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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att komma fram till hur tågunderhåll och tågdrift vintertid kan 
optimeras och effektiviseras på bästa sätt. Jag har analyserat problem med underhåll under 
kalla vinterförhållanden med hänsyn till områdena optimering och effektivisering. Min 
studierapport har utgått från ett kvalitativt arbetssätt där en litteraturstudie gjorts, främst 
genom böcker, artiklar och rapporter. För att få en bättre förståelse för systemen, har jag gjort 
besök på företag inom tågunderhållsbranschen och genomfört intervjuer. Intervjufrågorna till 
utvalda deltagare finns som bifogade dokument i slutet av denna rapport. För att nå mitt syfte 
ställdes följande huvudfrågor: 
 
Hur påverkas tågens ytterkonstruktion av vintervädret? 

• Vilka regler och rekommendationer anges i TSD (Tekniska standarder och 
driftkompatibilitet) för att säkra tågdrift? 

• Vilka förbyggande eller avhjälpande åtgärder skulle minska störningar i vintertrafik? 

• Huruvida behöver svenska tåg och järnväg avisningssystem som standard? 

Avisningssystem och förebyggande system är ny teknik. Litteraturen inom området är därför 
begränsad. Grunden till detta arbete bygger på intervjuundersökningar med representanter 
från tågunderhållsleverantörer, operatörer och konsulter samt rapporter gällande 
avisningssystem och förebyggande system det så kallade ”anti-icing”.  
 
Slutsatsen från arbetet är att glycerin baserat system är effektivt med tanke på 
applikationshastigheter, driftförhållanden och fjärrförmåga. Systemet har visat förhindra 
isbildning på kritiska områden under verkliga driftshastigheter med en applikationstid på 882 
millisekunder per tåg. Detta är den överlägset mest effektiva av alla studerade metoder som 
jag har gått igenom i den här studien. Jag vill också nämna att vid lägre hastigheterna (60 
km/h till 70 km/h) i stället för hastigheterna som var standard vid undersökningen (120 km/h 
till 140 km/h) så skulle RAATS (Remote Access Automatic Sprayer) vätsketäckning öka 
dramatiskt då det tar längre tid för tågen att passera. Med tanke på de mycket höga hastigheter 
som tåg passerar genom RAATS- maskiner är det enligt min mening mer fördelaktigt att om 
de saktar ned från 120 km/h till 70 km/h i Göteborg och Stockholm, under drift, vilket skulle 
öka RAATS vätsketäckning avsevärt med en endast leda till en ca 86 sekunder lång 
fördröjning. Trafikverket kan införa en hastighetsgräns på sprutstationer och därmed 
eliminera eventuella förseningar, alternativt kan ytterligare spolarmar installeras till RAATS 
(tre till fyra armar) där genom att öka volymen av vätskor för att möta 100 km/h hastigheter. 
 
Nordic GSE (Ground Support Equipment)- metoden har en överlägsen vätsketäckning men 
deras flytande tillämpningar verkar endast vid låga hastigheter (5km/h till 30 km/h). Samtidigt 
ligger Nordic GSE- systemet utanför huvudlinjen på sidospåren, utan passagerare, och tågen 
måste därför tas ur trafik för att kunna besprutas. 
 
Nyckelord: Tåg, drift, underhåll, vinter, av- isning 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
 
The purpose of this work is to investigate and identify the most efficacious methods to 
optimize train maintenance and operations during winter months. The study analyzes 
scheduled and unscheduled maintenance problems during winter months and considers 
various options on how to streamline current methods and procedures by identifying key 
areas and addressing optimization. This study presents proposals on how streamline 
winter operations and how to reduce time-in-service delays for train operators. To get a 
better understanding of the systems, many visits have been made to companies within the 
train maintenance industry. The adopted methodology of this study includes on sight 
investigative-based research, books, literature reviews and photographic evidence to 
address the following questions: 
 

• How effective are train designs and construction in combating winter weather? 
• What are the rules and recommendations specified in the TSI for safe train 

operations? 
• What preventive or remedial measures would reduce disturbances in the winter 

traffic? 
• Whether or not Swedish trains and railway need a deicing system as a standard? 

 
Deicing systems and ice-preventive systems are new technologies and literature in this 
field is very limited. The basis of this work is based on direct surveys with 
representatives from train maintenance providers, train operators and train consultants, as 
well as, reports on various de-icing and ice-preventive systems or commonly known as 
"anti-icing". 
 
In summary, the evidence here in will show that the glycerin-based system is efficient in 
terms of application rates, operating conditions and remote capability. The system has been 
shown to prevent the formation of ice on critical areas under full operating speeds with an 
application time of 882ms per train (approximately 100ms per bogie). This is by far the most 
effective of solutions studied. It is important to mention that at lower speeds (60 km/h to 70 
km/h) instead of the speeds that were standard in the investigation (120 km/h to 140 km/h) the 
RAATS liquid coverage would increase dramatically, as time over the spray arms would 
increase giving the machine more time to apply the anti-ice liquids as the trains passes. Given 
the very high speeds trains passes through RAATS machines, it is in my opinion more 
beneficial if they slow down from 120 km/h to 70 km/h in Gothenburg and Stockholm, during 
operation, which would increase RAATS liquid coverage significantly with only lead to an 
approximately 86 second delay. Transport agencies can introduce a speed limit at spray 
stations and thus eliminate any delays; alternatively, an additional spray arm can be 
installed to the RAATS (three arms to four arms) there by increasing the volume of liquids to 
meet the 100km/h speeds. 
 
Presently, Nordic GSE method is able to improve on the RAATS three arms liquid coverage, 
but their liquid applications success is a very low speed (5km/h to 30 km/h). Moreover, 
Nordic GSE system does not operate on the main line but rather on the sidetracks, without 
passengers, and the trains have to be taken out of service to be sprayed. 
 
Keywords: Train, operation, maintenance, winter, de-icing.   
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1. Inledning 

Klimateffekt på tågvinterunderhåll har en hård påverkan på svensk järnvägsfordonstrafik. 

Både temperatur, regn, fuktighet, snö och is har en betydlig inverkan på järnvägsfordon.  

 

Kunskap om vinterklimatförhållanden har funnits länge och den senaste tidens teknik för 

tågvinterunderhåll har inriktat sig på avisning. Tekniken har blivit användbar för 

tågunderhållsleverantörer runt om i Sverige och i andra länder. 

 

1.1 Bakgrund  

Sedan 90-talet har järnvägstrafiken ökat med 32 % medan järnvägsnätet har vuxit obetydligt i 

Sverige. Det ställs stora krav på järnvägssystemen för att kunna nå en fungerande 

järnvägstrafik som präglas av tillgänglighet och punktlighet, enligt Nilsson och Szalay (2015). 

 

I Sverige uppstår ofta problem med järnvägstrafik under svåra vinterperioder. Klimatet på 

nationell nivå karakteriseras av mängder med snö och sträng kyla under långa perioder. Detta 

orsakar störningar i kollektivtrafiken och allvarliga svårigheter för järnvägsfordon i trafik. Till 

exempel drabbar dessa störningar leverantörer av tågunderhåll, transporter och resenärer. 

Flera pendlare och andra resenärer blir försenade, då många kommersiella transporter med 

järnvägsfordon inte kan genomföras på ett rimligt sätt. Den samhällsekonomiska 

konsekvensen blir mycket stor, menar Aassi (2012). 

 

Förseningarna orsakas i huvudsak av snö, is och kyla som angriper känsliga komponenter som 

är placerade på utsatta ställen i fordonens underrede. Det saknas dessutom en fungerande, 

avhjälpande och förebyggande teknik som konsekvent tillämpas över hela landet, som kan 

klara alla vinterförhållanden. Trafikverket och Transportstyrelsen är aktörer i problematiken. 

Även olika företagare är intresserade av problemet, men trots detta fortsätter 

vinterförhållanden att skapa stora förseningar. 

 

 

 



 
  

Sverige är ett avlångt land och ligger på den norra delen av jordklotet vilket gör att klimatet 

varierar över både årstider och geografiska avstånd. Södra Sverige har ett varmare klimat 

medan Norra Sverige har ett kallare klimat (SMHI, 2015). 

 

Årstemperaturen varierar i Sverige, från +7 °C i söder ner till +3 °C i norr. I januari varierar 

temperaturen från 0 till -2 °C för Halland- Skåneregionen och från -12 °C till -14 °C i 

Norrland. Snö som har en temperatur kring fryspunkten 0 °C är ofta fuktig och har lättare att 

fastna och packas. Eftersom mekanisk och elektronisk teknik/utrustning blir känslig vid låga 

temperaturer, speciellt med fuktighet inblandat, ställer vintern i Sverige till med en del 

problem. 

 

Vinterklimatet har en stor påverkan på fordonens system och komfort beroende på vilken typ 

av vinter det är. Vid temperaturer kring fryspunkten (0 °C) bildas snabbt en snö och istäcke på 

fordonen. Temperaturer under -15 °C bildar en torrare snö som skapar ett så kallat snömoln 

runt tåget när det framförs. Det är den typen av snö som lättare kan tränga sig in i känsliga 

delar som ventilation, boggi och andra utsatta områden på tåget, och som byggs upp till is och 

försämrar fordonens komfort genom att skada mekaniska bromssystem, elektronik och andra 

relaterade utrustningar.  

 

Driftstörningar av järnvägsfordon under vintertid är ett stort problem, speciellt under kritiska 

och hårda vinterförhållanden. Järnvägsfordon har många öppna utrymmen som ofta fylls med 

snö och is, särskilt vid extrema väderförhållanden. Ventiler, luftväxling, boggi och hjulhuset 

är exempel på kritiska områden där det kan ansamlas snö. En stor ansamling av snö reducerar 

funktionaliteten och utgör en säkerhetsrisk för tågen. Det kan i sin tur leda till kraftiga 

förseningar och en obekväm resa för resenärerna. 
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Boggi är en viktig del av tåget men den är särskilt känslig för snö och is eftersom den 

innehåller mekaniska komponenter som hjul, axlar, bromsar, stötdämpare och fjädrar. På vissa 

tåg innehåller boggin även motorer. Boggin är vridbar mot vagnens kaross och hjälper 

kurvtagningsförmågan. Den kan sitta mellan två vagnar för att binda samman dessa eller 

separat på varje vagnskorg. En stor rörelsefrihet för en boggi är viktigt för en bättre 

driftsäkerhet. Undersidan av tåget är ett annat område där det samlas snö eftersom det oftast 

har gott om ojämna ytor och små hålrum. Snö och is försvårar även underhåll av tågen 

(Nilsson och Szalay, 2015). 

 

Att konstruera ett järnvägsfordon som är anpassat för både vinter- och sommarklimat är en 

stor utmaning. Det krävs forskning, ny teknik, ny design och mer resurser att kunna klara de 

ovan nämnda utmaningar med skillnader i klimat.  

 

Vinterunderhållet av tåg för kollektivtrafik är avgörande för att samhället ska fungera normalt 

när det gäller t.ex. kommunikationer, skolgång och arbetsliv. Eftersom det finns stora brister, 

finns det också ett stort behov av en väldefinierad teknik som kan stå emot vinterväder så att 

tillgängligheten och punktligheten kan säkras under hela vintern. Det är en utmaning för alla 

parter i systemet att klara vintervädret, särskilt för de tågdrivande bolagen och olika 

kunskaper är nödvändiga för att klara ut vilka tekniska lösningar som ska förverkligas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2 Syfte 

2.1 Syfte och frågformuleringar 

Syftet med mitt arbete är att beskriva problemet med vintertrafikering med järnvägsfordon, 

hur järnvägsfordons underhåll och drift vintertid kan optimeras och effektiviseras på bästa 

sätt. Jag kommer att analysera problemet under kalla vinterförhållanden med hänsyn till 

områdena optimering och effektivisering. Rapporten fokuserar på de svårigheter som uppstår 

under tågvinterunderhåll med snö, is, frost, nederbörd och låga temperaturer i allmänhet. Det 

ingår även att beskriva tågunderhålls olika aktörers ansvar och struktur.  

 

Jag strävar efter att kunna presentera förslag på hur man bättre och säkrare ska kunna 

optimera och effektivisera tågens vinterhållning och stoppa förseningar under kommande 

vintrar. För att uppnå syftet med mitt arbete har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Hur påverkas tågens ytterkonstruktion av vintervädret? 

• Vilka regler och rekommendationer anges i TSD (Tekniska Standarder och 

driftskompatibilitet) för att säkra tågdrift? 

• Vilka förebyggande eller avhjälpande åtgärder skulle minska störningar i 

vintertrafik? 

• Behöver svenska tåg och järnväg avisningssystem som standard? 

 

2.2 Avgränsningar 

Mitt arbete kommer att avgränsas till bristanalys gällande tågvinterunderhållssystem under 

vintrarna 2010 - 2014. Arbetet kommer att beröra orsaker till tågdriftsstörningar och 

tågunderhållsbrister. Det kommer även att ge förslag på hur sådana svårigheter kan undvikas 

så att tågtransporten blir stabil även vintertid eller vid andra hårda väderförhållanden under 

längre tidsperioder. Arbetet kommer att avgränsas till att handla om optimering och 

effektivisering av tågens drift och underhåll under vintern. 
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3 Relevanta begrepp 

Avhjälpande underhåll - Ett tågunderhåll som syftar till att åtgärda en skada 

 

 

Avisningssystem - System som ska avlägsna is som har bildats på olika konstruktionsdelar. 

 

 

Boggi - Hjulupphängning med flera axlar som bland annat används för tåg. 

 

 

CMIP5: (Coupled Model Intercomparison Project)- Är data beskrivning, listan med begärd 

modellutgång som beskriver de variabler som begärs att sparas och skickas till CMIP5-

arkiven. 

 

Deicing- Menas att förstöra bindningen mellan is eller komprimerad snö, som är det första 

steget i avlägsnandet av snö och is. 

 

 

Fordon av godkänd typ: Fordon av samma konstruktion som ett fordon som var godkänt för 

trafik i Sverige när TSD trädde i kraft. 

 

 

Fotsteg - Utfällbart trappsteg för på- och avstigning. 

 

 

Förebyggandeunderhåll - Ett tågunderhåll som syftar till att förhindra uppkomst av skador. 

 

 

Glycerin - En biologiskt framställd olja som genom process kan ha olika 

användningsområden såsom i livsmedel, medicin, hudoljor m.fl. 

 

 

Glykol – Ämne med låg fryspunkt som kan användas till frostskydd. 



 
  

 

Godkännande- Ett godkänt fordon får framföras på järnväg med de restriktioner som 

godkännandet anger. Normalt krävs ett godkännande för varje land som fordonet ska 

trafikera. Transportstyrelsen godkänner fordon för trafik i Sverige. 

 

 

Hjulskada - Skada på hjul orsakad av temperaturhöjning. 

 

 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change.  

 

 

Midwest- Är ett samlingsnamn för de USA:s delstater som ligger väster om bergskedjan 

Appalacherna.  

 

 

MTR- Är ett företag på den svenska tågmarknaden som kör snabbtåg mellan Göteborg och 

Stockholm. 

 

 

NASA- National Aeronautics and Space Administration- Är USA:s federala myndighet för 

luft- och rymdfart 

 

 

RAATS - Remote Access Automatic Train Sprayer. Ett helautomatiskt system för att med 

miljögodkänd glycerinbaserad vätska behandla tågen under körning för att undvika 

uppbyggnad av is på tågunderredet. 

 

 

RFID - Är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som 

kallas för taggar. 

 

 

Sanering- Borttagandet av föroreningar eller förorenat material. 
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SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

 

 

Switch-G: Glycerinbaserad vätska från Midwest  

 

 

Teknisk tillgänglighet (TT) - Är ett mått på hur stor del av den planerade tillverkningstiden 

man har haft möjlighet att tillverka under.  

 

 

TSD - Tekniska standarder och driftkompatibilitet. Europeiskt regelverk gällande 

järnvägsdrift. 

 

 

Tågdrift - Hur tågens framförande organiseras. 

 

 

Underhållsavtal - Överenskommelse om skötsel. 

 

Varmgång - Okontrollerad temperaturökning i lager, överhettning (i en maskin)  

 

 

 

 

 

 



 
  

4 Metod  

Min studie har utgått från ett kvalitativt arbetssätt där en litteraturstudie gjorts, främst genom 

att läsa böcker, artiklar och rapporter. De huvudsakliga data som samlats in har gjorts med 

kvalitativa intervjuer, som ger att intervjurespondenter får möjlighet att formulera sig med 

egna ord och förklara kring sina svar.  

 

  4.1 Litteraturstudie 

Litteratur har främst hämtats från litteraturdatabasen som heter TRANSGUIDE. Därifrån fick 

jag några rapporter som har spelat en viktig roll att kunna beskriva problemen och åtgärder. 

Fakta har även hämtats från företagens hemsidor, skolböcker, rapporter samt faktaböcker för 

att få fördjupade kunskaper inom tågvinterunderhåll, avisningssystem och förebyggande 

system. Europastandard för järnvägsfordon, Tekniskt Standard och driftkompatibilitet (TSD) 

kommer att användas för beskrivningar gällande regler och krav.  

 

Även några webbsidor har besökts, till exempel en del nyhetsreportage som innehåller viktig 

information inom branschen gav mig en anblick över vilken inställning som ansvariga inom 

tågunderhållsbranschen har. 

 

4.2 Intervjustudie 

För att få en bättre förståelse för de olika systemen, har jag gjort besök på företag inom 

tågunderhållsbranschen. En del av examensarbetet är baserat på intervjuer med personer inom 

sina respektive områden. En kvalitativ intervjuundersökning är inte lika strukturerad som en 

kvantitativ undersökning, vilket skapar ett större utrymme för egen reflektion och spontanitet 

(Patel och Davidsson, 2011). Den kvalitativa metodundersökningen medför att 

intervjurespondenterna får möjligheter att formulera sig med egna ord och förklara samt 

resonera kring svaret.  Personliga intervjuer med respondenter har gjorts i mindre omfattning, 

och konversationer via mejl och telefon har varit mer betydande. Data har införskaffats i 

samband med intervjuer med ansvariga för fordonsunderhåll i företag som arbetar med olika 

typer av avhjälpande (t.ex. avisning) och förebyggande system (anti-icing). Tack vare denna 

intervjuform har respondentens upplevelser av ett fenomens betydelse fått stå i fokus och 

meningsfulla svar har getts på de ställda frågorna. Svaren på intervjufrågorna har ökat 
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förståelsen för ämnet, och därefter har mer fördjupade frågor kunnat behandlas. Totalt har tre 

personer intervjuats. 

 

För att få fram en bra täckning på mina frågeställningar, valdes respondenter ut med olika 

ansvarsområden. Fokus har legats på vinterunderhåll av tåg, avisningssystem och 

förebyggande system.  

 

Det har varit en förutsättning att de respondenter som intervjuats har arbetat med 

tågvinterunderhållsproblematik, allt detta för att kunna föra ett passande resonemang. Ett antal 

frågor angående tekniska lösningar har ställts till samtliga respondenter för att jag på så sätt 

skulle kunna jämföra deras olika svar. Mina intervjufrågor har hjälpt mig att kartlägga 

skillnader mellan och utvecklingen av olika tekniska lösningar samt få en ökad förståelse för 

vilka konsekvenser dessa medför under stränga vinterförhållanden. De svar som jag har fått 

från mina intervjuer har spelat en viktig roll i mitt arbete.  

 

Alla intervjufrågor finns i (bilagor I, II och III). Alla frågor som jag har ställt till företag 

återspeglas i själva rapporten och har utgjort ett betydande underlag för att kunna besvara 

mina frågeställningar. De personer som jag har samarbetat med i denna studie är en 

marknadschef och C.E.O. från Solliq AB, en Försäljning & supply chain från Nordic SGE och 

en teknisk chef på Mantena AB. Fakta kring olika metoder för avisning, förebyggande och 

vem som ansvarar för dessa kommer att presenteras senare i rapporten. 

  

Nedan följer en sammanställning av genomförda intervjuer. 

- Intervjun med en teknisk chef från Mantena AB ägde rum under flera tillfällen där det 

finns deras tågverkstad i Helsingborg på Råå, den 20 april, den 13 maj, den 20 maj, 

och den 25 april 2015. Intervjun i sin helhet återfinns i bilaga I. 

- Intervjun med Försäljning & supply chain från Nordic SGE ägde rum via telefon och 

email under några tillfällen, den 29 april och den 26 maj 2015. Intervjun i sin helhet 

återfinns i bilaga II.  

- Intervjun med marknadschef och C.E.O. från Solliq AB ägde rum under flera tillfällen 

på deras arbetsplats i Malmö, den 13 april, den 28 april och den 11 maj 2015. 

Intervjun i sin helhet återfinns i bilaga III. 

- Project engineer från EPN Solutions, ville inte delta i någon intervju men gav mig 

information via telefon och mail, den 15 oktober respektive 29:e december 2015. 



 
  

 

Utbildningsnivån var hög bland deltagarna. Alla tre deltagarna hade utbildning från 

högskola/universitet. Kunskaper och erfarenheter varierade från deras arbetsplatser såsom 

teknik som används på deras företag. 

 

I samband med intervjuer på Mantena AB fick jag tillfälle att studera företagets 

avisningssystem med varmvatten, samt studera fordonens konstruktion i verkstad. Fakta om 

hur fordonen påverkas av is och snö, togs fram genom att i verkstad studera fordonens 

konstruktion samt vid intervju med Mantenas personal. Vidare fick jag möjlighet att prata 

med en ansvarig på Nordic GSE. Hon gav mig mer information om hur deras företags 

förebyggande system med propylen glykol fungerar. Jag har också varit i kontakt med en 

ansvarig på Solliq AB som gav mig möjlighet att studera företagets system med RAATS, ett 

glycerinbaserat system som fungerar som ett förebyggande system.  

 

 Det kommer att presenteras två typer av fotobaserade illustration i kapitel 6.3.3.8. Den första 

kommer att förlita sig på fotografier tagna under fysisk kontroll av tågen. Den andra typen av 

fotografisk illustration härrör från automatiska bilder och strömmande video (med Axis 

kameror monterade på RAATS-maskiner) när tåget passerar varje sprutstation. Bilder av 

besprutade respektive obesprutade tåg kommer att jämföras. 

 

I den avslutande delen av rapporten analyseras kvaliteten på de valda tekniska systemen 

utifrån företagsexperternas bedömningar. Jag kommer att jämföra olika typer av kvalitativa 

fakta. Då kan jag ta fram argument som påvisar för- och nackdelar. En annan uppgift i den här 

delen kommer att handla om att undersöka orsaker och konsekvenser utifrån vissa givna 

omständigheter. Vidare kommer jag att balansera argumenten mot varandra.  
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5 Resultat från litteraturstudien 

5.1 Den svenska järnvägsmarknaden 
 
Persontrafiken öppnades för konkurrens i och med dess avreglering år 1988. Detta innebar att 

SJ:s äganderätt över båda den lokala och regionala trafiken upphörde.  

  

Länstrafikhuvudmännen fick ett ökat ansvar för länstrafiken. Från 1990 har 

länstrafikhuvudmännen haft möjlighet att lägga ut trafiken på entreprenad eller bedriva 

trafiken i egen regi (Bårström och Granbom, 2012). 

 

Den interregionala persontrafiken upphandlades för första gången först år 1993, då denna 

trafik ansågs ha ett stort samhällsvärde. Det dröjde dock till år 2000 innan en annan 

entreprenör än staten kunde lämna ett vinnande anbud för att bedriva interregional trafik 

(Thonäng, 2011). 

 

Året 2001 var en viktig tid i utvecklingen av den anpassade konkurrensen. SJ bolagiserades 

genom att reformera affärsverket och delades i olika statliga aktiebolag. Till exempel bildades 

Jernhusen AB som blev en fastighetsförvaltare av stationshus och SJ AB som fick ansvar för 

att bedriva persontrafik. 

 

Under åren 2007 och 2012 avreglerades marknaden i tur och ordning för nattåg, 

veckoslutstrafik, internationell persontrafik samt kommersiell lokal och regional 

kollektivtrafik. I nuläget är tågtrafiken fullt avreglerad (Lidell och Mattsson, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

5.1.1 Lagstiftning och transportpolitiska mål 

Det är Sveriges riksdag som bestämmer reglerna för järnvägsmarknaden. Idag har Sverige en 

helt avreglerad marknad där nyinvestering, drift och underhåll av både tåg och järnväg 

handlas upp i fri konkurrens. Alla investeringar och upphandlingar som ska göras av offentlig 

verksamhet ska göras enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och regler om offentlig 

upphandling samt Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn (Thonäng, 2011). 

 

Som medlem i den europeiska unionen är Sverige även bundet att följa de EU-direktiv och 

EU-förordningar som de har tagit fram. I det här fallet har regeringen en viktig roll på grund 

av sitt deltagande i ministerrådet. Här bestäms riktlinjerna för hur medlemsländerna ska 

bedriva sina nationella transportpolitiska mål. 

 

Det är avgörande vilka beslut som medlemsländerna tar i EU och på nationell nivå. Detta 

ligger till grund för vilka resurser som fördelas till de statliga myndigheterna och vilka 

arbeten som verkställas inom branschen och även hur mycket statliga insatser som får 

delegeras till andra operatörer verksamma inom området (SOU 2013:83). 

 

Statliga järnvägsbolag såsom SJ och Jernhusen saknar samhällsuppdrag och ska bedrivas på 

samma sätt som privata bolag (Riksrevisionen 2013). 

 

5.1.2 Underhållstruktur av järnvägsfordon och regeringens bestämmelser  

Från och med år 2010 gäller nya regler för hur järnvägsfordon ska underhållas, efter beslut i 

riksdagen. De nya reglerna innebär att en underhållsansvarig sektion ska ha ett 

ledningssystem för fordonsunderhåll som säkerställer att tillräcklig kompetens och tillräckliga 

resurser inom organisationen är tillgängliga och att de järnvägsfordon den ansvarar för är i 

säkerhetsmässigt skick. Transportstyrelsen ska utforma föreskrifter för samtliga sektioner med 

ansvar för fordonsunderhåll och meddela avvikelser från kraven (Ds 2010:61). 

 

5.1.3 Offentliga myndigheters och trafikföretagens roll 

För att framföra järnvägsfordon i trafik krävs ett tillstånd av Transportstyrelsen. Samma 

myndighet ansvarar även för godkännande av järnvägsfordon och relaterade företag i 

branschen (SOU 2010:69). 
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De villkor för järnvägsverksamheten som Sveriges riksdag fastställer styr branschen genom så 

kallad reglering. Det innefattar branschens detaljerade lagar och förordningar, som beslutats 

på både nationell och EU-nivå. Många myndigheter verkar för att reglera området. 

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för järnvägsfordon med säkerhetspåverkan som ska 

framföras i svensk järnvägstrafik (SOU 2010:69). 

 

En viktig myndighet är Konkurrensverket vars huvuduppgift är att kontrollera att marknadens 

aktörer följer konkurrenslagen. En viktig uppgift för myndigheten är att säkerställa riktigheten 

i offentliga upphandlingar och den måste ingripa vid felaktigheter, t.ex. vid alltför orealistiska 

anbud (SOU 2013:83). 

 

Transportstyrelsen ansvarar för inspektionen av järnvägstrafik. Myndigheten har också ett 

nära samarbete med Trafikanalys som ansvarar för statistiken inom transportsektorn i stort 

(SOU 2013:83). 

 

Andra myndigheter med viktiga funktioner är exempelvis Konsumentverket, 

Haverikommissionen, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Arbetsmiljöverket med flera 

(SOU 2013:83).  

 

Inom persontransporten finns det flera offentliga och privata aktörer. De offentliga aktörerna 

utgörs av länstrafikbolag som ansvarar för att planera den tågtrafik som ska bedrivas inom 

länet, och i vissa fall även i grannlänen genom samarbete med angränsande länstrafikbolag. 

Ett konkret exempel är Öresundståg som färdas på banor i olika län, från Kalmar i öst och 

Västra Götaland i norr till Skåne i syd. Bakom Öresundståg står länstrafikbolagen 

Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, 

Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafik- och Bygge styrelsen. Länstrafikbolagen äger 

merparten av järnvägsfordonen inom sina respektive län och utför upphandlingar av den trafik 

som ska bedrivas. Privata trafikföretag deltar i upphandlingen och vinnaren är sedan ansvarig 

för att bedriva persontransporten på ett säkert sätt. Länstrafikbolagen bestämmer vilka 

biljettsystem som ska vara tillämpliga och tar betalt från resenärerna (SOU 2013:83). 

 

 

 



 
  

I figur 1 följer en sammanfattning av hur det svenska järnvägssystemet är strukturerat: 

Det ställer stora krav på en välfungerande samverkan och en transparens i frågan. 

 

 

 
 
Figur 1. Järnvägssektorns organisation med olika aktörer i Sverige. (Ole Kjörrefjord, 2014). 
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5.1.4 Järnvägsfordonstillverkare och järnvägfordonsförvaltare 

Kostnaderna för och komplexiteten i tillverkningen av järnvägsfordon är alltid höga och 

krävande. Listan över järnvägsfordonstillverkare är därför inte lång. De befintliga tillverkarna 

är ofta sammanslutningar av flera större järnvägsfordonstillverkare. På Svenska banor färdas 

persontåg tillverkade av globala tillverkare som Alstom och Bombardier (SOU 2013:83). 

 

I de flesta fall äger och sköter tågoperatörerna tillsammans med en tågunderhållare sina egna 

fordon. Detsamma gäller järnvägsentreprenörer och underhållsföretag som äger arbetsfordon. 

Regionbestämda länstrafikbolag äger sina persontåg tillsammans med det allmänt ägda 

vagnsbolaget som huvudman. I Stockholm, Skåne och Västsverige äger dock 

länstrafikbolagen fordonen själva. 

 

Det är alltid ägarens ansvar att se till att underhållet av järnvägsfordonen sköts efter den 

standard och de krav som finns. I princip är det fordonsägarens uppgift att i samarbete med 

Transportstyrelsen och andra oberoende organisationer kontrollera att fordonen inte påverkar 

säkerheten eller utsätter spårfordonstrafiken för fara (Bårström och Granbom, 2012). 

 

Det är vanligt att tågoperatörer och trafikorganisatörer köper typmodeller av järnvägsfordon 

som efter behov kan modifieras och anpassas efter nya förhållanden (SOU 2013:83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

För att järnvägsfordons tillgänglighet ska kunna upprätthållas under vintertid, krävs det att 

verkstäderna har god tillgång på reservdelar. Detta ställer också högre krav på upparbetande 

verkstäder och underleverantörer att leverera material i rätt tid. För att reparation och 

avisning ska kunna ske, krävs också att underhållsluckorna är välplanerade och sker med en 

större omfattning, Se figur 2.  

 

 
 

Figur 2. Underhålls strategier. (Euromaint Rail AB, 2015) 

 

Dagens tågunderhåll kräver utrymme och det är viktigt att kapaciteten i anläggningarna lever 

upp till dagens behov. Ofta behövs antingen bredare avisningshallar för tågvinterunderhåll 

eller så behövs bredare hallar för vanligt avhjälpande underhåll såsom hjulsvarvning. Trots att 

ansvariga på Jernhusen tycker att tillgången på moderna verkstäder är god, så har det 

konstaterats att avisningskapaciteten inte är tillräcklig nog, vilket framkommit i flera 

utredningar (Riksrevisionen 2013). 

 

Ett annat konstaterat problem är att Sveriges arbetslokaler liksom verkstäder och 

avisningsanläggningar är utslitna och sällan möjliggör samtidiga underhållsarbeten. Avisning 

och hjulsvarvning kan till exempel inte utföras samtidigt som det ordinarie underhållet. 

Jernhusen har lovat stora förändringar och har hittills hunnit teckna flera långsiktiga avtal med 

länstrafikbolag om ökningar vad gäller avisningsanläggningar (Riksrevisionen, 2013). 
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Att arbeta och ansvara för en fungerande järnvägstrafik är inte enkelt. 

Tågunderhållsleverantörer ställs inför stora utmaningar under vintertid. De ska se till att 

järnvägstrafiken fungerar som den ska. Om fordonsunderhållets uppdrag ska utföras på rätt 

sätt måste trafikkapaciteten säkerställas med tillgång till flera reserverade fordon, 

verkstadslokaler och avisningsstationer. 

 

Under vintern ställs stora krav på fordonsunderhåll då fordonen utsätts för stora påfrestningar. 

Ett trafikerat fordon vintertid samlar på sig snö och is som måste avlägsnas genom avisning. 

Ett fordon som inte hinner avvisas i tid kommer i högre utsträckning att skadas i hårt klimat. 

Exempel på vanliga skador är hjulskador, trasiga fotsteg på dörrar och försämrade 

bromssystem. Fordonsskador orsakade av snö och is är en stor bidragande orsak till trafikens 

störningar. Ett bra exempel är den vinterproblematik som inträffade mellan åren 2009/2010 

(Trafikverket, 2010). 

 

Ansvaret för underhållskontrakten ligger hos ECM (Entity in Charge of Maintenance), det vill 

säga den underhållsansvariga enheten som oftast är tågoperatören. Det är 

tågunderhållsleverantörerna som ska leverera en pålitlig tjänst till resenären. Då är det viktigt 

att avtalet som tågunderhållsleverantörerna undertecknar ställer nödvändiga krav på 

avhjälpande och förebyggande system såsom avisning, anti-icing och annan vinterrelaterad 

underhållsverksamhet (Riksrevisionen, 2013). Fordonsägare kan minska störningarna genom 

att erbjuda tillgång till reservfordon som kan sättas in vid behov men de kan även använda ny 

teknik om det visar sig fungera effektivt. 

 
 

5.1.5 Fastighetsförvaltare och Järnvägsfordonsunderhållfirmor  

Det statliga företaget Jernhusen är den största fastighetsägaren inom den svenska 

järnvägsbranschen. Jernhusen äger flera stationshus, terminaler, verkstäder, depåer och andra 

underhållsanläggningar. Jernhusen hyr ut sina lokaler till underhållsföretag och operatörer. 

Det finns även flera underhållsföretag som äger anläggningar, som till exempel Euro Maint. 

Fordonstillverkare som exempelvis Bombardier äger egna anläggningar för underhållsarbetet. 

 

 



 
  

 

Järnvägfordonsunderhåll kan delas upp i två följande olika delar, tungt underhåll och lätt 

underhåll. Tungt underhåll avser den typ av fordonunderhåll som utförs genom att räkna på 

ombyggnation och renovering av fordon medan lätt fordonunderhåll avser återkommande 

underhåll såsom reparation, avisning, rensning, tvätt och städning. 

 

En del tågoperatörer som äger sina egna fordon har valt att underhålla fordonen i egen regi. 

Det finns dock fordonsunderhållföretag som säljer sina tjänster till fordonsägare och 

fordonsförvaltare. Mantena AB är ett exempel på en tågunderhållsleverantör som arbetar med 

detta. Även fordonstillverkaren kan ansvara för underhållet av levererade fordon om detta har 

upphandlats och bestämts i kontraktet. 

 

Som tidigare nämnts krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen för att ett järnvägsfordon ska få 

lov att färdas på det svenska järnvägsnätet. Ett krav för utfärdande av tillstånd är att det 

berörda järnvägsfordonet ska vara knutet till en underhållsansvarig enhet (SOU 2013:83). 

 
 

5.1.6 Tågoperatörer 

Persontrafiken är sedan oktober 2010 avreglerad och drivs på en helt öppen marknad. I 

dagsläget finns 100 stycken giltiga tillstånd utfärdade av Transportstyrelsen 

(Transportstyrelsen, 2015). 

 

För att börja framföra järnvägsfordon på de svenska spåren krävs, förutom trafikeringsavtal 

med infrastrukturförvaltaren från Trafikverket, en licens från det statligt ägda 

Transportstyrelsen. Trafikeringsavtalet bestämmer villkoren för järnvägstrafiken och 

fastställer berörda parternas ansvar, informationsutbyte och samråd. Avgifter för varje 

trafikerande tåg betalas till Trafikverket med hänsyn till svenska lagar och regler, som 

grundar sig på EU-direktiv (Bårström & Granbom 2012).  
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Transportstyrelsen kontrollerar alla ansökningar som kommer in för att arbeta med 

persontrafik. Flera och olika parametrar tas i beaktande när ett tillstånd ska ges. Exempel på 

en del av de handlingar som kontrolleras är ekonomisk förmåga och företagets 

yrkeskompetenser med hänsyn till planerade arbeten (Transportstyrelsen 2015). Enligt 

järnvägslagen (2004:519) ska tillståndet kontrolleras minst fem gånger då det händer att 

viktiga ändringar av planerade arbeten förekommer (SOU 2010:69). 

 

Verksamma firmor ansvarar i regel för personal och resenärer samt för fordon, punktlighet, 

tillgänglighet, biljettförsäljning, ersättningstrafik, fordonsförsörjning och tågunderhåll. 

Normalt ansvarar trafikfirman för att leverera en bra tjänst genom att själva köpa eller hyra in 

fordon som de ska underhålla (SOU 2013:83). 

 

Persontrafiken delas in i två kategorier, upphandlad trafik och kommersiell trafik. Den 

upphandlade trafiken utgör den största delen av svenska järnvägsbundna kollektivtrafiken. I 

de fall då trafikeringen inte kan drivas på kommersiella grunder krävs ekonomiskt bistånd 

från kommun, landsting eller staten för att kunna upprätthålla en fungerande och rikstäckande 

järnvägstrafik. Den kommersiella trafiken bygger på att en lönsamhet kan uppnås endast från 

biljettintäkter. Denna typ av trafik handlar främst om långväga interregionala resor där 

Stockholm-Malmö är ett relevant exempel (Persson, 2012). Merparten av de lokala och 

regionala resorna finansieras delvis av samhällsintäkter (Persson, 2012). Trots 

marknadsöppningen är de dominerande aktörerna inom det statligt ägda tågtrafiken. SJ AB:s 

marknadsandel av persontrafiken är större än andra parter (Gullbrandson, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

5.1.7 Trafikupphandling 

Persontåg ägs ofta av Länstrafikbolagen, till exempel Skånetrafiken, Västmanlands Lokal 

Trafik m.m. De upphandlar avtal om drift av tågen med en tågoperatör. Tågoperatören 

upphandlar underhåll av tågunderhållsföretag. Avtalen kan vara av olika längd men brukar 

vara på ungefär mellan 5-10 år med en förlängning på 2-3 år. 

 

5.1.8 Tillgänglighetsavtal  

Ett visst antal tåg på tågverkstad ska vara tillgängliga för trafik. Tillgänglighetsavtal kan 

också kompletteras med vite och bonus. På grund av vinterproblem händer det att alla parter 

drabbas av ekonomiska förluster. Men om tågdriften ökar, så ökar också intäkter för 

tågoperatörer och underhållsleverantörer.  Tågunderhållare tjänar pengar på att vara klara i tid 

med olika underhåll och kan sätta flera tåg i drift. Teknisk tillgänglighet (TT) är ett mått på 

hur stor del av den planerade tillverkningstiden eller underhålls tiden. Man har haft möjlighet 

att tillverka under. Tillgänglighet beskrivs med så kallad Planerad tid. 

 

5.1.9 Framkomlighet och punktlighet 

En hög framkomlighet och punktlighet har en stor betydelse för att attrahera kunder till 

persontåg. Persontrafiken har ökat med 32 % sedan 1990. Sedan den stora 

persontrafikeringsökningen har persontrafiken drabbats i hela riket (Trafikverket, 2014). 

Framförallt vinterklimat har påverkat tågtrafiken negativt och lett till ett stort antal tekniska 

fel och tågförseningar.  

 

Från slutet av 1990-talet fram till 2008 var punktligheten i tågtrafiken stabil. För persontåg 

var punktligheten över 90 % (Trafikverket 2014). Från juli 2013 till juli 2014 var 

punktligheten för persontåg på 91 % (Trafikverket, 2014). 
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Här nedan visas i procent hur stor andel av planerade tåg som körde hela sin sträcka mot ordinarie 

tågplan. Punktligheten har i regel varit lägre under vintermånaderna. I figuren nedan framgår 

att det var under vintermånaderna punktligheten försämrades kraftigt från januari 2008 till och 

juli 2013. Dessa avvikelser inträffade under vintermånaderna 09/10, 10/11 och 12/13. 

 

 

    

    
    Figur 3. Punktlighets avvikelser i procent av planerade tåg mellan åren 2008 – 2013. (Trafikverket, 2013) 

 

 
 

 

 

 

 



 
  

   5.2 Vinters effekt på järnvägstrafiken  
Den hårda vintern 2009/2010 började i mitten av december 2009 med en stark kyla och fukt. 

Strömavtagare på lok skadades och kontaktledningar bröts på grund av stora snölaster och is. 

Dessa händelser orsakade många förseningar. Till exempel i Sävenäs fanns det en beläggning 

på både luftledningar och ställverk, som störde godståg flera gånger. I Skåne drogs en 

järnvägslinje med flera tekniska problem. På Malmö centralstation orsakade godståg 

omfattande förseningar. En linje mellan Bollnäs och Ljusdal drabbades av 

trafikomläggningar, och övrig trafik ersattes med bussar. Kombinationen av fukt och snö 

skapade förutsättningar för isbildning vilket skapade en ohållbar situation för tågtransporten. 

Efter det har vi dragit lärdomen att nödvändiga och korrigerande åtgärder måste sättas in 

snabbt så att vi i stor utsträckning som möjligt kan förhindra störningar av tjänster inom alla 

områden (Regeringskansliet, 2010). 

 

Den 16 december utfärdade SMHI en varning i Östergötland, Skåne och längs den östra 

kusten av Blekinge, Kalmar och Öland. SMHI varnade för mycket snö den 17 december med 

starka vindar. SMHI sade att en del av södra Skåne kan få cirka tio centimeter nysnö 

(Regeringskansliet, 2010). 

 

I januari hade samma klimat orsakat störningar på nationell nivå, vilket i synnerhet blev 

kännbart i storstäderna. Punktligheten försämrades märkbart för kollektivtrafiken. Larmnivån 

höjdes, även i västra Sverige där järnvägen hade problem med nedfallna träd och snö på 

kontaktledningen. I början av februari försämrades punktlighet igen. Ytterligare personal 

kallades in för att kunna lösa problemen. Nivån på planeringen var cirka 2-3 i söder för en 

fungerande operation. Trots detta kunde schemat på planeringsnivån inte upprätthållas på 

grund av bristen på ytterligare resurser. Vid den här tidpunkten fastnade flera tåg på grund av 

snö och is, vilket påverkade flera resenärer (Regeringskansliet, 2010). Mellan mitten och 

slutet av februari var det stora problem. Tågen började köra normalt medan 

trafikinformationen och dess stödsystem var överbelastade. Efter den 20:e februari tvingades 

Trafikverket stänga bangårdar i Nässjö, Jönköping, Hallsberg och Sävenäs. Trafikverket 

tvingades ta hjälp av militär, bland annat i Hallsberg och Nässjö (Regeringskansliet, 2010). 
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Baserat på data från Trafikverket, figur 4 och 5 visas andelen tågförseningar orsakade av hårt 

klimat fördelade per år mellan 2010 - 2014. De senaste åren har hårda vintrar inneburit att 

tågtrafiken inte kunnat fungera normalt, vilket mest berott på snö och is med höga kalla 

temperaturer. Mer tågstörningar på grund av snö och is registrerades under perioden oktober 

till och med april. Viktiga tågdelar som drabbades var mest dörrar, broms och hjular. 

 

 

 
 
Figur 4. Registrerade merförseningar för persontåg i Sverige, med kod ”snö och is” under perioden oktober till 

och med april. 

 

 

  
 
Figur 5. Registrerade merförseningar för persontåg i Sverige, med koder ” dörr fel, bromsfel och hjulskada” 

under perioden oktober till och med april. 

 

 

 

 

 



 
  

 

Det största problemet är att det finns så lite kunskap gällande vintrar. Det är svårt att veta när 

vintern kommer och hur kall den ska bli och därför är det viktigt att ta väderprognoser i 

beaktande i ett tidigt skede. Den tekniska standard av europeiska unionen uppmanar alla som 

verkar i järnvägstekniskt och tågbranschen i alla nordiska länder att de ska alltid beakta 

vinterproblematiken och försäkra sig om att utrustningen kommer att fungera oavsett 

väderförhållanden (Europeiska unionen, 2014).  

 

Vid kyla kan packningar och ledningar börja lossna och bli tröga. Fuktig luft kondenseras och 

kan vid sträng kyla också frysa till is. Till slut blir det isbildning och isproppar. I norra delar 

av Sverige kan det under hårda vintrar frysa ner till – 40°C (SMHI, 2015). 

   

Sammantaget kan olika slags vädersituationer skapa svåra förutsättningar för tågtrafiken. Kyla 

eller stark vind är inte var för sig ett stort problem, men i förening med andra 

vinterklimatförhållanden kan problemen förvärras. Mycket låga temperaturer under -30 ºC får 

alltid negativa effekter på komponenter, material eller andra system och delar till exempel 

tätningar, plast, gummi, smörjmedel, eventuella snöansamlingar med mera. Se exempel i 

figurer 7, 8 och 9.  

 

Nysnö är allmänt lättpackad och har låg styrka på grund av att bindningarna mellan 

snökristallerna är mindre och mer bräckliga. Efter en viss tid när snö bearbetas eller blir äldre 

ökar hållfastheten antalet bindningar mellan snöflingorna (Ljungberg, 2001). 

 

Snö packas och hård is bildas så att rörelser förhindras. Detta innebär att fjädringar, bromsar, 

korglutning och andra komponenter kan frysa vilket leder till att tågets system blir 

oanvändbara. Vidare kan snö frysa och isblock falla ner på spåret och hindra rörelser i 

spårväxlar samt slå upp ballast som skadar fordonets underrede. Snö kan dessutom tränga sig 

in i utrustning och börjar då smälta. Då kan isolerade elektriska utrustningar bli ledande och 

orsaka jord fel och andra problem på grund av att krypströmmar uppstår. 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Tabell 1 visar densiteten för olika typer av snö. Snö övergår till is när luft inte kan passera 

genom porerna i materialet. Detta sker vid densiteten 830 kg/m3, (Minsk, 1998). 

 

Tabell 1 Densitet för olika typer av snö och is.( Minsk, 1998). 

 

Typ av snö Densitet (kg/m3) 

Ny 50-60 

Gammal 70-100 

Packad 160 

Is 830-917 

 

 

Oavsett vilken typ av väder som orsakar problem för järnvägsfordonen, så har ett visst antal 

scenarier nämnts som speciellt användbara för denna undersökning. Det första scenariot är 

existensen av torrsnö. Denna typ av snö är ljus snö som består av mycket fina partiklar som 

snurrar runt tåget i rörelse, vilket ses nedan i figur 6. Torkad snö byggs upp i områden av 

boogie och smälter inne i fordonet genom till exempel luft intag vilket stör de pneumatiska 

delar på bromsarna. 

 

Snöpackning sker främst i underredet och i boggierna. Det påverkar både boggirörelser och 

rörelser inom boggin samt komponenter placerade i fordonets underrede.  

 

Problem i samband med packad snö och is är ofta relaterade till blockerade rörelser, pressade 

och skadade komponenter och tågtillgänglighet. Även de löpande rörelsernas krafter i 

fordonet kommer att påverkas. Detta beror både på den ökade vikten och de blockerade 

rörelserna i dämpare, fjädrar och andra boggirörelser. 

 

Under vintrar med stora temperaturförändringar är det stor risk för isbeläggning på fordonen. 

Is kan byggas upp på tåg och packas allt hårdare. Det händer t.ex. när ett tåg med snö kommer 

in i en varmare region och stannat. Den värme som då genereras från bromsarna får snön att 

smälta. När tåget därefter startar på nytt fryser den smälta snön till is igen, men sitter nu 

hårdare. 

 



 
  

 
Figur 6. Ljus snö på X 2000 som virvlar runt tåget i rörelse. (Foto Av Ulf Berlin). 

 

Varierande temperatur och luftfuktighet påverkar formen av snö. Snö som packas blir alltid 

till kristall. Denna kristall utformas som fast is. Vid cirka -15° C växer iskristallerna och 

omvandlas till stjärnformade snökristaller. Vid lägre temperaturer får de en rundare 

utformning och vid högre temperaturer kan de få en deformation. Vid 0°C tenderar de att få 

ett fuktigt lager som gör att de lätt fastnar i varandra och bildar snöstjärnor. Förändringar i 

klimatet skapar kondens och fuktighet på tåg. Detta kan ha en påverkan på den elektriska 

utrustningen. Höga tunnlar kan hålla högre temperaturer, upp till +10ºC, medan temperaturen 

utanför kan gå ner till -40ºC. Enligt TSD anges att plötsliga förändringar i den lokala 

lufttemperaturen inte ska orsaka problem på fordonen (Kloow, 2011). 
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Figur 7. En isbelagd boggi. (Foto av Mantena AB) 

 

 

 

 
 
        Figur 8. Snöpackning och isbildning i boggi: (Foto av Högström, C. (2007) 

 

 



 
  

 
 

       Figur 9. Snö och ispackning på en boggi.  (Foto av Mantena AB)  

 

I Japan har en teknisk undersökning visat att snö och is byggs upp mycket snabbare under 

fordonsdelar när temperaturen faller under -4ºC och när det vanliga snöfallet överstiger 3 cm. 

Detta belyses i figur 10 och 11 där kvantitetens snö och ismassor har placerats in i följande 

klasser A, B, C och D (Kloow, 2011). 

 

 

 
 
Figur 10. Samband emellan dygnsmedeltemperaturen och mängden snö och is (Kloow, 2011). 
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Under dessa förhållanden kommer densiteten av en vikt av snö och is att sträcka sig mellan 

150 och 900 kg/m3 med en maximal vikt på ca 15 kg. Detta förhållande mellan vikt och 

densitet visas i figur 11 (Kloow, 2011). 

 

 

 
 
Figur 11. Samband mellan snö och ismassors vikt och densitet (Kloow, 2011). 

 

Snö och is i boggier och på underreden måste minskas så mycket som möjligt. Kloow, (2011) 

ger följande lösningsförslag: Ytor som behöver vara fria från snö och is på grund av rörelser 

kan till exempel täckas med plexiglas på ett tunt skumgummiskikt. Varje isbildning på dessa 

flexibla plastkåpor spricker och faller av. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Exakta ytor som lågfriktionsytor är mindre utsatta för ansamling av snö och is och är därför 

önskvärda. Ett exempel är polykarbonat monterad på ett elastiskt skikt. Detta har visat goda 

effekter när det gäller att minska snöpackning på svensk klass 50 EMU, där man använder 

ojämna ytor som rör sig mot varandra. En spetsig kant är att föredra. Det gäller att knäcka 

isen. En cellgummifyllning kan användas i hål i boggier och runt komponenterna för att 

förhindra ansamling av snö. Tester har gjorts med lågfriktionsytor runt hela övre delen av 

boggin på X2000. Så länge ytan är obruten finns det en positiv effekt, men så fort ytan får en 

skada blir effekten sämre än utan lågfriktionsyta (Kloow, 2011). 

 

En öppen boggiutformning är lämpligare eftersom den inte samlar lika mycket snö som en 

sluten konstruktion. Spoilers i olika positioner och med olika utformning kan användas för att 

förändra vindriktningar och snöflöde runt boggin och tågens kaross samt runt boggi och 

karosskomponenter (Kloow, 2011), Se figur 12. 

 

 

 
Figur 12. Exempel med olika mönster på ytor, (Kloow, 2011). 
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5.3 Tågvinterunderhållstrategier 

5.3.1 Inledning 

Att ha rätt strategi för driftsäkerhet är av avgörande betydelse för kollektivtrafikens 

lönsamhet. Att fokusera på rätt underhållsstrategi ökar radikalt intäkterna samtidigt som det 

sparar stora pengar för företaget. 

 

Underhåll är en kombination av alla administrativa, ledningsrelaterade och tekniska lösningar 

applicerade på en komponent i avsikt att kunna återställa den till och behålla den i ett sådant 

tillstånd att den fortlöpande kan utföra den efterfrågade funktionen (Möller och Steffens, 

2006). 

 

Genom att öka och utföra tågunderhåll på ett positivt sätt kan driftsäkerheten öka till den nivå 

som underhållsleverantörerna syftar till. Ett mål kan vara en optimal resultatandel mellan 

avhjälpande och förebyggande underhåll. Synpunkter att ta hänsyn till är flera och en av de 

viktigaste är den affärsmässiga punkten som ska bestämma hur mycket underhållstekniker 

kommer att klara av på ett billigt och säkert sätt. 

 

Definitioner av underhåll skiljer sig åt och kan variera från ett företag till ett annat beroende 

på arbetssystem. I följande avsnitt redovisar jag en standardiseradunderhållssyn. 

 

Synen på underhåll kan allmänt delas in i två grupper: 

• Kortsiktigt: Man vill inte köpa dyra tjänster såsom, reparerande, haveristyrt, 

resurskrävande och prismässigt ackumulerande. 

 

• Långsiktigt: Man köper in rätt med största LCP (Life Cycle Profit), installerar rätt, kör 

rätt och underhåller med rätt underhållstrategi baserat på felutvecklingstider och 

vikten av systemfunktion. Underhållsplaner samplaneras med produktion. Man mäter 

för att kunna fatta faktabaserade beslut. Man involverar alla berörda grupper i 

driftsäkerhetsarbetet för att kunna ta vara på kompetensen och alla förslag på 

förbättringar. 

 



 
  

5.3.2 Förebyggande underhåll  
Förebyggande underhåll är en preventiv åtgärd som är planerad. Åtgärden är listad i en 

underhållstabell. Förebyggande underhåll består t.ex. av besiktning och kontroll och byte av 

komponenter som är underhållsbaserade på antal kilometer. Den här typen av underhåll är 

bestämd av tågtillverkarna vid leverans av tågen. Men det kan ändras av 

tågunderhållsleverantörer och tågs ägare när berörda parter har skaffat sig tillräckliga 

erfarenheter av tågdriften. Till exempel behandling av glykol och glycerin på utsatta delar av 

tåg under vintertid blir en del av förebyggande underhåll och hänvisas i kapitel sex. 

 

5.3.3 Avhjälpande Underhåll  

Ett avhjälpande underhåll av tåg är en reparation av tåg som har fel och skada. Till exempel: 

Tåg som är kraftigt nerisat som behöver tas ur trafik och avisats på verkstad. Det är ett 

avhjälpande underhåll eftersom det inte är planerat. Oftast är avhjälpande underhåll 

oplanerade. 

 

5.3.4 Avhjälpande Underhåll Uppskjutet (AUU) 

Med ett uppskjutet avhjälpande underhåll avses att underhållsföretaget skjuter upp underhållet 

av ett tåg under en kortare tid. På sätt kan tåget fortsätta framföras i trafik en kort period, men 

däremot kan en tillfällig åtgärd krävas. Ett uppskjutet avhjälpande underhåll underlättar även 

planeringen av reparationen. Det krävs en tillståndskontroll för att bestämma om 

underhållsföretaget kan skjuta upp den typen av tågunderhållsarbete. Vissa underhållsåtgärder 

som är klassade som säkerhetsåtgärder kan aldrig skjutas upp till ett senare tillfälle. 

 

5.3.5 Avhjälpande Underhåll Akut (AUA) 

Avhjälpande Underhåll Akut är något som måste åtgärdas utan dröjsmål för att behålla 

driften. Denna typ av underhåll går inte att planera och tar ofta längre tid att åtgärda jämfört 

med förbyggande underhåll, samt är dyrt då tåget står stilla under planerad trafikering. 
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5.3.6 Periodiskt Underhåll 

Periodiskt underhåll av tågdrift är ett periodiskt arbete som utförs med ett beräknat intervall 

eller ett byte av en sliten tågdel. Detta typunderhåll måste genomföras oavsett om tågdelen 

som behöver bytas är skadad eller inte. Det här underhållsarbetet kommer att förhindra att en 

del stoppfel uppstår och minskar riskerna för ett driftproblem i järnvägskommunikationerna. 

Under det periodiska underhållet kan även underhållstekniker städa och tvätta tåget för att 

behålla den efterfrågade funktionen. 

 

 

5.3.7 Tillståndsbaserat Underhåll 

Inom förebyggande underhåll av tåg finns ett kontrollarbete. I denna kontroll gör 

underhållstekniker en personlig bedömning och analyserar vilka lösningar som behövs för att 

säkra tågdriften. Under kontroller kan teknikerna hitta brister och dolda fel på tåget som kan 

orsaka allvarliga skador. Om kontrollen visar att tåget är i behov av underhållsarbete, ska det 

finnas en plan och tidsutrymme för att felsökare skall fixa felet innan det blir ett oplanerat 

stoppfel som i sin tur kan leda till en skada. Exempel på tillståndsbaserade underhållsåtgärder 

är slitage kontroll av kolslitskenor samt bromsbelägg (Wängberg och Larsson, 2013). 

 

5.3.8 Förbättrande underhåll 

Begreppet förbättrande underhåll är en kombination av alla administrativa, ledningsrelaterade 

och tekniska åtgärder som utförs i syfte att förbättra underhållsarbetet utan att ändra på den 

efterfrågade funktionen (Frånlund, 2000). Förbättrande Underhåll har i avsikt att förbättra och 

hindra fel på tåg eller annan utrustnings driftsäkerhet (Möller och Steffens, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Figur 13 visar när ett fel uppstår i underhållsarbetet, analyserar teknikavdelning var det 

kommer i från. Förbättrande underhåll förutsätter en utredning av vad som kan ha varit 

orsaken till problematiken för att kunna leda till en effektiv lösning så att samma problem inte 

ska förkomma igen. Om tågens driftsäkerhet är sämre kan en förbättring genom 

ombyggnation verkställas för att öka driftsäkerheten och för att bygga bort de befintliga felen.  

 

 

 
 
Figur 13.  Optimerade Underhålls struktur, (Wängberg & Larsson, 2013). 

 

 

5.3.9 Förändring av underhålls enhet  

Modifiering är en förening av alla tekniska, administrativa och ledningsrelaterade åtgärder i 

avsikt att förändra ett underhålls enhet. Modifiering kan inte innebära utbyte mot ett liknande 

arbete. Modifiering är inte heller en underhållslösning utan syftar på förändring av underhålls 

enhet på den efterfrågade funktionen till en ny och bättre tjänst. Modifiering av ett underhålls 

enhet kan bilda ett underhållsarbete för underhållsföretaget (Frånlund, 2000). 
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5.3.10 Administrativt underhåll 

Tågunderhållet består inte bara i de olika praktiska underhållen utan innebär även ett 

administrativt arbete och mätning av utförda tider. Med administrativt underhåll avses 

uppgifter gällande ledning- och administrativåtgärder som utförs för att behålla tågtrafiken i 

driftläge. Denna typ av arbete innebär till exempel en planering av förebyggande underhåll. 

Det är också av stor vikt att behålla det existerande förebyggande underhållet. Den tjänsten 

ska även värderas av underhållsföretaget som ett väsentligt underhållsarbete (Wängberg och 

Larsson, 2013). 

 

5.3.11 Haveri underhåll  

Haveriinriktat underhåll är ett avhjälpande arbete som sker vid t.ex. krockskador. 

 

5.3.12 Centralt underhåll (CU) 

Centralt underhåll är en form av akutorienterat arbete där förebyggande underhåll inte 

prioriteras i första hand. Detta innebär att långsiktiga arbeten med signalfel läggs åt sidan och 

bearbetas senare. Nya skador rapporteras in till underhållsföretaget i ett arbetsordersystem där 

underhållstekniker fyller i utförda arbetstider, samt beskrivning av problem på tåget. Den 

utförda arbetstiden som skall rapporteras in är den tid som uppstår mellan att orden skrivs ut 

och den tid det tar för att utföra reparationsarbetet. Administrativ tid registreras hos de flesta 

tågunderhållsföretag. Man vill skilja på tid som läggs på fordonsarbete och tid som inte läggs 

på underhållsarbete. Om det finns fel kvar på tåg som sätts i trafik måste man först ha 

undersökt om skadan inte kan påverka säkerhet eller drift (Wängberg och Larsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

5.3.13 Förberedelse av tågvinterunderhåll  

På vissa tågtyper under vintertid vidtas vinteråtgärder. Det kan också förekomma att vissa 

åtgärder utförs oftare under vintertid. Till exempel har man andra bedömningskriterier på 

komponenter som ofta blir utsatta på grund av slitage, till exempel bromsbelägg, kolskena, 

strömavtagare med mer.  

 

5.3.14 Dagens järnvägsfordondepåer 
Flera länder har studerat olika klimatförhållanden. Det är tydligt att det är ett komplext 
problem och att det därför är svårt att komma fram till en fungerande lösning om hur 
tågunderhåll generellt ska gå till för att tågtrafiken ska fungera smidigt. Klimatet förändras 
nämligen från en region till en annan och det är främst temperaturförändringar som orsakar 
tågskador. Under drift kan ett tåg bli föremål för olika klimatförhållanden från torr snö och 
kyla till blötsnö och mildväder (Kloow, 2011) 
 
Avisningskapacitet är en brist för hela landet. I det avsnittet utgörs en översikt över befintliga 

depåer i Sverige.  Det finns 27 st. stora verkstäder i Sverige, totalt är trafikverkstäder 

respektive persontåg och godståg, 27 st. Gällande information för de olika depåerna, en del av 

dem kommer att fungera i framtiden utan problem, en annan del ges en beskrivning för 

problem, idag och framtida behov (Jonsson och Kloow, 2014). 

 

Normalt sätt ställs järnvägsfordon inomhus och avisningen kan stärkas med vissa fläktar och 

torkar vid behov, även flyttbara varmlufts aggregat kan användas för att avisa tågen som är i 

behov av det men ett stort problem är att de flesta befintliga trafikverkstäder är gamla, 

omoderna och i dåligt skick. Till exempel äldre avisningsanläggning – varmluft används och 

ett tillfälligt tält med byggfläktar har använts under en längre tid (Jonsson och Kloow, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Det har visat sig att det finns bara gamla och omoderna åtgärder. På grund av de stora brister 

och behov som finns redan i landet, regeringen borde kolla upp på saken och göra något åt för 

att kunna undvika de förseningar som förkommer under vintertiden (Jonsson och Kloow, 

2014). 

 

 
 
Figur 14. Dagens svenska depåer- Avisning och de-icing. Källa, Transrail Sweden AB 

 

5.3.15 Dagliga tjänster och hall 
I tågunderhålls branschen omfattar dagliga tjänster allmänt städning av fordon. Vidare kan 

dagliga tjänster utföras direkt vid uppställningsspår med tillgängliga fordonen längs spåren. 

Säkerhetsmässigt rekommenderas att tjänster görs i en servicehall. Detta ger bättre arbetsmiljö 

för personal och därefter levereras effektiva tjänster med bra kvalitet (Per, 2014). 

 

Underhållsschemat kan dock ändras av tågunderhållsleverantörer och tågsägare när berörda 

parter har skaffat sig tillräckliga erfarenheter av tågdriften. Till exempel kan behandling av 

glykol och glycerin på utsatta delar av tåg under vintertid bli en del av det förebyggande 

underhållet, även fast det inte fanns med i underhållsschemat i början. På vissa tågtyper under 

vintertid vidtar Mantena AB vinteråtgärder. Det kan också inträffa att vissa behandlingar 



 
  

utförs under vinterperioden, som till exempel extra kontrollbesiktningar av komponenter som 

är särskilt utsatta av vinterslitage. Exempel på sådana komponenter är hjul, kolskena och 

bromsbelägg.  Planen för dagliga tjänster varierar och styrs av fordonsägare eller operatörers 

krav på fordons renhållning. Planen ska vara tidsstyrd, men kan också vara styrda av 

kvalitetskrav. Utförandet av det hela indelas av service och underhåll i följande olika 

underhållskategorier:  

 

Underhåll kategori 1: Städning, lättunderhåll   

Underhåll kategori 2: Städning och underhåll vid trafiknära depå  

Underhåll kategori 3: Tungt underhåll såsom ombyggnation och modernisering etc. 

Underhåll nivå 4: Komponentunderhåll vid speciell komponentverkstad 

 

Beskrivning i detta avsnitt syftar på kategori 2 och delvis kategori 1.  Med begreppet depå 

inkluderas speciella uppställningsplatser för fordon. Depåernas uppgift är att samla avställda 

tåg för underhåll och städning samt att säkerställa tillräckligt många fordon för ett fungerande 

trafiksystem (Per, 2014). 

 

5.3.16 Depåmoduler 
I sanering ingår påkörningsolyckor och klotter. Den görs förslagsvis i tvätthallar. Vid separat 

hall för sanering kan denna placeras var som helst inom depåområdet. Följande krav gäller för 

saneringshallarna. 

 

Krav 1: Fordonets underrede skall vara enkelt åtkomligt, liksom mellannivå från 

arbetsplattformar på båda fordonssidorna.  

Krav 2: God luftväxling i hallen. 

Krav 3: Golv och väggar under rörelse över kant skall vara enkla att rengöra efter en 
sanering. 
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Tvätthallen bör utformas så att den även kan användas för avisning. Tvätthallarnas avisnings 

metoder är gamla, omoderna och ineffektiva. De tar lång tid, men beror också på utformning, 

mängden snö och is som ackumulerats samt metoden för avisning. Komponenter i underredet 

måste vara hållbara. Innan fordonet lämnar avisningen måste det torka. Kvarbliven fukt 

riskerar att frysa till is och få snö att lättare ackumuleras (Per, 2014). Detta gäller figur 15. 

 

 
 
Figur 15. Planlayout för depåmoduler. (Bilden av Transrail Sweden AB) 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

5.3.17 Depålokaliseringar  
Placeringen av dagens underhållsdepåer är i många fall ett resultat av hur trafiken historiskt 

sett ut, och ligger än idag vid järnvägsknutpunkterna. Det finns en del förändringar i 

trafikflödet över tid som innebär att lokaliseringar blivit allt viktigt och att äldre verkstäder 

och serviceställen blivit mindre lämpligt placerade. Nya städers etableringar skapar behov och 

ställer krav på nybyggnation av depå (Per, 2014 ). 

 

Depån antas ha olika utformning för olika fordon, där lokaltrafiken och regionaltrafiken har 

behov av underhållkapacitet vid olika utgångsstationer medan fjärrtrafiken har sitt främsta 

underhållsbehov vid trafikens slut. Byggnation av nya depåer bör vara strategiskt placerad där 

järnvägsfordon startar och avslutar sin trafikering. Målet är att underlätta underhåll i 

driftpauser när tåg inte går i trafik och därmed minska tomkörningar. Detta kommer att skapa 

ett tidseffektivt fordonsunderhåll där infrastrukturen inte behöver brukas i någon större 

omfattning. Underhållsföretagen vill att fordonen ska vara tillgängliga för service under den 

långa tiden av trafikpauser (Per, 2014). 

 

5.3.18 Forskning, utveckling och effektivisering av tågunderhåll 
Tillsynsmyndigheter har uppmärksammat frågor om depåer och fordonunderhåll som inte 

hanterats på rätt sätt, för ett bra fungerande järnvägssystem. Det behövs mer kunskap för att 

driva processen vidare genom forskning och innovation mot en stabil utveckling (Per, 2014).  

 

Staten bör fokusera på forskning av tågunderhåll som syftar till punktlighet och depåfrågor. 

Genom en litteraturgenomgång, har det bevisats genom den internationella forskningen att 

järnvägsfordonunderhållet inte är noggrant utarbetat. Sverige kan ha möjlighet att bli en 

föregångare inom detta område. Där forskning och tågbranschen har ett samarbete som i sin 

tur kan ge ett bra resultat och teknikutveckling. Detta skulle vara möjligt genom att öppna en 

gemensam bas FUD (Forskning, Utveckling, Demonstration) och den skulle föreslå nyckeltal 

(Fröjdh och Lindahl, 2015). 
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5.4 Regler och rekommendationer för att säkra tågdrift 

För att kunna skapa ett bra fungerande järnvägsfordons underhåll, har Europeisk unionen 

jobbat aktivt med alla medlemsstater för att kunna ta fram ett regelverk, det så kallade ” 

Tekniska Standarder och Driftkompatibilitet”. Alla medlems stater ska anpassa regelverket till 

nationell nivå, så att till exempel vinterklimatförhållanden inte ställer hinder för deras 

järnvägsfordons trafik. Under följande avsnitt kommer vi att analysera vad TSD belyser 

gällande tågunderhåll, speciellt under vintertiden. Det gäller att delsystem som omfattas 

reglerna, följer en godkännandeprocess där järnvägsfordonsinspektör ansöker om 

godkännande enligt TSD till tillsynsmyndigheten. Den kontrollerar att alla reglerna är 

uppfyllda och offentliggör därpå ett godkännande. 

 

5.4.1 Temperaturregler för järnvägsfordon i svenskt klimat 

Järnvägsfordon som godkänts för hela Sverige måste klara ett visst klimatgränsområde. 

Klimagränsområdet finns i detalj för en temperatur som växlar mellan -40ºC och +35ºC, se 

figur 16. Valda temperaturintervall ska registreras i den tekniska dokumentation som beskrivs 

i avsnittet. Den temperatur som ska tas hänsyn till vid konstruktion av komponenter för 

järnvägsfordon anges av beställaren. I vissa fall kan beställaren välja ett temperatur intervall 

som enbart gäller för den region där fordonen ska framföras. T.ex. kan fordon som ska 

framföras enbart i Skåne klassas för högre temperaturer än de fordon som trafikerar Norrland. 

 

• – 25ºC: Norr om Kil – Frövi – Sala – Uppsala i Sverige 

• – 30ºC Norr om Härnösand – Söderhamn – Bollnäs – Mora i Sverige 

• – 35ºC: Norr om Storlien – Östersund – Boden – Luleå i Sverige 

• – 40ºC: Gäller kategori ”hela Sverige” för fordon som ska användas i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Det är fordonstillverkare och fordonsägare som ska ansvara för att järnvägsfordonen är 

lämpliga under alla vinterförhållanden i de områden de framförs. 

 

 

 
 
Figur 16. Geografiska temperaturområden för järnvägsfordon, (Kloow, 2011).   

 

 

För närvarande finns tre europeiska temperaturklasser: 

• T1: -25 till+40° C 

• T2: -40 till+35° C 

• T3: -25 till+45° C. 

Fordonens vinterproblematik kan undvikas under konstruktionsfasen då beställare kan ställa 

rätt krav i upphandlingen. Därför måste myndigheterna se till att det finns tydlig konstruktions 

krav och riktlinjer för vinterunderhållsprestanda gällande rullande materiel som skall brukas 

under nordiska vinterförhållanden (Kloow, 2011).  
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5.4.2 Speciell klimat och miljöförhållanden med snö, is och hagel 

Järnvägsfordon ska uppfylla kraven som anges i TSD när de utsätts för väderförhållanden 

med snö, is och hagel. De ska också klara av de nominella förhållanden som motsvaras av det 

intervall de är tänkta att fungera i. Effekten av snö, is och hagel ska tas i beaktande vid 

konstruktionen av komponenter för järnvägsfordon.  

 

När svåra förhållanden med ”snö, is och hagel” tas i beaktande avses lätt snö med lågt 

ekvivalent vatteninnehåll, som täcker spåret upp till 80 cm över rälsöverkant i TSD, och 

järnvägsfordonen och komponenterna i delsystemet ska då vara konstruerade så att de 

uppfyller dessa krav. Snö, is och hagel utgör hinder på spåren som hinderavvisare (plogen) 

ska undanröja. Enligt TSD ska hinderavvisarna ha en konstruktion som klarar av de hinder 

som kan uppstå i den klimatzon där fordonet framförs. Med hinderavvisare avses vad som 

helst bara den kan ta bort snö, is och hagel samt är miljövänlig. På grund av säkerhetsskäl sa 

den dessutom ha en utformning och en funktion så att den inte avvisar hinder uppåt eller 

nedåt. Utöver detta ska avvisaren ha en vinkel som inte är större än 160°.  

 

De normer som specificeras i TSD avser minimikrav för varje klimatzon och de som beställer 

nya järnvägsfordon har rätt att ställa strängare krav. Normalt sätt ska järnvägsfordonstrafik 

ske utan begränsningar under vintertid, fordonet ska vara säkra vid trafik i svåra förhållanden 

med is, frost, hagel, snö och vid kraft i extrema låga temperaturer. Till exempel temperaturer 

från -40 grader Celsius till -25 grader Celsius. De kontinentala järnvägsfordonen är normalt 

byggda för trafiksäkerhet i rimliga snöförhållanden och temperaturer över -25 grader Celsius. 

Tekniska standarder och driftskompatibilitet ska bekräfta att järnvägsfordon är konstruerat för 

de minimala temperaturgränserna för de skandinaviska vinterförhållanden. Med hänsyn till 

arbetsmiljöverket, temperaturen ska vara minst +18 grader Celsius även vid trafik i hård kyla 

(Sollander, 2015). 

 

Transportstyrelsen bestämmer trafikbegränsningar för järnvägsfordon som är anpassade för 

kontinentala vinterförhållanden. Till exempel kan laglig bromsprocent gå ned vid rörelse i 

snöförhållanden och drift helt förbjudas vid temperaturer under -25 grader Celsius. Det är 

operatören som ansvarar för att följa dessa begränsningar. En beställare som beställer ett 

järnvägsfordon måste själv kontrollerar och ange i detalj att fordonet uppfyller krav till 

exempel att det finns värme i passagerarutrymmen (Sollander, 2015). 



 
  

 

5.4.3 Områden som särskilt måste beaktas för svensk vinterdrift  

Det är av stor vikt att järnvägsfordonen klarar av hårda vinterförhållanden utan 

komplikationer och förseningar. Av säkerhetsskäl måste tågdelarna uppfylla vissa krav för att 

tågtrafiken ska fungera utmärkt. I detta avsnitt kommer jag att belysa vilka regler i TSD som 

gäller för tågutrustningar så att järnvägsfordonen ska kunna framföra resenärer utan 

förseningar. 

 

5.4.3.1 Bromsprestanda 

Bromsprestanda under vinterförhållanden finns angivna i TSD LOC & PAS, och beräkning av 

bromsprestanda ska följa TSD- standard. Den tekniska beräkningen ska gälla både nöd- och 

driftbroms. Vid vinterförhållanden ska man ta hänsyn till standarder avseende friktion på 

grund av till exempel snö, is frost och hagel. Vid den tekniska beräkningen av fordonets nöd- 

och driftbroms ska man även ta i beaktande att småfel kan uppstå som orsakar en rimlig 

förlängning av stoppsträckan. Det ska alltså finnas en säkerhetsmarginal (Sollander, 2015). 

 

5.4.3.2 Sidvind 

Under vintertid förekommer inte bara regn, frost och snöfall utan det förkommer även svaga 

som kraftiga vindar som ställer till problem för tåg i trafik. I TSD anges att järnvägsfordons 

känslighet för sidvind ska beräknas som ett CWC- värde. CWC- värdet ska anges i tekniska 

standarder för järnvägsfordonet och operatörerna ska föra in slutsatserna för trafik i 

förarinstruktionsböckerna. Detta innebär att instruktionen ska ange vid vilka vindhastigheter 

man inte kan framföra tåget med full hastighet. Samma regler gäller inte för järnvägsfordon 

som kör mindre än 140 km/h! 
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5.4.3.3 Strålkastare och klimatkontroll i förarhytt 

Under kalla vintrar förekommer ofta fallande snö och stark blåst som försämrar sikten. Det är 

också mörkt vilket ställer krav på fungerande strålkastare för varningar från ett tåg till ett 

annat.  Riktlinjer för strålkastare med frontutrustning för klimatkontroll anges i TSD och 

skapar ett säkrare och acceptabelt arbetsklimat för lokföraren. Det valda intervallet avseende 

snö, is och hagel under vintern och fungerande åtgärder dokumenteras i den tekniska 

dokumentation som beskrivs i TSD. 

 

5.4.3.4 Säkerhet och garanti gällande mjukvara och elektronik 

I TSD för lok- och passagerarfordon anges att elektronik och programvara för 

säkerhetsfunktioner ska konstrueras effektivt med relevanta standarder. I TSD uppges att 

standarder är lämpliga, men inte tvingande, för att kunna besiktiga hur sådana krav ska följas 

och fungera under svåra klimatförhållanden. 

 

Om en driftskompatibilitetskomponent som är förhandlad med EU-försäkran om 

överensstämmelse för användning redan har släppts ut på marknaden och används på planerat 

sätt, men som troligen inte uppfyller de viktiga kraven, ska medlemsstaten följa de 

nödvändiga åtgärderna för att begränsa komponentens användningsområde samt dra tillbaka 

eller förbjuda dess användning från marknaden. Den oberoende kommissionen ska underrättas 

där medlemsstaten ska ange skälen till besluten av vidtagna åtgärder och särskilt ange vad 

avvikelserna beror på. 

 

Om det går att visa att en komponent som är köpt med en EG-försäkran och 

överensstämmelsen inte motsvarar kraven inom TSD, ska den medlemsstaten följa tillåtna 

åtgärder mot den som undertecknat försäkran samt underlätta den oberoende kommissionen 

om detta. Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna hålls informerade om 

metodens period och resultat. 

 

Kommissionen ska förhandla med de berörda parterna. Om kommissionen efter förhandling 

konstaterar att åtgärden inte är hållbar ska den understödja den medlemsstat som har tagit 

initiativet. Den som berörs och behöver hjälp ska använda dessa standarder för att få en bra 

dialog med oberoende organ och säkerhetsmyndighet (Sollander, 2015). 

 



 
  

5.4.3.5 Övergångsregler för lok och passagerarfordon  

TSD lok och passagerarfordon 2014 gäller för förändrade och nya järnvägsfordon från 1 

januari 2015. Tillsynsmyndigheten som kontrollerar alla järnvägsfordon får acceptera nya 

järnvägsfordon av tidigare godkända typer under en övergångsfas: 

 

• Nya tåg av en typ som tidigare godkänts enligt TSD LOC och PAS-2011 ska 

godkännas senaste år 2020. 

• Nya höghastighetståg av en typ som tidigare godkänts enligt svenska regler ska 

godkännas senaste år 2020. 

• Nya fordon av en typ som tidigare godkänts enligt svenska regler kan godkännas fram 

till och med maj 2017. 
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5.4.4 Godkännandeprocess av TSD 

5.4.4.1 Oberoende granskning 

Fordonsleverantören ska kunna visa att fordonet klarar av att trafikera nationella järnvägar. 

Regler för hantering av järnvägsfordon i olika situationer ska vara beskrivna. T.ex. regler för 

bromssystem, användning av kommunikationssystem, passagerarlarm och bärgning av 

urspårat fordon (Europeiska union, 2014). 

 

Enligt driftkompatibilitets direktiv, järnvägslagen och Transportstyrelsens föreskrifter ska nya 

järnvägsfordon vara godkända av Transportstyrelsen. Innan de börjar trafikera svenska banor 

krävs ett tillfälligt tillstånd. Ombyggda som importerade och moderniserade fordon ska 

godkännas innan de börjar rulla på svenska banor. De tekniska standarder i direktiv anger 

målen för att få tillstånd för vad den tillståndssökande behöver syssla med (Sollander, 2015) 

 

Granskningsorganet utfärdar ett kontrollintyg när fordonet uppfyller alla kraven i en TSD. 

Granskningsorganet kan också skriva ett mellanliggande kontrollintyg om en delmängd av 

kraven är uppfyllda. Transportstyrelsen beviljar eller avslår sedan ett tillsvidare godkännande 

av järnvägsfordonet. 

5.4.4.2 Temporär godkännandeprocess för trafiktillstånd 

I samarbete med operatör, fordonsunderhålls företag och beställare ska fordonsleverantören 

visa att fordonet inte har onormalt många säkerhetsrelaterade och stoppande fel, klarar 

nationella vinterkrav samt har en korrekt och fungerande fordonsdokumentation. Detta sker 

under den erfarenhetsdrift som påbörjas efter det temporära godkännandet. Driftsperioden 

med temporärt tillstånd pågår till fordonstypen anses stabil för nationellt förhållande. Då kan 

leverantör ansöka om godkännande för permanent trafiktillstånd. 

 

Ansökan om tillstånd ska skickas tillsynsmyndigheten. Om tillstånds ansökan handlar om en 

modernisering eller ombyggnation av ett järnvägsfordon ska tillsynsmyndigheten ange vilka 

normer som ska kontrolleras. Tillsynsmyndighet kan bevilja ett tillstånd med begränsningar 

för provkörningarna (Sollander, 2015). 

 



 
  

Sökanden ska vissa att fordonet uppfyller det viktiga kravet för tillgänglighet genom att visa 

en rapport från erfarenhetsdrift i kommersiell trafik under olika förhållanden. Detta omfattar 

både tekniskt och klimat/miljö. Normalt krävs att erfarenhetsdriften omfattar drift i minst sex 

månader varav minst en vintermånad (Sollander, 2015).  

 

5.4.4.3 Underhåll och underhållsdokumentation 

Underhållsdokumentationen ska tekniskt visa hur järnvägsfordonet är konstruerat. Den ska 

även visa hur underhållsarbete på ett säkert sätt ska utföras. Järnvägsfordons tillverkare har 

krav att presentera en underhållsplan där tekniker får en tydlig strategi att hantera till exempel 

säkerhetsrelaterad utrustning. Tillverkaren ska kunna visa dokumentation på hur 

inspektionsintervallerna har beräknats. Tillverkaren ska även kunna visa att instruktionerna är 

korrekta på det lokala språket och inte kan misstolkas. I underhållsplanen ska det finnas 

instruktioner som beskriver vilket underhåll fordonet ska ha under sin livstid. Det består av 

regler som systemområden, inspektionsintervall och gränsvärde. Instruktioner för 

uppställning, tvätt, städning och inkoppling av extern spänningsmatning ska ingå. 

 

5.4.4.4 Godkännande för permanent trafiktillstånd av järnvägsfordon 

Transportstyrelsen ställer krav på säkerhet och driftskompatibilitet vid tillståndsansökan av 

importerade, nya, ombyggda och moderniserade järnvägsfordon efter gällande normer. Den 

som söker ett godkännande för permanent trafiktillstånd av järnvägsfordon ska visa att det 

uppfyller alla krav i driftskompatibilitet. Vid ett tillstånd av ett importerat eller nytt 

järnvägsfordon, ska det visas att det når en vis säkerhets nivå och att det är driftskompatibelt 

med den svenska infrastrukturen inklusive den förkommande vinterklimatförhållande. För 

utländska järnvägsfordon tillämpar Transportstyrelsen korsacceptans. Detta innebär att 

Motorvagnar och lok som planeras gå i trafik på Öresundsförbindelsen ska vara 

driftkompatibla med den danska infrastrukturen. Det är också med en stor vikt att underhålls 

dokumentation ska vara godkänd på det lokala svenska språket (Sollander, 2015). 
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Transportstyrelsens krav på säkerhet är att alla funktioner i en fordonstyp ska vara minst lika 

säkra som motsvarande funktion i existerande fordon av samma typ Transportstyrelsens kan 

begära rapport från en oberoende inspektör om att en viss funktion uppfyller kraven på 

säkerhet eller driftskompatibilitet. Transportstyrelsens krav på driftskompatibilitet blir klar på 

grund av det utfärdat granskning arbete av den järnvägsfordons oberoende organisation. Alla 

punkter som översatts under det tillfälliga tillståndet ska uppfylla kvalitetskrav. 

Dokumentation ska vara översatt till det lokala svenska språket. När permanent tillstånd 

utfärdats, övergår säkerhets och konstruktions ansvar till beställare eller ägare (Europeiska 

union, 2014). 

 

5.4.4.5 Ombyggnation eller modernisering av befintliga järnvägsfordon 

Vid ombyggnad eller modernisering av befintliga järnvägsfordon skall det krävas en ny 

bedömning mot de tekniska standarderna i fråga. Transportstyrelsen avgör i vilken omfattning 

TSD- driftskompatibilitet ska tillämpas vid en modernisering eller ombyggnad. Den som 

söker tillstånd för en ombyggnation eller för en ändring ska ta fram en EG- kontrollförklaring 

för det ändrade järnvägsfordonet. Det vill säga att ett oberoende organ ska skriva ett 

kontrollintyg som visar att den ombyggnation eller det ändrat fordonet uppfyller TSD- krav 

som berörs av modifieringen. Detta innebär att delsystem som inte påverkas av en ombyggnad 

eller modernisering, inte behöver uppfylla dessa krav. Oberoende granskning av dessa 

standarder krävs för verksamheter och delar som påverkas av ombyggnation eller 

moderniseringen. Om tillståndssökande anser en standard i det tekniska och 

driftskompatibilitet inte går att försvara ekonomiskt, kan ändringen accepteras att den 

rekommenderade ändringen inte strider mot kravet i TSD. Alla ändringar ska motsvara de 

medlemsstatens förväntningar strategier för driftskompatibilitet (Europeiska union, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Stefan Sollander på Transportstyrelsen som bl.a. hanterar och utfärdar trafikeringstillstånd, 

poängterar att ovan nämnd förklaring gäller vid godkännande av ett nytt järnvägsfordon av 

befintlig typ som ändrats. Europeiska Unionen påstår att den lokala tillsynsmyndigheten inte 

behöver kräva alla standarder för nedan funktioner vid en ombyggnation eller modernisering 

av järnvägsfordon. 

 

• Dragkrafters stopp vid öppen dörr 

• Brandlarm 

• Krocksäkerhet 

• Passagerarlarm 

 

Dörrsystemets konstruktion och slutna toaletter är dock ett krav i Sverige. 
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6 Intervjuresultat 

Här nedan redovisas resultat från intervjuer med Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, 

Mantena Sverige AB, Project manager, EPN Solutions, Supply Chain Manager, Nordic 

Ground Support Equipment och Marknadschef och CEO, RADASS & RAATS, Solliq AB. 

 

6.1 Svårigheter observerade under vintrarna 2011/2012 

Vinterrelaterade problem uppstår på det flesta järnvägsfordon som trafikerarar i det nordiska 

klimatet. Järnvägsfordon av motorvagnstyp är oftast mest utsatt eftersom de brukas i 

pendeltågstrafik med mycket stopp samt med frekvent användande av dörr och fotsteg. 

Fordonen X61/62 som trafikerar Skåne, Östergötland och Norrland vilka underhålls av 

Mantena AB uppvisar likartade brister som man kan finna på andra tågtyper. Oftast kan de 

största problemen lokaliseras till boggi, underrede samt fordonsidor med dörrutrustning. 

 

Vid intervju på Mantena AB angående svårigheter observerade under vintrarna 2011/2012 

gavs information om hur det går att undersöka brister och problem som uppstår under 

vinterdrift. Han gav noggrann information om vilka känsliga och utsatta delar som orsakar 

tågförseningar under vinterhalvåret. 

Mantenas tekniska chef, bekräftar att snö som packas när fordonen trafikeras smälter delvis av 

värmeutveckling från till exempel bromsar. Den fuktiga snön fryser sedan till is när fordonet 

uppnår högre fart. I andra fall kan packad snö smälta i områden med högre temperatur. Då 

riskerar fukt och vatten tränga in i känsliga komponenter och orsaka elfel. En åter frysning 

kan i senare skede också orsaka större komponentskador. 

 

Vidare redovisades vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra att dessa problem 

uppstår. Det finns flera olika sätt för att undvika dessa problem. Ett av dem är att avisa tåg 

med varmvatten.  

 

 

 

 

 



 
  

 

Boggin är den del av fordonet som oftast är mest utsatt för snö och is. Beroende på boggins 

utformning, placering och monterad utrustning samlas oftast snö och is där vilket försämrar 

boggins rörelse och gångdynamik. Ett område som är utsatt för påfrestningar vid snö och is 

ansamling är boggins rör och kabelsystem. Rör för den pneumatiska bromsen samt slangar till 

motor kylsystemet är delar som är utsatta i boggin på X61/62. I boggin finns också kablage 

och kontakt don för motorer och axlars varvtalsgivning samt den elektriska anslutningen för 

fordonets magnetskenbroms. Skador på kablage eller inträngning av fukt i respektive 

kontaktdon försämrar omedelbart fordonets prestanda och skapar oftast sådana problem att 

fordonet måste tas ur trafik. (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & 

Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). 

 

Ett annat område som vållat stora problem på X61/62 under vintertid är boggins 

sekundärdämpningssystem. Vid kraftig snö och is- ansamling kring nivåventilernas länkarmar 

skapas ofta stora problem för regleringen av luftfjädrarnas tryck. Det värsta som kan inträffa 

är att länkarmarna brister vilket får konsekvensen att luftfjädern tappar tryck och sjunker ner 

på nödfjädern. Då medeltrycket i luftfjädrarna också påverkar körvärdet för luftbromsen får 

fordonen i dessa fall alltid tas ur trafik. (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef 

Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se figurer 17 och 18. 

 

 
   

 Figur 17. Snöansamling i Boggi kring signal kablage (Foto av Mantena AB). 
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 Figur 18. Snöansamling i utrymme kring nivåventilens länksystem (Foto av Mantena AB). 

 
Sekundärdämpningen består av två stycken luftfjädrar per boggi. Luftfjädrarnas uppgift är att 

fördela trycket beroende på hur lastfördelningen i vagnen ser ut. Luftfjädrarna trycksätts från 

två nivåventiler i ändboggierna och en nivåventil i mellanboggierna. Nivåventilen är placerad 

på undersidan av korgen och länkas mot boggin via en länkarm. När lasten ökar i vagnen 

sjunker korgen vilket gör att nivåventilen öppnar och ökar trycket i luftfjädern. Motsvarande 

sker när lasten minskar och nivåventilen släpper ut luft ur luftfjädern vilket sänker korgens 

läge. Ett medeltryck från boggins luftfjädertryck reglerar också den pneumatiska bromsen, 

vilket ger högre bromstryck vid ökad last. (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef 

Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se figur figur 19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 
Figur 19. Monterad nivåventil med tillhörande länksystem (Foto av Mantena AB), 1=Nivåventil, 2=Länkarm, 

3=Nivåventilens länksystem. 

 
Fordonens mekaniska bromsutrustning är ofta utsatt för snöansamling under stränga 

vinterperioder. Bromsokets placering och konstruktion gör att det lätt kan samlas snö och is 

kring utrustningen vilken samtidigt blir kraftigt nerkyld när fordonet framförs i hög hastighet. 

Konsekvenserna blir att den mekaniska rörelsen uteblir samt att skador uppstår på vitala delar 

i bromsutrustningen (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & 

Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”).  

 

En utebliven mekanisk rörelse innebär ett ökat slitage av bromsbelägg och bromsskivor. 

Skador uppstå bl.a. på bromsregulatorernas skyddsdamasker vilket innebär att snö och vatten 

tränger in i bromscylindrar och på sikt skadar cylinderns regleringsmöjlighet.  
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Figur 20 visar hur skadorna på bromscylindrarnas damasker ökar under vinterperioderna. 

 

 

 
  Figur 20. Skador på bromsdetaljer X61/62 (Bilden av Mantena AB). 

 

 

 
                

  Figur 21. Snöansamling kring bromsenhet (Foto av Mantena AB). 
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Bromsoket består i huvudsak av två bromsbelägghållare, två bromsbelägg, två bromsarmar, 

en bromsbrygga och en bromscylinder. Bromsbeläggen är monterade på bromsbelägghållarna 

med en snäpplås mekanism. Bromsarmarna är kopplade till bromsbryggan genom en tapp. 

Bromsbelägghållarna och bromscylindern är monterade på båda sidor om bromsarmarna och 

gör så att bromsbelägghållarna rör sig i olika riktningar genom tillsättningen av 

bromscylindern (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, 

Mantena Sverige AB”). 

 

När bromscylindern är tillsatt med tryckluft så flyttar bromsarmarna på bromsoket isär vid 

fästpunkterna. Då bromsarmarna har ledpunkterna på bromsbryggan utformade som en fast 

punkt flyttas ändarna på bromsarmarna som är anslutna till bromsbelägghållarna mot 

bromsskivorna på hjulen så att bromsbeläggen trycks mot bromsskivan (Framförd under 

djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”), Se figur 22. 

 

 

 
 

 Figur 22. Skadad bromscylinder damask (Foto av Mantena AB) 

. 
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Genom att öka trycket i bromscylindern byggs bromskraften upp med cylindertrycket och 

bromseffekten påbörjas. När trycket minskas går de ovan beskrivna förloppen i omvänd 

riktning, varvid returfjädern som är inbyggd i bromscylindern öppnar bromsbeläggen till det 

förinställda spelet. (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & 

Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se figur 23. 

 

 

  

  

 

 

 

1 Bromsbelägghållare 

2 Bromsbelägg  

3 Bromsarm 

4 Fästpunkter 

5 Bromsbrygga 

6 Bromscylinder 
 

Figur 23. Bromsoket (Bild av Mantena AB). 



 
  

6.1.1 Varmgång  

Varmgång eller tjuvbroms uppstår när bromsokets rörelseförmåga upphör. Vid inbromsning 

kommer värmen från bromsskivorna smälta den snö som har samlats kring bromsoket. Vattnet 

blir till is i den efterföljande fartvinden vilket minskar bromsokets rörelseförmåga ytterligare. 

När is och snö ansamlingen har blivit så kompakt och bromsarmarnas rörelseförmåga upphört 

kan inte bromsbeläggen släppa kontakten med bromsskivorna vilket skapar en friktion som 

värmer upp bromsskivorna och i värsta fall axellagren (Framförd under djupintervjun av ” 

Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se figur 24. 

 

 

 
 

Figur 24. Nerisad bromsok (Foto av Mantena AB).  

 

 

Konsekvensen blir då att varmgångsdetektorerna längs banan indikerar. En 

varmgångsdetektering innebär i det flesta fall att fordonet får tas ur trafik och transporteras till 

verkstad för kontroll och avisning. Figur 25 visar en kraftig ökning av varmgångsrapporterna 

under sen höst och vinter. Det kan oftast förklaras med nerisad bromsutrustning. 
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Figur 25. Varmgångsrapporter per år och månad för X61/62 (Bild av Mantena AB). 

 

 

6.1.2 Olika typer av detektorer 

Detektorer ska innehålla uppgifter om hur markbaserad utrustning för övervakning av hjul, 

lager, strömavtagare är utformade. Detektorer längs järnvägen används för att förhindra 

urspårning eller förebygga skador på båda infrastruktur och järnvägsfordon. De är av följande 

typer: 

 

1. Upplyftsdetektor 

2. Strömavtagardetektor   

3. Hjulskadedetektorer  

4. Varmgång & tjuvbromsdetektor  
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Det finns två olika typer av detektorer, Urspårningsdetektor och Ras/skreddetektor, som rörs 

att överföras till en egen objekttyp, då de är av en annan sort och idag finns följande 

egenskaper: Northing, Easting, Noteringar och Detektorplats.  

I figur 26 visas ett exempel på hur några hjulskadedetektorer ser ut. 

 

Bromsfel som kallas tjuvbromsning utnyttjar värmestrålningen från hjulringarna. Ofta 

kombinerat med varmgångsdetektion. Följande nivåer för fordonslarm förekommer: 

 

• Hög: Den högsta larmnivån, som indikerar att det föreligger akut risk för skada eller 

urspårning.  

• Låg: Indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd.  

• Varning: Indikation på mätvärde som väsentligt överstiger normal drift värden. 

 

Följande detektortyper används inom Trafikverket och larmar under följande förutsättningar:   

 

• Varmgångsdetektor: som har registrerat onormalt hög hjullagertemperatur.  

 

• Tjuvbromsdetektor: som har registrerat onormalt hög hjulringstemperatur på grund av 

anliggande broms.  

 

• Varmgång i lager: Utnyttjar värmestrålning som kommer från lagerboxarna utanför 

hjulen och som avviker från omgivningen.  

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5gbroms
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lager_(teknik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmestr%C3%A5lning
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I figur 26 och 27 nedan visar några exempel på hur ett par hjulskadedetektor typ SALIENT 

och SCHENCK ser ut. 

 

 

Figur 26. Hjulskadedetektor typ SALIENT och SCHENCK (Foto av Trafikverket 2012). 

 

I figur 27 nedan visar hur ett par varmgång/Tjuvbromsdetektorer ser ut. 

 

 
 
Figur 27. Varmgång/Tjuvbromsdetektor ”SERVO”( Foto av Trafikverket 2012).  

 



 
  

6.1.3 Hjulskador 

Hjulskador kan uppstå av olika orsaker och yttrar sig på olika sätt. Det två vanligaste typerna 

är kross skador och plattor. Plattor uppstår oftast när ett hjulpar fast bromsas och boggins 

fastbromsningssystem inte fungerar, eller det är så halt att ingreppet inte hinner verka innan 

skadan har uppstått. Kross skador uppstår vid en ökad termisk och/eller mekaniskbelastning. 

T.ex. vid kraftig slirning kan sådana förutsättningarna uppstå (Framförd under djupintervjun 

av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). 

 

Det börjar oftast som små krossår vilka normalt inte omedelbart utvecklas till större skador. 

På X61/62 flottan har problemen med krossår utvecklats till det vi kallar materialbortfall 

vilket är när krossåren utvecklas i snabb takt och sammanfaller så att stora delar av materialet 

släpper. Det uppstår då som runtomgående kross på hjulets löp yta. Detta är ett fenomen som 

accelererar under vintertid och beror på att materialet inte klarar nordiskt klimat. Orsakerna 

verkar vara stora temperaturskillnader med ökad slit påverkan under höst/vinter samt att snö 

och is tränger in i de små krossåren och snabbar på förloppet. (Framförd under djupintervjun 

av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se figur 28. 

 

 
   
Figur 28. Materialbortfall på ett hjul (Foto av Mantena AB). 
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Figur 29 visar rapporterade hjulskador per månad och år. Man kan notera en ökning av 

skaderapporteringen under vinter.  

 

 

 

 
    Figur 29.  Hjulskador per månad och år (Bilden av Mantena AB). 
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6.1.4 Dörr och fotstegsproblem 

Dörr- och fotstegssystem är oftast vinterkänsligt på flesta tåg av motorvagnstyp. 

Järnvägsfordonen trafikerar oftast pendelsträckor vilket innebär ett frekvent användande av 

systemet. Under vinterperioden samlas ofta snö och is kring eller på fotstegen. Tillsammans 

med smuts och grus kan detta hindra framförallt fotstegens rörlighet. På X61/62 flottan har 

man ett galler designat fotsteg som ska förhindra att grus och sten ska fastna och tränga in i 

mekanismen. Tillsammans med snö och is blir detta möjligt. Isbeläggning på fotstegen 

orsakar också att fotstegen har svårt att nå ändläge vilket gör att fordonet inte kan framföras.  

Föraren är då tvingad att stänga av fotsteget och manuellt återställa det i utgångsposition. Ett 

annat problem men snöansamling kring fotstegen är att snö och vatten tränger in i kablage och 

lägesgivare på fotstegets ytterkant. Det medför att klämskyddet inte fungerar och fotsteget 

måste stängas av. (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, 

Mantena Sverige AB”). Figur 30 visar dörr och fotstegsproblem. 

 

 

 

Figur 30.  Isbelagt fotsteg med skadad lägesavkännare (Foto av Mantena AB). 
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Figur 31 visar dörr/fotstegsfel per månad och år. Den kraftiga höjningen av antal fel som 

borde visas under vinterperioden uteblir då operatören stänger av fotstegen när de yttre 

vinterförhållandena blir besvärlig. 

 

 

 
 
 Figur 31. Antal rapporterade skador per månad och år på X61/62 Flottans dörrsystem (Bilden av Mantena AB). 
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6.2 Tekniska lösningar för avisning och förebyggande av isbildning 

6.2.1 Syftet med avisningssystem 

Genom användning av olika avisning- och de/anti- is-metoder kan man avlägsna eller 

förhindra snöbildning på och nedisning av järnvägsfordon. Syftet är att systemet ska fungera 

som en lösning för ett järnvägsfordons vinterunderhållsproblematik, och vara möjligt att 

fungera som ett förebyggande underhåll så att man kan minska nedisning och underlätta för 

fordonsunderhålls svårigheter samt öka tillgängligheten i trafik. 

 

Många av systemen har byggts inne i depåer och verkstäder där tågen underhålls regelbundet. 

Det finns olika metoder och krav för avisning av tåg, till exempel så är godsvagnar utan 

elektronisk utrustning mindre känsliga för varmt vatten jämfört med personvagnar som har 

elektroniska komponenter och olika öppningar för till exempel ventilation. Erfarenheter från 

underhållsleverantörer visar att vinden har en stor inverkan på framsidan av de första 

vagnarna i tåget, men också att sidorna fryser snabbare. En avisningsanläggning för vagnar 

måste därför kunna värma både framåt, åt sidorna och luckorna. Detta måste ske samtidigt 

som tåget rullar genom en avlastningsstation. 

 

För passagerartåg är det ramarna och boggierna som måste rensas från snö och is. Hett vatten 

eller glykol bör inte sprayas på elektriska motorer och kopplingslådor. Gamla tåg med 

likströmsmotorer är mer sårbara för skador orsakade av glykol och varmvatten. Dessutom 

finns det också miljörestriktioner, särskilt när det gäller användningen av glykol som anti-

is/avisningssystem. Via internetsökningar har fyra dominerande metoder för avisning av snö 

och isbildning kring persontåg identifierats. 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

6.2.2 Metoder för avisning 

6.2.2.1 Avisningssystem med varmvatten 

Avisning med varmvatten består oftast av manuell vattenspolning samt fast spår placerad 

utrustning där ljummet vatten spolas på utsatta delar under fordonen. Resultatet blir helt 

avisade fordon men hanteringen är oftast tidskrävande eftersom man måste räkna med en 

längre tids torkning efter utförd avisning (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk chef 

Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). 

 

I Helsingborg avvisar Mantena X61 med lösa slangar där man sprutar ljummet vatten med 

lågt tryck. Då styr man själv var vattnet ska träffa. I Umeå avvisar Mantena X62 med en fast 

anläggning som tagits fram internt i företaget. Den ligger mellan spåren och är utrustad med 

munstycke där tekniker riktar vattnet så det framför allt avvisar områden kring broms och 

boggi. Vattentemperaturen är 40⁰C och trycket är existerande vattenledningstryck (Framförd 

under djupintervjun av ” Teknisk chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). Se 

figur 32. 

 

 
 
Figur 32. Varmvatten avisningshallen i Umeå. (Foto av Mantena AB) 

 

 



 
  

6.2.2.2 Avisningssystem med varmluft  

Varmlufts system är utvecklat för att minska driftstörningar och underhåll. Systemet är en 

lösning för att avisa tågen. Med den lösningen kan till exempel ett tåg med 5-6 vagnar avisas 

på 15-20 minuter. Allting beror på klimatförhållanden. Uppstarta, installation och 

återställandetiden mellan varje avisningsfrekvens går smidigt. 

 

Tåg med vagnar körs genom en tunnel placerad i en speciell avisningshall. Varmluft med en 

temperatur på cirka 60-70° C, och med rimlig hastighet och flöde blåses på boggier och 

chassi. Returluften fortsätter gå igenom en varmluftsgenerator ett flertal gånger, för ny 

uppvärmning. Genom att öka luftens fuktighet, ökas avisningseffekten ännu mer. Hastigheten 

anpassas så att största avisningseffekt kan uppnås. Avisningen är utförd när tåget passerat 

igenom hela tunneln. 

 

Genom att använda sig av varmluft finns inget problem för påverkan på tågens känsliga 

elektriska och elektroniska komponenter. Avisningen är torr, vilket undviker problem med 

skador, till exempel rost. Till detta ska läggas möjligheter med snabb start på några minuter 

från helt kall eller uppvärmd för omedelbar användning och rimlig återställande tid mellan 

avisningsfrekvenserna, vilket ökar kapaciteten. (Framförd under djupintervjun av ” Project 

manager, EPN Solutions”). Se figur 33. 
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 Figur 33. Varmluftsavisningshall. (EPN solutions, 2012). 

 

6.2.3 Metoder för förebyggande av isbildning  

6.2.3.1 System baserat på propylen glykol  

Anti- isbildningsenheter kan installeras på trafikerade spår eller i tågdepåer, vilket visas i 

figuren. Glykolbehandling utförs utomhus. En uppvärmd, vätska sprayas på tåget. Vätskan 

förhindrar isbildningar genom att stanna kvar på tåget som ett skyddande skikt. Enligt 

erfarenheter måste anti-icing upprepas ungefär var 800 km, men detta beror helt på väder- och 

spårförhållandena. Systemet bygger på att vätskan sprayas på under lågt tryck och metoden 

har godkänts av ett antal tågtillverkare. Överflödig vätska och smält vatten samlas i 

uppsamlingskärl. Vätskan renas därefter i en automatiserad och miljövänlig process för att 

återanvändas i nästa behandling. Systemet kan anpassas för olika tågtyper, är enkel att 

installera i både befintliga och ny infrastruktur och kan placeras utomhus (Framförd under 

djupintervjun av” Supply Chain Manager, Nordic Ground Support Equipment”). 

 

 

 



 
  

Man förebygger is uppbyggnad på tåg genom att använda varm vätska med propylen glykol. 

Glykolen appliceras på de delar utav tåget som är särskilt känsliga för snö och is.  Syfte är att 

säkra tågdrift genom att ta bort snö och is från tidigare nämnda känsliga delar. Detta görs 

genom att behandla vagnens chassi med en lösning innehållande ett uppvärmt antifrysmedel. 

Propylen glykol används även som arbetsväskan. Vätskan värms upp och matas till 

munstycken som är placerade under och på sidan av fordonet. Samma enhet kan verkställa 

förebyggande behandling på cirka fyrtio sådana tåg per dygn (Framförd av” Supply Chain 

Manager, Nordic Ground Support Equipment”). 
 

Anti-icingbehandlingen kan utföras direkt efter avisningsbehandlingen för att förhindra is 

uppbyggnader. Vätska appliceras under lågt tryck på utsatta komponenter och de delar som är 

berörda. Överflödig vätska och smältvatten samlas på ett speciellt ställe. Vätskan renas och 

återanvänds. Systemet styrs med hjälp av avancerade IT-funktioner som gör att 

övervakningen, tågunderhållet och servicen kan utföras på ett modernt sätt (Framförd under 

djupintervjun av” Supply Chain Manager, Nordic Ground Support Equipment”). Se figur 34. 

 

 

 
  
Figur 34. Anläggningen för anti-icing. (Nordic GSE, 2015) 
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6.2.3.2 System baserat på glycerin ”RAATS” 

Tåg och lok kan proaktivt skyddas för att förhindra uppkomsten av snö och is vilket då också 

förhindrar problem med nedfallande is på spåren. Remote Automatic Access Train Sprayer 

”RAATS” arbetar proaktivt genom att spraya en miljövänlig anti-is glycerinbaserad vätska 

från Midwest på boggier och alla känsliga delar på tågsättet för att förhindra att yrsnö och fukt 

under låg temperatur belägger tågen. Solliq AB är världsledande med automatiska system för 

att klara av ovanstående vinterproblem (Framförd under djupintervjun av” Marknadschef och 

CEO, RADASS & RAATS, Solliq AB”). 

 

De tåg som har avtal om behandling taggas och får en egen identitet. Centralenheten 

registrerar all sprayning per individ och efter de inställningar som är programmerade för 

effektiv behandling. De taggade tågen avläses med RFID-plattor som ger godkännande för 

sprayning. 6-8 meter innan spraystationen registreras hastigheten på tåget samtidigt som det 

ges en signal för behandling. Detta sker då tåget är i drift och vid en hastighet upp till 

80km/timme (Remote Access Automatic Train Sprayer, 2015). 

  

Följande punkter beskriver den RAATS-funktion (Framförd under djupintervjun av” 

Marknadschef och CEO, RADASS & RAATS, Solliq AB”): 

 

• Samtliga tåg taggas för att bli en individ i systemet 

• Behandling av tågen börjar med att tågen identifieras i en RFID och pumparna i 

centralenheten startas. En preliminär beräkning av hastigheten sker. 

• 6-7 meter innan spraystationen avläses tågens hastighet samt ges signal om att 

sprayning skall ske. 

• Systemet har fyra arm par som har munstycken vilka är laddade för X61. En arm är 

avdelad för att behandla trappstegen 

• Munstycken finns också i markplan för att behandla undersidan 

• Alla parametrar för intervaller och tid för sprayningen är inställd efter hastigheten på 

tåget 

• 70 km/tim är den hastighet som vi har funnit lämplig och provat i Malmö, Göteborg, 

Skövde och Stockholm 



 
  

• Vätskan är uppvärmd hela vägen fram till sprayningen då alla slangar och sprutarmar 

är utrustade med värmeisolering samt elkabel 

• Montage av RAATS på plats genomförs på 3-5 dagar varefter behandlingen kan 

påbörjas. 

 

Solliq AB har utvecklad sin produkt ”RAATS” i nära samarbete med Trafikverkets tillstånds 

givning att placera maskinerna vid spåren. De har vidare fått Skånetrafikens förtroende att 

spraya deras utvalda tåg inom Hyllies station i Malmö. Detta sker helt automatiskt dygnet runt 

(Framförd under djupintervjun av” Marknadschef och CEO, RADASS & RAATS, Solliq AB”). 

Se figur 35. 

 

 

 
 
 Figur 35. RAATS- sprayningar av Solliq AB. (Solliq, 2015)  
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6.3 Testresultatbeskrivningar för de berörda tekniska lösningar 

6.3.1 Testresultatbeskrivning av varmvattens anläggning 

Testresultat från ett avhjälpande system med varmluft eller varmvatten är inte jämförbart med 

förebyggande system då resultatet oftast är helt avvisade tåg. Faktorer som i stället spelar roll 

är tids och energiåtgång. För varmvattenanläggningar som studerats är avisningstiden 2-6 

timmar per fordon, men med en lägre energiåtgång då vattentemperaturen inte överstiger 

40⁰C samt att vattentrycket som används är lågt (Framförd under djupintervjun av ” Teknisk 

chef Tågdrift & Tågunderhåll, Mantena Sverige AB”). 

 

6.3.2 Testresultatbeskrivning av varmlufts anläggning 

Testresultat från ett avhjälpande system med varmluft eller varmvatten är inte jämförbart med 

förebyggande system då resultatet oftast är helt avvisade tåg. Faktorer som i stället spelar roll 

är tid och energiåtgång. För varmluftsanläggningar som studerats är avisningstiden 15-20 

minuter, men med en hög energiåtgång då luften ska värmas till 60-70 grader (Framförd 

under djupintervjun av ” Project manager, EPN Solutions”). 

 

6.3.3 Testresultatbeskrivning av RAATS 

I det här avsnittet presenteras hur tester genomfördes, effektiviteten av att använda RAATS 

jämfört med att inte använda RAATS samt resultat att använda den. Resultaten utgår från 

genomförda tester av företaget Solliq AB på Stambanan (Framförd under djupintervjun av” 

Marknadschef och CEO, RADASS & RAATS, Solliq AB”). 

 

Beskrivningen nedan var framförd under djupintervjun av” Marknadschef och CEO, RADASS 

& RAATS, Solliq AB”. Solliq AB har fyra RAATS- maskiner installerade på 

huvudledningen(stambanan) i Sverige. Tre är installerade på linjen mellan Göteborg till 

Stockholm (11 km från Göteborgs central station, 500 meter från Skövdes central station och 

70 meter från Årstaberg- perrongen, ca 12 km från Stockholm Central) Den fjärde RAATS- 

maskinen är installerad ca 300 meter från Hyllie Station på stambanan, spår 72. 

 

 



 
  

Besprutning av anti- is vätskor har varit följande: 

1. Tåg 74001 och 74002 (endast boggi besprutning) 

2. Tåg 74003 och 74004 (besprutning av hela tåget). 

 

Besprutning började för valda tåg som passerar sprutstationer sent på kvällen den 17 februari 

och återupptogs den 18. En snöperiod förväntades tidigt på morgonen den 18:e. Sprutning 

fortsatte den 18:e men stoppades den 19:e eftersom omständigheterna ändrades och en 

sprayning inte längre var nödvändig.  

 

Tågnummer 74005 och 74006 betecknades som referenståg för att undvika att inte ha ett 

referenståg att jämföra med de besprutade tågen, vilket var fallet i den tidigare utvärderingen. 

Dessa tåg var inte besprutade och användes som en baslinje för att utvärdera effektiviteten av 

de anti- is vätskor som används. 

 

Väderförhållanden under den 18 februari 2016 var perfekt för snö och isbildning. Ett 

lågtrycks front flyttade över den svenska västkusten. Det förde med sig ungefär 8-10 cm 

blötsnö. Vädret front flyttade österut ganska snabbt och fuktighet av tung snö hade kallare 

temperaturer. Maximal och minimala temperaturer på klockan 06:00, 10:00, 12:00 och 18:00 

från Göteborg till Stockholm varierade mellan (+ 1° C och -3° C). 

 

RAATS (1) Göteborg (avstånd till Skövde är 180 km) 

RAATS (2) Skövde (medelhastighet)  

RAATS (3) Stockholm (avstånd till Skövde är 280 km) 

 

Tabellen nedan visar tåghastigheter under den senaste utvärderingen. Hastigheterna i Skövde 

var optimala för boggi sprutförhållanden. Men för Göteborgs och Stockholms stationer var 

hastigheten högre än vad som var överenskommet. Detta minskar naturligtvis den tid under de 

RAATS- maskinerna sprutar på tåget därigenom begränsas den mängd vätska. Efter en mängd 

utvärderingstid, den andra utvärderingstiden gett ett bra resultat för Solliq: 
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1. Förmåga att tillämpa de vätskor vid höga hastigheter som når så högt som 140 km/h 

samtidigt som tåg passerade över sprutstationer, 

2. De första boggierna verkar påverkas minst av snö och isbildning. 

3. Avståndet mellan sprutstationer (180km och 280 km) är särskilt imponerande med tanke på 

de registrerade applikationshastigheter och 

4. Möjligheten för isfria Switch- G för att förhindra större ansamling av is i förhållande till 

referenståget är också betydande. För sammanställning av tågens hastigheter över tester av 

RATS-maskiner, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Tågens hastigheter över RAATS- maskiner (SolliQ AB). 

 

 

 

 

 

 



 
  

Dessutom kan jag också dra slutsatsen att på obesprutade tåg samlas stora mängder snö och is 

under en kort period. Som en följd av den snabba uppbyggnaden av is på obesprutade 

referenståget, kommer det under liknande vinterförhållanden kräva upprepade 

glycerinbehandlingar för att det ska fortsätta vara i drift. Se figur 36. 

 

 

 
Figur 36. Bilder som förklarar vilka skillnader på tester mellan obesprutade och besprutade tåg (Foto av Solliq 

AB). 
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7 Jämförelse och verkningsgrad av tillgängliga lösningar för avisning och 

anti-icing 

De som jag har intervjuat Mantena Sverige AB, EPN-solutions, Nordic GSE och Solliq AB, 

alla lever på sin teknik inom avisning som avhjälpande underhåll och de-icing som 

förebyggande underhåll. De fyra tekniker kan indelas i två huvud- grupper. Varmvatten och 

varmluft betraktas som avhjälpande medel medan glykol och RAATS betraktas som 

förebyggande medel.  

 

• Gällande avhjälpande medel, priset för vatten är lågt och priset för elektricitet för 

varmluft är högt, funktion är inte så bra för båda varmvatten och varmluft. Detta 

innebär att det tar lång tid att avisa tåg och tåg måste gå ur trafik. Deras anläggningar 

är inte dyrbara och inga kostnader för nedbrytning eftersom vatten och luften är 

naturliga. Se tabell 3. 

 

• Gällande förebyggande medel, priset för glykol är normal. Det tar lite extra tid att 

avisa med glykol på grund av att teknik med glykol inte är mer avancerat inom 

tågbranschen, tågen blir tvungna att avbryta trafik. Gällande glykol baserat teknik, Det 

krävs en ny anläggning och en särskild plats. Avisning med glykol har i flera år 

framgångsrikt tillämpats inom flygtrafiken men påverkan på fordon är att glykol kan 

ligga kvar och dölja sprickor. Att kunna hålla miljövänlighet där glykol används, 

rengöring av resterande glykol är nödvändigt och pris för det är ett måste. Se tabell 3.  

 

RAATS- glycerinbaserat teknik är mer avancerat och behöver inte avbryta trafik. 

Priset för glycerin är relativt bra men Priset för att bygga maskiner är högt och extra 

pris för drift. Det finns risk för att glycerin lägger sig i sprickor och försvårar 

skadekontroll av boggi och hjul i samband med förebyggande underhåll. Funktion är 

bättre på grund av korta avisningsintervall utan störning av tågtrafiken och RAATS- 

system har en förmåga att spraya effektivt vid hastigheter som når så högt som 140 

km/h. Se tabell 3. 

 

 

 

 



 
  

    Tabell 3. Metoder och parametrar för de olika systemen. 

 

 

Företag Metod Parametrar Gradering 

MANTENA 

AB 

VARMVATTEN • Priset för vatten är lågt 

• Priset för tillbehör (exempelvis 

slang) är lågt 

• Funktion: Tar lång tid att avisa tåg 

• Tillgänglighet: Är sämre eftersom 

tåg måste vara ur trafik i ungefär ett 

dygn 

• Inget pris för nedbrytning 

• Trycket: Om man väljer högre tryck 

finns en stor risk för att få in vatten i 

motorer, elkontakter och växellåda. 

Dålig 

eller 

mindre 

bra 

EPN-

SOLUTIONS 

VARMLUFT • Priset för elektricitet: Högre 

• Kräver en speciell verkstad (högre 

anläggningspris) 

• Funktion är bra på grund av kort 

avisningstid 

• Påverkan på tåg är positiv eftersom 

det inte förekommer någon sprayning 

• Inga kostnader för nedbrytning 

eftersom luften är naturlig 

• Man måste avbryta trafikomloppet 

• Varmluft kan avisa tåg med 5 min 

intervall 

Nästan 

bra 

NORDIC 

GSE 

Propylen glykol 

ANTI-ICING 

• Priset för propylen glykol per liter är 

lågt 

• Det tar enbart några minuter att 

spruta på med glykolen 

• Elkonsumtion för uppvärmning 

• Ny anläggning: Det krävs en ny 

anläggning och en särskild plats 

• Pris för nedbrytning är ett måste 

• Funktion: Avisning med glykol har i 

Godkänd 
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flera år framgångsrikt tillämpats 

inom flygtrafiken 

• Påverkan för fordon: Glykol kan 

ligga kvar och dölja sprickor 

SOLIQ AB 

 

RAATS 

ANTI-ICING 

• Priset för glycerin per liter är lågt 

• Priset för att bygga maskiner är högt 

och extra pris för drift 

• Nedbrytning av glycerin är 

miljövänligt 

• Det finns risk för att glycerin lägger 

sig i sprickor och försvårar 

skadekontroll av boggi och hjul i 

samband med förebyggande uppehåll 

• Funktion är bättre på grund av korta 

avisningsintervall utan störning av 

tågtrafiken 

• Vid 70km/h tar det mindre än 126 

ms. att spraya en boggi effektivt och 

en MTR Express kan sprayas i 

882ms, 

• RAATS- system har en förmåga att 

spraya effektivt vid hastigheter som 

når så högt som 140 km/h, 

• Avstånden mellan installerade 

sprutstationer (180 km och 280 km) 

är imponerande särskilt med tanke på 

de registrerade 

applikationshastigheterna. 

 

Godkänd 

 



 
  

8 Diskussion 

Det primära syftet med detta arbete har varit att studera flera olika avisningssystem, att 

använda intervju-deltagarnas kompetens och erfarenhet i utvecklingen av nya, innovativa 

tjänster för framtidens tågvinterdrift för att stoppa tågtrafikens förseningar.  

 

Från starten av mitt examensarbete fanns det ett mål och tre frågeställningar som jag har 

arbetat efter. Frågeställningarna har fått justeras och omformuleras under arbetets gång men 

har haft samma syfte som från början. 

 

Under studien har det tydligt visat sig att det under vintertid har varit många störningar i 

tågtrafiken på de svenska banorna, men nya tekniker gällande förebyggande och avhjälpande 

underhåll för tågen under vintern ger en förhoppning om att driftstörningar p.g.a. nedisning 

ska minska (tid på spår/tåg i tid). 

 

8.1 Metoddiskussion 

Att analysera den här typen av arbete har varit krävande. Den största delen av mitt 

examensarbete genomfördes i form av djupintervjuer med aktuella personer, detta på grund av 

det inte finns många rapporter kring ämnet, och ämnet i sig själv inte är särskilt utvecklat i 

tågvinterrelaterat arbete. Antalet intervjuer uppgick till tre stycken där jag har försökt få en 

bra omfattning för att få olika synvinklar kring effektiva avisningssystem. Tre respondenter 

valdes ut för deltagandet vilket min handledare hjälpte till med, och jag tog kontakt med 

respondenterna. I mitt arbete hade jag kunnat få en ännu bättre omfattning genom att utföra 

fler intervjuer med fler respondenter och fått en mer detaljerad bild av systemet, dock fanns 

det inte fler källor eftersom systemet är nytt i branschen. Under intervjuerna har alla mina 

frågor som jag ställt besvarats och jag har blivit nöjd och tycker att jag har fått en bra bild av 

effektiva lösningar.  

 

8.2 Fyra systemområden 

Totalt beskrev deltagarna i djupintervjuer fyra avisningssystem av vilka alla studerades och 

vidare analyserades i samband med frågeställningarna. De system som utvecklades och 

testades i detta arbete är färdiga och kan användas i Sverige. Jag valde att fokusera på 
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förebyggandeåtgärder eftersom det är en förutsättning om man vill kunna fånga det 

tillgänglighetsbehov som finns i dagens tågvinterdrift. Jag kunde samtidigt få ta del av 

företagens förslag till effektiva lösningar.  Jag valde även att inkludera de gamla 

avisningssystemen i mitt arbete för att kunna bedöma kvaliteten på de nya systemen. Det finns 

alltså en naturlig drivkraft att utveckla metoder som ger goda resultat. Varje avisningssystem 

har studerats och fått en gradering. Fyra avisningssystem graderades: 

 

• Varmvatten 

• Varmluft 

• Propylen glykol 

• Glycerin 

De fyra systemen som undersökts kan klassificeras i två olika grupper. Det ena är ett 

avhjälpande underhåll, bestående av varmvatten och varmluft medan det andra är ett 

förebyggande underhållssystem bestående av propylen glykol och glycerin. Nedan följer en 

kortfattad sammanfattning av för- och nackdelarna av de fyra avisningssystemen. 

 

 

 

 

 

Varmvatten 

Användning av varmvatten ger inte ett tillräckligt bra resultat. Det har under många år 

tillämpats inom tågvinterunderhåll och visat sig missa de krav man har haft. Det är ett 

avhjälpande avisningssystem vilket innebär att avisning sker på verkstad. En av nackdelarna 

är att det går långsamt att ta bort is och snö från tågen. Systemet med varmvatten är naturligt, 

billigt och kräver inte så mycket resurser men det är inte så effektivt. 

 

Varmluft 

Användning av varmluft ger ett godkänt resultat. Det har funnits ett tag inom 

vindkraftverksamhet i kyligt väder och visat sig vara lämplig. Samma teknik har kommit i 

tågvinterunderhålls branschen men på en annorlunda anläggning. Det är ett avhjälpande 

avisningssystem vilket innebär att avisning utförts på verkstad. Detta innebär också att de 

utsatta tågen blir tvungna att avbryta trafiken på grund av snö och is. Systemet med varmluft 



 
  

är mycket energikrävande men det går att återvinna en hel del. En av nackdelarna är att man 

tvingas avbryta trafiken och köra de nedisade tågen till en varmluftsanläggning. Detta är 

tidskrävande och medför mycket stora trafikförluster. 

 

Propylen glykol  

Användning av glykol ger ett effektivt resultat. Det har under många år praktiserats inom 

flyget och visat sig uppfylla de krav man har haft. Det är ett förebyggande system vilket 

innebär att nedisning kan undvikas och tillgängligheten på fordonet upprätthållas. En av 

fördelarna är att det går snabbt att applicera på det aktuella fordonet. Systemet är redan 

automatiserat men har en del brister som måste utvecklas. För att kunna använda detta i 

järnvägsdrift krävs speciella anläggningar där också glykolen kan tas om hand eftersom den 

har en negativ inverkan på miljön (applikationsfrekvenser). Enligt erfarenhet från olika 

underhållsföretag, det finns risk att glykolen döljer sprickor i till exempel boggi. 

 

Naturligtvis har Nordic GSE- metoden en överlägsen vätsketäckning men deras flytande 

tillämpningar verkar endast vid låga hastigheter (5km/h till 30 km/h). Samtidigt ligger Nordic 

GSE- systemet utanför huvudlinjen på sidospåren, utan passagerare, och tågen måste därför 

tas ur trafik för att kunna besprutas. 

 

 

 

RAATS eller glycerin   

Användning av RAATS som är ett system som är baserat på Vätskan glycerin eller ”Ice 

Barrier” är en av NASA miljögodkänd, nedbrytbar och patenterad produkt från Midwest 

Industrial Supply Inc. USA. Detta system beskrivs i kapitel 6.2.3.2. Det är ett förebyggande 

system vilket innebär att nedisning kan undvikas och tillgängligheten på fordonet bevaras. En 

fördel är att det går snabbt att applicera på det aktuella fordonet. Systemet är redan 

automatiserat och mer utvecklat och kan leverera fler avancerat de tjänster. För att använda 

detta i järnvägsdrift krävs ingen särskild eller dyrbar anläggning där glycerin kan tas om hand 

eftersom den inte har inverkan på miljön. Efter genomförda tester där systemet visat sig 

fungera, har det blivit godkänt av Trafikverket.  

 

RAATS-systemet är effektivt med tanke på applikationshastigheter, driftförhållanden och 

fjärrförmåga. System har visat förhindra isbildning av kritiska områden under verkliga 
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driftshastigheter med en applikationstid på 882ms per tåg. Detta är den överlägset mest 

effektiva av alla studerade metoder som jag har gått igenom i den här studien. Systemet har 

också blivit godkänt av Trafikverket. Jag vill också nämna att vid lägre hastigheter (60 km/h 

till 70 km/h) i stället för hastigheterna som var standard vid undersökningen (120 km/h till 

140 km/h) så skulle RAATS vätsketäckning öka dramatiskt då det tar längre tid för tågen att 

passera. Med tanke på de mycket höga hastigheter som MTR Express passerar genom 

RAATS- maskiner är det enligt min mening mer fördelaktigt att om de saktar ned från 120 

km/h till 70 km/h i Göteborg och Stockholm, under drift, vilket skulle öka RAATS 

vätsketäckning avsevärt med en endast leda till en ca 86 sekunder lång fördröjning. Dessutom 

kan Trafikverket införa en hastighetsgräns vid sprutstationer och därmed eliminera eventuella 

förseningar. 

 

Systemet som består av avhjälpande underhåll är mindre effektivt jämfört med ett 

förebyggande underhåll. Den avhjälpande underhållsgruppen som består av varmvatten och 

varmluft kräver verkstad för underhåll, rengöring eller avfrostning på separata spår, medan 

den förbyggande underhållsgruppen som består av propylen glykol och glycerin kan med 

fördel placeras och användas i befintligt spårsystem och är därför mycket mer effektivt än de 

avhjälpande systemen. Förebyggande åtgärder bestående av glykol och glycerin är mycket 

effektiva på grund av dess kvalitet för att hindra isbildning under tågens drift. En 

förebyggande avisning kan spela en viktig roll eftersom det är billigare än ett avhjälpande 

förhållningssätt. Den förbyggande gruppen med ett helt automatiskt system ökar den 

operativa användningen genom att förhindra oplanerade reparationer orsakade av is i 

bromssystemet, dörrsystem och inom många andra områden. Dessa reparationer är dyra och 

tidskrävande. 

 

8.3 Idéer till vidare studier  

1. Är det möjligt för systemleverantörerna att testa sina system i hela riket innan de 

installeras fast på banor? Eller undersöka hur systemleverantörerna vill testa sina 

system i hela riket. 

2. Hur stort system kommer att behövas på nationell nivå under vintertid? 

3. Undersöka frågan om statens finansiering för hela systemet i hela landet. Bör 

fordonsunderhållsföretag och operatörer bekosta allt själva eller ska det bekostas av 

infrastrukturförvaltare 



 
  

4. Hur statliga subventioner eller färdigutvecklade avisning system, kan underlätta för 

operatorer, underhållsleverantörer och fordonsägare att lösa vinterproblematiken. 

 

8.4 Slutsatser 
Vanligast är att problem uppstår på fordonens mekaniska bromsutrustning samt i boggier med 

tillhörande utrustning.  Bromssystemens rörlighet begränsas och orsakar varmgång p.g.a. 

överhettade bromsskivor. Snöpackning i boggier innebär att boggins rörlighet minskar med 

dåliga gångegenskaper som följd. Samtidigt utsätts boggimonterad utrustning som el- kablage 

och luftrör för stora påfrestningar när snö och is samlas kring dessa områden. För 

motorvagnståg i pendeltrafik tillkommer omfattande vinterproblem på fordonens dörrsystem. 

Det är is och snö som hindrar dörr och fotsteg att nå sina respektive ändlägen. 

 

- Man bör bygga ut anti- is system strategiskt på det svenska järnvägssystemet. 

- En strategisk utplacering innebär att anläggningen bör finnas på järnvägssträckor där 

hastigheten kan överstiga 90 km/ h för att förhindra förseningar i tågtrafiken och där 

många tåg passerar (hastighet/riktning/kapacitet etc.). 

- Glycerin är att föredra så långt det är möjligt eftersom glycerin är miljövänlig och 

biologisk nedbrytbart. Anti- is systemet med glycerin har redan idag utvecklats och 

blivit helt automatiserat. 

- Glykol (om icke värms) är starkare än glycerin och måste eventuellt användas i norra 

delen av Sverige på grund av hårda och svåra vinterförhållanden. 

 

En nationell tåg- och järnvägsstrategi bör tas fram. Den ska omfatta typ av system och hur 

finansiering ska ske. Eftersom järnvägsbranschen är avreglerad och en sådan utbyggnad 

kommer innebära stora kostnader som inte enskilda operatörer kan finansiera, bör detta ske på 

nationell nivå. Utifrån den ökade tågtillgänglighet man då kan uppnå, även under 

vinterperioden kommer den samhällsekonomiska vinsten att öka markant.  Både operatören 

och Trafikverket skulle ha vinning av detta. 
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http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183479/183479.pdf 

– Hämtad 2016-02-17 
 
 
 
Figur 14. Transrail Sweden AB. Dagens svenska depåer-Avisning och de-icing. Delrapport 5. 

Hämtad från: 

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600

/Publikation_002572/TRV5R5%201_MD%20delrapport%205_Dep%c3%a5er%20idag.pdf 

– Hämtad 2017-04-10 

 

 

 

 

Figur 15. Transrail Sweden AB. Planlayout för depåmoduler. Delrapport 4.  
Hämtadfrån: 

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600

/Publikation_002568/TRV5R4_Den%20funktionella%20enheten%20dep%c3%a5.pdf 

– Hämtad 2017-04-12 
 
 
 
Figur 16. Kloow, L. (2011). Geografiska temperaturområden för järnvägsfordon.  

Hämtad från: 

http://www.gronataget.se/upload/TR10_2011.pdf 

– Hämtad 2015-04-20 
 
 
 
Figur 17. Mantena. Snöansamling i Boggi kring signal kablage. [ Fotografi ] 

 

 

Figur 18. (Mantena). Snöansamling i utrymme kring nivåventilens länksystem [ Fotografi ] 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183479/183479.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183479/183479.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publikation_002572/TRV5R5%201_MD%20delrapport%205_Dep%c3%a5er%20idag.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publikation_002572/TRV5R5%201_MD%20delrapport%205_Dep%c3%a5er%20idag.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publikation_002568/TRV5R4_Den%20funktionella%20enheten%20dep%c3%a5.pdf
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publikation_002568/TRV5R4_Den%20funktionella%20enheten%20dep%c3%a5.pdf
http://www.gronataget.se/upload/TR10_2011.pdf
http://www.gronataget.se/upload/TR10_2011.pdf
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Figur 19. Mantena.  Monterad nivåventil med tillhörande länksystem. [ Fotografi ] 

 

Figur 20. Mantena. Skador på bromsdetaljer X61/62. [ Fotografi ] 

 
 
Figur 21. Mantena. Snöansamling kring bromsenhet. [ Fotografi ] 

 
 
Figur 22. Mantena. Skadad bromscylinder damask. [ Fotografi ] 

 
 
Figur 23. Mantena. Bromsket. [ Fotografi ] 

 

Figur 24. Mantena. Nerisad bromsoket. [ Fotografi ] 

 
Figur 25. Mantena. Varmgångsrapporter per år och månad för X61/62. [Fotografi] 

 

 

Figur 26. Trafikverket (2012). Hjulskadedetektor typ SALIENT och SCHENCK. 

Hämtad från: 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataprodu

ktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf 

Hämtad 2017-03-23 

 

 

Figur 27. Trafikverket (2012). Varmgång/Tjuvbromsdetektor ”SERVO”.  

Hämtad från: 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataprodu

ktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf 

Hämtad 2017-03-30 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataproduktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataproduktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataproduktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Jarnvag/BIS/Dataproduktspecifikationer%20(DPS)/Dps_anlaggningsdata/Teleanl%C3%A4ggningar/Detektor.pdf


 
  

 

 

Figur 28.  Mantena. Materialbortfall på ett hjul. [ Fotografi ] 

 

Figur 29. Mantena. Hjulskador per månad och år. [ Fotografi ] 

 

 

Figur 30.  Mantena. Isbelagt fotsteg med skadad lägesavkännare. [ Fotografi ] 

 
 
Figur 31. Mantena. Visar antal rapporterade skador per månad och år på X61/62-flottans 

dörrsystem. [ Fotografi ] 

 

 

Figur 32. Mantena. Varmvatten avisningshallen på Umeå. [ Fotografi ] 

Figur 33. EPN solutions (2012). Varmluftsavisningshall (EPN- Solutions). 

Hämtad från: 

http://epnsolutions.se/wp-content/uploads/2012/07/EPN_Deicing_Persontag.pdf 

– Hämtad 2015-04-28 

 

Figur 34. (Nordic GSE, 2015). Anläggningen för anti-icing (Nordic GSE). 

Hämtad från: 

http://www.nordicgse.com/ 

– Hämtad 2015-04-28 

 

Figur 35. (Solliq, 2015). RAATS (Remote Access Automatic Train Sprayer) 

Hämtad från:  

http://www.solliq.com/pdf/raats/SolliQ_RAATS_Brochure.pdf   

http://epnsolutions.se/wp-content/uploads/2012/07/EPN_Deicing_Persontag.pdf
http://www.nordicgse.com/
http://www.solliq.com/pdf/raats/SolliQ_RAATS_Brochure.pdf
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– Hämtad 2015-05-08 

 

 

Figur 36. (Solliq AB). En av bilder som visar skillnaden på tester mellan obesprutade och 

besprutade tåg. [Fotografi] 

 

 

Tabell 1. Minsk, L. D. (1998). Snow and ice control, manual for transportation facilities. 

McGraw Hill: New York.  

Hämtade från: 

http://doi.contentdirections.com/mr/mgh.jsp?doi=10.1036/0070428093#top 

– Hämtad 2015-05-08 

 

 

Tabellen 2. SolliQ AB. Tågens hastigheter vid RAATS tester mellan Göteborg och Stockholm. 

Bilagor 

Bilaga I: Varmvattenintervjufrågor och svar från ansvariga från Mantena 

AB 

 Frekventa Frågor kring avisningssystem med varmvattenbehandling på Mantena 

AB. 

1. Vad heter det avisningssystem som används på Mantena AB? 

Har inget namn. Anläggningen i Umeå har vi själv tillverkat. (Den fungerar som vad? Jag 

menar vilket system?) Varmvattenbaserat avisningssystem med tempererat vatten upp till 40⁰ 

C. och med ett tryck på 3 bar. 

2. Vilka betydande problem kan det systemet lösa?   

Avlägsna snö och is från fordonens underrede och boggier. 

3. Vad gör systemet med varmvatten?  

 Avisar fordonens underrede. 

http://doi.contentdirections.com/mr/mgh.jsp?doi=10.1036/0070428093#top


 
  

4. Måste systemet med varmvatten konstant övervakas under drift?  

Vid manuell vattenspolning som vi använder i Helsingborg övervakas det under arbetets gång. 

Vid vår anläggning i Umeå kan vi starta avvisningssystemet och låta det verka under en 

längre tid. 

5. Eftersom systemet med varmvatten inte styrs på distans, hur kan jag övervaka 

tågen?    

Avvisningssystem med vatten fungerar som en avhjälpande åtgärd, viket innebär att det utförs 

vid behov i samband med UH arbete eller när boggi- och bromssystemen är så nedisade att 

det uppstår funktionsstörningar. 

6. Behövs det ett automatiserat system med en varmvattenenhet för varje spår?  

Ett avisningssystem med vatten genererar mycket vatten tillsammans med smält snö och is. 

Det innebär att en sådan anläggning bör placeras ihop med en tvättanläggning som kan ta 

hand om stora mängder vatten. 

 

7. I vilka temperaturer kan systemet med varmvatten fungera? 

Avisning med varmvatten bör ske inomhus, t.ex. i en tvätthall då varmvattnet håller en viss 

temperatur. 

Vår anläggning i Umeå har en vattentemperatur på ungefär 40-45⁰. Det ska inte vara för 

varmt utan bör ligga mellan 30-40⁰. 

8. Kan jag effektivt avisa boggis och kopplingar med varmvatten?   

Ja! Ett fordon bli isfritt men det tar ofta lång tid. I vår anläggning i Umeå är det inte ovanligt 

med 3-4 timmar för att avisa en boggi. 

9. Var i världen avisar man tåg med varmvatten som avisningssystem? 

Kan inte svara säkert på den frågan. Används på ett antal platser i Sverige. 

10. Hur påverkas känsliga delar i tågunderreden med systemet med varmvatten 

(signalkabel, motor, växellåda och elkablar)?   

Utrustning placerad i underredet är konstruerad för att klara vatten och fukt. Men om trycket 

är för högt kan vatten tränga in i komponenter och orsaka kortslutning och jord fel. Det är 
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också viktigt att vattenstrålen är riktad mot rätt område och inte direkt på en känslig 

komponent. På vår anläggning i Umeå har vi ett vatten tryck på max 3 bar.  

 

11. Hur mycket varmvatten blir kvar på boggin?   

Vattnet stannar kvar på boggin och därför måste fordonet torka innan det sätts i trafik. 

Annars är risken för åter frysning stor. 

12. Hur påverkar varmvatten bromsstandarden?   

Vatten har ingen direkt inverkan på bromssystemet. Men fordonet måste vara torrt innan man 

sätter det i trafik. Annars finns risk att vattnet åter fryser. 

13. Hur långtid tar det att spruta tåget igen om man redan har sprutat en gång?   

Frågan är inte aktuell för vattenavisning. Det beror på väderförhållanden  

14. Hur många gånger ska ett passerande tåg som kör förbi på behandlings central ska 

behöva behandlas?   

Frågan är inte aktuell för vatten avisning.  

15. Finns det någon avisningsutrustning installerad på infrastruktur, tåg eller rullande 

materiel för kontinuerlig avisning och förebyggandeunderhåll i drift?   

Avisning med varmvatten finns oftast i verkstäder för underhåll eller på separata tvätt-och 

avisningsspår. Då fungerar detta som avisningssystem men inte som anti- isningssystem!  

 

16. Hur påverkar ert system miljön?   

Det har inte någon stor inverkan på miljön. Det är uppvärmning av vattnet som eventuellt kan 

räknas ha en viss miljöpåverkan. 

Det samlas en del föroreningar från det avisade fordonet som också måste tas omhand 

 

17. Faktablad om systemet med varmvatten finns i kapitel 6 och behöver inte upprepas 

här. 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: Glykol-intervjufrågor från ansvariga från Nordic GSE 

 Frekventa frågor kring ett automatiserat system med glykolbehandling på 

Nordic GSE 

1. Vad heter det automatiserade systemet med glykol?   

Nordic GSE: Nordic Anti-Icing System (NAIS)  

2. Vilka betydande problem kan det automatiserade systemet med glykol lösa?   

Nordic GSE: NAIS förhindrar is uppbyggnad på behandlade delar (främst boggi och underrede, men 

även trappsteg och dörrar), samt förenklar vid avisning (snö och is lossnar snabbare).   

3. Vad gör det automatiserade systemet med glykol?   

Nordic GSE: Behandlar specificerade delar.  

4. Måste det automatiserade systemet med glykol konstant övervakas under drift?   

Nordic GSE: Nej.  
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5. Eftersom det automatiserat systemet med glykol styrs på distans, hur kan jag övervaka 

tågen?   

Nordic GSE: Om du menar hur NAIS övervakas så är det via en webbportal. 

6. Behövs det ett separat automatiserad systemet med en glykolenhet för varje spår?  

Nordic GSE: Nej.  

7. I vilka temperaturer kan det automatiserade systemet med glykol fungera?   

Nordic GSE: Vi har kunder som använder NAIS vid -40°C.   

8. Kan jag effektivt spraya boggis och kopplingar?   

Nordic GSE: Ja.  

9. Var i världen finns det automatiserade systemet med glykol installerad?   

Nordic GSE: I Europa, Norden och Ryssland.  

10. Hur påverkas känsliga delar i tågunderreden (signalkabel, motor, växellåda och elkablar)?   

Nordic GSE: Oberoende tester visar att de inte påverkas.  

11. Hur mycket glykol blir kvar på boggin?   

Nordic GSE: Tillräckligt för att täcka delarna med vätska.  

12. Hur påverkar glykol bromsstandarden?   

Nordic GSE: Efter behandling ska tågföraren testbromsa för att säkerställa att bromsförmågan är 

normal.   

13. Hur långtid tar det att spruta tåget igen om man redan har sprutat en gång?   

Nordic GSE: Varje behandling tar lika lång tid oavsett om tåget redan behandlats eftersom tågen 

behandlas när de ska köra igenom systemet.  

14. Hur många gånger ett passerande tåg som kör förbi på behandlings central ska behöva 

behandlas?   



 
  

Nordic GSE: Det beror på vinterförhållandena. Vid kallt och torrt väder sitter effekten längre än vid 

varmt och blött väder.   

15. Finns det någon avisningsutrustning installerad på infrastruktur, tåg eller rullande materiel 

för kontinuerlig avisning och förebyggandeunderhåll i drift?   

Nordic GSE: Ja, det finns flera Nordic Anti-Icing System installerade hos kund.  

16. Hur påverkar ert system miljön?   

Nordic GSE: Jag gissar att du syftar på vätskan som tågen behandlas med. Den vätska som inte fastnar 

på tåget samlas upp i kar på rälsen, filtreras och återanvänds. Själva vätskan är biologiskt nedbrytbar.  

17. Faktablad om systemet med glykol finns i kapitel 6 och behöver inte upprepas här. 

 

Bilaga III: Glycerin-intervjufrågor från ansvariga från Solliq AB 

 

 Frekventa frågor kring ett automatiserat system med glycerinbehandling på 

Solliq AB 

 

1. Vad heter det automatiserade systemet med glycerinbehandling för tåg under 

vintertid? 

Den automatiserat system heter ”RAATS” 

 

2. Vilka betydande problem kan RAATS lösa? 

RAATS är ett avisningssystem som kan spruta glycerin på känsliga delar av passerande 

tåg och därmed förhindra snö och isbildning på underredet av tåg. Förebyggande åtgärder 

är billigare än någon reaktiv metod. Den helautomatiska sprutstationen ökar operativ 

användning genom att förhindra oplanerade reparationer som orsakats av is på 

bromssystem, dörrsystem och många andra områden. Dessa reparationer är dyra och helt 

onödiga. Dessutom är 40 % av fel på infrastruktur orsakade av snö och is som faller från 

passerande tåg. 
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3. Vad gör RAATS? 

RAATS är ett fristående, helautomatiskt tågavisningssystem som använder Ice Free 

Switch® och Ice Barrier® vilka är miljövänliga glycerinbaserade anti-is medel för 

applicering på utvalda delar av underredet och tågets fotsteg. RAATS styrs från distans 

och kan spraya tåg från någon riktning på samma spår. Den använder RFID-taggar för att 

identifiera tåg och dess sprayområden. All statistik kring behandlingen sparas för att ligga 

till grund för en mängd rapporter. 

 

4. Måste RAATS konstant övervakas under drift? 

Nej, RAATS är helautomatiserat med inbyggda parametrar för väder, sprayvaraktighet, 

spraytäckning och pumphastigheter som kan ställas in på distans för att passa tågets 

hastighet. Systemet kommer att skicka SMS och e-postmeddelanden och instruktioner till 

ansvarig personal för service och driftsfrågor. 

5. Eftersom RAATS styrs på distans, hur kan jag övervaka tågen? 

RAATS har kamera som ger jpeg-bilder och strömmande video via en värmekamera före, 

under och efter varje spraysession. Statistik, diagnostik och hantering av information finns 

tillgänglig på nätet i en säker RAS (fjärråtkomstsystem). Chefer kan granska data, 

generera rapporter och styra många funktioner och inställningar som är relaterade till drift, 

service och underhåll och leverans av anti is vätskor för RAATS. 

 

6. Behövs det en separat RAATS enhet för varje spår?  

Ja. Standardmodellen är utformad för ett spår per maskin. Men för tåg som använder 

samma spår, kan RAATS tillhandahålla behandling för tåg som passerar från endera 

riktningen. Ett system som kan spraya på flera parallella spår är under utveckling.  

 

7. I vilka temperaturer kan RAATS fungera? 

RAATS kan användas i temperaturer mellan -58 och +50 °C. 

 

8. Kan jag effektivt spraya boggis och kopplingar? 

Ja. Våra RFID-taggar kan avgöra exakt vilket område som ska behandlas. 

 



 
  

9. Var i världen finns RAATS installerad? 

RAATS finns i Nordamerika uteslutande genom MidWest Industry Supply. I Europa och 

resten av världen är RAATS tillgänglig via Solliq AB. 

 

10. Hur påverkas känsliga delar i tågunderreden (signalkabel, motor, växellåda och 

elkablar)? 

Våra vätskor är godkända av tågtillverkare Alstom för behandling av tågen.  Detta kan ske 

även under deras garantitid.  Deras bedömning är att påverkan är liten. 

 

11. Hur mycket glycerin blir kvar på boggin? 

Vätskan kommer att avta i effekt efter några timmars drift. Därför kommer restprodukter 

lätt kunna spolas bort vid verkstadsbesök. 

12. Hur påverkar glycerin bromsstandarden? 

Den påverkar inte effekten på bromssystemet då vätskan avlägsnas vid de monomutana 

inbromsningarna som sker under drift. 

 

13. Hur lång tid tar det att spruta tåget igen om man redan har sprutat en gång? 

• System RAATS sprutar på tåg igen när tåg har åkte på ett avstånd som ligger mellan 

180- 250km 

• RAATS har en funktion som känner till temperatur, fukt, nederbörd, vindhastighet och 

nedisning så fort det blir mindre än 0 ◦ C så börjar systemet att behandla de passerande 

tågen. 

 

14. Hur många gånger ett passerande tåg som kör förbi på behandlings central ska 

behöva behandlas?  

RAATS system har en inbyggd funktion som är programmerat med intervallbehandling 

för ett optimalt resultat. 

 

15. Finns det någon avisningsutrustning installerad på infrastruktur, tåg eller 

rullande materiel för kontinuerlig avisning och förebyggandeunderhåll i under 

drift? 
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Ja. Några förebyggandeunderhålls- och avisningsutrustningar har testats och finns idag 

installerade på strategiska knutpunkter.  

 

16. Hur påverkar ert system miljön? 

Den vätska vi använder Ice Barrier är en av NASA miljögodkänd och nedbrytbar 

glycerinbaserad och patenterad produkt från Midwest Industrial Supply Inc.USA. 

 

17. Faktablad om det systemet med glycerin ”RAATS” finns i kapitel 6 och behöver 

inte upprepas här. 
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