet definieras sedan i ett 

förfrågningsunderlag. I underlaget framgår även vilka krav som ställs på 

anbudsgivaren och föremålet för upphandlingen samt hur anbuden kommer att 

utvärderas. Förfrågningsunderlaget består av flera olika dokument, exempelvis 

tekniska kravspecifikationer, upphandlingsföreskrifter, administrativa 

föreskrifter, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt 

standardbestämmelser (Trafikverket 2015c). 

 

När framtagningen av förfrågningsunderlaget är klart ska upphandlingen 

utannonseras. Annonsering av upphandlingar sker i en allmän tillgänglig 

databas och på Trafikverkets webbplats. En upphandling med lågt värde, så 

kallad direktupphandling, behöver inte annonseras. Vid upphandling enligt 

LUF (järnvägsrelaterad verksamhet) som ligger över tröskelvärdena behövs 

inte upphandlingen annonseras. Detta eftersom Trafikverket istället använder 

ett prekvalificeringssystem (Trafikverket 2015c).  

 

Efter annonsering ska leverantörerna skicka in sina anbud på varan, tjänsten 

eller entreprenaden. Anbud som kommer in för sent godkänns inte. När 

anbudstiden är slut ska anbuden utvärderas. Hur detta går till definieras i 

förfrågningsunderlaget. När utvärderingen är klar skickas ett 

tilldelningsmeddelade ut till alla anbudsgivare där det framgår vilken eller 

vilka leverantörer som vunnit upphandlingen. Ett kontrakt med vinnande 

leverantör eller leverantörer kan tecknas tidigast tio dagar efter att 

tilldelningsmeddelandet skickats ut (Trafikverket 2015c).  

 

Uppföljning av kontraktet sker kontinuerlig under hela avtalsperioden  

 
Figur 7. Schematisk bild över hur en upphandling går till (Trafikverket 2015c). 
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2.6 Trafikverkets planering av underhåll 

Planering av åtgärder för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

sker i ett långsiktigt perspektiv enligt Nationell plan 2014-2025 och i ett 

kortare perspektiv inom ramen för Trafikverkets verksamhetsplanering 

(Trafikverket 2015d).  

 

Verksamhetsplanering mynnar ut i en underhållsplan för väg och järnväg som 

fastställs för tre år framåt, där den nuvarande gäller 2017–2020. 

Underhållsplanen omarbetas varje år utifrån de förändringar som har skett 

under det gångna året, i anläggningen men också i de pågående projekten och 

kontrakten. Underhållsplanen är en beskrivning av Trafikverkets 

planeringsprocess, av hur pengarna ska fördelas samt vilka åtgärder som har 

planerats. År 2017 ligger budgeten på 15 miljarder kronor per för underhåll av 

väg och järnväg, varav drygt sju miljarder tilldelas järnvägsunderhåll. Två 

tredjedelar av de sju miljarderna är reserverade för basunderhåll, där 

baskontrakten ingår. Resterande medel på drygt två miljarder är avsatta för 

reinvesteringar eller åtgärdande av eftersläpande underhåll (Trafikverket 

2017a).  
 

2.7 Underhållsåtgärder 

Utförande av underhållsåtgärder är en del av en längre process som 

Trafikverket bedriver för att säkerställa att underhållet blir så effektivt som 

möjligt. Utförandet av underhåll på järnvägen sköts av de entreprenörer som 

Trafikverket har kontrakt med efter upphandling. Underhållet ska ske under 

ordnade former och ha så lite påverkan på tågtrafiken som möjligt 

(Trafikverket 2015e).  

 

Underhållet kan vara antingen förebyggande eller avhjälpande, se bilaga IV, 

med besiktningar som en del av det förebyggande underhållet. Den viktigaste 

biten är det förebyggande underhållet, och är den övervägande typen av 

underhåll som utförs i järnvägsanläggningen. Detta eftersom det är det 

underhållet som genomförs för att förhindra att anläggningen får en nedsatt 

funktion (Trafikverket 2015f). Den största delen av den finansiering som är 

avsatt till underhåll går även till det förebyggande underhållet (Trafikverket 

2015b).  

 

2.7.1 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll är det underhåll som genomförs med bestämda 

intervall eller baserat på järnvägsanläggningens tillstånd, och det omfattar 

även reinvesteringar. Syftet med det förebyggande underhållet är att minska 
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risken för störningar som kan påverka punktligheten för järnvägstrafiken, men 

även att stärka systemets robusthet (Trafikverket 2015b).  

 

Exempel på förebyggande underhåll: 

 

 Mindre underhållsåtgärder: Exempelvis makadambyte eller byte av 

slitna komponenter. 

 Förstärkande åtgärder: Mindre, ej sammanhängande arbeten, så som 

åtgärdande av exempelvis besiktningsanmärkningar eller mindre 

slipersbyten. 

 Reinvesteringar: Större långsiktiga investeringar i anläggningen som 

oftast sträcker sig över flera år. Exempelvis större byten av 

kontaktledningar eller räls. 

 

Eftersom förebyggande underhåll inte beror på en avvikelse i anläggningens 

normalfunktion är det lättare att planerar in tidsmässigt jämfört med 

avhjälpande underhåll. De åtgärder som faller under reinvesteringar planeras 

in långsiktigt oftast flera år i förväg, och utförs på tidpunkter när den 

samhällsekonomiska kostnaden för eventuella störningar blir som lägst. Vad 

gäller det förebyggande underhållet som faller inom ramen för baskontrakten 

är framförhållningen betydligt kortare och underhållet utförs på tågfria tider, 

exempelvis servicefönster (Trafikverket 2015f). 

 

Servicefönster är framför allt till för förebyggande underhåll men en 

förhoppning från Trafikverkets sida är att servicefönster även ska användas för 

avhjälpande underhåll, vilket i sin tur väntas bidra till ökad produktivitet 

(Trafikverket 2015b). 

 

2.7.2 Avhjälpande underhåll 
Till skillnad från det förebyggande underhållet sker det avhjälpande 

underhållet på grund av att det har upptäckts fel eller brister i anläggningen. 

Dessa fel eller brister bidrar till en försämring av anläggningens funktion och 

kan i närtid kan leda till störningar för trafiken. Det avhjälpande underhållet 

består mestadels av reparationer eller byte av skadade eller utslitna 

komponenter. Behovet av det avhjälpandet underhållet är oftast störst under 

vinterhalvåret.  
 

Exempel på avhjälpande underhåll kan vara felavhjälpning och riktat 

underhåll på eftersatta sträckor. 

 

Det avhjälpande underhållet måste oftast ske med kort varsel och 

förutsättningarna för att kunna planera in det vid en optimal tidpunkt är 

därmed mycket begränsade. Därför är det viktigt att avhjälpningstiden blir så 
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kort som möjligt. Vid akuta trafiksäkerhetsfarliga fel stängs banan av direkt. 

Vid icke akuta fel försöker trafikcentralen och underhållsentreprenören 

tillsammans att hitta en lämplig tid när avhjälpning kan ske. Enklast är om 

avhjälpningen sker under vita tider, eller genom att samordning sker med 

redan inplanerade arbeten, detta för att störa trafiken så lite som möjligt 

(Trafikverket 2015b).  

 

2.7.3 Besiktningar 
En typ av underhållsåtgärd är besiktningar. Besiktningar utförs för att 

säkerställa att järnvägen upprätthåller den avsedda funktionen och för att 

identifiera eventuellt underhållsbehov. I baskontrakten ingår oftast 

säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning (Trafikverket 2015f).  
  

2.7.3.1 Säkerhetsbesiktning 
En säkerhetsbesiktning genomförs för att bevara järnvägsanläggningens 

säkerhetsnivå och har som uppgift att fungera som en kontrollfunktion för att 

förhindra att säkerheten på anläggningen försämras. Säkerhetsbesiktningen 

sker genom att en besiktningsman kontrollerar att det inte förekommer några 

brister eller avvikelser i anläggningen. Om anläggningsförsämringar 

uppmärksammas i tid kan åtgärder och insatser planeras och genomföras på ett 

kostnadseffektivt sätt (Trafikverket 2015g). 

 

Antalet säkerhetsbesiktningar som ska genomföras per år är direkt kopplat till 

anläggningens besiktningsklass. Ju högre besiktningsklass, desto fler 

säkerhetsbesiktningar. En anläggnings lägsta besiktningsklass bestäms till 

B1 

Trafik- 

belastning 

B3 

(Miljoner bruttoton/spår och år) 

B5 B4 

8 
Sth (km/h) för 

tågkategori A 

 
B4 B3 B2 

140 80 Hastighet 40 0 

 
Figur 8. Bild över trafikbelastning och hastighet i förhållande till besiktningsklasser 

(Trafikverket 2015g).  
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största del av trafikens hastighet och belastning, se figur 8 (Trafikverket 

2015g).  
 

2.7.3.2 Underhållsbesiktning 
Syftet med en underhållsbesiktning är att den ska utgöra ett underlag för 

planering av åtgärder på längre sikt. Detta gör att avvikelser kan förebyggas i 

ett tidigt skede. Allt för att uppnå kraven på funktion, optimal teknisk och 

ekonomisk livslängd (Trafikverket 2015h).  

 

Hur ofta en underhållsbesiktning genomförs anpassas efter 

anläggningarna/anläggningsdelarnas behov. Några faktorer som påverkar 

behovet är exempelvis tåghastighet, trafikbelastning, geotekniska 

förutsättningar, ålder och kvalitet samt anmärkningar från 

säkerhetsbesiktningar (Trafikverket 2015h). 

 

2.7.3.3 Övriga besiktningar 
Utöver säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning finns en rad andra 

besiktningar som utförs av entreprenörerna, exempelvis 

ibruktagandebesiktning och kontrollbesiktning. Dessa görs efter att ett arbete 

utförts på anläggningen för att säkerställa säkerheten. När det är dags för ny 

upphandling görs en övertagandebesiktning för att beskriva den funktion och 

status som ska upprätthållas under kommande kontraktstid (Trafikverket 

2015b). 

 

Det finns även besiktningar som upphandlas på nationella kontrakt. En typ av 

besiktning som upphandlas på detta sätt är ultraljudskontroll för identifiering 

av sprickor i rälen (Trafikverket 2015b).  
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3 Resultat 

I kapitel 3.1 presenteras den statistik som har tagits fram för varje baskontrakt.  

Det kommer att redovisas hur mycket total tid inom servicefönster 

entreprenörerna för varje kontrakt har tilldelats. Det kommer även redovisas 

hur mycket entreprenörerna har planerat att arbeta jämfört med hur mycket de 

faktiskt har arbetat. Hur mycket av det planerade respektive utförda arbetet 

som har varit innanför respektive utanför servicefönster. Även andelen 

nationellt arbete presenteras, samt hur mycket av det som ligger innanför 

respektive utanför servicefönster. 

 

Intervjuerna har sammanställts och presenteras i kapitel 3.2. Eftersom samma 

intervjufrågor har använts för alla entreprenörer har de olika entreprenörernas 

svar för varje fråga sammanställts till ett svar. Eftersom frågorna är likartade 

presenteras de under fyra sammanfattande rubriker.  

 

Resultatet från intervjustudien och undersökningen av arbete i spår kommer 

att slås samman och analyseras vidare i kapitel 4. 

 

3.1 Sammanställning av statistik 

3.1.1 Södra stambanan 

 
Figur 9. Resultatet utav utfört arbete i spår över Södra stambanan. 

 

I figur 9 presenteras resultatet av den statistik som tagits fram för hur väl 

entreprenören på Södra stambanan har nyttjat servicefönster under den valda 

tidsperioden på 17 veckor. Totalt har det funnits cirka 1200 timmar med 

servicefönster på hela sträckan Katrineholm–Nässjö, se Total SF i figur 9. I 

stapeln ”Planerat” går det att utläsa att entreprenören på sträckan har ansökt 

om att nyttja drygt 730 timmar av dessa. Utöver de 730 timmarna har 
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entreprenören även ansökt om att få arbeta 360 timmar utanför 

servicefönstren. Stapeln ”Utfall” visar utfallet av det planerade underhållet. 

Av de drygt 730 timmar som har planerats innanför servicefönster har endast 

370 timmar nyttjats. Av de 360 timmar som varit planerat utanför 

servicefönster har enbart 180 timmar nyttjats.  

 

Utöver det basunderhåll som entreprenörerna har utfört har det även utförts 

underhåll på sträckan som omfattas av de nationella kontrakten. Totalt har det 

nationella arbetet uppgått till ungefär 100 timmar, 50 % utanför servicefönster, 

50 % innanför.  

 

3.1.2 Västra stambanan 

 
Figur 10. Resultatet utav utfört arbete i spår över Västra stambanan. 

 

I figur 10 presenteras resultatet av den statistik som tagits fram för hur väl 

entreprenören på Västra stambanan har nyttjat servicefönster under den valda 

tidsperioden. Totalt har det funnits cirka 800 timmar med servicefönster på 

hela sträckan Gnesta–Hallsberg. Entreprenören på sträckan har ansökt om att 

nyttja drygt 400 timmar av dessa. Utöver de 400 timmarna har entreprenören 

även ansökt om att få arbeta 20 timmar utanför servicefönster, 

 

Utfallet av det planerade underhållet visar att av de drygt 400 timmarna som 

har planerats innanför servicefönster har endast 300 timmar nyttjas. Av de 20 

timmar som varit planerat utanför servicefönster har enbart hälften nyttjas.  

 

Utöver det basunderhåll som entreprenörerna har utfört har det även utförts 

underhåll på sträckan som omfattas av de nationella kontrakten. Totalt har det 

nationella arbetet uppgått till ungefär 200 timmar, 25 % utanför servicefönster, 

75 % innanför.  
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3.1.3 Norra stambanan 

 
Figur 11. Resultatet utav utfört arbete i spår över Norra stambanan. 

 

I figur 11 presenteras resultatet av den statistik som tagits fram för hur väl 

entreprenören på Norra stambanan har nyttjat servicefönster under den 

studerade tidsperioden på 17 veckor. Totalt har det funnits cirka 1200 timmar 

med servicefönster på hela sträckan. Entreprenören har ansökt om att nyttja 

drygt 150 timmar av dessa. Utöver de 150 timmarna har entreprenören även 

ansökt om att få arbeta 250 timmar utanför servicefönster Utfallet av det 

planerade underhållet visar att av de drygt 150 timmarna som har planerats 

innanför servicefönster har endast 60 timmar nyttjas. Av de 250 timmar som 

varit planerat utanför servicefönster har enbart 100 timmar nyttjas.  

 

Utöver det basunderhåll som entreprenörerna har utfört har det även utförts 

underhåll på sträckan som omfattas av de nationella kontrakten. Totalt har det 

nationella arbetet uppgått till ungefär 30 timmar, det mesta innanför 

servicefönster. 
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3.1.4 Blekinge kustbana och Kust till kustbanan 

 
Figur 12. Resultatet utav utfört arbete i spår över Blekinge kustbana och Kust till kustbanan. 

 

I figur 12 presenteras resultatet av den statistik som tagits fram för hur väl 

entreprenören Blekinge kustbana och Kust till kustbanan har nyttjat 

servicefönster under den valda tidsperioden på 17 veckor. Totalt har det 

funnits cirka 1870 timmar med servicefönster på sträckorna. Entreprenören 

har ansökt om att nyttja 800 timmar av dessa. Utöver de 800 timmarna har 

entreprenören även ansökt om att få arbeta 605 timmar utanför 

servicefönstertid. Utfallet av det planerade underhållet visar att av de 800 

timmarna som har planerats innanför servicefönster har endast 540 timmar 

nyttjas. Av de 605 timmar som varit planerat utanför servicefönster har enbart 

310 timmar nyttjas.  

 

Utöver det basunderhåll som entreprenörerna har utfört har det även utförts 

underhåll på sträckan som omfattas de nationella kontrakten. Totalt har det 

nationella arbetet uppgått till ungefär 40 timmar, där en fjärdedel har varit 

inom servicefönster och resterande utanför 
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3.1.5 Malmö och Sydöstra Skåne 

 
Figur 13. Resultatet utav utfört arbete i spår över Malmö och Sydöstra Skåne. 

 

I figur 13 presenteras resultatet av den statistik som tagits fram för hur väl 

entreprenören på sträckan Lockarp–Ystad, Lockarp–Trelleborg har nyttjat 

servicefönster under den valda tidsperioden på 17 veckor. Totalt har det 

funnits cirka 400 timmar med servicefönster på sträckorna. Entreprenören har 

ansökt om att nyttja 265 timmar av dessa. Utöver de 265 timmarna har 

entreprenören även ansökt om att få arbeta 60 timmar utanför 

servicefönstertid. Utfallet av det planerade underhållet visar att av de drygt 

265 timmarna som har planerats innanför servicefönster har endast 180 

timmar nyttjas. Av de 60 timmar som varit planerat utanför servicefönster har 

enbart 40 timmar nyttjas.  

 
Utöver det basunderhåll som entreprenörerna har utfört har det även utförts 

underhåll på sträckan som omfattas av de nationella kontrakten. Totalt har det 

nationella arbetet uppgått till ungefär tio timmar, där två timmar varit innanför 

servicefönster och tre timmar utanför.  
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3.2 Intervjustudie 

3.2.1 Allmän inställning till servicefönster 
Resultatet av intervjustudien visar att alla intervjupersoner är överens om vad 

ett servicefönster är. Tillgängliga tider i spår, där det inte går tågtrafik, som 

kontraktsinnehavaren har till sitt förfogande att utföra underhållsarbete.  

 

Intervjustudien med entreprenörerna visar att de överlag är positivt inställda 

till servicefönster och hur det är tänkt att de ska fungera. De anser att det är 

bra att Trafikverket börjar förstå att det krävs tid i spår för att utföra underhåll. 

Entreprenörerna upplever även att servicefönster innebär en enkelhet när det 

kommer till planering av tider i spår, det finns reserverad tid att utföra arbeten 

där det inte förekommer tågtrafik. De slipper leta ”vita tider” om de arbetar 

innanför servicefönstren.  

 

Det som entreprenörerna upplever som mindre bra med servicefönster är hur 

de är utformade och hur tiden är disponerad. Bland annat är den allmänna 

uppfattningen att servicefönstren inte alltid är utformade med hänsyn till 

gällande arbetstidslag, vilket gör att entreprenören inte kan arbeta på alla 

fönster alla dagar. En anledning som de ger till att nyttjandegraden delvis är 

låg. Entreprenörerna har kontinuerlig kontakt med Trafikverket och har ibland 

kommit med synpunkter om servicefönstrens utformning. De upplever att 

Trafikverket tar till sig synpunkterna men att det oftast inte händer mycket 

mer än så. Dessutom upplever vissa entreprenörerna det som begränsande att 

de inte får arbeta inom hela servicefönstret samtidigt, utan är begränsade till 

två driftsträckor per servicefönster. Däremot är den totala mängden timmar 

med servicefönster inte ett problem. 

 

Det som entreprenörerna och banarbetsplanerarna lyfter fram som ett mindre 

problem är att informationen om själva arbetssättet med servicefönster hade 

kunnat vara tydligare. Informationen de sitter på har de själva tagit reda på. En 

kort muntlig eller skriftlig presentation om hur arbetssättet fungerar hade räckt 

för att öka kommunikationen och göra tillvägagångsättet tydligare. 

Banarbetsplanerarna anser även att det hade varit fördelaktigt att ha någon 

slags rutin för hur arbeten i och utanför servicefönster ska godkännas och 

hanteras. 

 

3.2.2 Nyttjandet av tider i spår 
Frågan om hur mycket arbete entreprenören utför innanför servicefönster 

besvaras på lite olika sätt. De entreprenörer vars kontrakt omfattar dubbelspår 

svarar att av allt det arbete de utför ligger runt 70-90 % inom 

servicefönstertider. När de arbetar utanför servicefönstertiderna beror det 

oftast på att de behöver utföra arbeten av större omfattning och att de därför 
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behöver längre tid till sitt förfogande. Servicefönstren ligger på återkommande 

tider, på samma dagar och entreprenörerna anser sig själva inte ha några 

problem att bemanna dem.  

 

De entreprenörer som har enkelspårsbanor i sitt kontrakt säger själva att 

väldigt lite av det arbete de utför ligger inom servicefönstertider, cirka 10-

20 %. Detta beror bland annat på att de har korta servicefönstertider och de 

kan därför inte utföra allt som behövs göras under dessa tider, utan väljer 

istället att hitta egna ”bättre” tider att arbeta på. Ett annat problem är att 

kontrakten sträcker sig över geografiskt stora områden och att det är svårt att 

bemanna alla fönster samtidigt eftersom de ofta ligger på flera olika ställen 

under samma tidpunkt. Dag- och nattetider förekommer även blandat, vilket 

leder till bemanningsproblem. På sträckor med enkelspår finns även 

banarbetshelger och banarbetsveckor något som entreprenörerna lyfter fram 

som viktigt och dessa tider nyttjas i större utsträckning.  

 

Andra anledningar till varför entreprenörerna arbetar innanför eller utanför 

servicefönster styrs av den ekonomiska aspekten. Det finns arbetstidslagar 

som styr hur mycket och när: dag, natt, helger, som varje anställd får arbeta, 

vilket i sin tur styr resurshanteringen och tider i spår. Något som gör att 

entreprenören inte kan arbeta på alla fönster alla dagar. Även väder och 

avstängningsmöjligheter styr hur entreprenören planerar att arbeta.  

 

Entreprenörerna är eniga om vilka typer av arbeten som utförs innanför 

respektive utanför servicefönster. De arbeten som utförs innanför är arbeten av 

lättare grad, oftast regelbundet underhåll. Exempel på arbeten som sker 

utanför servicefönster är arbeten som kräver längre avstängningar, exempelvis 

större arbeten med växlar. Det kan även vara arbete som av princip utförs på 

dagtid, även om det hade kunnat utföras inom de servicefönster som finns, 

som oftast ligger nattetid. Även korta åtgärder som inte kräver mer än tio 

minuter och akuta åtgärder utförs ofta utanför servicefönster. 

 

3.2.3 Planering efter servicefönster 
I allmänhet tycker entreprenörerna att det fungerar bra att planera efter 

servicefönster. De flesta entreprenörer är överens om att det inte är några 

problem att servicefönstret tas bort om de inte har ansökt om tider i spår. De 

anser själva att de bör veta om de har behov av att använda tiderna eller inte. 

Dock utrycker vissa entreprenörer att det finns svårigheter att planera så lång 

tid som fyra till tolv veckor i förväg. Vädret, då oftast snö, och den 

geografiska spridningen kan styra planeringens utfall under vissa perioder. 

 

Entreprenörernas åsikter går isär när det gäller frågan om hur enkelt det är att 
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ansöka om tider i Trans. Alla är dock överens om att det hade varit enklare om 

de hade fått mer information om hur planeringen/ansökningen ska gå till.  

 

Vid ansökan om tider i spår här även vissa entreprenörer sagt att de ansöker 

om mer tid än vad de egentligen behöver för att ha marginal och vara säkra på 

att hinna.  

 

3.2.4 Anledningar till inställt arbete 
Entreprenörerna är eniga om att det inte är något stor återkommande problem 

att komma fram till tågklarerare på trafikcentralen vid arbete i spåret. Det 

händer ibland, men oftast har det hänt något annat samtidigt som tar upp 

tågklareraren/trafikcentralens tid, exempelvis ett signalfel. Andra anledningar 

som kan hindra entreprenörer från att komma ut på arbeten kan exempelvis 

vara att en maskin går sönder, att personal blir sjuk eller inte finns tillgänglig, 

omprioriteringar samt väderförhållanden. 

 

I början av året har en ny regel för direktplanerade arbeten införts på många 

ställen i Sverige. Regeln innebär att entreprenören endast får direktplanera 

arbeten som maximalt tar 15 minuter. Intervjuerna visar att entreprenörerna 

har svårt att förstå varför denna regel har införts och den generella åsikten är 

att det försvårar arbetet för dem. Detta leder i sin tur till att de får mindre 

arbete gjort i spåren. Det har exempelvis förekommit fall där förutsättningarna 

för det planerade arbetet har förändrats, vilket gjort att arbeten har behövts 

ställas in. Exempelvis så kan arbetet ha haft fel begränsningspunkter eller så 

har skydd behövts planeras om. Det kan innebära att arbete som har planerats 

inom servicefönster har behövts ställas in, och servicefönstret har inte nyttjats. 

Före införandet av 15 minutersregeln kunde arbeten istället planeras om 

genom direktplanering hos trafikcentralen. Så är inte fallet längre utan arbetet 

blir istället inställt och tiden entreprenören hade blir outnyttjad.  
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4 Analys  

I analysen kommer den statistik som presenterats i kapitel 3.1 att analyseras 

utifrån de svar som entreprenörerna gett under sina intervjuer i kapitel 3.2. 

4.1 Södra och Västra stambanan 

Servicefönstren på Södra stambanan kan antas vara rätt utformade eftersom att 

den totala mängden planerad tid nästan är lika mycket som den totala 

mängden timmar med servicefönster. Vad gäller utfallet är det sämre och 

ungefär hälften av den planerade tiden har inte nyttjats. En anledning till att 

den planerade tiden inte har nyttjats beror på att arbeten har blivit inställda på 

grund av personalbrist, maskiner som har gått sönder, att det har börjat snöa 

eller varit för kallt för att exempelvis kunna svetsa. Förutom att arbeten har 

blivit inställda på grund av ovan nämnda anledningar, kan en anledning till att 

utfallet ser ut som det gör vara att tiden entreprenören ansöker om är mer än 

vad denne behöver. Detta för att vara säker på att hinna och för att ha 

marginal. Något som entreprenörerna också har nämnt i intervjuer att det gör, 

är att de ofta tar i när de ansöker om tider för att ha marginal.  

 

Vad gäller Västra stambanan är antalet timmar med servicefönster nästan 

dubbelt så många som det planerat arbetet. Detta beror troligtvis på att det 

servicefönster som ligger på måndagar inte nyttjats. Enligt entreprenören är 

anledningen till detta gällande arbetstidslag som reglerar hur många nätter i 

rad de anställda får arbeta. Entreprenören för Västra stambanan har även 

uttryckt att de inte behöver ha ett servicefönster på måndagar eftersom det 

ändå inte kan nyttjas och att de heller inte är i behov av tiden eftersom de får 

gjort det de behöver på övriga fönster.  

 

Vid jämförelse mellan Västra och Södra stambanan så har Södra stambanan 

mycket mer tid utanför servicefönster än vad Västra stambanan har. Detta kan 

bero på att Södra stambanan har kortare servicefönster. Entreprenören för 

Södra stambanan har också uttryckt i sin intervju att servicefönstren borde 

vara längre eftersom fyra timmar inte räcker till, speciellt när större arbeten 

behöver utföras. Det som stärker denna teori är att de gånger som 

entreprenören har arbetat utanför servicefönster så har det varit arbeten som 

varit längre än fyra timmar.  

 

4.2 Norra stambanan 

Som kan utläsas av figur 11, i kapitel 3.1.3 är den totala planerade tiden på 

Norra stambanan väldigt liten och utfallet ungefär hälften av den planerade 

tiden. Detta kan indikera på att det totala antalet timmar med servicefönster är 

överdimensionerat. Detta beror delvis på att servicefönstren på Norra 
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stambanan är ojämnt dimensionerade. Som exempel kan nämnas en sträcka på 

knappt två mil där det på 17 veckor totalt har funnits över 250 timmar med 

servicefönster. Medan det på en annan mycket längre sträcka fanns drygt 60 

timmar. Av de här 250 timmarna hade entreprenören ansökt om att nyttja tre.  

 

Anledningen till att mycket av det ansökta och utförda arbetet ligger utanför 

servicefönster är för att servicefönstren på Norra stambanan är korta, två-tre 

timmar i regel. Det gör att tiden inte räcker till när större arbeten behöver 

utföras, exempelvis slipersbyte. En annan anledning är vissa servicefönster 

ligger bara en gång i veckan. Samtidigt som entreprenören vill göra 

exempelvis kontakledningsrevision eller maskinell vegetationsröjning under 

en eller flera veckor. De vill inte behöva dela upp och göra arbetet en dag i 

veckan under flertalet veckor. Vad gäller mindre arbeten som utförs på en-två 

dagar har servicefönstren använts.  

 

En anledning till att mindre än hälften av den planerade tiden har använts är 

för att arbeten har behövt ställas in på grund av ändrade förhållanden. Enligt 

entreprenören på Norra stambanan styrs deras arbete ofta av väder, speciellt 

vintertid. Därför menar de på att det är svårt att veta mer än fyra veckor i 

förväg hur vädret kommer att vara, och om de därmed har möjlighet att utföra 

planerade åtgärder.  

 

Entreprenörerna på Norra stambanan får direktplanera längre arbeten eftersom 

att 15-minutersregeln inte har implementerats. Det gör att statistiken i kapitel 

3.1.3 för hur mycket de faktiskt har varit ute och arbetat i spår delvis är 

missvisande. Har entreprenören varit ute och arbetat under servicefönster men 

arbetet har varit direktplanerat så har det inte kommit med i statistiken och 

vice versa. Det gör att utfallet kan vara högre än vad figur 11 visar. Bland 

annat har entreprenören varit färdig med maskinell buskröjning för en sträcka 

tidigare än vad de har planerat. Istället för att ställa in arbetet så har 

entreprenören direktplanerat det för nästa sträcka istället och på så sätt 

fortfarande nyttjat servicefönstret. I den statistik som har presenterats har det 

räknats som om att de inte har nyttjat servicefönstret eftersom direktplanerade 

arbeten inte förts in i statistiken.  

 

4.3 Blekinge kustbana och Kust till kustbanan 

Den totala mängden timmar med servicefönster i kontraktet Blekinge kustbana 

och Kust till kustbanan kan anses vara rimligt i förhållande till antalet timmar 

entreprenören har ansökt om att få arbeta. Det finns drygt 400 fler timmar i 

servicefönster än entreprenörens totalt planerade tid, se figur 12.  
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I intervjun har entreprenören uppskattat att runt 10-20 % av det arbete de utför 

ligger inom servicefönster. Figur 12 visar att över 50 % av den planerade tiden 

ligger inom servicefönster. Att drygt 40 % av den arbetade tiden ligger utanför 

servicefönster beror enligt entreprenören på att servicefönstren oftast ligger på 

flera ställen samtidigt och oftast i halvveckorsperioder. Ungefär hälften av 

fönstren ligger måndag till onsdag och hälften onsdag till fredag, vilket även 

framgår utav statistiken som tagits fram. Detta innebär att i de fall där 

entreprenören har behövt göra större insatser exempelvis slipersbyte ansöker 

de om tider utanför servicefönster. Detta för att kunna arbeta hela veckan utan 

att behöva avbryta för att fortsätta nästkommande vecka.  

 

Entreprenören anser att servicefönster på vissa sträckor är för korta, vilket 

innebär att de inte alltid hinner åtgärda det som behövs under den reserverade 

tiden. Det resulterar i att om det finns möjlighet förlänger entreprenören tiden 

och arbetar därmed utanför fönstret. 

 

4.4 Malmö och Sydöstra Skåne 

Mängden tid inom servicefönstren som finns i kontraktet kan anses vara 

rimlig. Mycket av den ansökta, planerade tiden, ligger inom servicefönster, se 

figur 13. I intervjun har det även framkommit att entreprenören har som mål 

att servicefönstren ska användas.  

 

En anledning till att väldigt lite arbete är utanför servicefönster, kan vara att 

det under den undersökta perioden har förekommit längre avstängningar på de 

båda banorna. Avstängningar som har varit mellan ett till två dygn 

sammanhängd tid.  
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5 Diskussion och slutsats  

En av skillnaderna mellan dubbel- och enkelspårsbanor är att på 

dubbelspårsbanor kan ena spåret stängas av och det andra spåret kan oftast 

trafikeras. Det går inte med enkelspårsbanor, utan antingen utförs det 

underhållsarbete eller så trafikeras spåret.  

 

Utan servicefönster hade entreprenörerna på dubbelspårsbanorna inte kunnat 

få så långa avstängningar på vardagsnätter utan de hade varit hänvisade till att 

arbeta helger. Detta har även framgått under intervjuerna, där entreprenörerna 

har sagt att servicefönster innebär en enkelhet när det kommer till planering av 

tider i spår. Servicefönster på dubbelspår nyttjas överlag bra och vi har svårt 

att i dagsläget se att det går att få upp nyttjandegraden mycket mer. Detta 

eftersom de arbeten som ligger utanför servicefönstren är längre arbeten som 

inte är återkommande och ligger på helger. Det skulle bli svårt att få till en bra 

periodicitet på sådana fönster. Ett alternativ skulle vara att förlänga 

servicefönstren för att entreprenörerna ska slippa ansöka om tider på helger. 

Dock är det svårt att se om detta skulle få upp nyttjandegraden eftersom vissa 

arbeten kräver längre tider som är omöjliga att få på vardagsnätter.  

 

Enkelheten som entreprenörerna på Södra och Västra stambanan upplever vid 

planering av arbete i spår delas inte med alla entreprenörer på 

enkelspårsbanorna. De har upplevt att servicefönstren ligger där det finns vita 

tider. Det har alltså inte gjorts någon kompromiss mellan tågtrafik och 

servicefönster utan fönstren har lagts där de inte är trafikpåverkande och oftast 

lagts på flera sträckor samtidigt. Varför ska entreprenörerna använda 

servicefönster när de själva kan hitta egna tider som passar bättre?  

 

Nyttjandegraden på enkelspårbanorna är relativt låg och fönstren kan 

teoretiskt sett nyttjas mer än i vad de görs i dagsläget. Men fungerar det i 

praktiken? Under arbetets gång har de svar som framkommit under 

intervjustudien diskuterats med sakkunniga inom servicefönster. Där har det 

framkommit att i många kontrakt som upphandlades när servicefönster var 

relativt nytt har servicefönster kanske inte alltid varit utformade på ett bra sätt. 

Detta eftersom det kanske inte tänktes igenom var och när tiderna lades. Det 

kan vara en anledning till att entreprenörerna upplever att servicefönster är 

lagda på vita tider och inte är anpassade till gällande arbetstidslagar. Den 

bristande anpassningen kan i sin tur vara en anledning till att nyttjandegraden 

är låg. 

 

Malmö är det enda kontraktet som har haft banarbetshelger under den 

studerade perioden. Detta skulle kunna vara en anledning till att Malmö har 

bättre nyttjande av servicefönster än de andra enkelspårskontrakten. De andra 
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enkelspårskontrakten har banarbetshelger och banarbetsveckor senare under 

året.  

 

För att få en ökad nyttjandegrad både på enkel- och dubbelspår så bör även 

hänsyn tas till gällande arbetstidslagstiftning vid utformning av servicefönster 

i framtiden. Entreprenörerna har uttryckt att de inte kan använda all den tid 

som finns tillgänglig inom servicefönster som det är idag på grund av den 

lagstiftning som finns. Detta gör att de ibland är tvingade till att ansöka om 

andra tider utanför servicefönster, eftersom de kvarvarande tiderna inte räcker 

till.  

 

Den målsättning som Trafikverket har med servicefönster framgår relativt 

tydligt i förfrågningsunderlaget, men det är en bild som inte alltid är förankrad 

varken internt inom Trafikverket eller externt hos järnvägsföretagen. Detta är 

även något som framkommit i intervjustudien. Intervjupersonerna har ibland 

uppfattat det som att det finns otydliga riktlinjer och mål för hur servicefönster 

ska användas. Bland annat har det framkommit att entreprenörerna upplever 

att servicefönster är en förmån som finns att tillgå om de vill, snarare än något 

som de ska nyttja. En inställning som är tvärtemot den ambition som 

Trafikverket har om att allt förebyggande järnvägsunderhåll ska ske inom 

fönstren. Är ambitionen rimlig, ska entreprenörerna bara få utföra underhåll 

innanför servicefönstren? Eller är det för höga krav att ställa? Ger dessa 

”krav” ett effektivare och möjligtvis bättre underhåll? 

 

Det är viktigt att Trafikverket reflekterar över frågeställningarna ovan och hur 

deras ambition kommer att påverka kostnaden och underhållet. Troligtvis 

kommer anbudsumman för baskontrakten att öka om entreprenörerna är låsta 

till att arbeta enbart innanför servicefönster. Detta på grund av flera 

anledningar som nämnts innan vad gäller hur servicefönstren är utformade och 

placerade. Entreprenören kan eventuellt behöva ha ännu fler arbetslag om 

servicefönstren ligger på flera platser samtidigt, då de i dagsläget kan välja lite 

när det själva vill arbeta. Ligger de bara nattetid behöver entreprenören ändå 

ha bemanning dagtid för att täcka upp om det behövs akut felavhjälpning 

 

Vill Trafikverket att allt arbete ska ske under servicefönster behöver fönstren 

vara utformade så att de är regelbundet återkommande, flera dagar i veckan på 

ungefär samma tider. Är tiderna utformade på det sättet går det möjligtvis inte 

att få en hög nyttjandegrad. Detta eftersom underhållsbehovet oftast inte är 

samma under ett helt år. 

 

Trafikverket behöver vara eniga med vad de vill åstadkomma med 

servicefönster. Alla bör sträva efter att arbeta mot samma mål, och därför 

behöver Trafikverket även få med järnvägsföretagen. Om ambitionen är att 
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entreprenören ska sträva efter att arbeta innanför servicefönster behövs detta 

göras tydligare.  

 

För att utforma servicefönster på bästa möjliga sätt borde egentligen 

entreprenörerna rådfrågas. På grund av att Trafikverket är en statlig myndighet 

måste de tillämpa principen om offentlig upphandling vilket innebär att 

entreprenörerna inte kan vara med och tycka till om hur servicefönstren borde 

ligga innan kontraktet är upphandlat. Inför en ny upphandling bör Trafikverket 

därför bjuda in till samråd med entreprenörer i branschen för att få input, 

dessutom bör de säkerställa att lärdom tas av föregående kontrakt.  
 

5.1 Problem och felkällor 

Vad som ska tas i beaktande är att mätningen av nyttjandet av servicefönster 

har skett under vinterhalvåret, vilket också är den tid på året det sker minst 

antal arbeten. Dessutom är vädret som nyckfullast då. Valet av mätperiod kan 

innebära en viss osäkerhet i statistiken, och vara en bidragande orsak till att 

utfallet av det planerade arbetet är lägre än vad det hade blivit om mätningen 

gjorts under sommarhalvåret. 

 

Eftersom den studerade tidsperioden enbart sträcker sig över en kort del av 

året kan det vara svårt att dra några fullständiga slutsatser. Resultatet ska 

istället ses som en indikation på varför nyttjade ser ut som det gör. För att få 

en bättre förståelse borde uppföljning av nyttjandet av servicefönster ske 

kontinuerligt under en längre tidsperiod, förslagsvis ett år eller mer, under 

tiden som det löpande sker en regelbunden kontakt med entreprenörerna.  

 

I och med att servicefönster är så pass nytt som det är kan även det påverka 

statistiken. I och med att servicefönster är så pass nytt som det är kan det ha en 

påverkan på statistiken, detta eftersom det finns en viss inkörningsperiod 

innan entreprenörerna har kommit in i arbetssättet. Vidare har inte 

direktplanerade arbeten tagits hänsyn till, vilket har haft en påverkan på 

utfallet. 

 

5.2 Slutsats 

Det finns för många variabler för att dra en generell slutsats om varför 

nyttjandet av servicefönster ser ut som det gör. Alla kontrakt ser inte likadana 

ut, därför går det inte fullt ut att jämföra de olika kontrakten med varandra. 

Servicefönster behöver vara utformade efter det behov som finns i kontrakten. 

Större vikt behövs tas till längden av servicefönster och hur samt när de är 

placerade. Även hänsyn till arbetstidslagstiftning behöver tas vid skapandet av 

servicefönster för att få ut det maximala användandet.  
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Det syfte som finns med servicefönster är i stor utsträckning implementerat 

hos alla berörda. Dock kanske inte ambitionen som Trafikverket har ställt är 

förankrad likaväl. Om ambitionen är att inget underhållsarbete ska ske utanför 

servicefönster behövs detta göras tydligare. Ett steg för att förankra denna 

ambition är att ta fram tydligare riktlinjer för hur arbeten ska ansökas och 

godkännas.  

 

Tas allt detta i beaktande kan nyttjandet av servicefönster bli likt den ambition 

som är satt.  

 

5.3 Fortsatta studier 

 Fortsatt uppföljning av nyttjandet av servicefönster som sker 

kontinuerligt under en längre tidsperiod, förslagsvis ett år eller mer. Där 

det löpande sker en regelbunden kontakt med entreprenörerna. Detta för 

att få en bättre bild utav varför nyttjandet ser ut som det gör. Finns det 

några skillnader under året? 

 Ta fram bättre hålltider för hur lång tid arbeten i spår tar för att på så 

sätt få fram det optimala servicefönstret. 
 Fortsatta studier på kostnadsdrivande faktorer kopplade till baskontrakt 

och hur det påverkar nyttjandet av servicefönster.  
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Bilaga I  

 Frågor angående Servicefönster - Entreprenörer 
 
 Hur definierar ni servicefönster?  

 Hur mycket information fick ni om vad servicefönster var innan ni 

påbörjade arbetssättet?  

 Hur mycket arbete utförs innanför/utanför servicefönster?  

 Vilka arbeten utförs inom servicefönster?  

 Vilka arbeten utförs utanför servicefönster?  

 Vad kan anledningen vara till att arbete utförs innanför/utanför 

servicefönster?  

 Finns det en möjlighet att utnyttja servicefönster mer?  

 Upplever ni att tiderna för servicefönster är tillräckliga eller behöver ni 

fler?  

 Hur tycker ni det fungerar med att planera efter servicefönster?  

o Vad är bra och vad är dåligt?  

 Vad är fördelarna och nackdelarna med servicefönster jämför med det 

”gamla” sättet att planera?  

 Vad anser ni om att servicefönster tas bort om underobjekt inte skickats 

in, händer det att man inte vet ifall de kommer att behöva nyttjas?  

 Upplever ni att Trafikverket lyssnar på er syn av hur servicefönster är 

utformade och placerade?  

 Upplever ni att fel begränsningspunkter ofta hindrar er från att komma 

ut?  

 Händer det att det blir inställda arbeten pga. av det är svårt att komma 

fram till tkl?  

 Finns det andra anledningar till att ni inte kommer ut på arbeten?  

 Har ni personal så ni kan bemanna upp “alla” servicefönster eller får ni 

prioritera?  

 Vad tycker ni om 15-minutersregeln?  
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Bilaga II 

 Frågor angående Servicefönster - Banarbetsplanerare 
 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Hur definierar du servicefönster? 

 Vad tycker du om sättet att planera efter servicefönster? 

o Vad är bra, vad är dåligt? 

 Vad är din uppfattning kring vad entreprenörerna tycker om 

servicefönster? 

 Vad är fördelarna och nackdelarna med servicefönster jämfört med det 

"gamla" sättet att planera? 

 Hur mycket information fick ni om vad servicefönster var innan ni 

påbörjade arbetssättet? 

 Hur mycket arbete tror ni utförs innanför/utanför servicefönster? 

 Vilka arbeten utförs inom servicefönster?  

 Vilka arbeten utförs utanför servicefönster?  

 Finns det riktlinjer för hur ni ska godkänna banarbeten? 
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Bilaga III 

Karta över implementeringen utav servicefönster (Trafikverket 2017b). 

  



 

 

iv 

Bilaga IV 

Schematisk bild av hur underhållet är uppdelat (Trafikverket 2014g).  

 

   

 


