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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett vidareutvecklingsarbete av RailEye, ett rälsöga som har möjlighet 
att, med hjälp av optik, läsa av var på tågrälsen det är halt. Problemet grundar sig i den 
spårhalka som bildas då fukt och överkörda löv får samverka under kyliga 
temperaturförhållanden vilket gör det svårt att manövrera tågen. Rälsögat har utvecklats 
genom ett samarbete mellan Stockholms Lokaltrafik (SL) och Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH), och var i examensarbetets upptakt i ett behov av vidareutveckling. Rälsögat har en 
fullbordad funktion, men kräver en genomgående analys och plan för att den skall fungera i 
praktiken. 
 
Inför arbetet har det genomförts litteraturstudier, intervjuer samt tester med rälsögat. Arbetet 
har resulterat i ett framtagande av en monteringslösning för rälsögat till Roslagsbanan. En 
kravspecifikation för detta ändamål konstruerades. Även en plan för hur rälsögats 
signalsystem skall fungera har tagits fram med hjälp av undersökning av Roslagsbanans samt 
andra trafikeringsföretags signalsystem. 
 
Monteringslösningen består av en kubliknande behållare för rälsögat, med en öppning för 
optiken. Behållaren spänns fast med hjälp av ett fixerande hölje som i sin tur är uppspänt på 
bromsenheten på Roslagsbanans motor- och manövervagn. Laborationsundersökningar visade 
bland annat att de former som testades på öppningen, som skall utgå från rälsögats optik, inte 
påverkade dess signalmätning.  
 
När rälsögat är monterat på tåget krävs det, för att signalmätningen skall vara så pålitlig som 
möjligt, att mjukvaran använder information från både rälsöga och väderstationer. 
Telematiknätet TETRA (Terrestrial Trunked Radio) kan användas för att överföra information 
mellan rälsöga, förare, kontrollcentral samt de väderstationer som skall finnas utplacerade 
längs rälsen. Med hjälp av vetskapen om halkan i förtid har föraren möjlighet att anpassa 
hastigheten och förseningar kan undvikas. 
 
Monteringslösningen som är framtagen uppfyller kravspecifikationen på ett godtagbart vis, 
både vad gäller krav och önskemål. Det krävs dock fortfarande ytterligare arbete innan 
rälsögat kan presenteras som ett färdigt koncept för intressenter.  
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Abstract 
This thesis is a further development of RailEye, a development that is able to, by optics, detect 
where the train track is slippery. The problem is based on the slippery layer that is formed 
when leaves and moisture interact during cold temperature conditions, making it difficult for 
trains to maneuver. RailEye has been developed as a co-operation between Stockholm Public 
Transport (SL) and The Royal Institute of Technology (KTH), and was in the thesis prelude in 
need of further development. RailEye has a complete function, but requires a comprehensive 
analysis and plan for how it would work in practice. 
 
The work has focused on an examination of the slippery layer problem, its origins and 
consequences, and also the RailEye and its function. This has been achieved through literature 
studies, interviews and tests with the RailEye. This work has also resulted in a production of a 
mounting solution for the RailEye on Roslagsbanan. Specifications for the mounting solution 
have been constructed. A plan to track RailEye’s signal system have also been developed with 
the help of a survey of Roslagsbanan’s and other traffic companies’ signal systems. 
 
A cube-like container for RailEye was designed. The container is fastened down by a fixed 
casing, which in turn is fastened up at the braking device on Roslagbanan’s motor- and 
manoeuvre wagon. Tests with RailEye showed that the shapes tested of the enclosure of the 
mounting, which emanates from the RailEye optics, does not affect the measurements of the 
signals.  
 
When RailEye is mounted on the train it is required, for the signal measurements to be as 
reliable as possible, that the software uses information from both RailEye and weather 
stations. The telematic network TETRA (Terrestrial Trunked Radio) can be used to transfer 
information between RailEye, drivers, control center and the weather stations that must be 
placed along the rails. Using the predicting knowledge about the slippery locations on the 
track, the driver can adjust the speed and avoid delays. 
 
The mounting solution that is designed complies with the specifications in an acceptable way, 
both requirements and preferences. However, there remains much work before the RailEye 
can be presented as a complete concept for stakeholders. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Varje höst drabbas tusentals tågresenärer av förseningar på grund av spårhalka (M. Åkerman 
& M. Magnusson, 2010). Kombinationen av nedfallna löv, kyla och fukt skapar ett extremt 
halt lager på rälsen. I detta hala lager ingår ämnen som svavel, fosfor, kalcium och kol - 
samma ämnen som används vid tillverkning av smörjande olja. Lagret, även kallat blackish 
layer, gör det svårt för tågen att bromsa och ta sig upp för brantare backar (P.Larsson, 2010). 
Detta är ett återkommande problem och flera olika förebyggande åtgärder genomförs 
kontinuerligt för att förhindra att tåget halkar (Trafikverket, 2010a & 2011g) Något som dock 
ännu inte finns är något hjälpmedel som kan förutse och meddela var och när det blir halt på 
rälsen. I dagsläget handlar tågföraren endast på vana och erfarenheter. Föraren vet ofta att 
tidiga, kyliga höstmorgonar och räls kringgärdat med mycket vegetation innebär hög risk för 
halka. Dock blir detta ett ineffektivt och gammalmodigt arbetssätt i längden. 
 
RailEye är ett så kallat rälsöga som är utvecklat utifrån motsvarigheten för bilar; RoadEye. 
Rälsögat kan med hjälp av optik läsa av förekomst av blackish layer, is och smörjmedel. 
Rälsögat kräver dock vidareutveckling för att kunna användas i praktiken. Dels behöver det 
en monteringslösning till tåget samt en analys över hur dess användning skall ske i praktiken. 
 
1.2 Syfte 
 
Detta arbete utförs för att det i projektets upptakt ej fanns tillräcklig information gällande 
signalhantering och praktisk användning av RailEye. Syftet med denna rapport är att bidra 
med ett konceptarbete till grund för att lösa dessa problem. Syftet är vidare att presentera 
arbetet för utvecklarna av RailEye i hopp om att bidra med viktiga delar i det kommande 
arbetet mot att få ut RailEye på marknaden. Rapporten skall bringa en inblick i problemet 
med lövhalka och även en insikt i rälsögat och dess funktion.  
 
1.3 Mål 
 
Projektets mening är att presentera en monteringslösning för rälsögat på tågvagnen, som kan 
komma att användas som en bestående lösning om intressenter beslutar att använda sig av 
rälsögat i framtiden. För att syftet skall uppfyllas är tester av rälsögat på tåg i drift avgörande. 
För att kunna utföra dessa tester krävs en säker monteringslösning av rälsögat på tågets 
underrede, även kallat boogien. Det är vidare ett mål att beskriva hur informationen från 
rälsögat skall användas i praktiken samt hur signalerna från rälsögat skall sändas. 
 
1.4 Metod 
 
För att kunna genomföra denna vidareutveckling krävs inledningsvis en ingående förståelse i 
hur rälsögat fungerar. Detta genomförs med hjälp av litteraturstudier, intervjuer med kunniga 
inom området samt genom tester med rälsögat. För att kunna konstruera en monteringslösning 
för rälsögat erfordras ritningar och fakta om Roslagsbanans vagnboogie. För att kunna 
genomföra den sista delen i utvecklingsarbetet; analysen av hur rälsögats signalsystem skall 
fungera, kommer en undersökning av Roslagsbanans samt andra trafikeringsföretags 
signalsystem att utföras. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Monteringslösningen och signalsystemet skall endast genomföras för Roslagsbanans 
tågvagnar. Fortsatt arbete för att realisera RailEye-konceptet för tågtrafik kommer att fordras, 
då detta projekt endast skall ge en överblick av hur konceptet skall komma att fungera. 
Överblicken kommer att innefatta en förstudie av lövhalka och rälsögat, förslag på rälsögats 
monteringslösning och hanteringssystem för dess signaler längs Roslagsbanan samt en 
ekonomianalys och utvärdering av konceptet.  
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2 Förstudie 
 
2.1 Roslagsbanan 
 
Roslagsbanan, se Figur 1, är en tåglinje i Stockholms nordöstra delar och ägs av Roslagståg 
AB och drivs av Stockholms Lokaltrafik - SL. Linjen utgår från Östra Station och har 
ändhållplatser i Kårsta, Österskär samt Näsbypark. Roslagsbanans 65 kilometer långa spår 
kantas under längre sträckor av mycket och lövrik vegetation. Antalet hållplatser längs 
Roslagsbanans linje är 38 stycken.  
 

 
 

Figur 1. Roslagsbanans tågvagnar [26] 
 
2.2 Lövhalka 
 
Spårhalka orsakad av löv, även kallad lövhalka, är ett återkommande problem för tågtrafiken. 
Det är främst under hösten då löven faller från träden och lägger sig på rälsen som detta 
problem orsakas. Uppskattningsvis faller mellan 10 000 och 50 000 löv per träd varje år (U. 
Olofsson & R. Lewis 2009). Ofta blir löven svepta upp på rälsen av de förbipasserande tågens 
luftström. Då tåghjulen kör över löven och krossar dem frigörs svavel, fosfor, kalcium och kol 
som etsas fast i rälsen (P.Larsson, 2010). Dessa ämnen ingår även vid tillverkning av 
smörjande motorolja. Då ämnena etsat sig fast bildar de ett så kallat svart lager - blackish 
layer, se Figur 2. I torrt tillstånd utgör detta svårborttagna lager ej ett större problem, men 
tillsammans med låga temperaturer på cirka 5-10 grader Celsius och fukt frambringas ett 
smörjande lager som ger upphov till att rälsen blir hal. För att halka skall uppstå räcker det 
med att löven körs över 20 till 30 gånger (T.Tiren, 2010). 
 

 
 

Figur 2. Blackish layer som bildats på rälsen. [27] 
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Tåg använder sig även ofta av en smörjfunktion, dels en automatiskt i rälsen samt en manuell 
i tåghjulen, för att underlätta passage vid snäva kurvor. Detta smörjande medel är också en 
faktor som bidrar till halkan. Det smörjande lager som bildas gör att tåghjulen tappar greppet 
om rälsen vilket leder till att tåghjulen kommer att glida vid inbromsningar (Lubritech).  
 
2.2.1 Förebyggande åtgärder 
Runt om i Sverige och i övriga världen sker idag ständiga försök och arbeten med att försöka 
förebygga spårhalka. Det är svårt att undvika spårhalka helt och därför genomförs 
förebyggande arbeten för att minska effekterna av halkan.  
 
Då halka uppstår mellan räls och tåghjul är oftast den första handlingen att sänka hastigheten. 
Genom att sänka hastigheten blir bromssträckan kortare och tågföraren får därmed bättre 
kontroll över tågets inbromsning. Även en lättare vagnvikt kan bidra till förebyggande av 
spårhalka. Tyngre vagnar pressas mer mot rälsen än lätta vagnar, och ett högre tryck 
förstärker halkeffekten (Trafikverket, 2010d). En annan vanlig åtgärd är att avverka träd och 
buskage som omgärdar tågrälsen. Speciellt vid kritiska sträckor såsom exempelvis kurvor och 
backar avverkas ofta närliggande vegetation för att undvika lövfällning på spåren. 
 
En mer aktiv åtgärd för att förebygga spårhalkan är rälsbyten. En räls har en ungefärlig 
livslängd på 25-30 år innan de måste bytas ut. Kurvrälsen har en lägre livslängd, cirka 10 år, 
då belastningen är högre i kurvorna. För att förebygga spårhalka kan även rälsen och hjulen 
slipas för att förbättra kontakten mellan dem. Det bildas ofta små fördjupningar i rälsen på 
grund av tågens vibrationer mot rälsen. Detta uppstår oftast i snäva kurvor där trycket mot 
rälsen blir som högst (Hela resan, 2008).  
 
På de flesta tåg idag finns sandningsutrustning installerad, se Figur 3. En behållare med små 
sandkorn samt ett rör för utförsel av sand sitter då fastmonterad under tåget framför ett eller 
två hjulpar. Med hjälp av denna utrustning kan föraren själv sanda spåret på de ställen där det 
är halt. 
 

 
 

Figur 3. Sandningsutrustning på Roslagsbanan [Foto: Jessica Dahlkvist] 
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I många snäva kurvor nöts ofta hjul och räls på grund av radieskillnaden som uppstår mellan 
två rälsar i en kurva. För att förebygga detta används antingen en smörjningsfunktion på 
tågets hjulflänsar eller direkt på rälshuvudet. Då det uppstår lövhalka kommer denna 
smörjningsfunktion att öka effekten av lövhalkan. Därför stängs ofta denna 
smörjningsfunktion av vid kritiska tidpunkter på året. Ofta används även en friktionspasta, 
Electragel, för att öka friktionen på rälsen. Electragel är en slags gelé med stålkulor i. 
Electragelen läggs ut i strängar på rälsen med hjälp av fordon eller 
handappliceringsutrustning, se Figur 4. Den har effekt för cirka 6-8 tågpassager innan den 
hala hinnan slits bort med tåget och försvinner (S. Arnberg, 2008). 
 
 

 
 

Figur 4. Electragelen droppas på rälsen och stryks ut med hjälp av hjulen på 
appliceringsutrustningen [28] 

 
Ytterligare en åtgärd som genomförs är rengöring av rälsen. Detta sker vid behov med hjälp 
av roterande stålborstar. Även att spola vatten eller naturligt sura medel, exempelvis 
citronsyra, på rälsen med högt tryck är en använd metod, se Figur 5 (Trafikverket, 2010a). 
 

 
 

Figur 5. Rälsen spolas med vatten under högt tryck [29] 
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2.2.2 Kostnader och effekter av spårhalka i Sverige 
Spårhalka påverkar tågtrafiken i allra högsta grad. De värsta konsekvenserna äger rum om 
hösten då löv på spåret i kombination med fukt är det största problemet. Trafikverket har 
beräknat att spårhalka kostar samhället cirka 100 miljoner kronor årligen i form av materiella 
skador och förseningar i tågtrafiken.  
 
Hjulplattor och rälsskador 
Då adhesionen1 mellan hjul och räls blir för låg uppstår det stor risk för att hjulet slutar rulla 
och istället glider över spåret. Då spåret är halt blir bromssträckan längre, vilket kan resultera 
i att tågföraren bromsar på ett aggressivare sätt. En kraftigare inbromsning ökar risken för att 
hjulet låser sig och istället för att rulla på rälsen glider på den.  
 
Nötningen på hjul och räls blir i och med glidningen betydligt större än då hjulen rullar på 
rälsen. Hjulet deformeras plastiskt och så kallade hjulplattor kan uppkomma. En hjulplatta 
innebär att tåghjulet nöts ned på den del som har kontakt med rälsen och bildar en platt 
deformation, se Figur 6.  

 
Figur 6. Hjulet har erhållit en hjulplatta [30] 

 
När det deformerade hjulet sedan rullar mot rälsen slår hjulet mot spåret och sprickor i rälsen 
kan, främst vid kall väderlek, uppkomma. Sprickor i rälsen kan leda till rälsbrott vilket i 
värsta scenario kan leda till att tåget spårar ur (När tåget inte går, 2010). 
 
På ett liknande vis skadas rälsen vid så kallade burnouts. Detta innebär att hjulet glider på 
spåret, men samtidigt roterar. Detta inträffar då tåget skall starta men adhesionen mellan hjul 
och spår är för låg, vilket resulterar i plastisk deformation av rälsen i form av nedsänkningar. 
 
För att undvika hjulplattor svarvas Roslagsbanans tåghjul vid behov. Roslagståg, som 
ansvarar för Roslagsbanans skötsel, anger att det varje år svarvas cirka 150 hjul till en kostnad 
av 15 000 – 20 000 kronor per hjul. Om det svarvade hjulets radie blir, inom givna 
gränsvärden, mindre än de resterande hjulens, måste även de resterande hjulen svarvas. 

                                                 
1 Adhesion är den molekylära vidhäftning som finns mellan två kroppar vid nära kontakt. Detta skall skiljas från 
friktion, som istället uttrycker det motstånd som finns mellan två kroppar som glider mot varandra. 
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Kostnaden kan uppgå till 3 miljoner kronor per år för svarvning av Roslagsbanans hjul. 
Vidare måste hjulen bytas ut helt då radien på hjulen nått under gränsvärdena, och till de 
beräknade 3 miljonerna skall även denna svåruppskattade kostnad adderas (Intervju med Mia 
Ryngbeck).   
 
Förseningar i tågtrafiken 
Förutom den materiella förstörelsen som konsekvens av spårhalka är även försening av 
tågtrafiken ett stort problem. Då spåret är halt tvingas tågföraren att hålla en lägre hastighet 
för att inte riskera manöverproblem. Då hjulen riskerar att glida mot rälsen innebär det 
problem både vid inbromsning och vid start av tåget. Det kan ses i Figur 7, hämtad från 
Trafikverket, att spårhalkan under höstmånaderna bidragit till stora förseningar i tågtrafiken i 
Sverige under 2008 och 2009. Förseningarna i tågtrafiken blir främst en kostnad på grund av 
att resenärerna tappar förtroendet för det gällande företaget (Trafikverket, 2010e).    
 

 
 

Figur 7. Förseningar i Sveriges tågtrafik under 2008 och 2009 [31] 
 
 
2.3 Rälsögat – optisk sensor för att detektera spårhalka  
 
Rälsögat, se Figur 8 och Figur 9, består av en optisk sensor som tagits fram i ett samarbete 
mellan KTH och SL för att förebygga problematik gällande spårhalka. Genom en laser kan 
sensorn avläsa förhållandet på tågrälsen, och genom detta kan förare och kontrollcentral vidta 
förebyggande åtgärder för att undvika problem med spårhalka. Rälsögat är till stor del baserat 
på Road Eye som tagits fram av företaget Optical Sensors i Göteborg, Sverige. Detta vägöga 
har tagits fram för bilfordon på väg, och kan detektera is och fukt. 
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Figur 8. Bild av Rälsögat sett från sidan samt underifrån [Foto: Jessica Dahlkvist] 

 
 

Figur 9. Rälsögat snett underifrån, där laserstrålarna syns 
 

 
En ytas reflektion beror dels av ytans material, men också till stor del av hur ytans topografi 
ser ut. Rälsögat, som skall fästas under tåget, skickar två ljusstrålar med näst intill infraröd 
våglängd ned mot rälsen.  De två våglängder som används är 1323 nanometer och 1566 
nanometer långa, och har hög intensitet. Då lasern träffar rälsen reflekteras ljuset på olika sätt 
beroende på ytans topografi, och optiska dioder i rälsögat läser av intensiteten av det 
reflekterande ljuset. Denna signal tolkas sedan med spektralanalys2 av en mjukvara som, 

                                                 
2 Spektralanalys är en metod för att undersöka ett spektrum, det vill säga energifördelningen i frekvensplanet 
hos en signal. 
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genom att jämföra med referenssignaler, avgör spårets skick. Rälsögat kan detektera signaler 
från torrt och rent spår, men även från spår som är belagt med det svarta lagret från överkörda 
löv (J. Casselgren, 2007). I Figur 10 bild (a) ses ljus reflektera mot en ojämn yta. I samma 
figur i bild (b) ses samma yta men täckt av ett lager av okänd substans. 

 
Figur 10. I bild (a) ses ljus reflektera mot en ojämn yta och i bild (b) ses ljus reflektera mot 

samma yta men täckt av en okänd substans [32] 
 

Det blir tydligt att de reflekterande strålarna bildar ett annorlunda mönster, och med detta en 
annan intensitet, i de två bilderna. På detta sätt kan spårets olika tillstånd avgöras genom att 
analysera intensiteten hos de reflekterande ljusstrålarna. I Figur 11 ses ett exempel på de 
signaler som skall tolkas av mjukvaran. Av naturliga orsaker försämras signalernas pålitlighet 
av laserns rörelsemönster, det vill säga om rälsögat utsätts för stötar eller vibrationer.  
 

 
 

Figur 11. De signaler som mjukvaran tolkar och detekterar till olika tillstånd hos rälsen 
 

I Figur 12 ses signalerna tolkade i ett mjukvaruprogram. Figuren visar mätresultat från 
RailEye, och vilka resultat de givit angående förhållandet på rälsen. Ratio i figuren står för 
förhållandet mellan laserstrålens intensitet samt laserstrålens reflektions intensitet. På grund 
av att det finns två laserstrålar med olika våglängder, finns det även två Ratio.  
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Figur 12. Resultat från RailEye tolkade av mjukvaruprogram [33] 

 
 
Figur 12 är hämtad från arbete utfört av The Railway Group på Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm, Sverige. Gruppen består av Ulf Olofsson, professor i tribologi, och ett antal 
doktorander. Gruppen har tillsammans med SL tagit fram rälsögat och utfört tester på detta i 
KTH’s lokaler på Brinellvägen i Stockholm. Rälsögat har även testats i fält i Granstada och 
Djursholm i Stockholm, där även prover av rälsen tagits för vidare analys i laboratoriet. 
Rälsögat har ännu inte testats monterat på en tågvagn. I Figur 13 ses resultat angående 
friktionskoefficienten för olika underlag på rälsen som tagits fram av The Railway Group i 
laboratoriet på brinellvägen. 
 

 
Figur 13. Relativa friktionskoefficienter för olika situationer på rälsen [33] 
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Det arbete som kvarstår innan RailEye kan introduceras på marknaden är vidare tester för att 
optimera mjukvaran som tolkar de avlästa signalerna. För att rälsögat skall kunna testas 
monterad på en tågvagn krävs även en säker monteringslösning. Även klara direktiv krävs om 
hur resultaten ifrån rälsögat skall komma att användas i praktiken och hur signalerna skall 
skickas mellan rälsöga och kontrollcentral.  
 
2.4 Kravspecifikation för monteringslösning 
 
En kravspecifikation för monteringslösningen för rälsögat är framtagen, med krav och 
önskemål, enligt Bilaga 1. Denna togs fram för att försäkra att monteringslösningen skulle 
uppfylla alla de krav och önskemål som ställdes.  
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3 Tester med Rälsögat 
 
3.1 Test med skyddskåpor 
 
För att kontrollera hur en monteringslösning med tillhörande skyddskåpa kan komma att 
påverka mätresultat från rälsögat utfördes tester med olika kåpor. Testerna gick ut på att 
statiskt mäta signalen från rälsögat då det intill rälsögats optik monterats flertalet olikformade 
kåpor, för att sedan jämföra dessa resultat med ett tidigare uppmätt referensvärde. 
 
3.1.1 Utförande 
Rälsögat monterades upp enligt Figur 14 på en befintlig testrigg. Rälsögat kopplades sedan 
samman med en dator och ett batteri. Den första mätning som utfördes var en 
referensvärdesmätning som mättes på ren och torr räls utan skyddande kåpa. Denna mätning 
utfördes två gånger statiskt utan att förflytta rälsögat, och en ytterligare mätning utfördes då 
rälsögat förflyttades längs rälsen. De kåpor som användes för testet var tillverkade i papper, 
varav en av kåporna var täckt med högreflekterande material, aluminiumfolie, på insidan. 
Detta material testades för att kontrollera om materialvalets reflektion skulle påverka 
mätresultaten.  
 
 

 
 

Figur 14. Monteringen av rälsögat över rälsen [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 
 
I Figur 15 ses det program som visar signalen från rälsögat. De fyra värden som läses av med 
ögat kallas Lambda-värden. Dessa signaler innehåller information om förhållandet mellan 
intensiteten av det utskickade ljuset och det reflekterande ljuset.    
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Figur 15. Programmet som används för att visa Lambda-signalerna 
 
 De resterande mätningarna, med kåpor, utfördes på samma position på rälsen. De kåpor som 
användes under mätningarna ses i Figur Bilaga 9.  
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3.1.2 Resultat 
De resultat som framkom av de utförda testerna är sammanfattade i Tabell 1 och signalerna 
för samtliga tester ses i Bilaga 7. 
 
Mätning Lambda 1 Lambda 2 Lambda 1v Lambda 2v
Referensmätning 1 2485 436 1827 459 
Referensmätning 2 2152 451 1624 456 
Referensmätning diff. Pos.  1996 398 1490 414 
Fyrkantig Aluminium 2391 474 1804 470 
Fyrkantig 2803 525 1969 522 
Små breda koner 2827 537 2122 487 
Små smala koner 2539 464 2106 498 
Stor tratt 2168 448 1611 463 

 
Tabell 1. Mätvärden från rälsögat med olika skyddskåpor  

 
3.1.3 Tolkning av resultat 
Resultaten indikerar att de kåpor som testades inte påverkade signalen påtagligt, då Lambda-
värdena ej har förändrats märkvärt från referensvärdena. Den variation som kan ses i 
resultatet går ej att koppla till kåporna, utan kan bero på bristen i mätnoggrannhet då 
referensvärdena uppmätta utan kåpor även varierar. Då kåpan med högreflekterande insida 
användes vid mätning sågs inte heller någon markant skillnad i mätresultaten, och det kan 
därför antas att materialvalet inte heller påverkat vid dessa tester.  
 
3.2 Test med friktionsmätning 
 
För att utvärdera rälsögats funktion genomfördes mätningar med ögat på räls med olika 
förutsättningar; ren och torr, med vatten, med olja och med blackish layer.  Det skall påpekas 
att det svarta lagret som användes har varit fastetsat i rälsen under en längre tid, och beter sig 
troligtvis inte precis på samma sätt som ett nybildat blackish layer. I direkt anslutning till 
mätningar med rälsögat användes en pendelfriktionsmätare för att kontrollera 
friktionskoefficienten av ytan. Pendelfriktionsmätaren ses i Figur 16.  
 

 
 

Figur 16. Pendelfriktionsmätaren som användes vid testen [Foto: Jessica Dahlkvist] 
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Pendelfriktionsmätaren består av en pendel med en ände i gummi. Pendelfriktionsmätaren 
mäter pendelns energi då den fallit från en bestämd position och varit i kontakt med en 
förbestämd yta. Beroende av energiinnehållet färdas pendeln olika långt, och utifrån detta 
mätvärde, SRV, kan friktionskoefficienten för ytan och materialet beräknas via en ekvation.   
 
3.2.1 Utförande 
Rälsögat monterades upp enligt Figur 13 över nyligen rengjort och torr räls. Datorn för att ta 
emot mätningarna kopplades in och testet genomfördes statiskt.  
 
Därefter demonterades rälsögat och endast pendelfriktionsmätaren användes. För att beräkna 
friktionskoefficienten mellan gummit i pendeln och rälsen användes ekvation 1. 
 

 
 
Testerna med rälsögat och pendelfriktionsmätaren, utfördes på ytor enligt Tabell 2. Samtliga 
ytor testades enligt standard sex gånger på samma ställe för att få ett mer pålitligt 
genomsnittsvärde.   
 

1 Ren och torr räls 
2 Ren räls med vatten 
3 Räls med olja 
4 Räls med blackish layer 
5 Räls med blackish layer och vatten 

 
Tabell 2. De ytor som kontrollerades 

 
3.2.2 Resultat 
De resultat som framkom av de utförda testerna med friktionsmätning och rälsöga är 
sammanfattade i Tabell 3. Resultat endast för friktionsmätning ses i Figur 17. För fullständiga 
beräkningar av friktionskoefficient se Bilaga 8. För fullständiga grafer över mätresultaten från 
rälsögat se Bilaga 2. 
 
 

Yta Friktions- 
koefficient 

Lambda 1 Lambda 1v Lambda 2 Lambda 2v 

1 1,060 1544 388 974 362 
2 0,172 3004-3030 494-569 2850-2950 531-560 
3 0,056 2038 361 2381 419 
4 0,760 2021 282 2267 316 
5 0,084 940-960 116-118 792-806 141-145 

 
Tabell 3. Mätresultat  
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Figur 17. Resultat för friktionskoefficienten vid olika underlag på rälsen 
 
3.2.3 Tolkning av resultat 
I Tabell 3 kan det avläsas att friktionskoefficienten mellan räls och gummi förändras markant 
i och med att förhållandet på rälsen förändras. För den rena och torra rälsen är 
friktionskoefficienten mellan räls och gummi cirka 1, medan rälsen med blackish layer ger en 
friktionskoefficient mellan ytorna på 0,76. Det skall anmärkas att dessa två ytor, den rena 
rälsen och rälsen med blackish layer, ser ut och känns lika, och att det svarta lagret är helt 
torrt. Det visar sig att det svarta lagret på rälsen, även i torrt tillstånd, påverkar friktionen.  
 
Då den rena rälsen testades med vatten uppmättes en friktionskoefficient på cirka 0,17, medan 
en friktionskoefficient för det svarta lagret med vatten uppmättes till cirka 0,08. En 
kombination av det svarta lagret och vatten bidrar med andra ord till ett betydligt sämre 
friktionstal mellan hjul och räls. Resultaten visade att friktionskoefficienten för yta 3 och 5 är 
liknande, varför det är lätt att förstå att spåren blir riktigt hala i och med blackish layer på 
rälsen. 
 
Resultaten kan jämföras med tidigare resultat utförda av The Railway Group på KTH, se 
Figur 13. Enligt de tidigare resultaten ger blackish layer ett halare lager än både olja och is. I 
dessa tester har det också visat sig att det svarta lagret ger en halare räls än oljan gör. Det 
framkommer dock ej om det svarta lagret i dessa tester är färskt eller om det kombinerats med 
fukt, vilket kan påverka resultaten. Det kan ses i båda testerna att den rena torra rälsen har 
klart bättre egenskaper i form av friktionskoefficient i jämförelse med den räls som täcks av 
blackish layer.  
 
För att kunna tolka resultaten krävs ytterligare information om temperatur och daggpunkt. 
Tidigare tester har visat att rälsögat har svårigheter med att detektera fukt på rälsen, varför 
bidragande information krävs för att avgöra en trolig friktionskoefficient. Däremot kan 
rälsögat avgöra om rälsen är täckt med blackish layer eller är ren. Dock är det svårt att läsa av 
från resultaten i de utförda testerna med rälsögat vilket underlag på rälsen som undersökts. 
 
För att kunna tolka dessa mätresultat utan vetskap om underlaget krävs en avancerad 
mjukvara som analyserar samtliga Lambda-värden mot varandra samt mot referensvärden. 
Detta för att kunna avgöra vilket förhållande som råder på rälsen. Det företag som KTH har 
använt för analys av testerna vill ej lämna ut information om denna mjukvara då de, under 
tiden av detta projekt, söker patent på programmet. 
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4 Monteringslösning för Rälsöga 
 
4.1 Placering på tågboogien  
 
För att rälsögat skall kunna genomföra mätningar på rälsen är det nödvändigt att det är fäst på 
undersidan av tåget, precis ovanför rälsen. Vidare är det viktigt att minst ett av tågets hjul har 
passerat innan mätning med rälsögat för att undanröja eventuella tillfälliga störningar på 
rälsen, såsom löv och grus med mera. Vid inspektering av Roslagsbanans underrede, i 
Roslagståg AB’s vagnhall, fanns det att området precis bakom första hjulet, vid en 
bromsenhet, inrymde goda möjligheter för en montering precis ovanför rälsen, se Figur 18 – 
Figur 20. 
 

 
Figur 18. Placeringen av bromsenheten på roslagsbanans tågvagnar inringade i rött 

 
 

 
 

Figur 19. Hjulets bromsenhet inringad i rött [Foto: Jessica Dahlkvist] 
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Figur 20. Bromsenhetens baksida [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 
Det som visas i Figur 19 och Figur 20 är bromsenheten till hjulet. Inuti enheten är en fjäder 
placerad för att pressa bromsklossen mot hjulet. På grund av bromsenhetens funktion bör 
bromsenheten ej modifieras, detta innebär att bromsenheten ej får borras i eller dylikt. 
Enheten är fast insatt under tåget och kan därför inte röra sig. Bromsenhetens undersida är 
placerad 30 cm rakt ovanför tågrälsen. På grund av de ovanstående faktorerna ansågs detta 
vara ett passande val till placeringen av rälsögat. Den yttre, triangelformade anordningen, 
vilken syns bäst i Figur19, används endast vid vissa hjul då den utnyttjas som infästning till 
handbromsmekanismen, se Figur 21. Då handbromsmekanismen ej sträcker sig under själva 
bromsenheten, kan monteringen av rälsögat ske även vid dessa bromsenheter. 
 

 
 

Figur 21. Handbroms infäst på bromsenheten [Foto: Jessica Dahlkvist] 
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Rälsögats kablar skall ledas ut ur monteringen och in under tåget. Signalkabeln skall ej vara 
för lång, då detta påverkar kvalitén på signalerna. Bromsenheten sitter även nära förarhytten, 
vilken är en fördel om signal- och strömkabel skall dras dit.  
 
En CAD-modell av bromsenheten tillverkades i Solid Edge, se Figur 22. I Figur 23 och Figur 
24 ses en modell med de viktigaste måtten utsatta. 

 
Figur 22. En CAD-modell av bromsenheten 

 
 
 

 
Figur 23. Måttsatt bromsenhet från sidan 
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Figur 24. Måttsatt bromsenhet framifrån 
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4.2 Monteringslösning 
 
För att ta fram olika koncept för monteringslösningen användes idégenereringsmetoden 
brainstorming. Denna metod går ut på att i grupp generera många idéer utan att kritisera. Med 
hjälp av denna metod togs ett antal koncept fram, och dessa koncept utvärderades genom att 
diskutera för och nackdelar med samtliga lösningar. Ett slutkoncept valdes för fortsatt arbete. 
Då monteringslösningen var färdigutvecklad togs en folder fram, se Bilaga 11.  
 
4.2.1 Översikt  
Monteringslösningen för rälsögat till Roslagsbanans boogie består av två större delar. Dels en 
skyddande kapsel som direkt omsluter rälsögat och skyddar det från yttre påfrestningar samt 
ett fixerande hölje som kapseln spänns upp i, direkt under boogien. I Figur 25 ses de båda 
delarna. I Figur 26 ses delarna fullt hopmonterade. Monteringslösningen består även av tre 
typer av stänger med tillhörande låsmuttrar för montering på boogien samt en låsmekanism. 
 

 
 

Figur 25. Den skyddande kapseln, till höger och det fixerande höljet, till vänster 
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Figur 26. Den fullständiga bilden av monteringslösningen över rälen 
 

Rälsögat placeras i kapseln ovanifrån, med laser och dioder riktade nedåt. Kablarna från 
rälsögat placeras i spåren på kapseln. Locket på kapseln sluts och kapseln förs in i höljet, där 
det även finns spår för kablarna. Monteringen sluts genom låsfunktionen som låses framtill. 
För en sprängskiss av monteringslösningen, se Figur 27. För fullständig sprängskiss med 
benämning på de olika delarna, se Bilaga 10. 
 



25 
 

 
Figur 27. Sprängskiss av komponenterna 
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4.2.2 Fixerande hölje 
Det fixerande höljets funktion är att hålla den skyddande kapseln i rätt position. Höljet, se 
Figur 28, har en sådan form att kapseln precis får plats inuti denna. Höljet har monterats i 
bromsenheten via sex stycken stänger med tillhörande muttrar. De komponenter som höljet 
och dess montering består av ses i Tabell 4. För mer fullständiga ritningar, se Bilaga 10. 
 
 

 
Figur 28. Det fixerande höljet 

 
 

Komponent Antal 
Höljet 1 
Kort stång 2 
Lång stång 2 
Överstång 2 
Låsmutter sluten stor 8 
Låsmutter öppen 4 
Låsmutter sluten liten 2 
Låslänk 1 

 
Tabell 4. Komponenterna för montering av höljet 
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Samtliga stänger är monterade på så vis att inga modifikationer behöver göras på 
bromsenheten. De två kortare stängerna är monterade i de två hål som redan finns på 
bromsenhetens triangelformade enhet. Se Figur 23 för en tydlig bild av hur dessa hål är 
placerade. Överstången är monterad via redan befintliga skruvar på ovansidan av 
bromsenheten. Via skruvar på höljet är dessa stänger monterade med låsmuttrar på höljets 
yttersida. De tre stängerna är samtliga till för att stabilisera höljet, som i sin tur stabiliserar 
kapseln och därigenom rälsögat. Rälsögat kräver stabilitet för att ej visa missvisande resultat 
vid kraftiga vibrationer. 

 
För att låsa fast kapseln med rälsögat framtill i höljet, finns en låsfunktion, se Figur 29. Denna 
låsfunktion består av låslänken, färgad blå i bilden samt två låsmuttrar, färgade orangea. För 
att montera bort låsmekanismen och öppna höljet lossas låsmuttrarna. Låslänken kan därefter 
tas bort via en rörelse uppåt och sedan utåt över gängstången som är fäst på höljet. För en bild 
på endast låslänken, se Figur 30. 
 
 
 
 

 
 

Figur 29. Låsfunktionen framtill på höljet 
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Figur 30. Låslänken 

 
För att försäkra att kapseln placeras rätt inuti höljet finns spår längs höljets insida som passar 
med kapseln form. Det finns fyra spår i höljet, två på höljets botten och två på kanterna. Dessa 
spår ses tydligt i Figur 31. I botten av höljet finns en utskärning för att rymma kapselns 
utskjutande profil, och även utskärningar så att kablarna får plats. För mer fullständiga 
ritningar, se Bilaga 10. 
 

 
 

Figur 31. Höljet med dess gängskruvar, spår samt utskärningar 
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4.2.3 Skyddande kapsel 
Kapselns funktion är att fixera rälsögat i korrekt position - 17 centimeter rakt ovanför spåret, 
samt i en vinkel av 10 grader. Det är även kapselns funktion att se till att rälsögat inte utsätts 
för vibrationer i allför hög grad. Kapseln består av två delar, själva kapseln samt locket, enligt 
Figur 32. Rälsögat skickar lasern ned i den utskjutande profilen ut över rälsen. 
 

 
 

    Figur 32. Öppnad kapsel, med rälsögat en bit ovanför sin rätta position 
 

På insidan av locket finns en utskjutning som ses i blå färg i Figur 32. Denna utskjutning 
täcker rälsögat då locket stängs, detta för att fixera rälsögat fullständigt, se Figur 33. Även i 
kapseln ses spåren, som passar ihop med liknande spår på höljet, enligt Figur 34. 
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Figur 33. Stängd kapsel med rälsögat i rätt position 
 
 

 
 

Figur 34. Kapsel och hölje hopsatta  
 

I Figur 35 ses kablarnas utgång från monteringslösningen. Hålen för kablarna bildas då höljets 
kabelutskärning möter kapselns kabelutskärning.  
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Figur 35. Kablarnas utgång på baksidan av monteringen  
 

 
Locket fästs på kapseln med en ”snäppfunktion”, denna illustreras i Figur 36. Locket trycks 
fast mot låsstaven i kapseln, se Figur 37. 
 
 

 
 

Figur 36. Funktionen som gör att kapseln och lock kan fästas samman 
 

 
 

Figur 37. Låsstaven på kapseln 
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4.3 Materialval och Tillverkningsteknik 
 
4.3.1 Materialval 
 
Materialen som används till monteringslösningen måste tåla fukt, kyla och värme. Materialen 
måste även tåla solens UV-ljus samt ha en relativt låg värmeutvidgningskoefficient för att inte 
formförändras vid temperaturskillnader. Materialen måste även skydda rälsögat från tågets 
vibrationer. Vibrationer från tåget kan störa riktningarna på laserstrålarna. Till följd av detta 
är risken hög att rälsögats signaler blir opålitliga. Då rälsögat skall vara monterat på tågets 
utsida kommer det att utsättas för klimat- och temperaturskillnader. Monteringslösningen 
skall tåla både låga temperaturer på vintern samt de höga temperaturer som råder vid varma 
sommardagar. Det bör även has i åtanke att temperaturerna under tåget vid varma 
sommardagar höjs av värmen från bromsarna och tågmotorerna. På samma vis ökar kylan på 
vintern på grund av fartvinden.  
 
Sammanfattningsvis är det avgörande för rälsögats funktion att det är inneslutet i ett 
emballage vars material är tätt och tål utomstående påfrestningar. Vidare är det 
eftersträvansvärt att materialet till monteringslösningen håller ett lågt pris samt att det för 
miljöns skull är återvinningsbart.  
 
Fixerande höljet 
Det fixerande höljets funktion är att spänna åt kapseln för att stabilisera rälsögats synvinkel. 
Därför är det viktigt att dess material är hållfast och klarar åtdragningar. Materialet som det 
fixerande höljet är tillverkat av är därför rostfritt stål, en legering av järn tillsammans med 
krom, nickel och ofta fyra eller fem andra element. Detta stål håller en hög hållfasthet i både 
drag och tryck, se Bilaga 3 från CES EduPack 2010. Detta betyder att det krävs stora krafter 
för att materialet skall gå sönder. Samtidigt håller materialet ett relativt lågt värde på 
värmeutvidgningskoefficienten, vilket är positivt då detta betyder att materialet ej utvidgar sig 
påtagligt vid upphettning. Rostfritt stål har även en utmärkt tolerans mot vatten och är därför 
en god resistor mot korrosion. 
 
Vidare är det nödvändigt att materialet tål temperaturförändringar. I Bilaga 4 syns det tydligt 
att rostfritt stål har en högsta drifttemperatur på 750-820 grader Celsius, det vill säga dessa är 
de högsta temperaturerna som materialet kan användas tillsammans med utan betydande 
problem för materialets hållfasthet. På samma vis syns det i samma bilaga att rostfritt stål tål 
extremt låga temperaturer, närmare neråt -280 grader Celsius. Nu är varken dessa extremt låga 
eller extremt höga temperaturer aktuella under ett tåg, men det är ett faktum att materialet 
uppfyller temperaturkraven. Materialet tål även UV-ljus utmärkt, vilket är en nödvändighet 
för att det skall kunna användas utomhus. 
 
De önskemål som etablerades kring monteringslösningens material; att det håller ett relativt 
lågt pris samt att det är återvinningsbart, uppfylls av rostfritt stål. Kilopriset har en kostnad av 
49-54 kr/kg, se Bilaga 5. Materialet är även återvinningsbart, det vill säga det går att 
återanvända med samma kvalitet som innan. 
 
Skyddande kapseln 
Den skyddande kapselns funktion är att skydda rälsögat från yttre påfrestningar samt att 
placera rälsögat i rätt position i förhållande till rälsen. Främst på grund av dess 
vibrationsdämpande egenskap är kapseln tillverkad av termoplastisk elastomer (TPE), även 
kallad termoelast (Plastex). Detta är en plast som har gummiliknande egenskaper. Dock 
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kräver gummi mer komplicerade tillverkningstekniker än termoelaster, då de sistnämnda i 
detta fall beter sig mer som termoplaster. Liksom gummi, är detta material utmärkt för att 
dämpa vibrationer tack vare dess elasticitet. Termoelaster är, till skillnad från gummi, hårdare 
och kan därför stabilisera bra samtidigt som materialet ger efter vid stötar. Utöver detta är en 
av materialets största fördelar att det är lättformat, exempelvis genom formsprutning. 
Materialet har ett brett intervall på olika hårdheter, och denna specifika del har en hårdhet på 
Shore A75. Denna materialhårdhet används vanligtvis i material i skolsulor, stötdämpare, 
tandborstar med mera (D. Kopeliovich, 2011). Materialet till kapseln utskjutande profil 
kommer dock att tillverkas i ett högre Shore-värde då denna behöver vara styvare.  
 
Vidare är det viktigt att kapselns material tål temperaturförändringar Enligt Bilaga 6 har 
termoelasten en högsta drifttemperatur på drygt 100 grader Celsius och en lägsta på 
ungefärligen -50 grader Celsius, vilket absolut är godkänt för temperaturerna som kan råda 
under ett tåg året om. Även detta material tål, enligt EduPack, UV-ljus skapligt (fair). Detta 
innebär att materialet tål att utsättas för konstant UV-ljus i upp till ett år. Men då kapseln 
kommer att sitta i skugga i större delen av användningstiden anses detta vara godtagbart.    
 
Även kapselns material uppfyller de önskemål som ställdes på monteringslösningens material 
om lågt pris och återvinningsbarhet. Termoelaster håller ett lågt pris, kostar 12-13 kr/kg, se 
Bilaga 5. Densiteten är 1130-1170 kg/m³. Även detta material är återvinningsbart (EduPack, 
2010). 
 
 
4.3.2 Tillverkningsteknik 
 
Fixerande höljet 
Det fixerande höljets huvuddel, det vill säga själva höljet, kommer att tillverkas genom 
stansning och bockning. Till att börja med kommer den att stansas ut ur en 0,5 centimeter 
tjock plåt av rostfritt stål, se Figur 38. Därefter bockas den till önskad form. Vid både 
stansning och bockning av plåten är det viktigt att stansformen samt bockningsformen har 
noggranna mått. Detta för att förhindra eventuella vibrationer från tåget då höljet är monterat 
med den skyddande kapseln. Efter bockningen svetsas höljen ihop till en del.  
 

 
 

Figur 38. Den utstansade plåten av det rostfria stålet. De streckade linjerna visar var den 
skall bockas. 

 
Även spåren i höljet är tillverkade genom bockning. Därefter är de fastsvetsade på sina båda 
nedersta kanter mot höljet. Gängstängerna är även de fastsvetsade vid rätta positionerna. 



34 
 

Gängstången köps in i meter-längder och kapas därefter till den önskade längden på 50 mm. 
Det fixerande höljets låslänk samt överstängerna är tillverkad med samma tekniker som själva 
höljet; stansning och bockning. De långa och de korta stängerna är utstansade ur en plåt, med 
ett varsitt hål i sina ena ändar. Deras andra ände har en 15 mm lång gängstång fastsvetsad på 
ena sidan.  
 
Skyddande kapseln 
Den skyddande kapseln kommer att tillverkas i tre separata delar; dels själva kapseln, dels 
kapselns fyrkantiga profil samt kapselns lock. Det är viktigt att tillverkningsmetoderna 
uppfyller hög noggrannhet då delarna skall passas ihop. Passningen är även viktig för att inte 
onödiga vibrationer skall uppstå. Själva kapseln och locket kommer att tillverkas genom 
formsprutning medan den fyrkantiga profilen kommer att tillverkas med hjälp av 
strängpressning. Dessa båda metoder håller låga toleranser vilket är positivt för passformen. 
Formsprutning av en termoelast håller en tolerans på ±0,1 millimeter medan strängpressning 
av materialet håller en på ±0,01 millimeter (Konstruktörslotsen). Dessa toleranser är väl 
godtagbara då de maximala avvikelsernas påverkan skulle vara obetydliga för passformen och 
inte bidra till några större vibrationer.  Profilen kommer slutligen att limmas fast på kapseln 
med hjälp av ett motståndskraftigt plastlim.   
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4 Användning av rälsögat i praktiken 
 
4.1 Montering och underhåll 
 
Då Roslagsbanan kör i båda riktningarna, det vill säga den sista vagnen blir efter byte av 
riktning den första och så vidare, är det nödvändigt att placera rälsögat i båda ändarna av 
tåget. Roslagsbanan har tre stycken olika vagntyper; motorvagn (norra änden), mellanvagn 
(mitten) samt manövervagn (södra änden). Rälsögats placeringar blir således på motorvagnens 
samt på manövervagnens ände, se röda markeringar i Figur 39. 
 

  
Figur 39. Rälsögats placeringar på Roslagsbanans motorvagn samt manövervagn, markerat 

med röda cirklar [39] 
 

Ofta kan de båda rälarna på ett spår vara olika mycket slitna, exempelvis på grund av att 
vegetation i högre grad finns på ena sidan av rälsen, eller i skarpa kurvor där ytterrälsen 
påverkas av ett högre tryck än innerrälsen. På grund av detta är det för ett säkrare mätresultat 
en fördel om rälsögat är placerat ovanför de båda rälsarna i varje ände av tåget, se röda 
markeringar i Figur 40. Det ultimata för ett tåg är således fyra stycken rälsögon, placerat i par 
vid varje tågände.  

 
Figur 40. Rälsögats placeringar på första vagnen markerat med röda cirklar [39] 

 
För att minska kostnaderna kan två rälsögon per tåg vara ett bättre alternativ än fyra rälsögon. 
I detta fall kan rälsögonen endast göra mätningar i en av tågets körriktningar eller på endast 
en utav rälsarna. Detta kan ge tillfredsställande svar likväl, då tågen passerar samma position 
förhållandevis ofta under ett dygn och rälsögonen kan därmed ge användbara mätningar.  
 
Vid tidigare tester med rälsögat har det visat sig att ett visst avstånd mellan rälsögat och rälsen 
ger godtagbara resultat. Detta avstånd är 17 cm, se Figur 41 på nästa sida. 
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Figur 41. Avståndet mellan rälsögat och rälsen 
 
Även rälsögats vinkel har i tidigare tester varit specifik. Denna vinkel är 10 grader, se Figur 
42. Det är viktigt att rälsögat placeras i detta avstånd och denna vinkel i förhållande till rälsen, 
för att tidigare mätresultat skall kunna användas som referensvärden vid analys av mätvärden.  

 
Figur 42. Vinkeln mellan rälsögat och rälsen 

 
Då rälsögats monteringslösning kommer att vara placerat under tåget vid färd så kommer ögat 
att utsättas för smuts, damm och andra orenheter som dammar upp från rälsen och hjulen. På 
grund av detta är det en nödvändighet att monteringslösningen, med jämna mellanrum, 
rengörs för att förebygga störningar i mätresultat samt skador på rälsögat. Roslagsbanans 
vagnar tas, efter varje körda 3500 kilometer, in för service och kontroll vid Roslagstågs 
servicehall vid Östra Station i Stockholm (Intervju med Mia Ryngbeck). Där rengörs 
vagnarna, bromsarna kontrolleras samt eventuella fel lagas. Vid dessa kontroller är det tänkt 
att även rälsögat och dess montering skall rengöras. Rälsögat tas ur dess montering, rengörs, 
kontrolleras samt sätts tillbaka i sin montering igen.     
 
4.2 Hantering av signaler 
 
Signalerna från rälsögat tolkas av en dator med anpassad mjukvara som utifrån givna 
referensvärden avgör vilket förhållande rälsen befinner sig i. Rälsögat har en frekvens på 13 
Hz, vilket innebär att ögat läser av rälsen 13 gånger per sekund (Intervju med Yi Zhu). För att 
mjukvaran skall kunna ge en säker bild av hur spåren ser ut krävs ytterligare information än 
den rälsögat erbjuder. Något som rälsögat har svårigheter med att detektera är, enligt tidigare 
utförda tester i laboratorium, om det svarta ytlagret är fuktigt eller torrt, vilket i sin tur har stor 
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inverkan på friktionskoefficienten mellan hjul och räls. Något annat som till stor del avgör hur 
pass halt spåret blir är temperaturförhållandet.  
 
För att resultatet skall vara så pålitligt som möjligt krävs det att mjukvaran använder 
information från både rälsöga och väderstationer. Väderstationerna skall mäta luftfuktighet 
samt temperatur och sitta längs spåret. Väderstationerna bör placeras på kritiska platser, så 
som backar och skarpare kurvor, så väl som på vissa hållplatser. Företaget MeteoGroup 
arbetar med prognostjänster för bland annat spår- och lövhalksproblematik, och har även 
väderstationer utplacerade längs de större järnvägarna i Sverige. Väderstationer skall gå att 
monteras upp längs Roslagsbanans spår och sammankopplas med mjukvaruenheten för 
rälsögat. Det är även viktigt att veta hur nederbörden i området ser ut. För detta används 
MeteoGroups klassificerade nederbördsradar, som kan analysera nederbördsläget i varje given 
punkt längs järnvägsnätet (MeteoGroup).  
 
För att överföra data från eller till en mobil enhet används Telematik. Telematik är 
teknikområdet mellan telekommunikation och fordonsindustri. Med telematik kan information 
gällande bland annat position och körsträcka samlas in.  
 
För att skicka och ta emot signalerna från väderstation samt rälsöga krävs ett pålitligt 
signalnät. Stockholms Lokaltrafik har under senare år introducerat telematiknätet TETRA 
(Terrestrial Trunked Radio) i buss- och tunnelbanetrafiken. TETRA-nätet kan avgöra och 
välja den starkaste signalen med minst störningar automatiskt, vilket leder till den stora 
säkerheten. Nätet kan överföra information från punkt till punkt, men även från punkt till flera 
punkter, vilket skulle krävas för att skicka signalerna till både förare och kontrollcentral. 
TETRA-nätet tillåter även att sändaren är en mobil enhet som förflyttar sig under sändning, 
vilket är en nödvändighet då signalerna skall skickas från ett tåg i rörelse. Nätet kan hantera 
såväl röst som datatrafik, och har en snabb uppkoppling, något som saknades i SL’s 
föregående nät. Innan införandet av TETRA-nätet använde sig SL av fyra olika analoga 
radiosystem, som nu ersätts av ett nät leverat av Celab Communications AB, vilket även 
sänker SL’s kontinuerliga kostnader (Celab Communications). För att ytterligare sänka sina 
kostnader förhandlar SL med andra grupper som kan tänkas använda sig av samma nät, så 
som färdtjänsten och parkeringsvakter (A. Lewan, 2003).  
 
Införandet av ett helt nytt radiosystem har varit en dyr historia för SL; då de 2003 införde 
TETRA-systemet för Stockholms busstrafik låg den totala budgeten på 68,5 miljoner kronor. 
Innan TETRA-systemet introducerades undersökte SL möjligheten att använda RAKEL-nätet, 
det nät som räddningstjänster idag använder (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
Men då SL ej var en så kallad blåljusmyndighet var inte detta en möjlighet.     
 
Rälsögonen och väderstationerna skall vara ihopkopplade med ett TETRA-modem som skall 
skicka signalerna via TETRA-nätet till kontrollcentralen. Vid kontrollcentralen sammanvägs 
dessa signaler, samt information från nederbördsradarn, via mjukvara och informationen 
sänds till föraren.  
 
4.3 Hantering av information 
 
Byråkratin kring SL’s TETRA-nät är komplicerad, främst för att nätet även sköter 
rödljussignalerna som tåget följer för att stanna i tid innan hållplatserna. För att få tillgång till 
nätet borde RailEye presenteras och marknadsföras som en tilläggsfunktion och inte som 
något som är viktigt för säkerheten, då detta kräver stora undersökningar av driftsäkerheten 
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Det finns även säkerhetsföreskrifter om vilken och hur mycket information som får sändas till 
föraren av tåget under trafik, då denna måste ha fokus på att framföra fordonet. Det står klart 
att föraren får ta emot tilläggsinformation av den här typen då tåget står stilla vid 
hållplatserna, och detta kan vara en lösning så att föraren får tillgång till den information som 
skickats från framförvarande tågtrafik (Intervju med Enar Nilsson). 
 
Då föraren får information om att det finns risk för halka, kan föraren välja att vidta vissa 
försiktighetsåtgärder. Föraren kan då välja att sänka hastigheten, främst om det gäller en 
kurva, backe, eller om tåget är på väg in mot en hållplats. Det är denna hastighetssänkning vid 
hala partier på rälsen som oftast orsakar förseningar i tågtrafiken. Om föraren blir informerad 
om halka längre fram på spåret kan han anpassa hastigheten, men han kan även välja att köra 
med en högre hastighet där han fått reda på att underlaget är bra i friktionssynpunkt.  
 
Då föraren får information om halka, kan han manuellt sanda de hala partierna. I nuläget 
sandas det godtyckligt på platser där halka brukar förekomma, men ett negativt bidragande 
från sandningen är det betydligt större slitaget på räls och hjul som uppkommer från de 
nötande partiklarna. Om sandningen endast sker där halka har uppkommit kan detta slitage 
minskas.        
  
Roslagsbanans tågvagnar är utrustade med steglösa blockbromsar, med vilka föraren bromsar 
manuellt. Med vetskapen om att halka förekommer, kan bromsningen optimeras och 
eventuella slitage på bromsar, räls och hjul kan förebyggas (Intervju med Mia Ryngbeck).  
 
Kontrollstationen tar emot signalerna från rälsögat samt väderstationerna för att via mjukvara 
med referensvärden kalkylera risken för halka. Denna riskkalkyl skickas till de tåg som 
befinner sig i närheten av den utsatta positionen, och föraren kan ta del av informationen. 
Informationen bevaras även på kontrollstationen för att ge mer information om hur halkrisken 
ser ut längs spåret, men också hur den förändras under året. Med denna information kan 
förarna långt i förväg få reda på hur halkrisken skall komma att se ut den kommande 
månaden, och var de mest utsatta sträckorna finns.  För en schematisk bild över 
signalhanteringen se Figur 43. 

 
Figur 43. Schematisk bild över hur signalerna från rälsöga, väderstation samt 

nederbördsradar går 
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5 Ekonomianalys 
 
5.1 Metod 
 
Hur mycket produkten skall komma att kosta för SL att köpa in beräknas med hjälp av 
Ullmans 1-3-9-regel (D.G Ullman, 2010). Denna regel innebär att tillverkningskostnaden är 
tre gånger dyrare än materialet i produkten, och att försäljningspriset blir nio gånger dyrare än 
materialet. Detta förväntas vara en regel som gäller för egentillverkade delar av produkten, 
och ej för delar som köps in, exempelvis skruvar och muttrar. Kostnader för montering och 
service av monteringslösning, modem och väderstationer är ej inberäknade i 
ekonomianalysen.  
 
5.2 Egentillverkade delar 
 
Majoriteten av monteringslösningens komponenter är egentillverkade. Detta beror på att 
konstruktionen helt och hållet har varit beroende av måtten på tågboggiens bromsenhet, och 
har därför erhållit särskilda dimensioner. I Tabell 5. redovisas materialkostnaderna för de 
egentillverkade delarna. Vikterna är framtagna utifrån CAD-modellen och 
materialkostnaderna är framtagna från CES EduPack (CES EduPack 2010). 
 

Komponent Antal Vikt 
[kg] 

Materialkostnad/Vikt 
[SEK/Kg] 

Totalkostnad 
[SEK] 

Hölje 1 4,22 50 211 
Kort stång 2 0,18 50 9 
Lång stång 2 0,26 50 13 
Överstång 2 0,29 50 14,5 
Låslänk 1 0,43 50 21,5 
Kapseln 1 3,64 20 72,8 
Summa - - - 341,9 

 
Tabell 5. Tabellen visar de egentillverkade komponenternas materialkostnader samt den 

totala kostnaden för de egentillverkade komponenterna 
 
Enligt 1-3-9-regeln är tillverkningskostnaderna tre gånger dyrare än materialkostnaderna: 
3 x materialkostnader = 3 x 341,9 SEK = 1 025,8 SEK 
 
Försäljningspriset är nio gånger dyrare än materialkostnaderna: 
9 x materialkostnader = 9 x 341,9 SEK = 3 077,4 SEK 
 
5.3 Delar som köps in 
 
De komponenterna på monteringslösningen som köps in är de standardiserade muttrarna som 
spänner åt stängerna samt låslänken. I Tabell 6. redovisas materialkostnaderna för de olika 
muttrarna. Även de gängstänger som är fastsvetsade på dels höljet samt på de korta och de 
långa stängerna är inköpta i meter-längder och därefter kapade i önskad längd. Kostnaden för 
1 meter gängstång är 179 SEK (Biltema, 2011). 
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Komponent Antal Dimension Längd 
[mm] 

Styckpris 
[SEK] 

Totalpris 
[SEK] 

Mutter 8 M12 - 30 240 
Mutter 2 M10 - 27 54 
Låsmutter 4 M12 - 45 180 
Gängstång 4 M12 50 9 36 
Gängstång 4 M12 15 3 12 
Summa - - - - 522 

 
Tabell 6. Tabellen visar de inköpta komponenternas materialkostnader samt den totala 

kostnaden för de inköpta komponenterna 
 
5.4 Övriga kostnader 
 
Rälsögat är i rapportens skrivande stund fortfarande under en experimenterande fas. Än så 
länge finns den endast tillverkad i ett exemplar. Vid en större produktion av produkten skulle 
ekonomiska fördelar tillkomma, då ett större parti oftast betyder lägre styckpris. Samtidigt har 
rälsögat en begränsad storlek och kräver därmed relativt små komponenter. Lasrarna och 
dioderna är de komponenter som kommer att kräva den högsta kostnaden i rälsögat. Till 
rälsögat tillkommer även en elektrisk anslutning samt två strömkablar. Uppskattningsvis 
kommer rälsögats slutgiltiga kostnad för att köpa in det understiga 1000 SEK. För ett tåg 
uppskattas kostnaden ligga på ungefärligen 3500 SEK, då det ultimata antalet på fyra rälsögon 
per tåg begärs. 
 
För att rälsögat skall kunna sända signaler behöver det installeras TETRA-modem i tågen 
samt vid väderstationerna längs rälsen. Idag förser företaget Celab Communications AB SL 
med TETRA-modem till SL’s busstrafik. Ett TETRA-modem från dem kostar omkring 200 
SEK. I tåget kommer det att behövas två stycken modem, ett vid varje ände. Därefter är det 
upp till SL själva att bestämma hur många tåg som de vill förse med rälsögon. Det kommer 
även att krävas ett modem vid varje väderstation. Beroende på hur säkra signaler SL vill ha 
från rälsögat, kommer det att behövas olika antal väderstationer. Desto tätare de sitter och 
desto fler de är, desto säkrare kan resultaten bli. Vid skrivande stund finns endast en 
väderstation utplacerad längs Roslagsbanans 65 kilometer långa räls (Roslagståg). För att 
utvärdera antalet väderstationer som behövs längs rälsen krävs det tester för att kunna 
analysera skillnader i temperatur och luftfuktighet längs tågbanan. Förslagsvis placeras fem 
ytterligare väderstationer ut på Roslagsbanans räls. Vid detta scenario kommer de att sitta 
med ett ungefärligt mellanrum på 2 kilometer och kommer därmed kunna sända aktuell 
information. Förslagsvis är tre stycken placerade längs Östra Station – Österskär och tre 
stycken längs Roslags Näsby – Kårsta. En väderstation anpassad för järnväg kostar mellan 
100 – 150 kronor (MeteoGroup).  
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5.5 Totala kostnader 
 
I Tabell 7 visas de sammanlagda, ungefärliga kostnaderna för SL för att köpa in rälsögat med 
dess montering, modem samt väderstationer för ett Roslagsbanan-tåg. 
 

Enhet Antal Cirka styckpris 
[SEK] 

Totalpris 
[SEK] 

Montering 4 3 077,4 + 522 = 3 599,4 14 398 
Rälsöga 4 875 3 500 
TETRA-modem 8 200 1 600 
Väderstation 5 125 625 
Summa - - 20 123  

 
Tabell 7. Tabellen visar de sammanlagda, ungefärliga kostnaderna för SL att köpa in 

rälsögats koncept för ett Roslagsbanan-tåg 
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6 Utvärdering och Diskussion 
 
6.1 Återkoppling till kravspecifikation  
 
Kravet på av- och påmontering av rälsögat för service och rengörning är uppfyllt då det endast 
krävs att två muttrar lossas för att komma åt kapseln med rälsögat. Efter att kapseln tagits ur 
höljet öppnas enkelt dess lock och rälsögat blir då lättåtkomligt. Stabiliteten och 
vibrationståligheten hos monteringslösningen är uppfyllt då rälsögat sitter tätt monterat i 
kapseln, utan möjlighet att röra sig i sidled eller höjdled. Även höljet kan av- och påmonteras 
på tågets bromsenhet med endast en skiftnyckel. Detta är även positivt då inga modifieringar 
behöver genomföras med tågets konstruktion.  
 
Kapselns material är vibrationsdämpande och skyddar således rälsögat från stötar och 
vibrationer under tågets färd. Kapseln är även monterad tätt i höljet, som i sin tur är stadigt 
fastmonterat på den helt stationära bromsenheten. I och med detta uppfylls även kravet om att 
skydda rälsögat från yttre påfrestningar, dock ej från fukt. För att kunna utforma 
monteringslösningen så att den håller ute fukt krävs vidare tester som visar att dioderna och 
lasern kan täckas med något genomskinligt material. I denna monteringslösning har damm, 
smuts och fukt möjlighet att tränga in till rälsögat genom dels kapseln utskjutande profil samt 
genom kabelspåren.   
 
Materialen som monteringslösningen är tillverkad i är klimattågliga – både det rostfria stålet 
och termoelasten står emot både temperaturförändringar och korrosion samt UV-ljus. 
Värmeutvidgningskoefficienten är vidare låg i de båda materialen, vilket är viktigt då 
passformen hos kapseln-höljet bör vara bra för att undvika onödiga vibrationer. Kravet om 
begränsade dimensioner hos monteringslösningen är uppfylld, dock kan det diskuteras om 
vikten av monteringslösningen. Då det ej har beräknats hållfasthet på monteringen, så är den 
troligtvis överdimensionerad – vilket även leder till den höga vikten hos lösningen. Dock är 
monteringens placering bakom ett tåghjul positivt i det hänseende att monteringen får 
vindskydd. Därmed utsätts monteringen för en aning lägre hållfasthetsmässiga påfrestningar 
än om den hade varit monterat fritt och fått fartvinden direkt på sig. Dock kan detta faktum 
innebära risker att monteringen träffas av grus och smuts från rälsen som hjulet kan få med 
sig i farten och sprätta upp bakom sig.  I övrigt hålls rälsögat i rätt vinkel och i rätt avstånd 
från rälsen.  
 
Önskemålet om lätt av- och påmontering med hjälp av verktyg anses uppfyllt då det för av- 
och påmontering endast krävs en skiftnyckel. Den anses vidare vara användarvänlig på grund 
av detta. Användarvänligheten infinner sig även då monteringslösningen är enkel att förstå, 
bland annat genom att de två olika delarnas funktion framgår tydligt av både material och 
konstruktion. Kapselns mjukare, plastigare material indikerar om skydd och flexibilitet, 
medan höljets stålmaterial visar på stabilitet och styrka. Vidare är uttrycket av hela 
monteringslösningen stabil och robust – vilket i detta anseende är estetiskt tilltalande då det är 
dessa attribut som förväntas av produkten. Materialen är återvinningsbara och 
tillverkningstekniken är ej miljöfarlig. Då monteringslösningen består av ett flertal delar, kan 
grundlig rengöring vara en svårighet, dock skall inte detta vara nödvändigt. Lösningen klarar 
utan problem av den teknik som idag används av Roslagståg för rengöring av tågboogien. 
Monteringslösningens pris är diskuterbart i och med att en hållfasthetsberäkning ej gjorts, och 
materialtillgången kan förändras. Detta påverkar i stor utsträckning priset av produkten. Dock 
står det klart att det inte innebär några större summor för SL.  
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6.2 Konceptets helhet 
 
Det ultimata med signalhanteringen vore att föraren i realtid samt i förebyggande syfte fick 
information om hur spåret nedanför tåget ser ut. Det är ett problem med realtids hanteringen 
då byråkratin troligtvis ej tillåter föraren att ta del av denna information under färd. Det är 
dock ej sagt att det skulle vara en omöjlighet att få tillåtelse att ge föraren information i 
realtid, dock måste detta diskuteras ytterligare med SL’s säkerhetsplanering. Det anses dock 
ej vara ett större problem att föraren istället får information av framförvarande tåg, då tågen i 
Roslagsbanans trafik går relativt frekvent.  
 
Det är svårt att avgöra hur noggrant systemet kommer att kunna avgöra halksituationen längs 
spåret. För att avgöra detta krävs först och främst att mjukvaruprogrammet som idag endast 
analyserar rälsögats signaler, även skall inkludera väderstationernas och nederbördsradarns 
signaler i kalkylerna. Förhoppningsvis kan en relativt trovärdig förväntad friktionskoefficient 
beräknas. 
 
Ekonomianalysen gav en bild av vad det kan komma att kosta för SL att införa systemet med 
rälsögon på tågvagnarna. Det står klart att detta är en minimal summa i jämförelse med vad 
spårhalkeproblematiken i Sverige kostar idag. Det är oklart hur mycket SL skulle tjäna på att 
införa detta system, men troligtvis skulle fördelarna väga upp kostnaderna för tjänsten.  
 
6.3 Utförda tester 
 
De utförda testerna med rälsögat visade klart och tydligt att de kåpor som testades inte 
påverkade signalerna. Med detta som grund valdes monteringslösningens kåpa att vara 
fyrkantig, med samma dimensioner som den kåpa som testades.  
 
Då tester utfördes med rälsöga och olika underlag på rälsen visade det sig att signalerna var 
svårtolkade. Förhoppningen hade varit att utifrån Lambda-signalerna kunna avläsa ett mönster 
i mätresultaten och genom dessa kunna avgöra vilket det testade underlaget var. Detta visade 
sig vara mycket svårt, vilket även styrks av att även forskarna på KTH skickar sina 
mätresultat till annan ort för tolkning.  
 
Mätningarna som utfördes med rälsögat mättes statiskt, det vill säga utan att rälsögat eller 
rälsen rörde sig. Detta ger endast information från en mindre yta på rälsen. Dynamiska 
mätningar hade krävt hög noggrannhet i rälsögats rörelse för att inte påverka resultaten med 
vibrationer, vilket inte gick att utföra manuellt.  
 
Då mätningar av friktion på rälsen utfördes, beskrev resultaten tydligt att det svarta lagret från 
överkörda löv bidrar med kraftigt förminskad friktionskoefficient – framför allt i samband 
med fukt. Detta var något som stämde väl överrens med litteraturstudier och intervjuer utförda 
i tidigt skede i projektet.   
 
6.4 Fortsatt arbete 
 
Som ett resultat av det vidareutvecklingsarbete som rälsögat krävde för att kunna fungera i 
praktiken har detta projekt tagit fram de viktigaste faktorerna för att detta skall kunna ske. 
Projektet har givit svar på de frågeställningar som existerar kring rälsögats användning. Då 
detta projekt har avgränsats till endast Roslagsbanan är det företaget SL som styr över 
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vagnarnas och banans eventuella förändringar. För att SL skall mottaga detta koncept är det 
viktigt att det finns en stor ekonomisk säkerhet i det.  
 
Projektgruppen blev i sent skede i projektet erbjuden att utföra tester med rälsögat monterat 
på ett mindre rälsfordon i utomhusmiljö. Detta erbjudande avböjdes tyvärr då tiden ej fanns. 
Rail Way Group på KTH kommer troligtvis att utföra dessa tester under en snar framtid. Detta 
arbete kommer troligen att fortgå under höst- och vinterperioden för insamling av mätresultat, 
och dessa resultat kommer tolkas av mjukvaruföretaget. Det som skall utvärderas är hur 
rälsögat klarar av att läsa av rälsen under färd, det vill säga hur den klarar av eventuella stötar 
och vibrationer, samt den hastighet som ett tåg kör i. Det är vidare av intresse att göra 
mätningar över en längre sträcka, för att se hur resultatet förändras i och med exempelvis 
ökad vegetation längs spåret. Det är även av värde att genom dessa resultat ta reda på exakt 
vilken information som krävs av väderstationerna, samt hur tätt dessa väderstationer bör 
komma att vara placerade. Det behöver även utvärderas över hur eventuell smuts och damm 
på laser och dioder kan påverka signalerna. 
 
6.5 Slutsatser 
 
Den framtagna monteringslösningen uppfyller väl de krav och önskemål som konstruerades i 
projektarbetets inledande fas. Placeringen som valdes för monteringen infriade mycket väl de 
krav som ställdes på den. Oklarheter kring RailEye’s användning är delvis lösta genom att en 
plan för signalhanteringen tagits fram. Dock kvarstår nödvändiga analyser och tester med 
RailEye inför lanseringen. Vidare visade ekonomianalysen att konceptet skulle innebära en 
prisvärd investering för Stockholms Lokaltrafik. Avslutningsvis är detta konceptarbete ett 
bidrag mot att underlätta problematiken med lövhalka.    
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 
 

 
Krav 
 

- Kan av- och påmonteras 
- Sitta stabilt 
- Klimattålig 
- Stöttålig 
- Skydda rälsögat mot yttre påfrestningar 
- Begränsade dimensioner och vikt 
- Vibrationstålig 
- Att hålla rälsögat i rätt vinkel i förhållande till rälsen 
- Att hålla rälsögat på rätt avstånd från rälsen 

 
Önskemål 
 

- Lätt att av- och påmontera med verktyg 
- Miljövänligt material 
- Miljövänlig tillverkningsteknik 
- Lätt att rengöra 
- Ekonomiskt försvarbar 
- Relativt estetiskt tilltalande 
- Ergonomisk/användarvänlig 

 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 2 – Grafer från tester med rälsöga 
 
Grafer med mätinformation från utförda tester med RailEye.  
 

 
1 Ren och torr räls                                   2 Ren räls med vatten 
 

 
3 Räls med Olja                                      4 Räls med Blackish layer 
 

 
5 Räls med Blackish layer och vatten 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 3 – Rostfritt ståls hållfasthet 
 
Figurer från programmet CES EduPack som beskriver egenskaper hos rostfritt stål.  
 

 
 

Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av draghållfastheten för rostfritt stål i jämförelse 
med andra metaller. Draghållfastheten för rostfritt stål = 480 – 2240 MPa. 

 

 
 

Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av tryckhållfastheten för rostfritt stål i 
jämförelse med andra metaller. Tryckhållfastheten för rostfritt stål = 170 – 1000 MPa.  



 
 



 
 

Bilaga 4 – Rostfritt ståls temperaturtålighet 
 
Figurer från programmet CES EduPack som beskriver egenskaper hos rostfritt stål.  
 

 
 

Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av den maximala servicetemperaturen för 
rostfritt stål i jämförelse med andra metaller. Maximala servicetemperaturen för rostfritt stål 

= 750 – 820 grader Celcius. 
 

 
 

Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av den minimala servicetemperaturen för 
rostfritt stål i jämförelse med andra metaller. Minimala servicetemperaturen för rostfritt stål 

= -275 – -272 grader Celcius. 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 5 – Materialkostnader 
 
Figurer från programmet CES EduPack som beskriver egenskaper hos rostfritt stål och 
termoplast.  
 
 

 
Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av kostnaden för rostfritt stål i jämförelse med 

andra metaller (i rött). Kostnad = 49,3 – 54,2 kr/kg. 
 

 
Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av kostnaden för termoelasten i jämförelse med 

andra polymerer (i rött). Kostnad = 17,3 - 22 kr/kg. 



 
 

  



 
 

Bilaga 6 – Termoelastens temperaturtålighet 
 
Figurer från programmet CES EduPack som beskriver egenskaper hos termoplast.  
 
 

 
 

Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av den maximala servicetemperaturen för 
termoelaster i jämförelse med andra polymerer. Maximala servicetemperaturen för rostfritt 

stål = 100 - 110 grader Celcius. 
 

 
 

 Värmeutvidgningskoefficienten som funktion av den minimala servicetemperaturen för 
termoelaster i jämförelse med andra pulymerer. Minimala servicetemperaturen för 

termoelasten = -52 – -42 grader Celcius. 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 7 – Grafer för test med kåpor  
 
Grafer över tester med RailEye för olika kåpor. 
 

 

 
Ren räls referensvärde 1                                  Ren räls referensvärde 2 
 

 
Ren räls referensvärde ny position                  Aluminium fyrkantig 
 

       
Fyrkantig papper                                                 Små, breda koner i papper 



 
 

 
Små, smala koner i papper                               Stor tratt i papper 



 
 

Bilaga 8 – MATLAB-kod  
 
MATLAB – kod för beräkning av friktionskoefficienter vid tester.  
 
clear all; 
clc; 
  
% Friction Water 
  
SRVwa=[19 20 20 17 16 15]; 
i=1; 
friktionX=[]; 
  
for i=1:6     
  
friktion=((110/SRVwa(i))-(1/3))^-1; 
  
friktionX=[friktionX friktion]; 
  
i=i+1; 
  
end 
 
ett=friktionX(1); 
tva=friktionX(2); 
tre=friktionX(3); 
fyra=friktionX(4); 
fem=friktionX(5); 
sex=friktionX(6); 
  
WaterRailFriction=(ett+tva+tre+fyra+fem+sex)/6 
  
% Friction Thin layer oil 
  
SRVloil=[6 5 5 5 7 8]; 
i=1; 
friktionX=[]; 
  
for i=1:6     
  
friktion=((110/SRVloil(i))-(1/3))^-1; 
  
friktionX=[friktionX friktion]; 
  
i=i+1; 
  
end 
  
ett=friktionX(1); 
tva=friktionX(2); 
tre=friktionX(3); 
fyra=friktionX(4); 
fem=friktionX(5); 
sex=friktionX(6); 
  
ThinOilFriction=(ett+tva+tre+fyra+fem+sex)/6 



 
 

  
 
% Friction Clean rail (cleaned) 
  
SRVclc=[84 85 86 87 89 86]; 
i=1; 
friktionX=[]; 
  
for i=1:6     
  
friktion=((110/SRVclc(i))-(1/3))^-1; 
  
friktionX=[friktionX friktion]; 
  
i=i+1; 
  
end 
  
ett=friktionX(1); 
tva=friktionX(2); 
tre=friktionX(3); 
fyra=friktionX(4); 
fem=friktionX(5); 
sex=friktionX(6); 
  
CleanRailCleanedFriction=(ett+tva+tre+fyra+fem+sex)/6 
  
% Blackish Layer 
  
SRVbl=[69 66 66 66 67 66]; 
i=1; 
friktionX=[]; 
  
for i=1:6     
  
friktion=((110/SRVbl(i))-(1/3))^-1; 
  
friktionX=[friktionX friktion]; 
  
i=i+1; 
  
end 
  
ett=friktionX(1); 
tva=friktionX(2); 
tre=friktionX(3); 
fyra=friktionX(4); 
fem=friktionX(5); 
sex=friktionX(6); 
  
BlackishLayerFriction=(ett+tva+tre+fyra+fem+sex)/6 
  
% blackis layer with water 
  
SRVblw=[11 9 9 9 8 8]; 
i=1; 
friktionX=[]; 



 
 

  
for i=1:6     
  
friktion=((110/SRVblw(i))-(1/3))^-1; 
  
friktionX=[friktionX friktion]; 
  
i=i+1; 
  
end 
  
ett=friktionX(1); 
tva=friktionX(2); 
tre=friktionX(3); 
fyra=friktionX(4); 
fem=friktionX(5); 
sex=friktionX(6); 
  
BlackisLayerWaterFriction=(ett+tva+tre+fyra+fem+sex)/6 
 
 
  
  



 
 

  



 
 

Bilaga 9 – Kåpor som testades 
 
Bilder över de kåpor som testades över RailEye – monterade över en räls.  
 
 

 
 

 Fyrkantigt hölje med aluminium [Foto: Jessica Dahlkvist] 
  

 
 

 Fyrkantigt hölje [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 

 



 
 

 
 

Små, breda koner [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 
 

 
 

Små, smala koner [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 



 
 

 
 

Stor tratt [Foto: Jessica Dahlkvist] 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 10 – Ritningar monteringslösning 
 
Se kommande sidor för ritningar över samtliga komponenter i monteringslösningen.  
  



KA & JD

Sprängskiss

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

1

 
Skala

MF116x

1:6,67

2
1

4
2

5
2

13
1

1
1

14
4

9
2

8
8

7
2

3
1

10
1



KA & JD

Part list

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

2

 

Skala

MF116x

Artikel 
nummer

Dokument 
nummer

Artikel Material Antal

1 Bromsenhet 1

2 1 Hölje Rostfritt stål 1

3 2 Kapsel Termoplastisk 
elastomer

1

4 4 Kort stång Rostfritt stål 2

5 4 Lång stång Rostfritt stål 2

6 Termoplastisk 
elastomer

1

7 5 Över stång Rostfritt stål 2

8 6 Låsmutter större Rostfritt stål 8

9 6 Låsmutter mindre Rostfritt stål 2

10 3 Lock Termoplastisk 
elastomer

1

11 1

12 2

13 5 Låslänken Rostfritt stål 1

14 6 Mutter ihålig Rostfritt stål 4



KA & JD

Hölje

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

3

Rostfritt stål
Skala

MF116x

1:3

165

1
4
0
,2

O 12O 12

A

DETAIL A

18

6
0
°

8

8,8

50

31,7 7,97,9

1
1
0
,5

33,433,6

74,6

33,4

1
2
2

6
4
,2

R
4



KA & JD

Kapsel

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

4

Th.pl. elastomer
Skala

MF116x

1:3

160

48 56

6
5

7
5

8
7A

DETAIL A

O
5

1
0
°

8
0
°

51,596
°

R
4
,1

98
18

8

6
0
°

8,8

5

1
4

R
2

52

125

10,430,9

5
2

4
2

15



KA & JD

Lock

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

5

Th. pl. elastomer
Skala

MF116x

1:3

A

DETAIL A

3
1
,2

1
8

8

60
°

3
1
,2

160

124,9

20

100

124,9

64

2
6
,5

4
8
,7

R
2

2
6
,7

R
6

5

5
0
4
4

5
0

1
4
3

6
4

174,8

27

8
,8



KA & JD

Kort & lång stång

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

6

Rostfritt stål
Skala

MF116x

1:2

166,5

251,5 15

15

2
4

2
4

O
1
2

R
1
2

5
R
12



KA & JD

Låslänk & överstång

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

7

Rostfritt stål
Skala

MF116x

1:2

189

4
4

5

4
4

141214

5

2
7
5

32

O 12



KA & JD

Muttrar

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

8

Rostfritt stål

Skala

MF116x

1
2

1
2

1
0



 
 

  



 
 

 
Bilaga 11 – Folder till monteringslösningen 
 
En folder för monteringslösningen togs fram i slutskedet av projektet, denna ses på de 
kommande sidorna.   
  



 
 

 
  





RailEye
RailEye is an optical sensor developed 
in collaboration between SL and KTH 
to detect slippery rail caused by leaves 
on train rails. RailEye transmits laser 
light down on the train rails, and read 
through the photodiodes, the reflective 
light and can thus determine the con-
dition that exists on the rails. RailEye 
has dimensions of 10x4x5 centimeters.

The mounting
The mounting is placed on the train’s braking unit, behind the first pair of wheels. 
The mounting consists of a casing and a canister. The casing is attached to the 
brake unit through six bars and its task is to fix the canister. RailEye is placed in the 
canister and is protected from the train’s vibrations through the canister rubber-
like material. The canister is locked in the casing with a lock linkage in the front.



The lid of the canister is opened and 
RailEye can be placed in the space. 
Thanks to the projection inside the 
lid, RailEye is completely surroun-
ded. The canister also has tracks tai-
lored for power and signal cables.

The lid is closed and the 
canister is pushed smoo-
thly into the case th-
rough the matching slots.

The figure to the right shows RailEye’s 
placement in the canister. The space 
in the canister keeps the RailEye in the 
right angle of 10 degrees and also the 
right distance from the rail at 17 centime-
ters. RailEye’s rays are sent out through 
the protruding profile whose function is 
to protect RailEye from dirt and dust.
 



                 GROUP NR 2. KRISTINA AHLINDER AND JESSICA DAHLKVIST 
P IDE    BACHELOR WORK -  MF116:X
KTH         SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Technical Specification
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