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Underhållsentreprenörer och trafikverksanställda som
arbetar med spårlägesanmärkningar

Kvalitetskontroll av spårlägesanmärkningar i
Optram och Bessy
Trafikverket arbetar tillsammans med vår mätentreprenör för att säkerställa att alla
spårlägesanmärkning är verkliga problem i anläggningen. Det förekommer dock i
enstaka fall att spårlägesanmärkningar registreras i Optram och Bessy, trots att det inte
är problem som bör åtgärdas. Denna checklista kan användas av trafikverksanställda och
underhållsentreprenörer för att kontrollera att spårlägesanmärkningarna är korrekta.

Kontroll av hastighetsklass
Spårlägesmätningen utvärderas i varje mätpunkt enligt en viss hastighetsklass som
baseras på STH-objekten i BIS. Ju högre STH desto strängare spårlägeskrav. STHobjekten genereras genom datakörningar i BIS baserat på möjliga tågvägar och
signalbesked. Dessa körningar kan ge för hög STH, särskilt på driftplatser med många
spår.

Föreslagen arbetsgång:
 Kontrollera vilken hastighetsklass H0-H5 som anmärkningen utvärderats som,
genom att öppna anmärkningen i Optram eller läsa i noteringsfältet i Bessy.
 Kontrollera vilken hastighetsklass som borde gälla i BIS. I anslutning till en eller
flera växlar kan det vara klokt att titta på järnvägsfilmen hur mätvagnen kört och
vilken STH bör gälla på aktuell position med mätvagnens körväg.
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Vid misstänkt felaktig STH, mejla optram@trafikverket.se, bifoga skärmdump på
anmärkningen och ange korrekt STH.
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Kontroll av kurvans form – misstänkt mätfel
Vår mätentreprenör ska kvalitetsgranska mätdata och trimma bort eventuella mätfel,
men det händer att vissa mätfel missas och hamnar som anmärkningar i Optram och
Bessy.
 Studera kurvans form i Optram, är värdena rimliga.
 Kolla om tidigare mätningar visar liknande värden.
 Kontrollera att mätdata ligger på korrekt spår, exempelvis mätt kurvatur vid
växlar.
Vid misstänkt mätfel, mejla Rapportommisstanktmatfel@trafikverket.se, bifoga
skärmdump på anmärkningen och ange korrekt STH.

Kontroll av särskild hantering av sidolägesanmärkningar
Sedan 2017-11-15 görs en särskild hantering av sidolägesanmärkningar vid plötsliga
kurvaturförändringar såsom grenspår i växlar och kurvor utan övergångskurvor, se
TRV2017/102667 ”PM Sidoläge vid i hastighetsklasserna H0 och H1” på
https://www.trafikverket.se/Optram/. Algoritmen som ska hitta plötsliga
kurvaturförändringar fungerar ibland inte, exempelvis vid bandelsgränser.
Föreslagen arbetsgång: kontrollera att alla dessa punkter stämmer är det möjligt att
anmärkningen kan avskrivas med denna hantering:
 Det är en sidolägesanmärkning
 Den ligger nära en grenspårspassage (kontrollera att det står ”Vid växel” i
Bessy/optram samt om det är grenspårspassage i Optram/järnvägsfilm),
alternativt vid en kurva utan övergångskurva
 ”Utvärderat våglängdsområde” är tomt
(om ”Utvärderat våglängdsområde”= ”1-15m” ska anmärkningen åtgärdas
oavsett var den ligger).
Om ni anser att anmärkningen skulle ha utvärderats i 1-15, mejla
optram@trafikverket.se, bifoga skärmdump på anmärkningen..
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Exempel på hur ett spårlägesfel studeras i Optram, Järnvägsfilm och
Bessy

Figur. Spårlägesfelet i Bessy
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Figur. Spårlägesfelet i Optram

Figur. Spårlägesfelet i Järnvägsfilm
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