
Populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbete i produktutveckling, LTH, Lunds Universitet. 

 
 

Drönarteknik vid järnvägsunderhåll 

 
Examensarbetare: Philip Beermann och Lukas Nilsson 
 
Den ökade efterfrågan av järnvägstrafik i Sverige har skapat större behov av tyngre, snabbare 
och fler tåg. Detta har i sin tur lett till ökat slitage och därmed större krav av järnvägsunderhåll. 
Drönare är ett verktyg som skulle kunna effektivisera underhållsarbetet och då möjliggöra för 
en ökad järnvägstrafik. Tekniken hoppas kunna erbjuda vissa tids- och kostnadsbesparingar 
samt en säkrare arbetsmiljö. 
 
Detta examensarbete syftar till att analysera 
hur drönarteknik kan implementeras vid 
järnvägsunderhåll i Sverige, begränsningar för 
en kommande implementering, och vad 
konsekvenserna av en sådan implementering 
skulle kunna bli. 

Frågeställningar i arbetet:   
• Hur kan drönarteknik implementeras 

inom järnvägsunderhåll?  
• Vilka faktorer kan påverka en 

implementering av drönarteknik vid 
järnvägsunderhåll?  

• Vad kan konsekvenserna bli av att 
implementera drönarteknik vid 
järnvägsunderhåll 
 

 
 

Metod  
Metoden för arbetet har främst grundat sig på 
litteraturstudier och intervjuer. Intervjuer 
genomfördes med experter inom drönar- och 
järnvägsbranschen. Dessutom användes olika 
teorier för att bedöma hur snabb en 
implementering av drönarteknik kan bli.  
 
Arbetet har begränsat sig till att främst 
analysera implementationen av drönarteknik för 
växelvärmare, kontaktledning och 
järnvägsbana. 
 
Resultat 
Resultatet visar på att drönartekniken lämpar sig 
väl för vissa delar av järnvägens 
besiktningsverksamhet. Generellt lämpar sig 
tekniken bäst när besiktningar eller 
överskådningar ska genomföras inom 
svårtillgängliga platser. Den kan dock vara 
begränsad efter hur lång järnvägssträcka som 
ska undersökas. För växelvärmare lämpar sig 
drönartekniken bra när dess funktion ska 
kontrolleras. En värmekamera kan då monteras 
på drönaren vid överflygning. 
 

 
Visar en besiktning av växelvärmare med hjälp 
av drönare och värmekamera (Bankert, 2020) 

Visar en drönare i järnvägsmiljö (Bankert, 2020) 
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För kontaktledning är tillämpbarheten inte lika 
tydlig. Komponenterna av en kontaktledning är 
många gånger små vilket kan resultera i 
svårigheter att få kamerafokus när inspektioner 
ska genomföras. Drönarteknikens potential för 
besiktningar av kontaktledning tycks därmed 
bero på drönarens flyghastighet, krav på 
detaljbilder på komponenter samt drönarens 
kamerautrustning.  
 

 
Visar en kontaktledning tagen av en drönare 
(Bankert, 2020) 

För besiktning av bana beror tillämpbarheten 
främst på vilka typer av AI-program som 
används för att analysera bilderna tagna av 
drönaren. Ett AI-program som snabbt och lätt 
kan upptäcka fel skulle implicit höja drönarens 
tillämpbarhet. 
 
Begränsningar i att implementera drönarteknik 
för järnvägsunderhåll i Sverige tycks bero på 
faktorerna; kontraktsutformning mellan 
järnvägsaktörer, regelverk samt Trafikverket 
som organisation och deras förmåga att 
implementera ny teknik. Trafikverket uppfattas 
som en stuprörsorganisation där avdelningar 
arbetar mer individuellt, vilket försvårar en 
genomgående implementation av ny teknik. 
 
 
 

Då tekniken ännu inte testats skarpt i Sverige, 
har dess konsekvenser visat sig vara 
svåranalyserade. Resultatet visar dock på att 
tekniken kan medföra tids- och 
kostnadsbesparingar. Dessutom tros den även 
kunna medföra en säkrare och mer bekväm 
arbetsmiljö. 
 
Slutsats 
Drönartekniken har visat sig ha en viss potential 
att kunna implementeras inom 
järnvägsunderhåll. Potentialen beror på hur 
underhållet genomförs. Vid en implementation 
har vissa begränsningar påvisats i 
examensarbetet. Konsekvenser av en 
implementering är svåra att kvantifiera, men en 
indikation är att drönartekniken kan leda till 
bland annat tids- och kostnadsbesparingar. För 
att bättre kunna bedöma drönarteknikens 
framtida potential behöver tekniken studeras 
mer i praktiken.  
 
Bildkälla: Bankert, N., 2020. Ystad: 
Drönarbolaget. 
 
 
 


