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Syfte ...
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• Från drönare till punktlighet – hur knyta ihop kedjan, vilka system? 
• Syfte: Punktlighet och kapacitet genom mindre störningar i 

anläggning, kostnadseffektivt.

• Mål för projektet: Utvärdera och implementera drönar-tjänster.
• Utveckla och demonstrera bidrag till syfte genom att utvärdera 

användning av drönare för koll på anläggningen. 
• Prediktion av anläggning-brister är exempel på vidareutveckling. 

• Drönar-kollens möjlighet bygger på: 
• dess förmåga att rapportera brister, och 
• drift & underhålls mottaglighet och åtgärder 
- nyckel till förbättring. 

Uppåt med drönar-
koll



• Projektparter

… deltagare
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• Support & förbättringsklubbs-kandidater
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Vad behövs ...
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... Inspektion och flygning över utsträckta 
anläggningsobjekt (Beyond Line Of Sight -
BVLOS) och kravställning på:

A. Arbetssätt och drönartillämpningar.
B. Utvecklingen av autonoma lösningar, 
drönar-konfigurationer, sensorer, osv. 
C. Regelverken i Sverige/EU, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, m fl. 

Utifrån svenska järnvägens behov, möjligheter 
och förutsättningar, samt prioriteringar i TTT.

Verklighetslabb support -
Policy Lab

KTH / BOMBARDIER, 2018. Sheick, Örtengren. Clerk.  



Exempel
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lyfter med drönarkoll

Tab 1: Use-Case (omprioritering efter AP1 
och löpande);

Sensor: Steg:

1: Prediktion av bärlinebrister. Inmätning 
av brustna kardeler (bl a corona-mätning, 
värme, hyper-spektralt, m fl).

A, C, (D) a-c

2: Kontroll av spårläge efter t ex 
förarlarm. Inmätning av skevning / 
sättning i räl. Stående vatten.

B, (D) a-d

3: Besiktning av växelvärmares funktion. 
Inmätning av relativ temperatur i 
spårväxel.

C, (D) a-d

4: Inspektion av bana efter storm / olycka. 
Bestämning av t ex kadavers avstånd till 
räl inför trafik åter till normal hastighet. 

(C), D a-c

UC X, Y: Besiktning av bro- och stålbyggnad, trädsäkring, etc i mån av resurser.

Spårspring!

Beyond Visual
Line Of
Sight (BVLOS)

Säkra framgång, hela vägen, med minst ett Use-Case, genom återkommande 
risk-analys / -mitigation i alla arbetspaket. Struktur och metod enl tab 1-3: 



Exempel
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lyfter med drönarkoll

Tab 2: Sensorer som utvärderas för resp UC i nästa steg; UC: Steg:

A: Coronamätning, bl a inmätning av brustna wire-kardeler. Ex; 
Ofil, Flir, Glana, m fl.

1 a-c

B: Geo-system, inkl bl a inmätning och uppföljning av 
återkommande sättnings-problem i banunderbyggnad och 
tillhörande spårlägesproblem, etc. Ex; Leica, Esri, m fl.

2 a-d

C: Termografering, inkl missförhållanden i kontaktlednings-
systemet, i eluppvärmda spårväxlar, etc. Ex; Flir, Glana.

1, 3, (4) a-c, (d)

D: Synligt ljus, kamera, stilla och rörliga bilder. (Även som 
referens tillsammans med övriga). Ex: flera. 

1-4 a-d

• Utvärdering av sensorer: Referensvärden om anläggningens tillstånd används som 
utgångspunkt, lånas från: i. maskinell tillståndsbedömning med mät-vagn, ii. manuell 
tillståndsbedömning med underhålls- och säkerhets-besiktning. 



Verklighetslabb support / Policy Lab

Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS)

Autonom

Resurser



Resurser: Sensorer , inkl operatör.
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… detects occurrences of corona caused
by: sharp edges, broken strands, …

FOI



Resurser

Elektrifierad bangård 
Ansluter till:

BDL 920 (Ä)-(Hb)

Grundläggande 
(autonom) manövrering 

av UAS kring spår och 
kontaktledning

Steg 1



Resurser

Demonstration av 
projekt, besiktnings- / 

data-tjänster och 
(autonom) manövrering 
av UAS kring spår (utan 

kontaktledning).

Ej elektrifierad bandel 
Tjustbanan

BDL 845 (Bsä)-Vk
Enkelspår, normal- & 

smalspår



Resurser 

Södra 
Stambanan

Sösdala – Höör
BDL 910 (Hm)-

(Hö)
Dubbelspår

Ljungbyhed CTR 
Elektrifierad bandel 
Tyringe - Åstorp, osv
BDL 932 (Hm)-(Åp)

Enkelspår

Ljungbyhed 
TMA

Drönare över 
400 fotGrundläggande 

(autonom) 
manövrering av 

UAS kring spår och 
kontaktledning.

Realistisk (autonom) 
manövrering av UAS 

kring spår och 
kontaktledning

Skolpraktik LIA
+ Bangård Åstorp



Resurser 

Krävande (autonom) 
manövrering av UAV 

kring spår och 
kontaktledning på bro

Öresundsbron
Peberholm - Lernacken

BDL 990 Cph-Lnk
Dubbelspår
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Drift & underhålls:
• möjligheter att fånga och analysera resultatet av drönar-kollens upptäckter
• mottaglighet för drönar-kollens rapporter om brister i anläggning & trafik

Resultat: Åtgärder - baserat på beslutsstöd

18 2018-12-19

Tilltagande fel
(trendanalys)

Misstänkta fel

Konstaterade fel



Resultat - Vad som är till nytta.
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Syfte: Punktlighet och kapacitet genom mindre påverkande 
störningar i anläggning, kostnadseffektivt:
• Koll på anläggningen ökar
• Tid i spår minskar
• Synvinklar ökar
• Fallrisk minskar
• Uppföljning ökar
• Spårsättningar fångas upp bättre
• Påkörningar följs upp snabbare
• Återstart av trafik efter påkörning, storm, etc, snabbas upp 
• Fundament inspekteras tätare 
• …

KTH / BOMBARDIER, 2018. Sheick, Örtengren. Clerk.  



Resultat
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Järnvägens kapacitet & tid i spår för inspektion, besiktning: 
- Välgrundad kvantifiering av positiva effekter på järnvägens 

kapacitet och tid i spår för besiktning, som kompletteras av 
besiktning med drönare (utan att uppta tid i spår)

Trafikverkets krav & behov:
Closed-circuit television (CCTV), Video Management Software /  
System, Video analytics, ref Mattias, Trafikverket: 
- Standardisering av kommunikation med drönare.
Hela vägen in:
- Interfacebeskrivning mot BESSY, 0felia, OPTRAM (TRV-system).

Uppåt med drönarkoll
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Infrastruktur, 17%, därav: 
- Banöverbyggnad (& banunderbyggnad), 35%. 
Därav: spår (70%) och växel (30%). 
- Signalanläggningar, 24%. 
Därav: Signalställverk (50%) 
- Elanläggningar, 20%. 
Därav: Kontaktledning (80%) 

- Övrigt, flera olika (38%), 
- Banarbete (6%), 
- Obehöriga i spår (3%)  

Avgångstid, 15%: 
sent från depå / bangård, stört av annat 
tåg.

(temp, tryck, spänning)

Andel förseningstimmar* 
orsakade av fel och 
händelse per 
effektområde:

Fordon, 14%: 
korg, boggi, kraftförsörjning, traktion, hjälpsystem, 
broms, interiör, styrning och kommunikation ...

Topp 3 för punktlighet*

*) Exkl regularitet - inställda avgångar

UC 1

Ref McKinsey 
m fl: ca 5000 
MSEK / år?

Därav: Bärlina (ca 10%?)

• tågstörande (kontaktlednings)fel
• kontaktledningshaveri
• kontaktledningsfel

En underbar manick!

Minskad störningar i anläggning

UC 2

UC X

UC 4

UC Y
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