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Abstract

Condition-Based Maintenance in the Railway Sector -
Trend Analysis with Hot Box Detector Data

Linus Hansson & David Jakobsson

This thesis examines the possibilities of a more efficient condition-based maintenance
in the railway sector by using trend analysis with temperature data from hot box
detectors. The study shows that the use of trend analysis directly on hot box
measurements could induce misleading predictions due to certain detector
characteristics. Because of this, multiple linear regression models were used to
estimate the temperature of bearings based on several known parameters for each
detector. A second type of linear model was then used to predict future values of the
difference between the estimated temperature and the measured temperature.

Results from this study show a large variation in the predicted values. The variations
of the predictions depend on the amount of measurements included in the model, the
time difference between the measurements, the uncertainty of each measurement,
the mean value of the measurements included, and the weight function of the model.
Large prediction variations resulted in predicted values where it was difficult to
separate scenarios that could be considered "normal" from scenarios where a hot
box warning would be desirable. For the prediction model to be able to reduce the
risk for false alarms without increasing the risk of overlooking actual faults the model
needs to be improved or combined with other models.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ett väl fungerande underhåll är grundläggande för att säkra tillgängligheten och 

pålitligheten för järnvägen som transportsystem. Förseningar inom tågtrafiken är 

problematiska eftersom tågtrafiken är spårbunden vilket medför att en försening kan 

skapa en dominoeffekt och i sin tur leda till flera förseningar. Tågtrafiken förväntas öka 

i framtiden vilket kan komma att leda till kapacitetsproblem framförallt i 

storstadsregionerna. Skador på fordon eller infrastruktur kan leda till både förseningar 

och höga underhållskostnader och ett förebyggande underhåll är följaktligen viktigt för 

att minska risken för oplanerade stopp i trafiken. Utmed järnvägen finns installerade 

detektorer som mäter värdet på olika tillståndsparametrar hos de fordon som passerar. 

Dessa detektorer larmar om uppmätta värden avviker för mycket från det normala. Med 

ny teknik är det även möjligt att följa ett visst fordon och dess mätvärden från de 

detektorer som passeras. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka möjligheterna att med trendanalys av 

mätdata från en viss typ av detektorer prediktera begynnande skador på fordonens 

hjullager innan de blir så pass allvarliga att de riskerar att orsaka både förseningar och 

skador på infrastrukturen. Detektorerna som undersökts i denna studie mäter 

temperaturen på hjullagren där en allt för hög temperatur indikerar en lagerskada. I 

studien användes två varianter av linjär regression för att genomföra trendanalys. 

Studien visade att trendanalys direkt på lagertemperaturen kunde riskera att leda till 

missledande resultat på grund av varierande egenskaper hos mätdata från olika 

detektorplatser. Till följd av detta skapades modeller för varje enskild detektor för att 

skatta lagertemperaturen utifrån uppmätta tillståndsparametrar och beräkna avvikelsen 

mellan den uppmätta och den modellerade lagertemperaturen. Trendanalys utfördes 

sedan på den beräknade avvikelsen genom skapa en prediktionsmodell som tog hänsyn 

till osäkerheter hos mätningarna samt tiden mellan dessa. Med denna modell 

predikterades avvikelser ett och två dygn fram i tiden  

För att utvärdera prediktionsmodellen testades olika scenarion med ökande 

avvikelsevärden. Resultatet visade på en stor spridning hos de predikterade 

avvikelserna. Spridningen berodde dels på antalet mätningar som ingick i 

prediktionsmodellen. Även med samma antal mätningar predikterades avvikelser inom 

ett stort intervall till följd av osäkerheter hos mätningarna, tidsdifferens mellan 

mätningarna, mätningarnas medelvärde, samt viktningens struktur i modellen. Detta 

innebär att avvikelsevärden som ligger inom det normala kan predikteras även för 

scenarion då det är mer önskvärt att identifiera en ökande trend och således prediktera 

värden över en viss larmnivå. För att kunna använda den prediktionsmodell som 

används i denna studie skulle de linjära modeller som beräknar avvikelsen behöva 

förbättras. Alternativt skulle prediktionsmodellen behöva kombineras med andra 

analyser som tillsammans kan avgöra om en hög prediktion är ett resultat av ökad 

lagertemperatur eller snarare en felmätning.  
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Ordlista 

Absoluttemperatur Termodynamisk temperatur angiven i Kelvin. 

BLUE  

Best Linear Unbiased Estimate. Den bästa 

väntevärdesriktiga linjära skattningen om mätbrusets 

varians inte är konstant. 

Detektor 

Stationär utrustning i spår som mäter 

tillståndsparametrar hos passerande järnvägsfordon samt 

ger larm till Trafikverkets driftledningscentraler. 

DPC 
Detektor Personal Computer. System för larmhantering 

och datapresentation för Trafikverkets detektorer. 

Fjärrtågklarerare 

Manövrerar fjärrbevakade stationer och tjänstgör i 

fjärrblockeringscentralen (vilken ligger utanför den 

lokala stationens gräns). 

FUES 
Nyare typ av detektor för att mäta hjullagertemperatur 

och varna för varmgång. 

Högnivålarm Larm när akut risk för skada eller urspårning råder. 

Lagerbox 
Finns på fordonens hjul och innehåller kullager och 

smörjmedel. 

Lågnivålarm 
Larm vid indikation på skada eller fel som kräver 

kontroll eller åtgärd. 

NSP Nedspår. 

RFID 

Radio Frequency Identification. Teknologier som 

använder radiovågor för att identifiera en person eller ett 

objekt. 

SERVO 
Äldre typ av detektor för att mäta hjullagertemperatur 

och varna för varmgång. 

USP Uppspår. 

Varmgång Okontrollerad värmeutveckling i exempelvis hjullager.  

Övertemperatur 
Differensen mellan lufttemperaturen och 

absoluttemperaturen hos hjullagren. 

 



	  

Innehållsförteckning 
1.	   Inledning .............................................................................................................................. 1	  

1.1	   Syfte ............................................................................................................................... 2	  
1.2	   Avgränsningar ................................................................................................................ 2	  
1.3	   Disposition ..................................................................................................................... 2	  

2.	   Bakgrund ............................................................................................................................. 4	  
2.1	   Underhåll ........................................................................................................................ 4	  
2.2	   Detektorer ...................................................................................................................... 6	  
2.3	   DPC ............................................................................................................................... 6	  
2.4	   Varmgång ...................................................................................................................... 7	  
2.5	   Varmgångsdetektorer .................................................................................................... 7	  

2.5.1	   SERVO .................................................................................................................. 8	  
2.5.2	   FUES ..................................................................................................................... 9	  

2.6	   Typer av larm och larmnivåer ...................................................................................... 10	  
2.7	   RFID ............................................................................................................................. 12	  

3.	   Teori ................................................................................................................................... 14	  
3.1	   Multipel linjär regression .............................................................................................. 14	  
3.2	   Minstakvadratmetoden ................................................................................................. 15	  

3.2.1	   BLUE ................................................................................................................... 16	  
3.3	   Glidande fönster ........................................................................................................... 17	  
3.4	   Modellkvalitet ............................................................................................................... 17	  

3.4.1	   Multikollinearitet ................................................................................................... 18	  
3.4.2	   Residualanalys .................................................................................................... 19	  
3.4.3	   Förklaringsgrad .................................................................................................... 19	  
3.4.4	   Korrelation ........................................................................................................... 20	  

4.	   Metod och Data ................................................................................................................. 21	  
4.1	   Avvikelsemodell ........................................................................................................... 22	  

4.1.1	   Val av parametrar ................................................................................................ 23	  
4.1.2	   Korrelationsanalys ............................................................................................... 24	  
4.1.3	   Analys av avvikelsemodeller ................................................................................ 29	  
4.1.4	   Vikt ....................................................................................................................... 34	  
4.1.5	   Sammanfattning av viktens betydelse ................................................................. 38	  

4.2	   Prediktionsmodell ......................................................................................................... 39	  
4.2.1	   Analys av mätdata för prediktion ......................................................................... 42	  
4.2.2	   Beskrivning av testade scenarion ........................................................................ 44	  

5.	   Resultat och analys .......................................................................................................... 48	  
5.1	   Resultat Scenario 1A ................................................................................................... 48	  
5.2	   Resultat Scenario 1B ................................................................................................... 49	  



 

5.3	   Resultat Scenario 1C ................................................................................................... 50	  
5.4	   Resultat Scenario 2A ................................................................................................... 51	  
5.5	   Resultat Scenario 2B ................................................................................................... 52	  
5.6	   Resultat Scenario 2C ................................................................................................... 53	  
5.7	   Resultat Scenario 3A ................................................................................................... 54	  
5.8	   Resultat Scenario 3B ................................................................................................... 54	  
5.9	   Utvärdering av prediktionsmodell ................................................................................. 55	  

6.	   Diskussion ......................................................................................................................... 57	  
6.1	   Avvikelsemodell ........................................................................................................... 57	  
6.2	   Prediktionsmodell ......................................................................................................... 59	  

7.	   Slutsats .............................................................................................................................. 62	  
Referenser ................................................................................................................................. 63	  
Appendix ................................................................................................................................... 65	  
  



1	  
 

1. Inledning 
En fungerande infrastruktur är en grundläggande faktor för samhällets utveckling 
eftersom den länkar samman regioner och skapar tillväxt. En bristande infrastruktur 
medför däremot negativa effekter för samhällsekonomin (Arvidsson Thonäng, u.å., s.3). 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Behovet av transporter ökar i och med att näringslivet förändras med en ökande 
tjänstesektor och där produktion delvis flyttas till andra länder. Även behovet av 
arbetspendling och tjänsteresor ökar vilket driver på betydelsen av ett effektivt 
transportsystem (Trafikanalys, 2013, s.8). För att tågtrafiken ska fungera som ett 
effektivt och pålitligt transportsystem krävs att störningar i trafiken minimeras. 
Prognoser från Trafikverket indikerar en ökning av antal tåg som trafikerar järnvägen 
fram till 2030. Det är framförallt kring storstadsregionerna som tågtrafiken antas öka 
mest. Samtidigt visar prognoser att antalet sträckor med stora kapacitetsproblem 
förväntas öka från dagens nivå. Med en sådan utveckling kan järnvägen komma att bli 
ett mycket sårbart transportsystem (Trafikverket, 2015a, s.20-21). Förseningar i 
tågtrafiken leder till att människor inte kommer fram i tid och på längre sikt till en 
minskad tilltro till järnvägen som transportsystem. Det kan finnas många orsaker till 
förseningar i tågtrafiken. Delvis beror det på bristande resurser till drift och underhåll av 
järnvägen (Arvidsson Thonäng, u.å., s.3). 

För att säkra tågtrafikens tillförlitlighet är det följaktligen viktigt med ett väl fungerande 
och effektivt underhåll. Eftersom tågtrafiken är spårbunden innebär det att om ett tåg 
blir försenat blir ofta fler tåg försenade eftersom de då måste vänta på sin tur. Skador på 
fordon eller infrastruktur kan leda till både förseningar och höga underhållskostnader. 
Det är således önskvärt med ett förebyggande underhåll som minskar risken för 
oväntade stopp i trafiken. Förebyggande underhåll kan vara att utföra service efter ett 
bestämt schema eller baserat på när särskilda kriterier uppfylls. Det senare kallas för 
tillståndsbaserat underhåll och bygger på insamling av information om tillstånd och 
prestanda för det aktuella objektet (Lagnebäck, 2007). Historiskt sett har 
tillståndsbaserat underhåll inom järnvägen utgått ifrån manuella inspektioner och 
erfarenhet. Den tekniska utvecklingen har lyckligtvis gått framåt sedan järnvägen först 
introducerades och idag finns tekniska hjälpmedel som möjliggör ett effektivare 
underhåll. 

Manuella inspektioner är fortfarande en form av tillståndsövervakning som används 
men utmed det svenska järnvägsnätet finns dessutom detektorer som mäter och 
registrerar värden på olika tillståndsparametrar hos de fordon som passerar. Detta 
system av detektorer ligger till grund för underhållsarbete på så vis att det larmar om 
något mätvärde avviker från det normala. Det innebär att begynnande fordonsskador 
kan identifieras innan de är så pass allvarliga att de även orsakar stora skador på 
infrastrukturen. Även om detta system till viss del kan förhindra olyckor och allvarliga 
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skador på både fordon och infrastruktur kan det leda till stora förseningar. Ett fordon 
med en identifierad begynnande skada kan få körförbud och behöva stanna och invänta 
reparation eller köra med låg hastighet (Banverket, 2009).  

Den tekniska utvecklingen har emellertid inte stannat vid detektorsystemet. Idag är det 
möjligt att utifrån mätdata från detektorer på ett enkelt sätt ta fram historiska mätvärden 
för ett specifikt fordon (Trafikverket, 2015b). Med detta som grund har det blivit 
intressant och relevant att undersöka möjligheterna att se trender i dessa mätvärden och 
på så vis identifiera och åtgärda fel ännu tidigare, innan de riskerar att orsaka 
förseningar eller skador.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av matematiska modeller undersöka 
möjligheterna till trendanalys av detektormätvärden för att prediktera skador på 
järnvägsfordon. Mer specifikt inriktar sig denna studie på hjullagerskador och mätdata 
från så kallade varmgångsdetektorer som mäter temperatur på hjullager hos passerande 
fordon. Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och hinder finns med att prediktera hjullagerskador på 
järnvägsfordon? 

• Hur lämpar sig de framtagna modellerna för att prediktera hjullagerskador? 

1.2 Avgränsningar 

Det finns flera varierande typer av detektorer som registrerar mätvärden för olika 
tillståndsparametrar. Denna studie fokuserar främst på detektormätvärden från så 
kallade varmgångsdetektorer för att undersöka hjullagerskador. I studien används delvis 
även mätvärden från hjulskadedetektorer som registrerar fordonens vikt. Studien är även 
avgränsad på så vis att endast ett begränsat urval av alla varmgångsdetektorer har 
använts till grund för arbetet. Detta för att begränsa mängden data att analysera samt att 
det inte finns någon anledning att anta att utelämnade detektorer skulle ge någon 
betydande skillnad i resultat. Vad detta urval baseras på beskrivs närmare i rapporten.  

1.3 Disposition 

Rapporten börjar med att i kapitel 2 beskriva det ämnesområde som denna studie 
behandlar. Det innefattar teori kring underhåll samt beskrivning av detektorsystemets 
komponenter och dess funktioner. I kapitel 3 beskrivs den teori som legat till grund för 
att utveckla och utvärdera modellerna. I kapitel 4 redogörs studiens tillvägagångssätt. 
Kapitlet beskriver de modeller som använts i studien samt vilka faktorer som ligger till 
grund för modellerna. Information om hur prediktionsmodellen har undersökts samt 
vilka scenarion som har simulerats beskrivs även i detta kapitel. Resultaten från testerna 
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av prediktionsmodellen sammanställs i kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras resultaten från 
rapporten. Slutligen sammanställs slutsatserna från rapporten i kapitel 7.  
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2. Bakgrund 
För att skapa en betydelsefull förståelse för det aktuella ämnesområdet beskrivs i 
kommande avsnitt detektorsystemet i allmänhet och varmgångsdetektorer i synnerhet 
samt relevanta larm. Vidare beskrivs grundläggande teori och kategorisering av olika 
typer av underhåll. 

2.1 Underhåll 

Väl fungerande underhåll är grundläggande för att säkerställa en hög nivå av säkerhet, 
funktionalitet, pålitlighet och kostnadseffektivitet hos komplexa system. Underhåll kan 
innehålla en mängd olika aktiviteter och kan delas upp i kategorier baserat på hur 
underhållet utförs. Enligt svensk standard finns två huvudinriktningar för underhåll; 
korrigerande- och förebyggande underhåll (SIS, 2005). Korrigerande underhåll är 
sådant som genomförs efter att ett fel har inträffat för att korrigera så att den önskade 
funktionen kan uppfyllas igen. Denna typ av underhåll är ofta dyrt och tidskrävande 
eftersom det inte planeras på förhand. För vissa processer kan det emellertid självklart 
vara rimligt att använda korrigerande underhåll. Främst då det är känt att 
konsekvenserna av ett eventuellt fel är mycket små. Med förebyggande underhåll utförs 
nödvändiga åtgärder antingen enligt ett förutbestämt schema eller baserat på när vissa 
kriterier uppfylls. Syftet med ett förebyggande underhåll är att identifiera och åtgärda 
fel innan de orsakar störningar i systemet. Detta möjliggör mer planering av underhållet 
vilket i sin tur leder till ökad tidseffektivitet. För system där konsekvenserna av ett fel är 
stora, exempelvis med avseende på säkerhet eller kostnader, är det viktigt att använda 
ett förebyggande underhåll snarare än ett korrigerande (Lagnebäck, 2007). Förutbestämt 
underhåll är sådant som följer ett bestämt schema. Det kan vara baserat på tidsintervall 
eller antal enheter och beror inte på någon tidigare tillståndsanalys till skillnad från 
tillståndsbaserat underhåll som utgår ifrån det fysiska tillståndet hos det aktuella 
objektet (Jardine, Daming & Banjevic, 2006, s.1484). Det senare är det som denna 
studie fokuserar på. I figur 1 illustreras en kategorisering som kan göras för underhåll. 
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Figur 1. Kategorisering av underhåll Källa: Lagnebäck (2007), (egen översättning) 

Tillståndsbaserat underhåll bygger på möjligheten att kunna samla in information om 
systemets tillstånd och prestanda. Enligt Jardine et al. (2006) består tillvägagångssättet 
för tillståndsbaserat underhåll av följande tre huvudsakliga steg:  

§ Insamling av data 
§ Behandling och analys av data 
§ Beslut om underhållsåtgärder 

Insamlingen av data kan vara kontinuerlig, schemalagd, eller ske på förfrågan. För att 
kunna använda ett tillståndsbaserat underhåll är det således en grundförutsättning att det 
finns metoder eller teknik som möjliggör insamling av nödvändig information. Det 
måste med andra ord finnas någon slags tillståndsövervakning (Jardine et al., 2006, 
s.1484-1485). Det system av detektorer som finns utmed järnvägen kan ses som en 
teknisk lösning för tillståndsövervakning som möjliggör informationsinsamling. 

De system som finns för tillståndsövervakning kan delas upp i två kategorier; reaktiv 
och predikterad tillståndsövervakning, se figur 1. För tillståndsbaserat underhåll ligger 
mycket fokus på den predikterande typen av övervakning eftersom detta kan möjliggöra 
ett mer proaktivt underhåll. Många tillståndsövervakande system inom järnvägen 
fokuserar på hjul och boggi på grund av att dessa delar påverkar tågets drift och har stor 
betydelse för underhållskostnader. System för tillståndsövervakning inom järnvägen 
finns både som ombordsystem och fasta system placerade utmed spåren. Många av 
dessa system är av den senare typen, mycket på grund av att det skulle innebära stora 
kostnader att installera ombordsystem på alla fordon (Lagnebäck, 2007). Eftersom 
järnvägsfordon är bundna till att färdas endast på järnvägen är det möjligt att ha fasta 

Underhåll	  
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system vid sidan av spåren. Detta begränsar antalet system som behövs för att registrera 
mätvärden från en stor mängd fordon.  

Många av de system för tillståndsövervakning som finns installerade utmed järnvägen i 
Sverige är av den reaktiva typen. När en detektor registrerar ett för högt värde hos ett 
fordon skickas ett larm till driftledningscentralen och ett reaktivt beslut tas om vilken 
åtgärd som är aktuell (Banverket, 2009). Det ger ett reaktivt tillståndsbaserat underhåll.   
Predikterad tillståndsövervakning kan ge ett prediktivt tillståndsbaserat underhåll, vilket 
kan definieras som underhåll som utförs till följd av en prognos baserad på analys och 
utvärdering av betydelsefulla parametrar för systemets tillstånd (SIS, 2005). Det är 
denna kategori som denna studie behandlar genom att undersöka möjligheterna att 
prediktera skador på hjullager hos järnvägsfordon. 

2.2 Detektorer 

Utmed det svenska järnvägsnätet finns ett stort antal detektorer av olika typer 
installerade. I dagsläget har Trafikverket cirka 200 detektorer spridda över hela landet, 
se Appendix A. Detektorernas uppgift är att utföra automatiska tillståndskontroller av 
passerande järnvägsfordon och larmar om förutbestämda gränsvärden överskrids. Syftet 
med detektorerna är att minska risken för olyckor och materiella skador. En detektor 
som larmar i tid kan hjälpa till att förhindra allvarliga incidenter som exempelvis 
urspårning (Trafikverket, 2013, s.6). Det finns flera orsaker till skador på fordon och 
infrastruktur och således finns olika typer av detektorer som mäter och registrerar 
värden för diverse parametrar. I dagsläget sker detektering av varmgång, hjulskada, 
snedlast, överlast, tjuvbroms, skadad kolsliteskena och upplyftning av 
kontaktledningstråd (Banverket, 2009, s.6).  

2.3 DPC 

Samtliga mätvärden som registreras av detektorerna presenteras i en så kallad DPC-
klient. För en tågpassage där registrerade mätvärden inte överskrider bestämda 
larmgränser är den data som presenteras endast informativ. När ett fordon uppvisar för 
höga mätvärden vid passering av en detektor visas ett larmmeddelande på 
fjärrtågklarerarens skärm samtidigt som en larmsignal ljuder i DPC-klienten. 
Larmmeddelande har högsta prioritet och därmed framträder den informationen ovanpå 
all annan information på skärmen. Larmsignalen upphör först då fjärrtågklareraren, vars 
uppgift är att övervaka tågtrafiken, har utfört en handling som bekräftar att larmet har 
noterats (Banverket, 2009). Fjärrtågklareraren ska sedan ta kontakt med fordonsföraren 
så att korrekta åtgärder kan vidtas. Specifikt vilka åtgärder som ska vidtas varierar 
beroende på vilken larmnivå och typ av larm det rör sig om (Banverket, 2008, s.7).  
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2.4 Varmgång 

En allvarlig skada på ett hjullager föregås av att lagret blir mycket varmt. Detta 
fenomen kallas för varmgång. Värmeutvecklingen i hjullagret medför att smörjningen 
tappar sin funktion vilket kan leda till att hjullagret går sönder fullständigt. Principen 
bakom en varmgångsdetektor är att mäta och registrera värmestrålningen från hjullagret 
och larma om det finns indikationer på att varmgång är på väg att inträffa. Ett problem 
med varmgångsdetektorer är att denna värmeutveckling kan gå mycket fort. Skadade 
hjullager kan fungera utan några större temperaturvariationer under en längre sträcka för 
att sedan få en kraftig värmeutveckling och gå sönder mycket snabbt (Barke & Chiu, 
2005, s.85). På mindre än en minut kan temperaturen på ett hjullager gå från normal till 
katastrofal (Newman et al., 1990, s.105). Detta gör att det finns en risk att en 
varmgångsdetektor inte registrerar en avvikande lagertemperatur trots att hjullagret på 
det passerande fordonet är skadat. Dessutom finns det, med de hastiga 
värmeutvecklingar som kan ske, en risk att hjullagret har uppnått mycket hög 
temperatur och gått sönder innan fordonet hinner passera efterföljande detektorplats 
(Barke & Chiu, 2005, s.85). 

Även om varmgångsdetektorer har svårt att upptäcka begynnande varmgång finns det 
studier som visar att temperaturen för skadade hjullager är högre än hjullager utan 
någon skada. Trots att det kan finnas andra värmekällor än en faktisk skada som kan 
påverka hjullagertemperaturen har det enligt Barke och Chiu (2005) visat sig vara 
möjligt att skilja på skadade och intakta hjullager utifrån dess temperatur (Barke & 
Chiu, 2005, s.85).  

2.5 Varmgångsdetektorer 

För ett fordon i drift är en hjullagerskada mycket allvarligt och kan i värsta fall leda till 
urspårning vilket i sin tur leder till stora skador på både fordon och infrastruktur. Vidare 
innebär ett sådant scenario att rälsen behöver repareras och inga tåg kan passera innan 
detta är gjort, vilket adderar till de totala kostnaderna än mer. Varmgångsdetektorer kan 
användas för att förhindra hjullagerskador och därmed förhindra att ovanstående 
scenario inträffar (Barke & Chiu, 2005, s.85). Varmgångsdetektorer mäter temperaturen 
hos de passerande fordonens hjullagerboxar för att kunna identifiera en lagerskada så 
tidigt som möjligt. Temperaturmätningen sker genom avläsning av infraröd strålning 
från undersidan av lagerboxen. Det krävs således fri sikt mellan detektorn och 
lagerboxen. Alla objekt med en temperatur över 0°K avger energi i form av infraröd 
strålning. Detta gör det möjligt att mäta lagertemperaturen medan fordonet är i rörelse 
eftersom avläsning inte kräver direktkontakt med själva hjullagret (Lagnebäck, 2007, 
s.34). Principen bakom temperaturmätning med infraröd strålning visas i figur 2.  
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Figur 2. Principen bakom temperaturavläsning med infraröd strålning. (1) Objekt som 
avger strålning, exempelvis ett hjullager (2) Infraröd strålning (3) Slutare (4) Spegel (5) 

Optiskt system (6) IR-sensor. Källa: RTR (2011). 

Eftersom tempereraturen för ett skadat lager i vissa fall kan stiga mycket hastigt kan det 
vara svårt för detektorerna att registrera detta. Varmgångsdetektorerna fungerar därför 
mer som en möjlighet att upptäcka hjullagerfel med längre utvecklingstider (Gustafson, 
2007, s.12). I det svenska järnvägsnätet finns idag två typer av varmgångsdetektorer, 
SERVO och FUES. Dessa två har något olika egenskaper vilket beskrivs mer i 
kommande avsnitt. SERVO-detektorerna är äldre och kommer med tiden att fasas ut ur 
systemet och ersättas av FUES-detektorer (Banverket, 2008, s.5).  

2.5.1 SERVO 

SERVO-detektorerna mäter värmestrålningen från fordonets lagerboxar och underrede. 
Denna typ av detektor kan inte mäta absoluttemperatur utan endast förändringar i 
värmestrålningen. På grund av detta mäts värmestrålningen på fordonets underrede för 
att ha en referenstemperatur att mäta förändringen mot. Medan nyare detektorer har 
flera så kallade mätstrålar, eller pixlar, som avläser värmestrålningen har SERVO-
detektorer endast en mätstråle. Denna mätstråle avläser temperaturen både på underrede 
och på lagerbox enligt figur 3. Det mätvärde som registreras i DPC kallas för 
övertemperatur och är således differensen mellan lagerboxens och underredets 
temperatur (Banverket, 2008, s.8).  
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Figur 3. Vänster (a): Mätområden för SERVO-detektor sett från sidan. Höger (b): 
Mätområden för SERVO-detektor sett underifrån. Källa: Banverket (2008) 

När mätdata registreras i DPC anger SERVO-detektorer inte temperaturen i grader utan 
i så kallade pulser. För att få motsvarande temperatur i grader måste den registrerade 
temperaturen konverteras till grader Celsius med följande formel  

𝑇 = −8,5×10!!×𝑃! + 0,76×𝑃 − 3,5 (1) 

där T är temperaturen i grader °C och P är temperaturen angiven i pulser (Skårbratt, 
2007, s.7). 

Eftersom de passerande fordonen kan vara olika utformade, samt att fordonen har en 
viss sidorörelse i spåret även på rakspår, är det inte alltid möjligt att avläsa temperaturen 
direkt från lagerboxen. Detta innebär att det är temperaturen på lagerboxen eller på 
axeltappen, mellan hjulet och lagerboxen, som mäts (Banverket, 2008, s.9). 
Mätnoggrannheten för denna typ av detektor anges vara ett par grader vid optimala 
förhållanden. Partiklar i luften, väderförhållanden med mera kan emellertid påverka 
mätresultatet och ge osäkrare mätningar (Skårbratt, 2007, s.7).  

2.5.2 FUES 

FUES-detektorerna har till skillnad från SERVO-detektorerna fyra mätstrålar för 
avläsning av temperaturen på lagerboxen, se figur 4. Det räcker att en av strålarna har 
fri sikt för att en avläsning ska kunna genomföras. Det högsta mätvärdet är det som 
sedan registreras i DPC. Ytterligare en skillnad mellan de två typerna av detektorer är 
att FUES-detektorer kan mäta absoluttemperatur. Det mätvärde som registreras i DPC 
är emellertid, precis som för SERVO-detektorer, övertemperaturen. Övertemperaturen 
motsvarar i detta fall differensen mellan utetemperaturen och den uppmätta 
absoluttemperaturen på hjullagren (Banverket, 2008, s.7). Det är alltså en skillnad i hur 
lagertemperaturen mäts, där SERVO-detektorer mäter med avseende på underredets 
temperatur medan FUES-detektorer utgår från utetemperaturen. Underredets temperatur 
är tänkt att vara ungefär samma som utetemperaturen vilket möjliggör jämförelse 
mellan de två (Loskog, 2015). Den registrerade temperaturen anges för FUES-
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detektorer i grader °C. Detta är en nyare typ av detektor och ger en mer pålitlig 
larmgivning och har en bättre mätnoggrannhet (Skårbratt, 2007, s.7). 

 

Figur 4. Mätprincip för varmgångsdetektorer med en respektive fyra mätstrålar för de 
olika typerna av detektorer. Källa: Trafikverket (2013). 

2.6 Typer av larm och larmnivåer 

Eftersom de två detektortyperna registrerar temperaturen i olika enheter finns bestämda 
larmgränser både för pulser och för grader. De olika detektorerna har dessutom olika 
typer av larm. För det första finns två kategorier av generella larm för alla detektorer 
(Trafikverket, 2013, s.7). 

§ Fordonslarm – indikerar ett fel eller skada på järnvägsfordonet. 
§ Funktionslarm – indikerar tekniskt fel på detektoranläggningen.  

För varmgångsdetektorer kan fordonslarm i sin tur delas in i två nivåer. 

§ Högnivålarm – akut risk för skada eller urspårning. 
§ Lågnivålarm – indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd. 

Det finns olika typer av fordonslarm för SERVO- respektive FUES-detektorer. Båda 
detektortyperna har övertemperaturlarm, ett högnivålarm för övertemperatur vid 100°C 
och ett lågnivålarm för övertemperatur vid 80°C. I pulser motsvarar detta ungefär 
uppmätta värden på 170 respektive 130 pulser. Utöver detta har SERVO-detektorer ett 
medelvärdeslarm på låglarmnivå som är beroende av medeltemperaturen för alla 
hjullager i tåget. Larmnivåerna för SERVO-detektorer efter att pulser har konverterats 
till grader illustreras i figur 5. Medelvärdeslarmet innebär att temperaturen hos en 
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enskild lagerbox betydande överstiger medeltemperaturen för övriga hjullager på 
samma sida tåget (Gustafson, 2007, s.16). 

 

Figur 5. Larmgränser för SERVO-detektorer angivet i pulser. Källa: Banverket (2006). 

FUES-detektorer har ett liknande medelvärdeslarm som kallas för relativlarm. Det är ett 
högnivålarm som larmar om lagertemperaturen på ett enskilt hjullager överstiger 
medelvärdet på resterande hjullager i tåget med mer än 50°C. Detta illustreras i figur 6. 
FUES-detektorer har även ett differenslarm på hög nivå som beräknar 
temperaturdifferensen mellan höger och vänster sida på samma axel. Dessa larmnivåer 
illustreras i figur 7.   

 

Figur 6. Relativlarm för FUES-detektorer. Källa: Banverket (2006). 



12	  
 

 

Figur 7. Differenslarm för FUES-detektorer. Källa: Banverket (2006). 

Enligt Skårbratt (2007) sker allt för många falsklarm i och med att kriterierna för larm 
helt är uppbyggda av mätdata från ett tillfälle. Larmen utgår i dagsläget från varje 
enskilt värde som registreras i DPC. Ett larm inträffar om ett värde ligger över larmnivå 
oberoende av vilka mätvärden som registrerats från samma fordon tidigare. Det innebär 
att en felmätning från en detektor kan leda till falsklarm. Skårbratt (2007) visar att det 
finns en stor mängd okonstaterade larm, det vill säga att ett larm har inträffat men vid 
avsyning kan ingen skada konstateras. Vidare visade Skårbratt (2007) på en stor risk för 
falsklarm vid medeltemperaturlarm till följd av att hjullager kan ha olika 
drifttemperatur. Med RFID-teknik kan man ta hänsyn till tidigare värden och således 
öka larmens robusthet och minska risken för falsklarm.  

2.7 RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification och är begrepp som omfattar teknologier 
som använder radiovågor för att identifiera en person eller ett objekt. Den vanligaste 
metoden är att lagra ett serienummer, som kan identifiera personen eller objektet, på ett 
mikrochip kopplat till en antenn. Denna kombination kallas för en RFID-tagg. En läsare 
som sänder ut elektromagnetiska vågor kan läsa av och konvertera informationen på 
RFID-taggen till digital data (RFID Journal, 2015).  

För att återkoppla till kategoriseringen av underhåll i figur 1 kan varmgångsdetektorer 
ses som en typ av reaktivt övervakningssystem eftersom de meddelar när mätvärden 
med betydande avvikelse från det normala redan har inträffat. Detta är emellertid på väg 
att förändras till följd av implementeringen av RFID-taggar på fordonen som gör det 
möjligt att följa utvecklingen av mätvärden för ett specifikt fordon. Detektorsystemen 
har tidigare mest varit till för att förhindra stora skador på infrastrukturen till följd av fel 
och skador på fordonen. Med RFID-systemet kan tillståndsövervakningen för vissa av 
de reaktiva system som finns gå mot ett med predikterat tillståndsbaserat underhåll 
(Lagnebäck, 2007, s.32). Trafikverket har byggt upp ett system för RFID med RFID-
läsare på de platser där de tillståndsövervakande detektorerna är placerade. Detektorerna 
registrerar mätvärden för tillståndsparametrar hos fordonen och RFID-läsarna 
identifierar vilket fordon dessa mätvärden tillhör. Vagnsägare och järnvägsföretag som 
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vill möjliggöra ett bättre förebyggande underhåll eller spåra och följa fordon förser sina 
fordon med RFID-taggar. På varje fordon fästs två taggar, en på varje sida. Detta 
eftersom RFID-läsaren endast är placerad på ena sidan av spåret. Det finns idag cirka 
190 RFID-läsare längs det svenska järnvägsnätet och cirka 4000 fordon med RFID-
taggar (Trafikverket, 2015c).  
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3. Teori 
För att undersöka trender i lagertemperatur från mätdata har en del i denna studie varit 
att skapa matematiska modeller. I detta avsnitt beskrivs de teoretiska fundament som 
ligger bakom framtagandet av de modeller som används för att analysera trender i denna 
rapport. Teorin beskrivs här ur ett generellt perspektiv för att sedan koppla samman 
dessa teoretiska begrepp med de förutsättningar som gäller för denna studie i 
efterföljande avsnitt.  

3.1 Multipel linjär regression 

Syftet med multipel linjär regression är att modellera sambandet mellan flera 
förklarande variabler och en beroende variabel genom att anpassa en linjär ekvation till 
observerad data. En multipel linjär regressionsmodell är en enkel typ av parametrisk 
modell och har följande struktur 

𝑦 𝑡 = 𝜑!(𝑡)𝜃 (2) 

där y(t) är den beroende variabeln, 𝜑(𝑡)! = [𝜑! 𝑡   𝜑! 𝑡 …   𝜑! 𝑡 ]! är	  en	  vektor	  med	  
kända	  värden	  på	  de	  förklarande	  variablerna,	  eller	  regressionsvariablerna	  som	  de	  
också	  kallas.	  θ är en vektor med koefficienter med okända värden. Modellstrukturen i 
ekvation (2) kan även skrivas som polynom på följande sätt 

𝑦(𝑡) = 𝛽! + 𝛽!𝑥!(𝑡)+…+ 𝛽!𝑥!(𝑡)    (3) 

för t=1,2,…N där β är koefficienterna i θ	  och	  x(t)	  är	  värdet	  på	  de	  förklarande	  
variablerna	  vid	  mätning	  t.	   

För att med multipel linjär regression anpassa en linjär ekvation till uppmätt data skattas 
värden på koefficienterna θ i modellen baserat på uppmätta värden på y(t) och 𝜑!(t). 
Givet dessa värden kan ett linjärt ekvationssystem med följande struktur skapas. 

𝑦 1 = 𝜑!(1)𝜃 

𝑦 2 = 𝜑!(2)𝜃 

⋮ 

𝑦 𝑁 = 𝜑!(𝑁)𝜃 

Detta kan skrivas om på matrisform som 

Y = Φ𝜃   (4) 

där 
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𝑌 =
𝑦(1)
⋮

𝑦(𝑁)
 

 

(5) 

och 

 

Φ =
𝜑!(1)
⋮

𝜑!(𝑁)
 

 

(6) 

För att lösa detta ekvationssystem och erhålla värden på koefficienterna θ krävs minst 
N=n stycken mätningar men det är ofta önskvärt att ha N>n stycken mätningar för att ta 
hänsyn til störningar och brus hos mätningarna. Ekvationssystemet kan lösas med 
minstakvadrat-metoden (Söderström	  &	  Stoica,	  2001,	  s.60-‐62).	  

3.2 Minstakvadratmetoden 

Koefficienterna θ	  kan	  skattas	  genom	  att	  med	  minstakvadratmetoden	  minimera	  
följande	  förlustfunktion	  för	  θ.	  

𝑉 θ = (𝑦 𝑡 − 𝑦
!

!!!

𝑡 )! = (𝑦 𝑡 −
!

!!!

𝜑!(𝑡)𝜃)! 
 

(7) 

där 𝑦 𝑡  är det skattade värdet på y. Ekvation (7) innebär en minimering av modellfelet 
i kvadrat där modellfelet beräknas som  

𝜀 𝑡 = 𝑦 𝑡 − 𝜑!(𝑡)𝜃 (8) 

där ε t  är avvikelsen mellan det uppmätta värdet y(t) och det modellerade värdet 
𝜑!(𝑡)𝜃. Följaktligen kan ekvation (8) skrivas om till 

𝑉 θ = 𝜀 𝑡 !
!

!!!

 
 

  (9) 

Förlustfunktionen som ska minimeras kan även skrivas på matrisform som  

𝑉 𝜃 = (𝑌 −Φ𝜃)!(𝑌 −Φ𝜃) (10) 

Koefficienterna skattas alltså utifrån en minimering av avvikelsen mellan det uppmätta 
och det modellerade värdet. Det θ som minimerar V(θ) i ekvation (7), (9) och (10) ges 
av  
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𝜃 = 𝜑(𝑡)𝜑!(𝑡)
!

!!!

!!

𝜑(𝑡)𝑦(𝑡)
!

!!!

 
 

(11) 

vilket även det kan skrivas om till matrisform som 

𝜃 = [Φ!Φ]!!Φ!𝑌 (12) 

För att minsta kvadrat-skattningen av koefficienterna ska vara väntevärdesriktig måste 
vissa antaganden gälla. Att skattningen är väntevärdesriktig innebär att det förväntade 
värdet är lika med det verkliga värdet på koefficienterna, alltså att  

𝐸 𝜃 = 𝜃! (13) 

där 𝜃! kallas för den verkliga parametervektorn. För det första måste ett antagande  
göras att det verkliga systemet beskrivs med matrisekvationen 

𝑌 = Φ𝜃! + 𝑒 (14) 

där e=[e(1)…e(N)]T är mätbruset. Dessutom antas att e(t) är vitt brus med varians 𝜆. 
Variansen är ett spridningsmått på fördelningen kring väntevärdet. Den symmetriska 
korrelationsmatrisen R=E{eeT} beskriver mätbrusets korrelation. I ett fall med vitt brus 
är R en symmetrisk matris där alla diagonalelement motsvarar brusets varians. Eftersom 
variansen är konstant då bruset är vitt har alla diagonalelement samma värde. Om 
mätbrusets varians inte är konstant kan den generella minstakvadratmetoden modifieras 
så att variationen i varians inkluderas. Detta görs med en metod som kallas för BLUE 
(Söderström och Stoica, 2001, s.65-67). 

3.2.1 BLUE 

BLUE står för Best Linear Unbiased Estimate och ger den bästa väntevärdesriktiga 
linjära skattningen om mätbrusets varians inte är konstant. I detta fall får 
diagonalelementen i R varierande värden till skillnad från då bruset är vitt. Matrisen R 
kan följaktligen skrivas som 

𝑅 =
𝜆(1) ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 … 𝜆(𝑁)

 
(15) 

där λ(i) är variansen hos mätbruset för mätpunkt i=1,…,N. När R är känd ger alltså 
BLUE en bättre skattning än den generella minstakvadratmetoden. Den skattning som 
minimerar förlustfunktionen V(θ) ges då av följande ekvation 

𝜃!"#$ = [Φ!𝑅!!Φ]!!Φ!𝑅!!𝑌 =
1
1
𝜆 𝑗

!
!!!

1
𝜆 𝑖

!

!!!

𝑦(𝑖) 
(16) 
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vilket är ett viktat medelvärde för de uppmätta värdena y(i). Storleken på viktningen för 
y(i) ges av 

1
1
𝜆 𝑗

!
!!!

1
𝜆 𝑖

!

!!!

 

Denna viktning innebär att om det finns stor osäkerhet i en mätning, det vill säga om 
variansen är stor, får denna mätning en liten betydelse för skattningen 𝜃!"#$. Det 
omvända gäller om variansen för en mätning är liten (Söderström och Stoica, 2001, 
s.67-71).  

3.3 Glidande fönster 

Att det finns en trend i en tidsserie medför att medelvärdet inte är konstant vilket 
innebär att tidsserien är icke-stationär (Young, 2011, s.47). Om tidsserien innehåller en 
tidsvariation och således är icke-stationär kan det vara nödvändigt att ignorera allt för 
gamla mätvärden för att skatta modellparametrar. De två vanligaste procedurerna för att 
forma minnet hos en skattningsmodell är: (1) att endast använda de senaste uppmätta 
värdena ur tidsserien; (2) att vikta mätdata så att mätvärden exponentiellt glöms bort 
(Young, 2011, s.50). Ett exempel på en procedur av den förstnämnda typen är ett så 
kallat glidande fönster som illustreras i figur 8 där fönsterstorleken bestäms av 
parametern s. Ekvationerna för BLUE-skattningen löses då för de s senaste 
mätpunkterna. Sedan flyttas fönstret och beräkningen görs om med δ nya värden 
samtidigt som de δ äldsta värdena glöms bort.  

 

Figur 8. Viktningsfunktion av typen rektangulärt glidande fönster. Källa: Young (2011, 
s.51), (egen översättning). 

3.4 Modellkvalitet 

Enligt Ljung och Glad (2004) är kvaliteten på en modell relaterad till 
modellanvändningen. En modell som är väl lämpad för att beskriva ett system kan 
samtidigt vara otillräcklig för andra system. Ett önskvärt beteende hos en modell är att 
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modellens predikterade eller simulerade värde skall överensstämma väl med det 
uppmätta värdet. Modellen ska med andra ord återskapa det modellerade systemets 
beteende tillräckligt bra. En aspekt som bidrar till modellens kvalitet är om modellen 
kan reproduceras från uppmätt data. Om en modell varierar kraftigt beroende på den 
datamängd den beräknas från kan modellen ifrågasättas. Tilliten till modellen ökar om 
modellen har en liten variation med olika data med olika förutsättningar. Brister i 
modeller delas upp i två kategorier; variansfel samt biasfel. Genom att upprepa ett 
experiment med samma insignal varierar ofta utsignalen. Detta modellfel uppstår genom 
att mätningar och systemet påverkas av brus som ej går att reproducera. Denna form av 
modellfel kallas för variansfel. Genom längre mätsekvenser kan variansfelets påverkan 
reduceras. Den andra bristen, biasfel, hos modellen har sitt ursprung i modellstrukturen. 
Trots brusfri data har inte modellen förmåga att beskriva det önskade systemet. Det är 
självklart eftersträvansvärt med en modell med både litet variansfel och litet biasfel 
(Ljung och Glad, 2004, s.294). Figur 9 illusterar sambandet mellan variansfel och 
biasfel. 

 

Figur 9. Grafisk illustration av biasfel och variansfel.Cirkelns mitt representerar de 
verkliga värdet och de röda markeringarna de skattade värdena.  

3.4.1 Multikollinearitet 

Vid multipel linjär regression finns risken att flera förklarande variabler är inbördes 
korrelerade och innehåller samma information som den beroende variabeln (Grandin, 
2002, s.53). Det kan medföra att resultat blir svårtolkade när koefficienterna för de 
förklarande variablerna beräknas. Beräkningsmässigt blir regression med data som 
innehåller multikollinearitet mindre noggrann. Ur ett statistiskt hänseende är de negativa 
effekterna att variansen ökar för de skattade parametrarna vilket i sin tur påverkar 
konfidensintervall, prediktionsintervall samt punktskattningar (Belsley, 1976, s.25-28). 
Grandin (2002) påpekar betydelsen att vara medveten om multikollinearitet råder då 
resultaten från multipel regression ska tolkas. I de fall där flera korrelerade förklarande 
variabler ingår, som var för sig har signifikant påverkan på den beroende variabeln, 
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analyseras kommer dessa visa att endast en eller några av de förklarande variablerna är 
signifikant korrelerade med den beroende variabeln. Därmed kommer vissa av de 
förklarande variablerna som också har en inverkan på den beroende variabeln tolkas 
som att de ej har en signifikant påverkan. En starkare modell kan skapas om endast en 
av de inbördes korrelerade variablerna inkluderas i modellen (Grandin, 2002, s.53).  

3.4.2 Residualanalys 

För att de ekvationer som används vid linjär regression ska vara tillförlitliga bör 
variansen hos y-värdena vara lika stor för alla x-värden (Grandin, 2002). Genom att 
analysera residualerna, det vill säga avståndet mellan det modellerade värdet och det 
uppmätta värdet, är det möjligt att undersöka om linjär regression är lämplig att 
genomföra. I ett residualdiagram är residualerna placerade på y-axeln och de y-värden 
som beräknas från regressionsekvationen placeras på x-axeln. Om variansen hos 
residualerna är lika stor för alla x-värden är data homoscedastisk vilket är önskvärt för 
linjär regression. Om det råder någon form av mönster i residualdiagrammet är data 
istället heteroscedastisk och är mindre bra lämpad för linjär regression (Grandin, 2002). 
Figur 10 illustrerar skillnaden mellan homoscedasticitet och heteroscedasticitet.  

 

Figur 10. Residualanalys. (a) illustrerar homoscedasticitet, det vill säga konstant 
varians. (b)  är exempel på så kallad heteroscedasticitet, ej konstant varians hos 

residualerna. Källa: Grandin (2002). 

3.4.3 Förklaringsgrad 

Genom förklaringsgraden R2 ges information om i vilken utsträckning variationen i den 
beroende variabeln förklaras av variationer i de förklarande variablerna. 
Förklaringsgraden kan anta ett värde mellan -1 och 1 där ett högt värde betyder att de 
förklarande variablerna i hög grad förklarar variationen i den beroende variabeln. En 
förklaringsgrad nära noll innebär att förklarande variablerna förklarar variationerna i 
mätdata lika bra som att bara använda medelvärdet av den beroende variabelns 
uppmätta värden. Förklaringsgraden beräknas som 

𝑅2 = 1−
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 (17) 
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där R2 är förklaringsgraden, SSerr är kvadratsumman för residualerna för 
regressionslinjen och SStot är kvadratsumman av residualerna för medelvärdet enligt 
följande ekvationer  

𝑆𝑆!"" = (𝑦 𝑡 − 𝑦(𝑡))!
!

!!!

 
(18) 

𝑆𝑆!"! = (𝑦 𝑡 − 𝑦)!
!

!!!

 
(19) 

där 𝑦 är medelvärdet för de uppmätta värdena y. 

Genom att addera fler termer till en regressionsekvation kommer förklaringsgraden att 
öka. För att kunna jämföra modeller med hjälp av förklaringsgrad används den justerade 
förklaringsgraden. Den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antal termer i 
regressionsekvationen (Grandin, 2002). 	  

3.4.4 Korrelation 

Begreppet korrelation syftar på i vilken grad och riktning som två variabler samverkar 
med varandra. Med hjälp av korrelationsanalys går det att beskriva potentiella samband 
mellan två variabler. Det förutsättningar som krävs är att observationerna kan ordnas i 
par samt att sambandet är linjärt. Värdet på korrelationen visar hur starkt sambandet är 
mellan de två undersökta variablerna, dock ger korrelationen ingen information om 
orsakssamband. Ett korrelationsvärde på 1 indikerar på ett perfekt positivt samband och 
ett korrelationsvärde på -1 indikerar ett perfekt negativt samband. Positiva samband 
innebär att då den ena variabeln ökar i värde ökar även den andra. Negativa samband 
innebär att då ena variablen ökar i värde minskar den andra variablens värde. En 
korrelation på 0 innebär att variablerna inte samverkar (Grandin, 2002, s.43).  
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4. Metod och Data 
I detta avsnitt beskrivs hur modellbyggandet har gått tillväga samt den data som ligger 
till grund för de modeller som skapats.  

Varmgångsdetektorerna registrerar, som tidigare beskrivits, lagertemperaturen angivet 
som övertemperatur. Det vill säga differensen mellan den uppmätta absoluttemperaturen 
och utetemperaturen, alternativt underredets temperatur. Detta medför att de mätvärden 
som erhålls från DPC beror på utetemperaturen. Dessutom varierar den uppmätta 
lagertemperaturen beroende på plats, se Appendix B. Figur 11 visar bland annat att 
SERVO-detektorer tenderar att registrera lägre temperaturer. Att undersöka trender i 
den uppmätta lagertemperaturen skulle således kunna innebära att ett fordon som i följd 
från vänster till höger passerar de detektorplatser som visas i figur 11 skulle uppvisa en 
tydligt ökande trend i temperatur från Mariedamm till Torbacken NSP. Eftersom det 
finns variationer i medelvärdet för den uppmätta lagertemperaturen för varje plats kan 
det således ge en missvisande trend. Istället för att undersöka trender direkt i den 
uppmätta lagertemperaturen skapas av denna anledning en modell som försöker beräkna 
lagertemperaturen utifrån särskilda parametrar. För att prediktera framtida tillstånd hos 
hjullagren används i denna studie en modell som bland annat tar hänsyn till beroendet 
med utetemperatur och de variationer i medeltemperatur som nämndes ovan. 

 

Figur 11. Medeltemperatur för mätdata från åtta olika detektorplatser. 

Trendanalysen i rapporten har byggt på modeller i två steg. Steg 1 har varit att utifrån 
uppmätta tillståndsparametrar modellera den förväntade temperaturen hos hjullagren för 
att sedan beräkna differensen mellan den faktiskt uppmätta lagertemperaturen och den 
förväntade lagertemperaturen. Den förväntade lagertemperaturen kan ses som ett 
referensvärde där avvikelsen från detta värde är relativt liten under normaldrift. Denna 
modell har i studien kallats för avvikelsemodellen där avvikelsen beräknats enligt 

𝐷 = 𝑇 − 𝑇 (21)	  

där D är temperaturavvikelsen, T är den faktiskt uppmätta lagertemperaturen, T är den 
förväntade lagertemperaturen som modellerats. Med hjälp av avvikelsemodellen 
beräknas alltså T som i sin tur används för att beräkna själva temperaturavvikelsen. 
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Storleken på avvikelsen D beror på modellfelets storlek samt eventuella hjullagerskador 
som förändrat det aktuella hjullagrets tillstånd. Det är inte möjligt att veta det exakta 
tillståndet för alla hjullager vilket medför att det inte är möjligt att urskilja hur stor andel 
av avvikelsen som beror på modellfel respektive förändringar hos lagret. För att 
förtydliga denna uppdelning kan ekvation (21) skrivas som 

𝐷 = 𝐿 + 𝑒 = 𝑇 − 𝑇 (22)	  

där L är lagrets tillstånd och e är modellfelet.  

Steg 2 har varit att modellera och prediktera hur avvikelsen D förändras över tid för ett 
enskilt hjullager. En kraftigt ökande avvikelse i absoluta tal är en indikation på att 
någonting i hjullagret har förändrats. Om avvikelsen är ökande i positiv riktning är den 
uppmätta lagertemperaturen högre än den modellerade vilket kan vara ett tecken på en 
tilltagande risk för varmgång. 

För att identifiera eventuella mönster i avvikelsernas utveckling över tid gjordes en 
filtrerad sökning av DPC-data där fordon med uppmätta lagertemperaturvärden över 70 
grader, eller pulser beroende på detektortyp, ansågs intressanta. Vidare gjordes en 
sökning för att hämta mätdata från alla detektorplatser som dessa fordon passerat under 
perioden november – december 2014. Detta resulterade i sammanlagt 46 olika 
detektorplatser. Data för dessa platser låg sedan till grund för att skapa 
avvikelsemodeller och förbehandlades genom att lagertemperaturer över 60 grader 
uteslöts då dessa värden ansågs vara extremvärden. 

4.1 Avvikelsemodell 

Som tidigare nämnts kan detektorplatserna ha olika typer av detektorer, vilka registrerar 
olika mätdata i DPC. På grund av det har en egen avvikelsemodell för varje 
detektorplats skapats. Att varje plats har fått en egen modell beror även på att 
medelvärdet på den uppmätta lagertemperaturen varierar från plats till plats. Alla 
modeller har samma multivariabla linjära struktur men med ett varierande antal 
förklarande variabler i modellen beroende på om platsen har en SERVO- eller FUES-
detektor. Vilka variabler som inkluderats i varje modell beror på flera faktorer. Först 
och främst beror det på vilken data som finns tillgänglig för den aktuella platsen. Med 
andra ord, vilka potentiella variabler som överhuvudtaget är möjliga att inkludera i 
modellen. Det slutgiltiga urvalet har fastställts utifrån kända karaktärsdrag hos, samt 
generella antaganden om detektorsystemet. Eftersom det finns ett stort antal installerade 
detektorer och koefficienterna för dessa modeller eventuellt bör uppdateras med jämna 
mellanrum har en så generell modellstruktur som möjligt eftersträvats.  

För avvikelsemodellerna används en multipel linjär regressionsmodell för att skatta den 
förväntade lagertemperaturen och sedan beräkna den skattade temperaturens avvikelse 
från den faktiskt uppmätta temperaturen hos fordonens hjullager. Valet att använda en 
linjär modell grundar sig i devisen ”try simple things first”, det vill säga att testa enkla 
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lösningar först för att i detta fall undvika en onödigt komplex modell. Ett antagande har 
följaktligen gjorts att den faktiska lagertemperaturen kan beskrivas med en linjär modell 
enligt ekvation (2). Med minstakvadratmetoden minimeras felet som i detta fall 
motsvaras av avvikelsen mellan den uppmätta och den förväntade lagertemperaturen, 
alltså D=L+e. Följaktligen kan förlustfunktionen i ekvation (9) skrivas om till 

𝑉 θ = 𝜀 𝑡 !
!

!!!

= (𝐿 + 𝑒)!
!

!!!

= 𝐷!
!

!!!

 
 

(23) 

Koefficienterna för avvikelsemodellen θ skattas alltså utifrån en minimering av 
avvikelsen mellan det uppmätta och det modellerade värdet på T. Denna minimering har 
gjorts i Matlab med hjälp av kommandot fitlm som anpassar en modell till data med 
avseende att minimera summan av kvadratfelet (MathWorks, 2015a).  

Regressionsmodellen som används till att modellera den förväntade lagertemperaturen 
T kan då skrivas som	  

𝑦 𝑡 = 𝜑! 𝑡 θ, 𝑡 = 1,… ,𝑁 (24) 

där 𝑦 𝑡  är det skattade värdet på lagertemperaturen, 𝜑(𝑡)! är	  en	  matris	  med	  kända	  
värden	  på	  de	  förklarande	  variablerna,	  θ	  är en vektor med koefficienter skattade med 
minstakvadratmetoden.  

4.1.1 Val av parametrar 

Från de mätdata som finns registrerat i DPC har vissa faktorer ignorerats då de antas 
inte ha någon koppling till lagertemperaturen. Ett exempel på detta är informationen om 
i vilken ordning i tåget en specifik axel är placerad. Det finns ingen rimlig anledning att 
anta att de fordon som är placerade i bakre delen av ett tåg har högre eller lägre 
lagertemperatur än fordon som är placerade i den främre delen. Från DPC-data har 
följande faktorer antagits vara intressanta att ha med i modellerna: utetemperatur, 
tågriktning, hastighet, detektorsida och fordonstyp. Dessa är således de potentiella 
förklarande variablerna för avvikelsemodellerna. Som figur 11 ovan visar har även 
detektorplats en viss betydelse för lagertemperaturen. Istället för att ha detektorplats 
som en parameter i modellen skapas som tidigare nämnts, en modell per plats. Med 
undantag för detektorsida finns alla dessa parametrar presenterade direkt i DPC. För att 
få tillgång till värden för parametern detektorsida krävs lite handpåläggning och 
beräkningar. Utöver dessa förklarande variabler har även betydelsen av fordonsvikt 
undersökts då det antas kunna påverka lagertemperaturen. Viktparametern kräver även 
den handpåläggning då dess mätvärden inte registreras av varmgångsdetektorerna. 
Mätdata för vikt finns i DPC men endast från de detektortyper som identifierar 
hjulskador. För att kunna inkludera vikt i regressionsmodellerna krävs därför att 
viktdata från hjulskadedetektorer matchas med lagertemperaturdata från 
varmgångsdetektorer. Detta är endast möjligt vid detektorplatser som har båda dessa 
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typer av detektorer. Med andra ord finns inte alla parametrar för alla platser. Tabell 1 
visar vilka parametrar som finns tillgängliga för SERVO- respektive FUES-detektorer. 

Tabell 1. Tillgängliga intressanta modellparametrar för respektive detektortyp. 

Parameter SERVO FUES 
Utetemperatur Nej Ja 

Tågriktning Ja Ja 
Hastighet Ej konsekvent Ja 

Detektorsida Ja (efter beräkning) Ja (efter beräkning) 
Fordonstyp Ja Ja 

Vikt Nej (matchning krävs) Nej (matchning krävs) 

Till följd av detta har två olika modellstrukturer använts för att beräkna den förväntade 
lagertemperaturen och sedan avvikelser. För SERVO-detektorer har endast variablerna 
tågriktning, detektorsida, och fordonstyp använts. Hastighet registreras inte tillräckligt 
konsekvent av SERVO-detektorerna för att ha med i modellen. Inkonsekventa 
mätningar skulle ge en varierande förklaringsgrad och varians. Hastighet utesluts 
följaktligen för att underlätta analys av modellerna. Variabeln vikt har inte använts i 
någon av modellerna för att beräkna avvikelser. Viktens betydelse har istället 
analyserats för att undersöka om den kan förbättra modellerna tillräckligt mycket för att 
motivera de extra modifieringar av data samt införa fler möjligheter att mäta vikt i 
samband med varmgångsdetektorer som krävs för att kunna använda vikt som en 
variabel i modellen. För FUES-detektorerna har alla variabler förutom vikt använts. De 
två modellstrukturerna kan beskrivas som polynom enligt ekvation (3) på följande sätt 

𝑇!"#$% = 𝛽! + 𝛽!𝑡å𝑔𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽!𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎 + 𝛽!𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑦𝑝 

𝑇!"#$ = 𝛽! + 𝛽!𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 + 𝛽!𝑡å𝑔𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽!ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
+ 𝛽!𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎 + 𝛽!𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑦𝑝 

4.1.2 Korrelationsanalys 

Kommande avsnitt beskriver de förklarande variablerna närmare samt illustrerar 
respektive variabels korrelation med lagertemperaturen. Korrelationskoefficienter har 
beräknats i Matlab med kommandot corr som använder Pearson’s korrelation vilket ger 
ett korrelationsvärde i intervallet -1 till 1 (MathWorks, 2015b).  

Parametrarnas korrelation med lagertemperaturen kan variera för olika platser. Även om 
en eller flera av parametrarna inte tillför särskilt mycket till modellen för vissa platser är 
det mer överskådligt med en generell modell istället för att skapa anpassade lösningar 
för varje plats. Som tidigare nämndes kan det även vara aktuellt att uppdatera 
parameterkoefficienterna i modellerna och där ny data kan leda till att en parameters 
inverkan på lagertemperaturen förändras. Av ovan nämnda anledningar är det därmed 
smidigare med en mer generell modell.  
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Utetemperatur 

Utetemperaturen kan anses ha en betydelsefull påverkan på den uppmätta 
lagertemperaturen eftersom den uppmätta lagertemperaturen per definition är 
differensen mellan utetemperaturen och den absoluta lagertemperaturen. För en konstant 
absoluttemperatur är det således rimligt att anta att den registrerade lagertemperaturen 
blir högre när det är kallt ute och lägre när det är varmt ute. Figur 12(a) och 12(b) visar 
korrelationen mellan utetemperatur och lagertemperatur för detektorplats Björnkulla 
NSP och Linddalen NSP. Den förstnämnda är en detektorplats som har relativt hög 
negativ korrelation mellan utetemperatur och lagertemperatur. För vissa andra 
detektorplatser, exempelvis Linddalen NSP, är korrelationen betydligt lägre. Trots detta 
har utetemperaturen inkluderats i de modeller som har tillgång till dessa data. Det vill 
säga, modeller för alla detektorplatser med FUES-detektorer.  

 

Figur 12. Korrelationsanalys med avseende på utetemperatur och lagertemperatur för 
detektorplats (a) Björnkulla NSP och (b) Linddalen NSP. 

Tågriktning 

Tågriktning är en indikatorvariabel som antas kunna påverka lagertemperaturen. Den 
kan anta ett av två värden beroende på om tåget går i södergående eller norrgående 
riktning. Om en varmgångsdetektor exempelvis är placerad efter en kurva eller längs en 
sträcka där inbromsningar är vanligare i den ena riktningen än i den andra kan 
tågriktningen ha betydelse. För detektorerna längs med malmbanan och stålbanan, där 
många tåg går tungt lastade främst i en riktning kan tågriktning eventuellt fungera som 
ett substitut för vikt som parameter. Korrelationsanalys visar att detektorplats Jörn som 
ligger på stålbanan visar upp just denna egenskap. Många tåg går tungt lastade med stål 
från Luleå i norr till Borlänge i söder via Jörn. Korrelationen mellan tågriktning och 
lagertemperatur för Jörn, se figur 13, antyder att södergående tåg tenderar att ha en 
högre lagertemperatur än norrgående tåg. Flertalet detektorplatser har både uppspår 
(USP) och nerspår (NSP) där tåg ofta bara går i en och samma riktning. För dessa 
platser kan alltså variabeln tågriktning bli överflödig då det bara finns mätdata i en av 
riktningarna. Det är emellertid möjligt för tåg att färdas i båda riktningarna så variabeln 
finns med i modellerna även för platser med USP/NSP-detektorer. 



26	  
 

  

Figur 13. Korrelationsanalys med avseende på tågriktning och lagertemperatur för 
detektorplats Jörn. 

Tåghastighet 

För variabeln tåghastighet visar en korrelationsanalys av mätdata från 46 detektorplatser 
en negativ korrelation på -0.3025. Det kan ses som en indikation på att fordon med 
högre hastighet tenderar att ha en lägre lagertemperatur. Korrelationskoefficienten 
indikerar en negativ korrelation men det är dock svårt att identifiera en korrelation 
mellan hastighet och lagertemperatur endast genom att granska figur 14(a). För enskilda 
platser visar det sig finnas en variation i korrelationen mellan hastighet och 
lagertemperatur men majoriteten har en något negativ korrelation. Figur 14(b) visar 
sambandet mellan hastighet och lagertemperatur för Hunstugan USP. Det är ett exempel 
på en detektorplats som har en något tydligare negativ korrelation.  

 

Figur 14. Korrelationsanalys med avseende på hastighet och lagertemperatur för (a) 46 
sammanslagna detektorplatser samt för (b) Hunstugan USP. 

För Hunstugan USP visar det sig emellertid att det dessutom finns en inbördes 
korrelation mellan hastighet och fordonstyp. Denna korrelation innebär att 
lagertemperaturen inte nödvändigtvis behöver bero på hastighet direkt utan kanske mer 
indirekt genom ett samband med variabeln fordonstyp. Figur 15 innehåller samma 
mätdata som figur 14(b) men med data indelat i lok och vagnar. Även om 
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sammanslagen mätdata för Hunstugan USP indikerar ett beroende mellan hastighet och 
lagertemperatur är det svårare att se ett sådant beroende för lok och vagnar var för sig.  

 

Figur 15. Korrelationsanalys med avseende på hastighet och lagertemperatur för 
detektorplats Hunstugan USP uppdelat i lok och vagnar. 

Det kan verka märkligt att det skulle vara skillnad på hastighet mellan lok och vagnar 
eftersom de flesta tåg består av båda typer av fordon och deras hastigheter borde således 
vara samma. Anledningen till den skillnad som uppvisas i figur 15 kan eventuellt bero 
på att det finns fordon som saknar RFID-taggar. Den mätdata som använts i denna 
studie kommer endast från fordon som har RFID-taggar vilket möjliggör denna ologiska 
fördelning.  

Fordonstyp 

Den förklarande variabeln fordonstyp är även den en indikatorvariabel med två möjliga 
värden som motsvaras av lok och vagn. Det skulle kunna vara möjligt att kategorisera 
fordon i ännu fler klasser än bara lok och vagn men för att hålla modellstrukturen enkel 
är mätdata endast uppdelad för dessa två klasser. Eftersom lok och vagnar har olika 
konstruktion och olika förutsättningar är det rimligt att anta att det kan leda till 
skillnader i lagertemperatur. Även för denna variabel är det stora variationer på 
korrelationskoefficienten för olika platser. För att återkoppla till den inbördes 
korrelation som finns mellan fordonstyp och hastighet för Hunstugan USP vilket 
illustrerades i figur 15 visar figur 16 nedan korrelationen mellan fordonstyp och 
lagertemperatur för samma detektorplats. De flesta andra detektorplatser uppvisar inget 
tydligt samband mellan fordonstyp och lagertemperatur.  
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Figur 16. Korrelationsanalys med avseende på fordonstyp och lagertemperatur för 
detektorplats Hunstugan USP. 

Detektorsida 

Den förklarande variabeln detektorsida går som tidigare nämndes inte att hämta direkt 
från DPC utan kräver en del handpåläggning. Detektorsida är en indikatorvariabel som 
kan anta ett av två värden. Den beskriver vilken sida på detektorn som det registrerade 
hjullagret passerar. Denna variabel är intressant eftersom detektorerna kan vara mer 
eller mindre kalibrerade. Om en specifik detektor är dåligt kalibrerad och registrerar 
genomgående högre värden på ena sidan kan det ge missvisande information om 
lagerstatusen hos fordonen. Varje fordon har fasta axelnummer. För ett fordon med fyra 
axlar är alltså axel 1 alltid axel 1 även om fordonet är kopplat så att det går ”baklänges” 
i tåget och passerar en detektor med hjulaxel 4 först. Dessutom har varje fordon en 
bestämd högersida och vänstersida. Det mätvärde som exempelvis registreras för 
hjullagret på höger sida på axel 1 för ett specifikt fordon motsvarar alltid samma 
hjullager oberoende av vilken riktning tåget och fordonet åker. Detta innebär att den 
uppmätta lagertemperaturen för hjullagret på höger sida av axel 1 kan komma från 
höger eller vänster sida på detektorn. För att undvika att avvikelsemodellen beräknar en 
missvisande stor avvikelse på grund av att en detektor är dåligt kalibrerad inkluderas 
denna variabel. De flesta platser visar som väntat ingen nämnvärd korrelation mellan 
detektorsida och lagertemperatur. Även om det är svårt att utläsa ur figur 17 har 
detektorplats Lockarp en av de starkare korrelationskoefficienterna för just detta 
samband.  
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Figur 17. Korrelationsanalys med avseende på detektorsida och lagertemperatur för 
detektorplats Lockarp. 

4.1.3 Analys av avvikelsemodeller 

Eftersom data som används för att skapa avvikelsemodellerna inte kan vara exakt 
samma data som modellerna ska användas på i ett operativt skede är det relevant att 
undersöka hur bra modellerna fungerar när mätdata kommer från ett annat tidsintervall. 
Avvikelsemodellerna har skapats baserat på mätdata från november och december 2014 
och syftet med minstakvadratmetoden för avvikelsemodellerna är att minimera felet 
som i detta fall motsvaras av temperaturavvikelsen D. Det är därför förväntat att 
fördelningen för avvikelserna för mätdata från detta tidsintervall är centrerad kring noll 
grader som figur 18(a) visar, Appendix C återfinns avvikelsefördelningar för varje 
enskild plats. Medel- samt medianvärdet för avvikelserna i figur 18(a) är 0,07 
respektive -0,86. Figur 18(b) visar istället hur fördelningen för avvikelserna ser ut när 
mätdata kommer från tidsintervallet februari-mars 2015. Medel-samt medianvärdet för 
avvikelserna figur 18(b) är 0,29 samt -0,62. Dessa värden indikerar att biasfelet då 
avvikelser för samtliga modeller sammanfogas är litet. För att begränsa mängden data 
något användes endast mätdata från axelnummer 1 på alla fordon. Detta gav fortfarande 
strax över 60 000 mätvärden. I båda figurerna används alltså modellerna som bygger på 
data från november-december, men testas på mätdata från olika tidsintervall. 
Histogrammen skiljer sig inte åt på något utmärkande vis, vilket är ett tecken på att 
avvikelsemodellerna skattar lagertemperaturer för mätdata från olika tidsintervall 
ungefär lika bra. Figur 18(b) har en något bredare fördelning vilket innebär att 
avvikelserna generellt är något större vilket även beskrivs av fördelningarnas 
standardavvikelser i figur 18 där data från november – december och februari – mars 
har en standardavvikelse på 5,7 respektive 7,3.  
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Figur 18. Fördelning och standardavvikelse för avvikelse, D, utifrån modeller skapade 
av data från november och december. Vänster (a): Fördelning med uppmätt data från 

november-december. Höger (b): Fördelning med uppmätt data från februari-mars. 

Särskilt intressant är att undersöka de avvikelser som är stora och positiva, det vill säga 
de som ligger långt ut till höger i figur 18. För data från november-december 
undersöktes de data då avvikelsevärden beräknats till mer än 30 grader för att försöka 
förstå vad dessa höga avvikelser berodde på. Medelvärdet för all lagertemperaturdata 
från denna period är cirka 14 grader. Detta kan jämföras med ett medelvärde på 52 
grader för de data som medfört en hög avvikelse över 30 grader. Figur 19 visar på att 
det finnas ett samband mellan den beräknade avvikelsetemperaturen och den uppmätta 
lagertemperaturen. Det innebär att en hög avvikelse kan förväntas främst de gånger som 
en hög lagertemperatur registreras vilket är bra eftersom avvikelsen ska upptäcka om 
lagertemperaturen är onormalt hög. Av de 46 avvikelsemodeller som skapats är det 11 
stycken som har beräknat minst ett högt avvikelsevärde över 30 grader under november 
och december. Data från både SERVO- och FUES-detektorer har gett höga 
avvikelsevärden. Dessa höga avvikelser är dessutom relativt jämnt fördelade på lok och 
vagnar. De platser vars avvikelsemodeller beräknat de högsta avvikelserna var Mellby 
NSP, Blädinge NSP och Odensberg NSP. Dessa tre är de enda som beräknat avvikande 
värden över 40 grader.  

 

Figur 19. Höga beräknade avvikelsetemperaturer och dess motsvarande 
lagertemperatur för data från november-december 2014. 
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De 46 avvikelsemodellerna har olika förmåga att förklara variationen i uppmätt 
lagertemperatur för varje detektorplats utifrån de valda förklarande variablerna. Tabell 2 
visar de fem avvikelsemodellerna med högst förklaringsgrad samt de fem 
avvikelsemodeller med lägst förklaringsgrad och modellernas varians samt antal 
observationer. 

Tabell 2. De fem detektorplatser vars avvikelsemodeller uppvisar högst respektive lägst 
förklaringsgrad. 

Plats Detektortyp Förklaringsgrad Varians Antal 
observationer 

Morup NSP FUES 0,607 25,9 604 
Torbacken NSP FUES 0,597 89,2 2108 
Torbacken USP FUES 0,534 55,3 344 
Hunstugan USP FUES 0,447 33,9 33380 
Björnkulla NSP FUES 0,380 7,3 65476 

     
Degerfors SERVO 0,013 27,2 5836 

Blädinge NSP SERVO 0,011 36,1 19542 
Rörvik NSP FUES 0,010 21,2 11868 

Pålsboda NSP SERVO 0,008 36,5 35108 
Pålsboda USP SERVO 0,001 23,2 25580 

Avvikelsemodellerna för SERVO-detektorer blir med den modellstruktur som använts 
inte särskilt flexibla. I dessa modeller finns ingen kontinuerlig förklarande variabel 
inkluderad. De variabler som modellerna för SERVO-detektorer bygger på är endast 
indikatorvariabler, det vill säga förklarande variabler som kan anta ett av två möjliga 
värden. Med de tre förklarande variabler som ingår kan dessa modeller följaktligen 
endast skatta åtta unika värden på lagertemperaturen. För platser med både uppspår och 
nerspår blir det dessutom ännu färre unika värden om fordon endast passerat i en 
riktning under tiden data för modellerna samlats in. I ett sådant fall skulle 
avvikelsemodellen för den aktuella platsen endast ha möjlighet att skatta fyra olika 
värden på lagertemperaturen. Figur 20 visar att avvikelsemodellen för detektorplats 
Pålsboda USP uppvisar just detta fenomen. Pålsboda USP är den avvikelsemodell som 
gav den lägsta förklaringsgraden av alla undersökta platser. En förklaringsgrad nära noll 
som denna plats uppvisar innebär att modellen förklarar variationerna i mätdata lika bra 
som att bara använda den uppmätta temperaturens medelvärde för platsen. I detta fall 
skulle det således inte medföra någon nämnvärd skillnad om lagertemperaturen 
skattades som medelvärdet av den uppmätta temperaturen istället för att använda 
avvikelsemodellen. 
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Figur 20. Övre bild(a): Histogram över uppmätt lagertemperatur. Nedre bild(b): 
Skattad lagertemperatur för detektorplats Pålsboda USP (observera skillnaden på x-

axelns intervall). 

Varje avvikelsemodell har olika stor spridning av residualerna, det som i rapporten 
kallas för avvikelserna, och det kan skilja sig mycket från plats till plats. Tabell 3 
illustrerar de tre detektorplatser med högst och lägst varians för avvikelserna. En tabell 
med variansen för alla detektorplatser visas i Appendix D. 

Tabell 3. De tre detektorplatser med högst respektive lägst varians hos residualerna i 
avvikelsemodellerna 

Plats Detektortyp Förklaringsgrad Varians Antal 
observationer 

Sällinge SERVO 0,062 127,5 7512 
Torbacken NSP FUES 0,597 89,2 2108 
Anneberg USP FUES 0,098 77,7 200 

     
Jörn FUES 0,306 10,3 1412 

Vimnarp NSP SERVO 0,049 8,8 4008 
Björnkulla NSP FUES 0,380 7,3 65476 

Hur bra avvikelsemodellerna är på att modellera de faktiskt uppmätta 
lagetemperaturerna beror till stor del på hur stor spridning mätdata för varje plats har. 
För en plats där uppmätt lagertemperatur ligger inom ett mindre intervall kan även de 
oflexibla avvikelsemodellerna för SERVO-detektorer skatta tillräckligt bra värden på 
lagertemperaturen för att hålla variansen nere. Om all mätdata för alla platser låg inom 
små intervall skulle det kunna vara tillräckligt att skatta lagertemperaturen som 
medelvärdet av den uppmätta lagertemperaturen för varje plats. För många platser är 
detta inte fallet och att påverka vilka mätvärden som detektorerna registrerar är inte ett 
möjligt alternativ. För platser med större spridning hos den uppmätta lagertemperaturen 
får avvikelsemodellen svårt att skatta temperaturer nära de uppmätta och variansen för 
modellen kan således bli mycket stor. Detta är fallet för exempelvis detektorplats 
Sällinge, se figur 21, som uppvisade den högsta variansen av alla de avvikelsemodeller 
som använts i denna studie.  
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Figur 21. Övre bild(a): Histogram över uppmätt lagertemperatur. Nedre bild(b): 
Skattad lagertemperatur för detektorplats Sällinge. 

Som förklaringsgraden visar i tabell 3 är det modeller för FUES-detektorer som i större 
utsträckning kan förklara variationerna i mätdata jämfört med modeller för SERVO-
detektorer. Detta är förväntat eftersom avvikelsemodellerna för FUES-detektorer är mer 
flexibla då de innehåller två kontinuerliga förklarande variabler, hastighet och 
utetemperatur. Trots det uppvisar vissa av de modeller som har en hög förklaringsgrad 
samtidigt en stor varians. Även om variansen är mycket hög för vissa av dessa modeller 
ger de en betydligt lägre varians än om lagertemperatur hade skattats som medelvärdet 
av den uppmätta lagertemperaturen. Figur 22 visar ett exempel på en modell med 
relativt hög förklaringsgrad och samtidigt en hög varians. Den höga varians som vissa 
modeller har innebär att de förklarande variablerna inte förmår beskriva variationen i 
mätdata särskilt bra.  

 

Figur 22. Övre bild(a): Histogram över uppmätt lagertemperatur. Nedre bild(b): 
Skattad lagertemperatur för detektorplats Torbacken NSP. 

Med residualanalys undersöktes om linjär regression var en lämplig metod för att skapa 
avvikelsemodellerna. De flesta modeller visade inte någon tydlig trend för variansen 
hos avvikelserna. Det är ett tecken på att linjär regression är en möjlig metod att 
använda. Figur 23(a) visar residualanalysen för avvikelsemodellen för Tensmyra NSP 
som uppvisar tydlig homoscedasticitet, det vill säga en jämnt fördelad avvikelsevarians. 
Figur 23(b) visar avvikelsemodellen för Odensberg NSP som eventuellt kan anses 
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indikera heteroscedasticitet. I Appendix E återfinns denna typ av residualanalys för 
varje enskild plats. 

 

Figur 23. Residualanalys. Vänster bild(a): Exempel på avvikelsemodeller som indikerar 
homoscedasticitet. Höger bild(b): Exempel på avvikelsemodeller som indikerar 

eventuell heteroscedasticitet. 

4.1.4 Vikt 

Detta avsnitt undersöker om och hur fordonsvikt påverkar lagertemperaturen. Som 
tidigare nämnts har varmgångsdetektorerna inte möjlighet att mäta och registrera vikt. 
Denna parameter mäts istället av så kallade hjulskadedetektorer. Det finns sammanlagt 
27 stycken hjulskadedetektorer utmed det svenska järnvägsnätet. Dessa detektorer mäter 
vikt men inte lagertemperatur. I denna studie inkluderas inte vikt som en förklarande 
variabel i avvikelsemodellerna eftersom data endast finns tillgänglig för ett fåtal av de 
detektorplatser som undersökts. Dessa platser är Anneberg NSP, Björnkulla USP, 
Dammstorp USP, Hunstugan USP, Jörn och Kumla USP. Att vikt undersöktes som en 
potentiell förklarande variabel grundar sig i antagandet att en ökad påfrestning på ett 
fordons hjulaxel kan påverka värmeutvecklingen i dess hjullager. För att kunna 
undersöka viktens betydelse måste temperaturdata från varmgångsdetektorer kopplas 
samman med viktdata från hjulskadedetektorer. Detta gjordes genom att jämföra de 
mätdata i DPC som registreras av båda typer av detektorer. De faktorer som användes 
för att koppla ihop de två dataseten för samtliga platser, utom Björnkulla USP, var vid 
vilken tidpunkt mätningen skett, tågnummer och axelnummer i tåget. För Björnkulla 
USP fanns ingen information om tågnummer för varmgångsdetektorn och därmed 
användes de två återstående, tidpunkten för mätningen samt axelnummer i tåget, för att 
koppla ihop dataseten. På så vis kunde temperaturen för ett specifikt hjullager kopplas 
samman med viktdata för den hjulaxel som hjullagret är kopplat till.  

Tidsperioderna för mätningarna var mellan januari och mars 2015, där all tillgänglig 
data inkluderats. Data från Anneberg NSP, Björnkulla USP samt Dammstorp USP 
kommer från tidsperioden 8 jan - 6 mars 2015. Hunstugan USPs data kommer från 
mätningar gjorda 8 jan - 7 mars 2015 och data från Jörn har samlats in från perioden 14 
jan - 17 feb 2015. För att granska sambandet mellan vikt och lagertemperatur delades 
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data upp för fordonstyperna lok respektive vagnar. Genom korrelationsanalys 
undersöktes sambandet för lok, se figur 24, samt vagnar, se figur 25. Matlab 
kommandot corr visade på en svag linjär korrelation mellan lagertemperatur och vikt på 
0,3285 för lok samt en nästan obefintlig korrelation, 0,0010 för vagnar.  

	  

Figur 24. Sambandet mellan vikt och lagertemperatur för fordonstyp Lok. 

	  

Figur 25. Sambandet mellan vikt och lagertemperatur för fordonstyp Vagnar. 

Figur 25 indikerar att det finns en brytpunkt för sambandet mellan lagertemperatur och 
vikt runt 10 ton/hjulaxel för vagnar. Antagandet för att undersöka vikten var att tyngre 
fordon skulle medföra högre lagertemperaturer. Data för fordonstypen vagnar delades 
upp i två dataset med brytpunkten 10 ton/hjulaxel. Sambandet mellan lagertemperatur 
och vikt för hjulaxlar under 10 ton/hjulaxel syns i figur 26. Figur 27 visar korrelation 
mellan lagertemperatur och vikt för axlar över 10 ton/hjulaxel.  
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Figur 26. Sambandet mellan vikt och lagertemperatur för vagnar under 10 ton/hjulaxel. 

 

Figur 27. Sambandet mellan vikt och lagertemperatur för vagnar över 10 ton/hjulaxel. 

Datamängden för de undersökta platserna skiljer sig åt, se tabell 4, och därmed 
underlaget för att påvisa hur vikten påverkar lagertemperaturen. Tabell 5 visar hur 
sambandet mellan lagertemperatur och vikt skiljer sig åt mellan de undersökta 
detektorplatserna. Från tabell 5 går det att utläsa att korrelationen mellan kategorierna 
lok, vagn under 10 ton/hjulaxel samt vagn över 10 ton/hjulaxel varierar beroende på 
plats. Värden som är rödmarkerade visar på kategorier med negativ korrelation. 

Tabell 4. Datamängd använd för att undersöka korrelation mellan vikt och 
lagertemperatur 

Plats	   Datamängd	  
Lok	  

Datamängd	  vagnar	  <10	  
ton	  

Datamängd	  vagnar	  >10	  
ton	  

Samtliga	   63614 17558 25240 
Anneberg	  NSP	   5380 264 28 
Björnkulla	  USP	   24400 40 10836 
Dammstorp	  USP	   10556 1732 1164 
Hunstugan	  USP	   22984 6976 4720 

Jörn	   294 5290 8328 
Kumla	  USP	   0 3256 164 
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Tabell 5. Korrelationskoefficienter för vikt uppdelat i tre olika kategorier med avseende 
på lagertemperatur. 

Plats	   Korrelation	  
Lok	  

Korrelation	  vagnar	  <10	  
ton	  

Korrelation	  vagnar	  >10	  
ton	  

Samtliga	   0.3285 0.2743 0.5924 
Anneberg	  NSP	   0.1572 0.0181 0.2475 
Björnkulla	  USP	   0.4123 0.1729 0.0302 
Dammstorp	  USP	   0.4382 0.0678 -0.2267 
Hunstugan	  USP	   0.3243 0.3828 0.7954 

Jörn	   0.3586 0.0342 0.3667 
Kumla	  USP	   Ingen data 0.1989 0.3423 

För att undersöka hur vikten påverkade avvikelsemodellerna skapades en modell för de 
tre kategorierna där vikten var inkluderad som en förklarande variabel, samt en modell 
där den ej var inkluderad. Hur förklaringsgraden (R2) förändrades vid denna förändring 
illustreras i tabell 6.  

Tabell 6. Förklaringsgrad för avvikelsemodeller då vikt inkluderas och exkluderas. 

Plats	   R2	  Lok	  
med	  vikt	  

R2	  Lok	  
utan	  vikt	  

R2	  vagnar	  
<10	  ton	  
med	  vikt	  

R2	  vagnar	  
<10	  ton	  
utan	  vikt	  

R2	  vagnar	  
>10	  ton	  
med	  vikt	  

R2	  vagnar	  
>10	  ton	  
utan	  vikt	  

Anneberg	  NSP	   0,132 0,107 0,177 0,176 0,116 0,131 
Björnkulla	  USP	   0,382 0,293 0,308 0,325 0,191 0,188 
Dammstorp	  USP	   0,234 0,062 0,014 0,011 0,088 0,045 
Hunstugan	  USP	   0,225 0,095 0,168 0,021 0,823 0,818 
Jörn	   0,326 0,297 0,413 0,382 0,417 0,290 
Kumla	  USP	   NaN NaN 0,056 0,009 0,110 0,022 

Korrelationsdiagram skapades för att identifiera om det fanns några parametrar som 
korrelerade med vikten och därmed innehöll "samma" information. Tabell 7 visar hur de 
förklarande variablerna för avvikelsemodellen för Hunstugan USP för vagnar över 10 
ton/hjulaxel korrelerar.  

Tabell 7. Korrelationsdiagram med förklarande variabler inklusive vikt för vagnar över 
10 ton/hjulaxel för Hunstugan USP. 

	   Vikt	   Hastighet	   Ute-‐	  
temp	  

Detektor-‐
sida	  

Tåg-‐	  
riktning	  

Lagertemp
Vänster	  

Lagertemp
Höger	  

	  	  Vikt	   1 -0,45 -0,16 0,02 -0,84 0,80 0,79 
	  	  Hastighet	   -0,45 1 0,18 -0,09 0,53 -0,54 -0,51 
	  	  Utetemp	   -0,16 0.18 1 -0,02 0,17 -0,25 -0,23 
	  	  Detektorsida	   0,02 -0,09 -0,02 1 -0,03 -0,06 0,12 
	  	  Tågriktning	   -0,84 0,53 0,17 -0,03 1 -0,90 -0,89 
	  	  Lagertemp	  Vänster	   0,8 -0,54 -0,25 -0,06 -0,90 1 0,91 
	  	  Lagertemp	  Höger	   0,79 -0,51 -0,23 0,12 -0,89 0,91 1 
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Från tabell 7 går det att utläsa att det finns indikationer på samband mellan vikten och 
lagertemperaturen. Det finns även en relativt stor negativ korrelationskoefficient mellan 
vikt och tågriktning för just denna modell. Från tabell 7 kan vikten anses ha betydelse 
för att förklara lagertemperaturen. Dessutom indikeras en inbördes korrelation mellan 
vikt och tågriktning samt vikt och hastighet. Det innebär att information som vikten 
bidrar med till viss del redan förklaras av tågriktningen samt hastigheten.  

Avvikelsemodellen där förklaringsgraden hade den största ökningen i absoluta tal var 
för Dammstorp USP för kategorin Lok. Tabell 8 visar en sammanställning av 
korrelationskofficienterna för denna avvikelsemodell. I detta fall fanns ingen större 
korrelation mellan vikt och någon av de andra parametrarna. 

Tabell 8. Korrelationsdiagram med förklarande variabler inklusive vikt för kategorin 
Lok för Dammstorp USP. 

	   Vikt	   Hastighet	   Ute-‐
temp	  

Detektor
-‐sida	  

Tåg-‐
riktning	  

Lagertemp
Vänster	  

Lagertemp
Höger	  

Vikt	   1 -0,23 -0,01 0,22 -0,02 0,42 0,46 
Hastighet	   -0,23 1 -0,01 -0,25 0,01 0,01 -0,01 
Utetemp	   -0,01 -0,01 1 0 -0,04 -0,06 -0,1 

Detektorsida	   0,22 -0,25 0 1 0,01 0,23 0,22 
Tågriktning	   0,02 0,01 -0,04 0,01 1 0,01 0,02 

Lagertemp	  Vänster	   0,42 0,01 -0,06 0,23 0,01 1 0,92 
Lagertemp	  Höger	   0,46 -0,01 -0,10 0,22 0,02 0,92 1 

Det är även intressant att undersöka hur variansen förändrades då vikten var med i 
regressionsmodellen. Tabell 9 visar hur variansen för avvikelsemodellerna ändras för de 
olika kategorierna då vikten inkluderas som en parameter. Vikten visade sig överlag inte 
ha någon markant påverkan på residualernas varians. Som följd av detta inkluderas ej 
vikten som parameter i prediktionsmodellerna. 

Tabell 9. Variansen hos residualer för avvikelsemodellerna med vikt och 
avvikelsemodeller utan vikt. 

Plats	   Lok	  
med	  
vikt	  

Lok	  utan	  
vikt	  

Vagnar	  
<10	  ton	  
med	  vikt	  

Vagnar	  
<10	  ton	  
utan	  vikt	  

Vagnar	  
>10	  ton	  
med	  vikt	  

Vagnar	  
>10	  ton	  
utan	  vikt	  

Anneberg	  NSP	   21,6 22,2 32,8 32,9 7,2 7,4 
Björnkulla	  USP	   16,2 18,4 2,1 2,1 17,6 17,7 
Dammstorp	  USP	   24,7 30,3 18,7 18,7 14,5 15,2 
Hunstugan	  USP	   8,8 10,2 90,4 106,7 26,2 26,8 

Jörn	   26,0 27,2 12,6 13,2 21,7 26,4 
Kumla	  USP	   NaN NaN 35,5 37,2 59,9 66,3 

4.1.5 Sammanfattning av viktens betydelse 

Utifrån de undersökningar som genomförts av vikten går det att utläsa att det finns en 
brytpunkt för korrelationen mellan vikt och lagertemperatur vid 10 ton/hjulaxel. 
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Anledningen till detta samband har bara uppmärksammats och ingen djupare analys för 
sambandet har genomförts. Det gick även att utläsa för de undersökta lagerboxarna att 
de tyngsta vagnar uppvisade högre lagertemperaturer.  

Korrelationen mellan hjulaxelns vikt och lagertemperatur varierar för olika platser vilket 
tabell 7 och tabell 8 visar. Från tabellerna går det även att utläsa att vikten har 
varierande inbördes korrelation med andra förklarande variabler vilket kan påverka om 
och i vilken utsträckning modellerna förbättras då vikten inkluderas som en förklarande 
parameter. 

Genom att inkludera vikten som en förklarande variabel förbättrades varken 
förklaringsgraden eller variansen för avvikelserna nämnvärt. Vikten har därmed inte 
inkluderats i någon av avvikelsemodellerna.  

4.2 Prediktionsmodell 

Syftet med prediktionsmodellen var att skatta en trendlinje och prediktera framtida 
värden på avvikelsen utifrån de temperaturvärden som erhölls från avvikelsemodellerna. 
Resultatet från den multivariabla linjära regressionen för avvikelsemodellerna gav 
modellparametrar med koefficienter skattade enligt minstakvadratmetoden. För 
prediktionsmodellen användes en variant av minstakvadratmetoden för att skatta 
parametrarna till trendlinjen. Som tidigare avsnitt förklarade så har varje plats en egen 
linjär regressionsmodell med koefficienter anpassade till data för just den platsen. 
Eftersom det finns en variation i mängden förklarande variabler för de olika 
detektorplatsernas modeller finns det således även en variation i hur bra varje modell 
förklarar uppmätta värden på lagertemperaturen. Figur 28 visar variansen för de 46 
avvikelsemodeller som skapats utifrån november-december-data. Den högsta stapeln 
tillhör avvikelsemodellen för detektorplats Sällinge med en varians på 127. Medelvärdet 
för alla varianser är 35,7 och medianen 27,7. En tabell över värdet på variansen för alla 
platser återfinns i Appendix D. 

 

Figur 28. Varians för avvikelsemodeller som skapats baserat på mätdata från 
november-december 2014. 
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Medan avvikelsemodellen behandlar specifika platser inkluderar prediktionsmodellen 
data från flera olika platser men endast för ett specifikt hjullager. Utifrån fordonens 
RFID-nummer, axelnummer på fordonet, samt fordonssida kan mätdata för ett specifikt 
hjullager hämtas från DPC. Dessa mätdata används för att beräkna den förväntade 
lagertemperaturen för det specifika hjullagret utifrån avvikelsemodellerna från de 
platser som fordonet passerat. Figur 29 illustrerar ett exempel på hur avvikelsevärden 
för ett specifikt hjullager kan se ut över tid. De olika mätpunkterna i figur 29(a) 
motsvarar alltså mätningar från olika platser och således avvikelsedata baserat på olika 
avvikelsemodeller. Figur 29(b) illustrerar de olika mätpunkternas osäkerhet genom att 
visa variansen för avvikelsen för respektive mätning.  

 

Figur 29. Övre graf (a): Modellerad temperaturavvikelse för ett specifikt hjullager över 
tid. Undre graf (b): Storleken på variansen vid respektive mätpunkt för samma 

hjullager. 

Den variation i osäkerhet som existerar kan ses som färgat mätbrus hos den modellerade 
avvikelsen. Följaktligen har en prediktionsmodell skapats som tar hänsyn till detta med 
hjälp av BLUE-metoden som beskrevs i tidigare avsnitt. Prediktionsmodellen skattar en 
trendlinje från de värden på avvikelsen som beräknades med avvikelsemodellerna och 
viktar avvikelsevärden med avseende på dess varians. Det är alltså parametern D i 
ekvation (21) som motsvarar den faktiska utsignalen y(t) i detta fall. Med 
prediktionsmodellen beräknas en rät trendlinje på formen  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (25) 

där a och b är de koefficienter som skattas med hjälp av BLUE-metoden och y är den 
förväntade avvikelsen. Utifrån denna trendlinje predikteras framtida värden på 
avvikelsen 𝑦 𝑡 = 𝐷 genom att ansätta framtida värden på x. Den predikterade 
utsignalen kan precis som för avvikelsemodellen beskrivas med ekvation (24). I detta 
fall innehåller vektorn θ de två koefficienterna a och b i ekvation (25). Koefficienterna i 
θ erhålls genom att lösa ekvation (16) där korrelationsmatrisen R innehåller respektive 
mätnings varians. Utöver att ta hänsyn till variansen hos varje avvikelsemodell har även 
en viktning med avseende på tidsdifferensen mellan mätningarna inkluderats. Denna 
viktning har adderats genom att korrelationsmatrisen R modifieras. Istället för att bara 
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ha variansen hos modellerna som diagonalelement i matrisen adderas tidsdifferensen för 
respektive mätning. R-matrisen modifieras till  

𝑅 =
𝜆(1)+ Δt! ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 … 𝜆(𝑁)+ Δt!

 
 

(26) 

för en mätserie med N värden där det äldsta värdet är Δt1 timmar äldre än det nyaste 
värdet. Det sista elementet i matrisen tillhör det nyaste mätvärdet. Tidsdifferensen 
beräknas därför som 

Δt! = 𝑡! − 𝑡!   , (𝑖 = 1,… ,𝑁) (27) 

För det nyaste mätvärdet är det bara variansen som påverkar viktningen eftersom 
tidsdifferensen då är noll.  

Eftersom syftet med prediktionsmodellen är att identifiera trender i avvikelsedata var 
den data som behandlas icke-stationär. Temperaturavvikelsen för ett hjullager varierar 
med tiden dels på grund av avvikelsemodellernas skillnad i varians samt modellfel, men 
även på grund av potentiella trender som resultat av förändringar i lagerstatus. För att 
kunna upptäcka relevanta trender och därmed skapa en bra prediktionsmodell är en 
viktig avvägning hur mycket data som ska inkluderas i prediktionsmodellen. Med för 
lite data kan modellen se trender i det som bara är normal variation medan för mycket 
data kan innebära att relevanta trender helt förbises. Minnet hos prediktionsmodellen är 
således en faktor som påverkar kvaliteten på resultatet. I denna studie har 
prediktionsmodellen använt ett rektangulärt glidande fönster för att anpassa minnet hos 
modellen där fönstret flyttas ett steg när ett nytt mätvärde registreras, detta motsvarar 
alltså δ=1 i figur 8. Inom detta fönster viktas mätvärden olika beroende på vilken 
avvikelsemodell värdet kommer ifrån samt hur länge sedan värdet registrerades. Hur 
mycket betydelse respektive mätvärde ska ha i prediktionsmodellen bestäms av det 
viktningsvärde som ansätts till respektive diagonalelement i korrelationsmatrisen R 
ovan. Som figur 28 visade så kan variansen hos modellerna skilja sig mycket åt. 
Medelvärdet för variansen hos de avvikelsemodeller som skapade utifrån november- 
och decemberdata är 36 men med en största varians 127 för avvikelsemodellen för 
detektorplats Sällinge, samt en minsta varians 7 för detektorplats Björnkulla NSP. Figur 
30 visar att med ett tidsfönster på en vecka, alltså där endast mätvärden med en 
tidsdifferens på mindre än 24×7 = 168 timmar inkluderas kan viktningsvärdet som 
mest vara 127+ 168 = 295 om ett mätvärde registrerades i Sällinge för exakt en vecka 
sedan. På samma sätt kan viktningsvärdet som minst vara 7+ 0 = 7 om det senast 
registrerade mätvärdet kom från Björnkulla NSP. Detta medför att ett med den 
viktningsmetod som använts i prediktionsmodellen i denna studie kan ett fem dagar 
(120 timmar) gammalt mätvärde viktas lika tungt som det nyss registrerade mätvärdet. 
Detta inträffar om det nyaste värdet har en varians på 127 medan det äldre mätvärdet 
har en låg varians på 7. På samma sätt för medelvariansen kan det senaste värdet viktas 
lika tungt som ett mätvärde som registrerades för 29 timmar sedan. 
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Figur 30. Intervall för viktningsvärde utifrån största och minsta varians på 
avvikelsemodellerna. 

4.2.1 Analys av mätdata för prediktion 

För att undersöka hur prediktionsmodellen presterar under olika förutsättningar har 
olika scenarion med olika typer av avvikelser simulerats. Data som har använts för att 
testa de olika scenariona är mätdata från perioden, november 2014 till och med mars 
2015. Ett specifikt hjullager från tre olika fordon har analyserats och beskrivs i tabell 
10. Urvalet av lagerboxarna grundade sig i att dels få med båda fordonstyperna samt 
data från olika tidsperioder. För att underlätta beskrivningen av varje fordon benämns 
de tre hjullagren som lager 1-3 enligt kolumnen ”Lagerbox” i tabell 10.  

Tabell 10. De tre hjullager som använts för att analysera scenarion för 
prediktionsmodellen. 

RFID Lagerbox Fordonstyp Period 
937430229214S1 1 Lok 26 Nov 2014 – 21 Dec 2014 

917410614205 2 Lok 8 Jan 2015 – 24 Feb 2015 
317445510108 3 Vagn 13 Jan 2015 – 23 Mars 2015 

Tabellen ovan visar de RFID-nummer och specifika hjullager som användes vid 
simuleringarna. Utöver dessa tre har flera fordon undersökts genom att endast plotta 
dess lagertemperatur över tid för att få en bild av hur typiska trender skulle kunna se ut. 
Tidsserien i figur 31 var relativt vanlig bland de hjullager som har registrerat höga 
mätvärden. Från att ligga på en stabil och normal nivå kring noll grader ökar både 
lagertemperaturen och avvikelsetemperaturen kraftigt på en mätning. Det går här inte att 
urskilja någon trend som indikerar att en ökning av lagertemperaturen är på väg att ske 
innan den faktiskt inträffar. Den linjära prediktionsmodellen kan alltså inte förutsäga en 
avvikelse av detta slag. Det är först när det höga mätvärdet har registrerats som 
prediktionsmodellen kan visa en ökande trend men då finns i detta fall redan ett 
lågnivålarm som tar hand om den varningen. För ett sådant scenario där den uppmätta 
temperaturen hastigt ökar från normala värden till ett larmnivåvärde blir 



43	  
 

prediktionsmodellen överflödig. En tidsserie av detta slag kan även misstänkas vara en 
felmätning då både tidigare och senare mätvärden ligger på en normal nivå. 

 

Figur 31. Exempel på en tidsserie med en hastigt ökande temperaturavvikelse vid en 
mätpunkt. 

Mängden mätdata för olika RFID-nummer har självklart varierat där figur 32 visar ett 
exempel på ett fordon med relativt mycket insamlad mätdata under den undersökta 
perioden. I figur 32(a) illustreras mätningar för en specifik lagerbox med avseende på 
mätningarnas ordning då de registrerades. Figur 32(b) visar hur mätdata för den 
specifika lagerboxen är fördelad med avseende på vid vilken tidpunkt mätningen 
registrerades. Utmärkande för perioden är att det vid några tillfällen saknas mätdata från 
tidsintervall på cirka tre veckor. Detta är genomgående för all mätdata från denna 
period. Avbrotten beror på att RFID-systemet har varit frånkopplat så att detektorerna 
inte har registrerat någon RFID-data från passerande fordon under dessa perioder. Från 
figuren framgår tydligt att tidsserien får en annan struktur om hänsyn tas till tidpunkten 
för mätningen. Det som ser ut som en ökande trend i figur 32(a) blir svårare att tyda i 
figur 32(b) när mätdata för perioden precis innan de högre avvikelserna saknas.  

 

Figur 32. Två exempel av samma tidsserie. Övre (a): Temperaturavvikelse plottad med 
avseende på mätpunkt. Nedre (b): Temperaturavvikelse plottad med avseende på 

tidpunkt för mätningen. 

Vid trendanalys med avseende endast på antal mätpunkter finns risken att intervallet för 
data som används för att utföra trendanalysen i verkligheten kan sträcka sig över flera 
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veckor. Vid prediktion av avvikelsetemperaturen med avseende på mätpunkter blir 
resultaten dessutom diffusa och otydliga då denna prediktion ej ger någon information 
om tidsperspektivet. Att prediktera ett värde x antal mätpunkter fram i tiden blir därför 
svårt att analysera. Att använda tid vid prediktion av avvikelsetemperaturen ger 
tydligare och mer begripliga prediktioner då det ger möjlighet att indikera vad 
avvikelsetemperaturen beräknas vara om ett visst antal timmar.  

Vid en inledande analys av hur antalet mätningar påverkar prediktionen analyserades en 
lagerbox där fem mätvärden inkluderades. Resultaten visar att en modell som endast tar 
hänsyn till fem mätvärden kan ge en allt för snabb anpassning till variationer i 
avvikelsedata och kan vara för få värden för att erhålla en tillförlitlig modell. En 
prediktionsmodell med fem mätpunkter kan se trender i data som kan anses ha normal 
variation. Exempelvis skattar modellen ett avvikelsevärde på 83 grader två dygn fram i 
tiden baserat på mätpunkter 139-143 i figur 32(a) ovan. Det går inte att se någon 
intressant trend inom detta intervall genom att granska figuren, vilket innebär att detta 
kan ses som ett oönskat resultat. Prediktionen illustreras i figur 33. Där visas trendlinjen 
som är kraftigt ökande medan framtida mätvärden ligger på en fortsatt relativt stabil 
nivå. Till följd av detta resultat fastslogs att minst 10 mätvärden skulle ligga till grund 
för prediktionsmodellens trendlinje. 

 

Figur 33. Kraftigt ökande trendlinje baserad från prediktionsmodell som tar hänsyn till 
de fem senaste mätningarna. 

4.2.2 Beskrivning av testade scenarion 

I detta avsnitt beskrivs olika scenarion med olika typer av avvikelser som har använts 
för att undersöka hur prediktionsmodellen presterar under olika förutsättningar. 
Prediktionsmodellen beräknas som tidigare avsnitt förklarat med hjälp av BLUE-
metoden. Genom att testa olika scenarion har vissa designparametrar som påverkar 
modellens prediktioner undersökts. Det som undersöktes var dels hur antalet mätningar 
som används i modellen påverkade resultatet, dels hur gamla värden som var lämpligt 
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att använda i modellen, samt risken för falsklarm vid varierande larmgränser framtagna  
utifrån olika modifierade scenarion.  

Beskrivning Scenario 1A 

Detta scenario undersöker hur prediktionsmodellen reagerade då den senaste mätningen 
registrerar en större avvikelse. För att simulera scenario 1A ansattes ett värde på 50 
grader till den sista mätningen i det glidande fönstret. Figur 34 visar ett exempel på 
scenario 1A där ett plötsligt toppvärde på 50 grader registrerats. I exemplet har 10 
mätningar inkluderats i modellen. 

 

Figur 34. Ett enskilt högt värde på 50 grader med ett mätfönster på 10 mätningar. 

Beskrivning Scenario 1B 

Scenario 1B undersöker hur den predikterade avvikelsetemperaturen påverkas då den 
senaste mätningen registrerat en stor avvikelse på 50 grader samt att denna mätning sker 
en lång tid efter den näst senaste mätningen. För att simulera detta scenario ansattes det 
sista mätvärdet en vecka senare än den registrerades i DPC. Figur 35 visar ett exempel 
på ett fall som motsvarar scenario 1B. De första nio mätningarna i figur 35 är samma 
som för figur 34 ovan med skillnaden att toppvärdet har förflyttats så det är registrerat 
en vecka senare jämfört med scenario 1A.  

 

Figur 35. Ett enskilt högt värde på 50 grader samt ett längre avbrott. Mätfönster på 10 
mätningar. 
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Beskrivning Scenario 1C 

Scenario 1C undersöker hur prediktionsmodellen uppträder i de fall det sista mätvärdet 
som registrerats har en högre avvikelse på 50 grader samt att mätpunkterna registreras 
under ett kort tidsspann. Detta scenarios syfte var att utreda hur prediktionsmodellen 
hanterar mätningar som sker med ett kort tidsintervall. För att simulera detta antas att 
varje mätning sker med en timmes mellanrum. Ett exempel på scenario 1C då det 
glidande fönstret innehåller 10 mätningar illustreras i figur 36. 

 

Figur 36. Ett enskilt högt värde på 50 grader under ett kort tidsintervall. Mätfönster på 
10 mätningar. 

Beskrivning Scenario 2A 

Scenario 2A undersöker hur prediktionsmodellen uppträder om alla mätningar ligger 
inom en tidsram på sju dagar samt ett krav på minst antal mätningar som skall ingå i 
prediktionen. I övrigt gäller att den senaste mätningen registrerar en stor avvikelse på 50 
grader. Om tidsdifferensen mellan den första och sista mätningen överstiger sju dagar, 
det vill säga 168 timmar, predikteras inget värde. Den modellerade avvikelsen följer 
samma mönster som i figur 34 från scenario 1A. 

Beskrivning Scenario 2B 

Scenario 2B undersöker hur prediktionsmodellen reagerar då den senaste mätningen 
registrerade en större avvikelse på 50 grader, att alla mätningar ligger inom en tidsram 
på sju dagar samt att tidsfönstret begränsas till ett fast antal mätpunkter oavsett om fler 
finns att tillgå under en 7 dagars period.  

Beskrivning Scenario 2C 

Scenario 2C undersöker hur resultat från prediktionsmodellen påverkas av när 
avvikelserna för ett hjullager har ett högt medelvärde. Denna typ av scenario är tänkt att 
reflektera lagerboxar där avvikelsemodellen har en sämre förmåga att skatta 
lagertemperaturen eller där lagerstatusnivån har stagnerat på en högre nivå.  I övrigt 
gäller samma krav som scenario 2B med en större avvikelse på 50 grader, att alla 
mätningar ligger inom en tidsram på sju dagar samt att tidsfönstret begränsar till ett fast 
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antal mätpunkter oavsett om fler finns att tillgå under en 7 dagars period. Ett exempel 
på scenario 2C illustreras i figur 37. 

 

Figur 37. Plötsligt toppvärde för lagerbox med högre medelvärde för avvikelserna. Den 
sista mätningen ingår inte för de beräknade avvikelserna i och med att även den skulle 

varit modifierad i scenario 2C. 

Beskrivning Scenario 3A 

I scenario 3A har en hög avvikelse på 50 grader ansatts till de två sista mätningarna. 
Scenario 3A är intressant att undersöka då detta skulle kunna vara en mätserie där 
varmgång råder snarare än ett mätfel. Krav på antal mätningar i modellen samt ett 
tidsfönster på en vecka kvarstår.  

Beskrivning Scenario 3B 

Scenario 3B granskar hur prediktionsmodellen hanterar de fall då en succesiv stegring 
av avvikelserna registreras. I detta fall har de tre sista avvikelsevärderna modifierats till 
att motsvara värdena 20, 30 samt 40. Figur 38 illustrerar ett fall med ett mätfönster på 
tio mätpunkter då de tre sista värdena ändrats till 20, 30 samt 40. 

 

Figur 38. Succesivt ökande värden för de tre sista mätningarna. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten från simuleringarna med de scenarion 
som beskrevs i föregående kapitel. För att ge en tydligare översikt presenteras i 
tabellform resultaten från ett av de tre fordonen som simulerats i detta kapitel. Tabeller 
med resultat från de övriga två återfinns i Appendix F-H. Även om inte alla tabeller 
presenteras i detta avsnitt beskrivs i text resultat som gäller för samtliga fordon. 

5.1 Resultat Scenario 1A 

Beskrivning Scenario 1A: Sista mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. 

En sammanfattning av resultaten för ett av de tre hjullagren från simuleringarna för 
scenario 1A presenteras i tabell 11. Resultatet visar att med fler mätningar inkluderade i 
prediktionsmodellen minskar medelvärdet och maxvärdet av de predikterade 
avvikelsetemperaturerna. Detta är inte särskilt förvånande eftersom med fler mätningar i 
modellen måste prediktionsmodellen ta hänsyn till fler mätningar samt att 
tidsdifferensen ökar mellan första och sista mätningen vilket innebär att trendlinjens 
lutning minskar. Hur tidsdifferensen påverkas visas i tabell 12. En jämförelse av 
medelvärdet för tidsskillnaden mellan det första och sista mätvärdet i varje körning 
visade att olika lagerboxar hade stor variation mellan mätningarna. Det finns även en 
stor variation i storleken på tidskillnaden mellan lagerboxarna då fler mätningar 
inkluderas. Detta innebär att även om ett fast antal mätningar ingår i 
prediktionsmodellen kan tidsdifferensen variera mycket vilket i sin tur medför att 
prediktionerna blir svåra att jämföra. Det blir således svårt att säga vad som är en hög 
predikterad avvikelse och inte. 

Tabell 11. Sammanställning av resultat från simuleringar för scenario 1A för lagerbox 
2. 

Antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medel predikterad 
avvikelse [C] 

Max predikerad 
avvikelse [C] 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 46 35,8 45,1 93,2 143,7 
15 41 27,6 32,6 61,8 76,2 
20 36 25,5 28,8 56,4 68,3 
25 31 23,1 25,6 48,2 56,1 
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Tabell 12. Medelvärde för tidsskillnaden mellan första och sista mätning för de 
undersökta hjullagren med varierande antal mätningar. 

Lagerbox Antal mätpunkter Medelvärde tidsskillnad  
mätvärde 1-N [Timmar] 

1 10 64,6 
2 10 191,8 
3 10 222,9 
1 15 100,5 
2 15 298,2 
3 15 291,8 
1 20 138,7 
2 20 417,2 
3 20 373,5 
1 25 180,0 
2 25 501,1 
3 25 471,8 

5.2 Resultat Scenario 1B 

Beskrivning Scenario 1B: Sista mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. 
Tidsdifferensen mellan den näst sista och sista mätningen är fördröjd en vecka. 
Tidsdifferensen mellan övriga mätningar är inte modifierad.  

Scenario 1A visade att tidsdifferensen mellan mätningar kan variera mycket. Därför var 
det intressant att utreda hur prediktionsmodellen påverkas i de fall det finns ett stort 
tidsgap mellan mätpunkterna. Resultaten från simuleringarna för scenario 1B för 
lagerbox 2 med varierande antal mätpunkter för prediktionen presenteras i tabell 13. I de 
fall mätningarna sker enligt scenario 1B blir medelvärdet av de predikterade 
avvikelsetemperaturerna högre jämfört med scenario 1A. En anledning till detta kan 
vara att i scenario 1B, när tidsdifferensen mellan den sista och näst sista mätningen är 
flera dagar, blir påverkan av viktningen med avseende på tid stor. Betydligt mer hänsyn 
tas till den nyaste mätningen än till de tidigare och trendlinjen hamnar i närheten av det 
sista höga värdet. Maxvärdet för de predikterade avvikelsetemperaturerna för scenario 
1B minskade endast minimalt då fler mätningar inkluderades i prediktionsmodellen. För 
scenario 1A syntes det en tydligare minskning av de maximala prediktionsvärdena då 
antal mätpunkter ökar vilket visas då en jämförelse av tabell 11 och tabell 13. Även 
detta beror förmodligen till stor del på att de flesta mätningar får mycket liten betydelse 
jämfört med den sista mätningen i scenario 1B. 
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Tabell 13. Sammanställning av resultat från simuleringar för scenario 1B för lagerbox 
2. 

Antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medel predikterad 
avvikelse [C] 

Max predikerad 
avvikelse [C] 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 46 49,4 53,7 56,4 62,4 
15 41 44,7 48,2 56,3 62,1 
20 36 40,5 43,4 54,4 59,4 
25 31 35,7 38,1 53,4 57,6 

5.3 Resultat Scenario 1C 

Beskrivning Scenario 1C: Sista mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. 
Tidsdifferensen mellan varje mätning i modellen är modifierad till en timme. 

De simulerade prediktionernas medel- och maxvärde för scenario 1C sammanställs i 
tabell 14. Medelvärdet för de predikterade avvikelsetemperaturerna 24 timmar fram i 
tiden med 10 och 15 mätningar inkluderade i modellen blev högre för scenario 1C 
jämfört med för scenario 1B. När fler mätningar inkluderas blir medelvärdet för en 
prediktionshorisont på 24 timmar istället lägre i scenario 1C gentemot scenario 1B. Vid 
en längre prediktionshorisont på 48 timmar blev medelvärdet högre för majoriteten av 
simuleringarna för scenario 1C än för scenario 1B. Detta oavsett om fler mätningar 
användes för prediktionen. I scenario 1C får tidsviktningen mindre betydelse då 
tidsdifferensen mellan mätpunkterna är mindre. Att tidsdifferensen är lägre medför 
dessutom att trendlinjen blir brantare i och med att relationen mellan 
prediktionshorisonten och mätfönstrets tidsdifferens blir större för scenario 1C jämfört 
med scenario 1B, framförallt då färre antal mätvärden inkluderas i modellen. 

Det maximala predikterade värdet blev högre för scenario 1C än för scenario 1B då 10-
20 mätningar användes i modellen. Detta gällde även för en prediktionshorisont på 48 
timmar med 25 mätningar inkluderade i modellen. Skillnaden mellan predikterade 
maxvärden för detta scenario med kort tid mellan mätningar och scenario 1B med stor 
tidsskillnad mellan de sista värdena minskar då fler mätningar inkluderas i 
prediktionsmodellen.  

Tabell 14. Sammanställning av resultat från simuleringar för scenario 1C för lagerbox 
2. 

Antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medelvärde predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde predikerad 
avvikelse [C] 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 46 91,8 162,0 171,2 303,8 
15 41 52,3 87,7 116,7 199,6 
20 36 37,3 60,1 83,9 138,3 
25 31 30,4 47,4 65,6 103,4 
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5.4 Resultat Scenario 2A 

Beskrivning Scenario 2A: Sista mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. Krav på 
att tidsdifferensen mellan första och sista mätningen inte får överstiga en vecka. Även 
krav på minst antal mätningar som måste inkluderas i modellen. 

Resultaten från scenario 1A-C visade att prediktionerna påverkas av tidsdifferensen 
mellan mätingarna i modellen. Med samma antal mätningar i modellen kan 
tidsdifferensen mellan första och sista värdet variera mycket beroende på hur 
mätningarna är fördelade över tid. Till följd av detta ställs det i detta scenario krav på 
tidsfönsterstorlek, i detta fall en vecka. Resultaten från scenario 2A med varierande krav 
på minst antal mätpunkter är sammanfattade i tabell 15. Till följd av de krav som ställs 
för Scenario 2A minskar antalet möjliga simuleringar vilket illusterars i tabell 16. Från 
tabell 16 påvisas även att med ett högre krav på minst antal mätningar för 
prediktionsmodellen begränsas antal prediktioner som är möjliga i och med att 
mätningarna skall ligga inom en tidshorisont på en vecka. Med ett krav på minst 10 
mätpunkter för Lagerbox 1 var det möjligt att genomföra 72 prediktioner jämfört med ett 
krav på minst 25 mätpunkter där 16 prediktioner var möjliga att utföra för samma 
tidsperiod. Med krav på att fler mätningar skall inkluderas i prediktionen i kombination 
med att alla mätningar ska komma från de senaste sju dagarna är risken större att 
prediktionen endast kan genomföras ett fåtal gånger. Med många mätpunkter i 
preiktionsmodellen vore det med avseende på detta bättre med ett större tidsfönster. 
Samtidigt skulle det medföra en större variation i tidsdifferens mellan första och sista 
mätningen vilket påverkar prediktionernas spridning.  

Med ett krav på minst antal mätpunkter inom en sju dagars period kan mätfönstret 
variera från att inkludera 10-32 mätpunkter, se Appendix G. Denna variation i antal 
mätpunkter kan påverka prediktionen då scenario 1A-C visade att fler mätpunkter leder 
till lägre predikterade temperaturer.  

Tabell 15. Sammanställning av resultat från simuleringar för scenario 2A för lagerbox 
2. 

Krav på minst 
antal 

mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Max antal 
mätpunkter 

Medelvärde  
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde  
predikerad 

avvikelse [C] 
   24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 

10 26 27 26,2 31,6 49,2 58,4 
15 21 27 26,6 31,6 49,2 58,4 
20 16 27 27,1 31,8 49,2 58,4 
25 5 27 25,9 30,4 45,8 54,0 
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Tabell 16. Antal simuleringar som är möjliga att göra för olika scenarion. 

Lagerbox Antal mätpunkter Antal simuleringar 
  Scenario 1A-C Scenario 2A 
1 10 72 72 
2 10 46 26 
3 10 34 24 
1 15 67 66 
2 15 41 21 
3 15 29 19 
1 20 62 40 
2 20 36 16 
3 20 24 9 
1 25 57 16 
2 25 31 5 
3 25 19 0 

5.5 Resultat Scenario 2B 

Beskrivning Scenario 2B: Sista mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. Krav på 
att tidsdifferensen mellan första och sista mätningen inte får överstiga en vecka. Även 
krav på exakt antal mätningar som inkluderas i modellen. 

Detta scenario undersökte utöver samma som tidigare scenarion även det lägsta 
predikterade värdet samt medianen för prediktionerna. Syftet med att införa dessa två 
kolumner var att ge en bild av prediktionernas fördelning samt en fingervisning för en 
eventuell larmgräns. Tabell 17 sammanfattar resultaten för scenario 2B med konstant 
antal mätpunkter för Lagerbox 2. Genom att ställa krav på exakt antal mätningar i 
modellen blev de predikterade avvikelsetemperaturenas medel- och maxvärden högre 
jämfört med scenario 2A med endast ett krav på tidsfönster samt minst antal mätningar 
som inkluderas i modellen. Återigen visar detta att fler inkluderade mätningar leder till 
lägre predikterade värden. Med ett ökat antal mätningar i prediktionerna för scenario 2B 
sjunker medianen samt det lägsta predikterade värdet. Ett undantag är vid 25 
mätpunkter där medianen samt det lägsta predikterade värdet ökar jämfört med 20 
mätpunkter. Det beror förmodligen på att antalet simuleringar är begränsade för 
mätfönster med storlek på 25 mätpunkter. 
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Tabell 17. Sammanställning av resultat från scenario 2B för lagerbox 2. 

Antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medelvärde  
predikterad 

avvikelse  
[C] 

Maxvärde  
predikerad 
avvikelse  

[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikerad 
avvikelse 

[C] 
  24 

tim 
48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 26 38,6 52,8 93,2 143,7 34,4 47,1 21,9 26,6 
15 21 30,4 38,7 61,8 76,2 27,8 34,6 18,2 23,0 
20 16 27,8 33,6 56,4 68,3 24,9 31,9 14,8 18,0 
25 5 26,6 31,5 45,8 54,0 20,2 24,9 15,3 18,3 

5.6 Resultat Scenario 2C 

Beskrivning Scenario 2C: Modell med avvikelse med hög medeltemperatur. Sista 
mätningen har en hög avvikelse på 50 grader. Krav på att tidsdifferensen mellan första 
och sista mätningen inte får överstiga en vecka. Även krav på exakt antal mätningar 
som måste inkluderas i modellen. 

Tabell 18 visar en sammanställning av resultaten för simuleringarna enligt scenario 2C 
och visar hur antalet mätpunkter i prediktioner påverkar medel- samt maxavvikelserna 
för en prediktionshorisont på 24 respektive 48 timmar. Även median samt lägsta 
predikterad avvikelse illustreras i tabell 18. En avvikelse med hög medeltemperatur 
medför att trendlinjen skär y-axeln vid ett högre värde än motsvarande simulering i 
tidigare scenarion där avvikelsetemperaturen är på en lägre nivå. Trots att lutningen för 
den skattade trendlinjen inte blir lika brant i detta scenario kan höga värden predikteras. 
Scenario 2C resulterade i att medelvärdet samt medianen blev högre för de predikterade 
avvikelserna, för samtliga fall utom ett, jämfört med scenario 2B. För detta scenario 
påverkar en avvikelse på 50 grader inte lika tydligt som då avvikelsetemperaturen är 
lägre som i tidigare scenarion. Detta gör att prediktionerna inte varierar i samma 
utsträckning även om antal mätningar i modellen ändras.  

Tabell 18. Sammanställning av resultat från scenario 2C för lagerbox 2. 

Antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medelvärde  
predikterad 

avvikelse  
[C] 

Maxvärde  
predikerad 
avvikelse  

[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikerad 
avvikelse 

[C] 
  24 

tim 
48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 26 43,8 51,7 73,2 100,1 42,2 48,9 31,7 34,5 
15 21 40,7 46,0 56,2 63,8 39,4 44,2 33,2 36,4 
20 16 39,6 43,5 55,5 62,6 38,8 43,1 31,2 33,6 
25 5 38,6 41,8 48,6 53,5 35,4 39,0 32,2 34,5 
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5.7 Resultat Scenario 3A 

Beskrivning Scenario 3A: De två sista mätningarna har en hög avvikelse på 50 grader. 
Krav på att tidsdifferensen mellan första och sista mätningen inte får överstiga en 
vecka. Även krav på antal mätningar som måste inkluderas i modellen. 

Tabell 19 visar en sammanställning av resultaten för simuleringarna enligt scenario 3A. 
Jämfört med scenario 1A med endast ett högt avvikande värde ger detta scenario högre 
prediktioner som förväntat.  

Tabell 19. Sammanställning av resultat från scenario 3A för lagerbox 2. 

Antal 
mätningar 

Antal 
simuleringar 

Medel 
predikterad 

avvikelse  
[C] 

Max  
predikerad 
avvikelse  

[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikerad 
avvikelse  

[C] 
  24 

tim 
48 
tim 

24  
tim 

48  
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 26 60,3 83,8 103,6 160,3 58,2 76,0 41,6 54,8 
15 21 44,1 56,4 64,8 82,9 44,0 52,3 29,7 37,0	  

20 16 39,3 47,7 61,7 74,5 37,3 45,3 23,0 28,5	  

25 5 36,7 43,6 56,5 66,7 29,0 35,7 25,2 30,7 

5.8 Resultat Scenario 3B 

Beskrivning Scenario 3B: De tre sista mätningarna ökar succesivt upp till 40 grader. 
Krav på att tidsdifferensen mellan första och sista mätningen inte får överstiga en 
vecka. Även krav på antal mätningar som måste inkluderas i modellen. 

Tabell 20 presenterar resultaten från simuleringarna av lagerbox 2 för scenario 3B. Från 
tabell 20 går det att utläsa medel-, max-, median- och lägsta predikterad avvikelse. 

Tabell 20. Sammanställning av resultat från scenario 3B för lagerbox 2. 

Antal 
mätningar 

Antal 
simuleringar 

Medel 
predikterad 

avvikelse  
[C] 

Max  
predikerad 
avvikelse  

[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse  
[C] 

Lägsta 
predikerad 
avvikelse  

[C] 
  24 

tim 
48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 26 47,2 64,8 80,8 122,4 44,3 61,2 32,0 43,0 
15 21 35,4 45,0 50,8 63,4 34,2 41,3 23,2 29,2 
20 16 31,7 38,3 48,3 57,9 29,5 36,4 21,1 26,5 
25 5 29,3 34,8 43,3 50,9 24,2 29,8 21,2 25,5 
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5.9 Utvärdering av prediktionsmodell 

De simulerade scenariona ligger till grund för att undersöka möjligheterna för de 
framtagna modellerna att prediktera varmgång. För att analysera modellernas förmåga 
har det antagits att prediktionsmodellen inte ska larma för scenarion med endast ett högt 
avvikande värde. Antagandet grundar sig i informationen från Skårbratt (2007) att 
sporadiskt uppkomna fel i detektorerna kan medföra felmätningar som i sin tur kan leda 
till falsklarm. 

I denna studie ansågs scenario 3A och scenario 3B indikera varmgång och det var 
därmed önskvärt att alltid larma för dessa scenarion. Larmgränser har således antagits 
vara de lägsta predikterade värdena för de undersökta lagerboxarna för scenariona 3A 
och 3B. Detta innebär att de undersökta lagerboxarna har fått individuella larmgränser 
baserade på simuleringarna från scenario 3A och 3B. För att sedan undersöka risken för 
eventuella falsklarm har antalet mätningar från scenario 2B som överstiger de lägsta 
predikterade värdena för scenario 3A och 3B analyserats. Figur 39 visar att den stora 
spridningen hos prediktionerna kan leda till falsklarm till följd av att de högsta 
predikterade avvikelserna från scenario 2B överstiger det lägst predikterade för scenario 
3A. Givet att den höga avvikelsen från scenario 2B är en felmätning. 

 

Figur 39. Prediktioner som skulle larma (röd) vid antagandet att larmgränsen fastslås 
från det lägsta predikterade värdet för scenario 3A. 

Tabell 21 sammanställer antalet simuleringar från scenario 2B som överstiger de lägst 
predikterade värdena från scenario 3A och 3B för de undersökta lagerboxarna och 
därmed skulle resulterat i larm trots antagandet att det ej skall larmas för scenario 2B. I 
Appendix I återfinns resultaten för varje individuellt undersökt lagerbox. 
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Tabell 21. Andel falsklarm baserade på prediktioner från scenario 2B och larmgränser 
från scenario 3A och 3B. 

Larmgräns baserad på 
scenario 

Mätpunkter Prediktionshorisont 
[Timmar] 

Andel 
falsklarm 

3A 10 24  67/122 
3A 10 48  80/122 
3A 15 24  48/105 
3A 15 48  53/105 
3A 20 24  24/65 
3A 20 48  29/65 
3A 25 24  8/21 
3A 25 48  6/21 
3B 10 24  73/122 
3B 10 48  82/122 
3B 15 24  58/105 
3B 15 48  63/105 
3B 20 24  35/65 
3B 20 48  37/65 
3B 25 24  6/21 
3B 25 48  6/21 
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6. Diskussion 
Denna rapport har beskrivit hur linjär regression med ett par varianter av 
minstakvadratmetoden har använts för att undersöka möjligheten att prediktera 
begynnande lagerskador på järnvägsfordon. Anledningen till att modeller skapades för 
att skatta förväntade värden på lagertemperaturen berodde på att det visade sig finnas 
variationer både i den uppmätta lagertemperaturen för varje detektorplats såväl som 
medeltemperaturen för olika platser. Att använda prediktionsmodellen direkt på mätdata 
för uppmätt lagertemperatur hade därmed kunnat medföra missledande prediktioner. En 
serie data med ökande uppmätt lagertemperatur skulle kunna vara ett resultat av att 
fordonet passerat detektorplatser med ökande temperaturmedelvärden snarare än en 
förändring i lagerstatus. Prediktionsmodellen skulle i ett sådant fall kunna prediktera 
felaktigt höga framtida värden. Om alla detektorplatser hade haft exakt samma 
förutsättningar hade ett alternativ kunnat vara att endast addera utetemperaturen till den 
uppmätta lagertemperaturen istället för att modellera en förväntad lagertemperatur. Den 
uppmätta lagertemperaturen hade då varit jämförbar mellan de olika platserna och 
prediktionsmodellen hade kunnat användas direkt på den. Att modellera en förväntad 
lagertemperatur innebär att hänsyn tas till de förutsättningar som gäller för varje plats.	  

6.1 Avvikelsemodell 

Överlag har de avvikelsemodeller som tagits fram en ganska låg förklaringsgrad vilket 
innebär att de variationer i uppmätt lagertemperatur som finns på varje plats inte kan 
förklaras fullt ut av modellerna. Detta medför att den skattade lagertemperaturen för 
vissa platser kan avvika en hel del från den faktiska temperaturen även om den faktiska 
temperaturen är normal. Vid analys av avvikelsemodellerna visade det sig att 
förklaringsgraden varierade kraftigt mellan modellerna. Samtidigt visade det sig 
emellertid att vissa av de modeller med hög förklaringsgrad, det vill säga de modeller 
som kan förklara variationer i mätdata bra, även uppvisade relativt hög varians. Även 
det omvända gäller för vissa platser med en låg förklaringsgrad men trots det även en 
liten varians. Eftersom prediktionsmodellen tar hänsyn till variansen för att vikta 
betydelsen av varje mätvärde medför detta att data från avvikelsemodeller som har hög 
förklaringsgrad kan viktas så att mindre hänsyn tas till dessa värden. Storleken på 
variansen hos avvikelserna för varje avvikelsemodell har visat sig bero till stor del på 
fördelningen hos den uppmätta lagertemperaturen för respektive plats. För platser där de 
uppmätta lagertemperaturerna ligger inom ett stort intervall har avvikelsemodellerna 
svårare att skatta lagertemperaturer med små avvikelser än för de platser där de 
uppmätta lagertemperaturerna är fördelade inom ett mindre intervall. Detta blir 
framförallt tydligt för avvikelsemodeller för platser med SERVO-detektorer eftersom 
dessa modeller är mycket oflexibla då de endast kan skatta några få unika värden till 
följd av dess modellparametrar som består av indikatorvariabler. Avvikelsemodellerna 
för platser med FUES-detektorer är mer anpassningsbara då de innehåller förklarande 
variabler som kan anta kontinuerliga värden. Trots det uppvisar några 
avvikelsemodeller för FUES-detektorer mycket stora varianser till följd av en stor 
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spridning i uppmätt lagertemperatur. SERVO-detektorerna ska med tiden bytas ut mot 
nyare FUES-detektorer. Detta innebär att både hastighet och utetemperatur kan komma 
att inkluderas för att modellera lagertemperatur för alla platser. Det skulle medföra en 
högre förklaringsgrad överlag. Variansen skulle precis som nu emellertid bero på den 
uppmätta lagertemperaturens fördelning, givet den modellstruktur som använts i denna 
studie. 

För att få en så tillförlitlig avvikelsemodell som möjligt är det nödvändigt att samla in 
tillräckligt mycket data. Detta kan vara ett problem för de detektorplatser som har 
separata uppspår och nerspår när tågriktning är med i regressionsmodellen. Eftersom 
majoriteten av alla fordon passerar en USP/NSP-detektor i samma riktning kan det bli 
mycket få mätningar som ligger till grund för den skattade koefficienten för denna 
variabel. Detta kan vara en anledning att använda mätdata från ett långt tidsintervall för 
att skatta avvikelsemodellernas koefficienter. På så vis kan tillräckligt mycket data 
samlas in för varje förklarande variabel. Även för de andra förklarande variablerna är 
det viktigt att den data som modellerna grundar sig på innehåller tillräckligt med 
information för att kunna beskriva eventuella samband. Avvikelsemodellerna i denna 
studie skapades baserat på data från november-december 2014. För vissa platser har 
exempelvis den uppmätta utetemperaturen under denna period inte varierat särskilt 
mycket. Det medför att modellen får svårt att säga något om hur lagertemperaturen 
påverkas av utetemperaturer som ligger utanför den uppmätta utetemperaturen för denna 
period. Den data som användes för att skapa avvikelsemodellerna i denna rapport visade 
sig vara något mindre anpassad för data under perioden januari – mars 2015 då 
variansfelet för modellerna ökade. Det skulle därför vara fördelaktigt att uppdatera 
modellerna mer frekvent och på så sätt skapa modeller som är anpassad för de aktuella 
omständigheterna. Något som skall beaktas då modellen innehåller detektorsida som en 
förklarande variabel är ifall detektorerna kalibreras. Om modellen har skapats från data 
där detektorn har varit okalibrerad kommer den skattade koefficienten för detektorsida 
fortfarande ha det värde som skattades då detektorn var kalibrerad.  

Vikten gav varierande resultat vid analysen av hur den påverkade avvikelsemodellerna 
då den inkluderades som en parameter. För lok indikerades en svag korrelation mellan 
vikten och lagertemperaturen för samtliga platser. Korrelationen för hur vikten 
förklarade lagertemperaturen för vagnar varierade i större utsträckning. Från analysen 
av hur vikten påverkade förklaringsgrad samt variansen för residualerna var det svårt att 
finna belägg för att kunna påvisa att vikten förbättrade avvikelsemodellerna i någon 
större utsträckning. En förklaring till detta skulle kunna vara att för vissa platser fanns 
det andra variabler som redan innehöll samma information om lagertemperaturen som 
vikten annars hade bidragit med. Hypotesen för att undersöka vikten var att tyngre 
fordon möjligtvis skulle ha högre lagertemperaturer. Denna tes stämde för två intervall. 
Dels för vagnar upp till 10 ton/hjulaxel och sedan för vagnar tyngre än 10 ton/hjulaxel. 
Brytpunkten vid 10 ton/hjulaxel skulle vara intressant att undersöka för att identifiera 
om det är vikten som påverkar lagertemperaturen för dessa vagnar eller om det är andra 
faktorer som har resulterat i detta samband.	  
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De avvikelsemodeller som skapades visade på varierande förmåga att förklara 
lagertemperaturen och i vissa fall på ett högt variansfel. Några möjligheter att förbättra 
avvikelsemodellerna skulle vara att ändra modellstrukturen. Dels genom att kategorisera 
de befintliga förklarande variablerna ytterligare. Exempelvis att dela upp parametern 
fordonstyp i fler klasser än lok och vagnar. En annan möjlighet att förbättra 
avvikelsemodellerna skulle vara införa andra förklarande variabler som har förmåga att 
ge ny information som förklarar variationen i lagertemperaturen. 

6.2 Prediktionsmodell 

Det var flera parametrar som påverkade resultatet från simuleringarna med 
prediktionsmodellen. För det första var tidsdifferensen mellan det första och sista 
mätningen i modellen en betydande faktor. Även om trendlinjen skattas utifrån samma 
mätvärden så kan de resulterande prediktionerna skilja sig mycket åt beroende på 
tidsdifferensen. Detta beror dels på att mätningarna viktas olika men även på grund av 
att trendlinjens lutning blir mindre när tidsaxeln förlängs. Det är inte bara 
tidsdifferensen mellan första och sista värdet som har betydelse för prediktionens 
resultat. Även tidsdifferensen mellan varje enskild mätning påverkar resultatet. Som 
jämförelsen mellan scenario 1B och scenario 1C visade kan ett avvikande värde få 
större betydelse om tidsdifferensen till tidigare mätvärden är större än om de ligger tätt i 
tiden. Till följd av tidsdifferensens betydelse undersökte denna studie hur 
prediktionsmodellen påverkades då mätningarna som äldst fick vara en vecka. Genom 
att sätta en ram för hur gamla mätningar får vara som inkluderas i prediktionen 
begränsas emellertid antal möjliga prediktioner som är möjliga att genomföra. Även för 
modeller där endast 10 mätningar inkluderades var det flera gånger som kraven inte 
uppfylldes då det inte fanns tillräckligt med mätningar inom tidsintervallet. Dock ska 
det påpekas att detektorna var bortkopplade under vissa perioder vilket kan ha påverkat 
antalet möjliga simuleringar. 	  

En annan faktor som visade sig ha betydelse för prediktionsmodellens resultat var 
antalet mätningar som inkluderades i modellen. I de scenarion som testades visade sig 
fler mätningar i modellen kunna innebära en minskad lutning på trendlinjen. Detta till 
följd av att tidsdifferensen mellan första och sista mätningen då ökade samt att det sista 
avvikande värdet fick mindre betydelse. En modell med ett fåtal mätningar till grund för 
prediktionen ger en mer anpassningsbar prediktionsmodell än en modell som inkluderar 
många mätningar i modellen. Med allt för få mätningar riskerar modellen att se trender i 
de normala variationer som finns i avvikelsedata och därmed prediktera missvisande 
värden. Med många mätningar inkluderade blir modellen istället mer stabil men får 
svårare att identifiera eventuella trender. 

Ytterligare en intressant faktor som påverkar resultatet är medelvärdet av de mätningar 
som inkluderas i modellen. De avvikelsemodeller som använts i denna studie har 
resulterat i att de flesta avvikelser är mindre än 30 grader. För att en predikterad 
avvikelse således ska kunna ses som intressant bör den rimligtvis överskrida minst 30 
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grader och först då anses som en hög avvikelse. Ett problem med detta är om ett 
hjullager inte kan förklaras särskilt bra av avvikelsemodellerna, vilket innebär att 
mätningarna som prediktionsmodellen bygger på har ett högt medelvärde. Detta 
simulerades i scenario 2C där mätningarna hade en hög medeltemperatur. I ett sådant 
fall krävs inte lika mycket för att prediktionsmodellen ska prediktera värden över 30 
grader. Något som är intressant i detta fall är vad som kan anses som en hög avvikelse. 
Det skiljer sig åt hur en hög avvikelse påverkar prediktionen för ett hjullager vars 
avvikelsetemperatur ligger nära 30 grader och ett hjullager med medeltemperatur nära 0 
grader. Å ena sidan vore det kanske relevant att sätta en slags individuell larmgräns för 
prediktionen som funktion av mätningarnas medeltemperatur. Å andra sidan beror de 
höga avvikelserna kanske inte alls på att modellerna är dåliga utan istället på att 
hjullagren är skadade.	  

Beroende på vad som bör anses som larmgräns och vad som bör anses som scenarion att 
larma för, kan det diskuteras hur bra prediktionsmodellen fungerar. För ett scenario med 
endast ett högt avvikande värde kanske det inte är önskvärt att larma direkt, vilket har 
antagits i denna rapport, utan avvakta för att minska risken för falsklarm. Två höga 
avvikande värden i följd kan rimligtvis anses vara ett scenario där prediktionsmodellen 
bör prediktera ett värde över larmnivån. I sådant fall bör prediktionsmodellen vara 
tillräckligt stabil för att inte prediktera ett värde över larmnivå till följd av en hög 
avvikelse men tillräckligt anpassningsbar att göra det för två höga avvikelser. I och med 
de stora variationer i predikterade värden som resultaten från simuleringarna till följd av 
variationer i tidsdifferens, fördelning av mätningar samt medeltemperatur hos 
avvikelserna, verkar det svårt att uppfylla detta. Ett alternativ skulle kunna vara att 
implementera en räknare i prediktionsmodellen och ett krav på att ett visst antal höga 
värden måste uppmätas eller predikteras innan prediktionsmodellen kan larma. Syftet 
med att prediktera värden är å ena sidan att minimera antalet fellarm, å andra sidan att 
förutsäga skador. Genom att använda en prediktionsmodell med en räknare inkluderad i 
modellen som ställer krav på återkommande höga värden skulle eventuella falsklarm 
kunna minskas för mätserier som motsvarar scenario 3A. Det blir emellertid 
problematiskt om ett enskilt högt värde registreras men som inte är en felmätning. 
Prediktionsmodellen kan inte avgöra vad som är en felmätning eller ej om ett högt värde 
registreras utan någon tidigare identifierad trend. Ett sådant scenario skulle innebära att 
prediktionsmodellen med räknare inte larmar för detta. Är den uppmätta temperaturen 
högre än 80 grader medför det att ett övertemperaturlarm aktiveras istället. För att 
undvika falsklarm och få ett mer prediktivt underhåll skulle det emellertid vara 
fördelaktigt att frångå övertemperaturlarmen som endast tar hänsyn till en mätning vid 
ett specifikt tillfälle. Att implementera en räknare i modellen skulle dock innebära att 
det främst är räknaren som beslutar om larm snarare än själva prediktionen eftersom 
spridningen är så pass stor. Ytterligare ett potentiellt problem med att implementera en 
räknare är i de fall avvikelserna succesivt ökar och gränsen för räknare är fastställd på 
ett för högt värde. Det kan då dröja flera mätningar innan ett larm sker. 	  
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De scenarion som undersöktes för prediktionsmodellen fokuserade mycket på storleken 
på det glidande fönstret, antal mätningar i modellen samt tidsdifferens mellan dessa 
mätningar. Ytterligare en faktor som kan vara av betydelse för resultatet är viktningen 
av de mätningar som ingår i modellen. Att vikta mätdata genom att addera varje 
mätpunkts varians med tidsdifferensen från den senaste mätningen kan innebära att stor 
hänsyn tas till modellernas osäkerhet. Eftersom många av avvikelsernas varianser är 
större än 24 grader påverkas ofta mätvärden med liten tidsdifferens mer av variansen än 
av tidsskillnaden till det nyaste mätvärdet. För mätvärden som registrerats längre 
tillbaks i tiden blir påverkan av tidsdifferensen större. Detta visar sig vara aningen 
problematiskt för prediktionsmodellen om tidsdifferensen mellan mätningarna är 
mycket stora. Tidsviktningen kan då innebära att för mycket hänsyn tas till ett fåtal 
värden och att höga värden riskerar att predikteras baserat på mätdata inom normala 
gränser. För fordon med mer kontinuerliga mätningar är inte detta något problem och 
för dessa uppfyller viktningen sitt syfte. Avbrott i mätdata likt de som visade sig finnas i 
skiftet december-januari bör rimligtvis vara anomalier eftersom de berodde på att RFID-
systemet var bortkopplat under några veckor.  

Självklart beror resultatet även på de avvikelsevärden som ansatts i de olika scenariona. 
Det är således inte prediktionernas exakta värden som är intressanta utan jämförelsen 
mellan olika scenarion och generella mönster i påverkan av avvikande värden i 
tidsserien. 

Som studien har visat kan det vara svårt att endast använda prediktionsmodellen som 
grund för att larma eftersom prediktionerna för liknande scenarion kan variera mycket 
beroende på tidsdifferensen och modellernas varians. Ett alternativ skulle kunna vara att 
kombinera prediktionsmodellen med andra analyser för att undvika falsklarm utan att 
missa att larma för faktiska lagerskador.  
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7. Slutsats 
Till följd av den RFID-teknik som implementerats i järnvägsnätet med RFID-taggar på 
fordon och läsare utmed järnvägen går det att följa mätvärden för ett specifikt fordon 
och ett specifikt hjullager. Detta skapar stora möjligheter för trendanalys, men vissa 
egenskaper hos detektorsystemet gör det mer problematiskt. Denna studie har visat att 
lagertemperaturen hos ett hjullager kan variera mycket beroende på vilken typ av 
detektor samt vilken detektorplats mätvärdet kommer från. Detta i kombination med att 
den registrerade temperaturen är beroende av utetemperaturen medför att det kan vara 
relevant att ta hänsyn till dessa variationer för att undvika missledande prediktioner vid 
trendanalys. Genom att med multipel linjär regression skatta lagertemperaturen och 
sedan undersöka trender i avvikelsen mellan den skattade och den uppmätta 
temperaturen kunde variationerna minskas för de tidsserier som trendanalys utfördes på.  

Resultatet visade på en stor spridning hos de predikterade avvikelserna. Spridningen 
påverkades av mät-och tidsfönstrets storlek, osäkerheten hos mätningarna, mätningarnas 
medelvärde och viktningen hos prediktionsmodellen. Utifrån att de undersökta 
scenariona låg till grund för larmgränserna, resulterade den stora spridningen hos de 
predikterade värdena i ett stort antal falsklarm för de simuleringar som antogs endast 
innehålla ett mätfel. För att de framtagna modellerna skall kunna användas där 
larmgränserna baserar sig på de undersökta scenariona måste avvikelsemodellerna 
förbättras alternativt kombineras med andra analyser. 
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Appendix 

Appendix A. Trafikverkets detektorsystem 
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Appendix B. Medeltemperatur för detektorplatser, november-
december 2014 

Detektorplats Medeltemperatur [C] 
Anneberg NSP 14,1 
Anneberg USP 19,4 
Björnkulla NSP 9,7 
Björnkulla USP 12,7 
Blädinge NSP 8,5 
Charlottenberg 13,8 

Dammstorp USP 12,0 
Degerfors 8,6 

Flemingsberg USP 15,4 
Hultafors 17,9 

Hunstugan USP 14,1 
Jörn 11,6 

Kävlinge ESP 14,4 
Kävlinge NSP 17,2 
Kävlinge USP 19,0 
Kumla USP 29,2 

Linddalen NSP 14,5 
Linddalen USP 17,7 

Lockarp 15,1 
Malmby 15,9 

Mariedamm 6,1 
Mellansjö NSP 9,7 
Mellansjö USP 11,2 

Mellby NSP 6,8 
Mellby USP 7,2 

Moholm NSP 21,1 
Moholm USP 21,4 
Morup NSP 14,1 
Morup USP 9,5 
Mölnbo NSP 13,4 
Mölnbo USP 15,8 

Odensberg NSP 22,4 
Pålsboda NSP 7,2 
Pålsboda USP 5,6 
Rörvik NSP 15,4 
Rörvik USP 13,0 

Sunderbyns Sjukhus 19,4 
Sällinge 18,9 

Tensmyra NSP 12,0 
Tensmyra USP 12,7 
Torbacken NSP 41,6 
Torbacken USP 37,4 
Vimnarp NSP 6,9 
Vimnarp USP 7,3 
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Vårö USP 19,7 
Värmlandsbro 25,6 
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Appendix C. Avvikelsefördelning för 46 detektorplatser, 
november-december 2014 
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Appendix D. Varianser för avvikelsemodellerna 

Detektorplats Varians 
Anneberg NSP 27,3 
Anneberg USP 77,7 
Björnkulla NSP 7,3 
Björnkulla USP 21,5 
Blädinge NSP 36,1 
Charlottenberg 16,0 

Dammstorp USP 34,3 
Degerfors 27,2 

Flemingsberg USP 12,5 
Hultafors 22,5 

Hunstugan USP 33,9 
Jörn 10,3 

Kävlinge ESP 15,8 
Kävlinge NSP 49,7 
Kävlinge USP 30,4 
Kumla USP 65,7 

Linddalen NSP 49,3 
Linddalen USP 65,2 

Lockarp 25,4 
Malmby 27,8 

Mariedamm 33,2 
Mellansjö NSP 32,4 
Mellansjö USP 25,0 

Mellby NSP 24,1 
Mellby USP 21,5 

Moholm NSP 61,3 
Moholm USP 41,1 
Morup NSP 25,9 
Morup USP 36,2 
Mölnbo NSP 21,1 
Mölnbo USP 37,9 

Odensberg NSP 56,5 
Pålsboda NSP 36,5 
Pålsboda USP 23,2 
Rörvik NSP 21,2 
Rörvik USP 24,6 

Sunderbyns Sjukhus 27,5 
Sällinge 127,5 

Tensmyra NSP 11,1 
Tensmyra USP 13,7 
Torbacken NSP 89,2 
Torbacken USP 55,3 
Vimnarp NSP 8,8 
Vimnarp USP 15,3 

Vårö USP 70,7 
Värmlandsbro 45,4 
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Appendix E. Residualanalys för 46 detektorplatser, november-
december 2014 
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Appendix F. Sammanställning av resultat scenario 1A-C 

Sammanställning av resultat från scenario 1A för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Medelvärde 
tidsskillnad 

mätvärde 1-N 
[Timmar] 

  24 tim 48 tim 24 
tim 

48 tim  

10 72 33,7 48,4 82,1 124,9 64,6 
15 67 24,2 32,4 57,9 81,5 100,5 
20 62 19,3 24,6 51,0 64,1 138,7 
25 57 16,5 20,4 47,4 59,2 180,0 

Sammanställning av resultat från scenario 1B för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 

predikterad avvikelse 
[C] 

Maxvärde för 
predikterade avvikelser 

[C] 
  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 

10 72 54,4 60,8 56,6 63,4 
15 67 50,5 56,1 55,9 62,4 
20 62  46,1 51,0  55,0  61,1 
25 57 41,5 45,7  54,5 60,2 

Sammanställning av resultat från scenario 1C för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 

predikterad avvikelse 
[C] 

Maxvärde för 
predikterade avvikelser 

[C] 
  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 

10 72 93,4 170,2 180,0 326,0 
15 67 50,0 88,2 107,0 187,1 
20 62 32,5 55,9 72,3 121,6 
25 57 23,5 39,8 54,3 89,8 

Sammanställning av resultat från scenario 1A för lagerbox 3. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde för 
predikterade 
avvikelser [C] 

Medelvärde 
tidsskillnad 

mätvärde 1-N 
[Timmar] 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim  
10 34 32,7 38,4 55,6 65,5 222,9 
15 29 27,4 30,3 53,7 58,7 291,8 
20 24 25,8 27,8 50,3 54,4 373,5 
25 19 25,6 27,1 49,2 50,5 471,8 

Sammanställning av resultat från scenario 1B för lagerbox 3. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 
predikterad 

Maxvärde för 
predikterade 
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avvikelse [C] avvikelser [C] 
  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 

10 34 48,4 52,0 55,6 60,3 
15 29 44,5 47,5 52,7 55,3 
20 24 40,3 42,6 51,7 54,2 
25 19 37,8 39,8 50,1 52,5 

Sammanställning av resultat från scenario 1C för lagerbox 3. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde för 
predikterade 
avvikelser [C] 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 34 83,2 142,1 137,5 240 
15 29 49,3 78,4 71,5 116,9 
20 24 35,7 53,4 56,6 88,3 
25 19 31,2 44,8 44,6 68,0 

Sammanställning av medelvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 1. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Medelvärde predikterad 

avvikelse [C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 33,7 48,4 72 
B 10 54,4 60,8 72 
C 10 93,4 170,2 72 
A 15 24,2  32,4 67 
B 15 50,5 56,1 67 
C 15 50,0 88,2 67 
A 20 19,3 24,6 62 
B 20 46,1 51,0 62 
C 20 32,5 55,9 62 
A 25 16,5 20,4 57 
B 25 41,5 45,7 57 
C 25 23,5 39,8 57 

Sammanställning av medelvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 2. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Medelvärde predikterad 

avvikelse [C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 35,8 45,1 46 
B 10  49,4 53,7 46 
C 10 91,8 162,0 46 
A 15 27,6 32,6 41 
B 15 44,7 48,2 41 
C 15 52,3 87,7 41 
A 20 25,5 28,8  36 
B 20 40,5 43,4 36 
C 20 37,3 60,1 36 
A 25 23,1 25,6 31 
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B 25 35,7 38,1 31 
C 25 30,4 47,4 31 

Sammanställning av medelvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 3. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Medelvärde predikterad 

avvikelse [C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 32,7 38,4 34 
B 10 48,4 52,0 34 
C 10 83,2 142,1 34 
A 15 27,4 30,3 29 
B 15 44,5 47,5 29 
C 15 49,3 78,4 29 
A 20 25,8 27,8 24 
B 20 40,3 42,6 24 
C 20 35,7 53,4 24 
A 25 25,6 27,1 19 
B 25 37,8 39,8 19 
C 25 31,2 44,8 19 

Sammanställning av maxvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 1. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Maxvärde predikterad avvikelse 

[C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 82,1 124,9 72 
B 10 59,2 63,4 72 
C 10 180,0 326,0 72 
A 15 57,9 81,5 67 
B 15 55,9 62,4 67 
C 15 107,0 187,1 67 
A 20 51,0 64,1 62 
B 20 55,0 61,1 62 
C 20 72,3 121,6 62 
A 25 47,4 59,2 57 
B 25 54,5 60,2 57 
C 25 54,3 89,8 57 

Sammanställning av maxvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 2. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Maxvärde predikterad avvikelse 

[C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 93,2 143,7 46 
B 10 56,4 62,4 46 
C 10 171,2 303,8 46 
A 15 61,8 76,2 41 
B 15 56,3 62,1 41 
C 15 116,7 199,6 41 
A 20 56,4 68,3 36 
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B 20 54,4 59,4 36 
C 20 83,9 138,3 36 
A 25 48,2 56,1 31 
B 25 53,4 57,6 31 
C 25 65,6 103,4 31 

Sammanställning av maxvärdet av prediktionerna från scenario 1A-C för lagerbox 3. 
Scenario Antal 

mätpunkter 
Maxvärde predikterad 

avvikelse [C] 
Antal 

simuleringar 
  24 tim 48 tim  

A 10 55,6 65,5 34 
B 10 55,6 60,3 34 
C 10 137,5 240 34 
A 15 53,7 58,7 29 
B 15 52,7 55,3 29 
C 15 71,5 116,9 29 
A 20 50,3 54,4 24 
B 20 51,7 54,2 24 
C 20 56,6 88,3 24 
A 25 49,2 50,5 19 
B 25 50,1 52,5 19 
C 25 44,6 68,0 19 
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Appendix G. Sammanställning av resultat scenario 2A-C 

Sammanställning av resultat från scenario 2A för lagerbox 1. 
Krav på minst 

antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Max antal 
mätpunkter 

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

   24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 72 32 17,0 21,7 55,0 65,5 
15 65 32 16,6 21,1 54,9 65,5 
20 40 32 14,7 18,8 42,5 53,2 
25 16 32 12,8 16,6 36,1 45,5 

Sammanställning av resultat från scenario 2B för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkte
r 

Antal 
simuleringa

r 

Medelvärd
e 

prediktera
d avvikelse 

[C] 

Maxvärde 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Median 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Lägsta 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 72 33,7 48,4 82,1 124,
9 

27,9 42,2 9,3 13,5 

15 65 23,9 32,0 57,9 81,5 16,8 24,4 7,6 10,2 
20 40 18,3 24,0 47,3 61,1 14,1 19,3 4,2 5,6 
25 16 15,4 20,1 38,1 50,2 11,4 15,4 5,7 8,2 

Sammanställning av resultat från scenario 2C för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkte
r 

Antal 
simuleringa

r 

Medelvärd
e 

prediktera
d avvikelse 

[C] 

Maxvärde 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Median 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Lägsta 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 72 40,0 49,2 70,0 96,7 36,7 45,6 24,3 27,2 
15 65 33,6 38,7 54,9 69,4 29,7 33,8 23,3 24,9 
20 40 30,3 33,9 48,1 57,0 27,8 31,0 21,4 22,2 
25 16 28,5 31,4 42,5 49,9 26,1 28,5 22,5 24,0 

Sammanställning av resultat från scenario 2A för lagerbox 3. 
Krav på minst 

antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Max antal 
mätpunkter 

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

   24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 
10 24 23 23,6 26,9 38,2 46,5 
15 19 23 21,5 23,9 35,0 39,7 
20 9 23 20,4 22,6 29,4 33,4 
25 0 - - - - - 
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Sammanställning av resultat från scenario 2B för lagerbox 3. 
Antal 

mätpunkter 
Antal 

simuleringar 
Medelvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Maxvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 24 32,2 39,5 52,0 65,5 33,7 41,5 15,4 16,7 
15 19 24,2 27,7 42,0 48,6 23,0 26,1 14,3 15,9 
20 9 20,5 22,6 29,4 33,4 19,7 21,9 13,6 14,3 
25 0 - - - - - - - - 

Sammanställning av resultat från scenario 2C för lagerbox 3. 
Krav på 

minst antal 
mätpunkter 

Antal 
simuleringar 

Medelvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Maxvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 24 41,3 45,1 54,9 64,4 41,4 45,1 32,0 32,4 
15 19 37,2 39,1 46,7 50,5 37,3 39,1 31,4 31,9 
20 9 35,5 36,7 41,9 44,4 35,7 37,0 31,6 31,9 
25 0 - - - - - - - - 

Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 2A-C för lagerbox 1. 

Scenario Krav på 
minst antal 
mätpunkter   

Max antal 
mätpunkter  

Medelvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Antal 
simuleringar  

   24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A 10 32 17,0 21,7 - - 72 
B 10 10 33,7 48,4 27,9 42,2 72 
C 10 10 40,0 49,2 36,7 45,6 72 
A 15 32 16,6 21,1 - - 66 
B 15 15 23,9	   32,0 16,8 24,4 65	  
C 15 15 33,6 38,7 29,7 33,8 65 
A 20 32 14,7  18,8 - - 40 
B 20 20 18,3 24,0 14,1 19,3 40	  
C 20 20 30,3 33,9 27,8 31,0 40 
A 25 32 12,8 16,6 - - 16 
B 25 25 15,4 20,1 15,4 5,7 16 
C 25 25 28,5 31,4 26,1 28,5 16 
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Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 2A-C för lagerbox 2. 

Scenario Krav på 
minst antal 
mätpunkter   

Max antal 
mätpunkter  

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Median 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar  

   24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A 10 27 26,2 31,6 - - 26 
B 10 10 38,6 52,8 34,4 47,1 26 
C 10 10 43,8 51,7 42,2 48,9 26 
A 15 27 26,6 31,6 - - 21 
B 15 15 30,4 38,7 27,8 34,6 21 
C 15 15 40,7 46,0 39,4 44,2 21 
A 20 27 27,1 31,8 - - 16 
B 20 20 27,8 33,6 24,9 31,9 16 
C 20 20 39,6 43,5 43,1 31,2 16 
A 25 27 25,9 30,4 - - 5 
B 25 25 26,6 31,5 20,2 24,9 5 
C 25 25 38,6 41,8 39,0 32,2 5 

Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 2A-C för lagerbox 3. 

Scenario Krav på 
minst antal 
mätpunkter   

Max antal 
mätpunkter  

Medelvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Median 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Antal 
simuleringar  

   24 
tim  

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A 10 23 23,6 26,9 - - 24 
B 10 10 32,2 39,5 33,7 41,5 24 
C 10 10 41,3 45,1 41,4 45,1 24 
A 15 23 21,5 23,9 - - 19 
B 15 15 24,2 27,7 23,0 26,1 19 
C 15 15 37,2 39,1 37,3 39,1 19 
A 20 23 20,4 22,6 - - 9 
B 20 20 20,5 22,6 19,7 21,9 9 
C 20 20 35,5 36,7 35,7 37,0 9 
A 25 - - - - - 0 
B 25 25 - - - - 0 
C 25 25 - - - - 0 
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Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 2A-C 
för lagerbox 1. 

Scenario  Krav på 
minst antal 
mätpunkter 

Max antal 
mätpunkter 

Maxvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Antal 
simuleringar 

   24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A  10  32 54,9 65,5 - - 72 
B 10 10 82,1 124,9 9,3 13,5 72 
C 10 10 70,0 96,7 24,3 27,2 72 
A  15  32 54,9 65,5 - - 66 
B 15 15 57,9 81,5 7,6	   10,2	   65 
C 15 15 54,9 69,4 23,3 24,9 65 
A  20  32 42,5 53,2 - - 40 
B 20 20 47,3 61,1 4,2	   5,6	   40 
C 20 20 48,1 57,0 23,3 24,9 40 
A  25  32 36,1 45,5 - - 16 
B 25 25 38,1 50,2 5,7 8,2 16 
C 25 25 42,5 49,9 22,5 24,0 16 

Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 2A-C 
för lagerbox 2. 

Scenario  Krav på 
minst antal 
mätpunkter      

Max antal 
mätpunkter 

Maxvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Antal 
simuleringar 

   24 
tim  

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A  10  27 49,2 58,4 - - 26 
B 10 10 93,2 93,2 21,9 26,6 26 
C 10 10 73,2 100,1 31,7 34,5 26 
A  15  27 49,2 58,4 - - 21 
B 15 15 61,8 76,2 18,2 23,0 21	  
C 15 15 56,2 63,8 33,2 36,4 21 
A  20  27 49,2 58,4 - - 16 
B 20 20 56,4 68,3 14,8 18,0 16	  
C 20 20 55,5 62,6 31,2 33,6 16 
A  25  27 45,8 54,0 - - 5 
B 25 25 45,8 54,0 15,3 18,3 5	  
C 25 25 48,6 53,5 32,2 34,5 5 
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Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 2A-C 
för lagerbox 3. 

Scenario Mätpunkter   Max antal 
mätpunkter  

Maxvärde 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Lägsta 
predikterad 

avvikelse 
[C] 

Antal 
simuleringar 

   24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

 

A 10 23 38,2 46,5 - - 24 
B 10 10 52,0 65,5 15,4 16,7 24 
C 10 10 54,9 64,4 32,0 32,4 24 
A 15 23 35,0 39,7 - - 19 
B 15 15 42,0 48,6 14,3 15,9 19 
C 15 15 46,7 50,5 31,4 31,9 19 
A 20 23 29,4 33,4 - - 9 
B 20 20 29,4 33,4 13,6 14,3 9 
C 20 20 41,9 44,4 31,6 31,9 9 
A 25 - - - - - 0 
B 25 - - - - - 0 
C 25 - - - - - 0 

  



80	  
 

Appendix H. Sammanställning av resultat scenario 3A-B 

Sammanställning av resultat från scenario 3A för lagerbox 1. 
Antal 

mätpunkte
r 

Antal 
simuleringa

r 

Medelvärd
e 

prediktera
d avvikelse 

[C] 

Maxvärde 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Median 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Lägsta 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 72 57,1 80,8 96,0 144,8 55,9 75,5 23,5 29,5 
15 65 41,7 55,2 67,6 95,9 38,0 51,8 18,1 22,6 
20 40 34,1 44,0 56,2 76,2 29,5 38,8 16,5 20,1 
25 16 30,3 38,9 50,6 63,9 22,4 29,9 15,4 21,0 

Sammanställning av resultat från scenario 3B för lagerbox 1 
Antal 

mätpunkter 
Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Median 
predikterad 
avvikelse [C] 

Lägsta 
predikterad 
avvikelse [C] 

 24 tim 48 tim 24 
tim 

48 tim 24 tim 48 tim 24 tim 48 tim 

10 47,5 67,2 75,1 112,9 46,8 66,6 26,8 33,8 
15 35,6 47,1 53,3 75,8 35,0 45,5 17,2 21,4 
20 29,3 37,8 44,4 60,5 27,8 34,8 14,6 17,8 
25 26,3 33,8 38,5 50,4 23,2 30,7 15,2 20,8 

Sammanställning av resultat från scenario 3A för lagerbox 3. 
Antal 

mätpunkte
r 

Antal 
simuleringa

r 

Medelvärd
e 

prediktera
d avvikelse 

[C] 

Maxvärde 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Median 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Lägsta 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24  
tim 

48  
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 24 46,7 58,5 66,9 88,4 49,1 60,7 28,5 33,5 

15 19 35,5 41,6 52,4 60,8 34,0 40,3 25,6 29,9 
20 9 30,2 34,1 46,0 52,2 28,4 32,0 22,3 24,9 
25 0 - - - - - - - - 
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Sammanställning av resultat från scenario 3B för lagerbox 3 
Antal 

mätpunkte
r 

Antal 
simuleringa

r 

Medelvärd
e 

prediktera
d avvikelse 

[C] 

Maxvärde 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Median 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

Lägsta 
prediktera
d avvikelse 

[C] 

  24 
tim 

48 
tim 

24  
tim 

48  
tim 

24 
tim 

48 
tim 

24 
tim 

48 
tim 

10 24 37,3 46,0 47,3 61,1 39,5 48,6 23,8 27,4 

15 19 28,8 33,3 37,5 43,1 29,3 33,9 20,5 23,7 
20 9 25,2 28,2 33,0 37,2 24,9 28,3 18,4 20,2 
25 0 - - - - - - - - 

Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 3A-B för lagerbox 1 

Scenario Antal 
mätpunkter   

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Median 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim  
A 10 57.1 80.8 55,9 75,5 72 
B 10 47,5 67,2 46,8 66,6 72 
A 15 41.7 55.2 38,0 51,8 65 
B 15 35,6 47,1 35,0 45,5 65 
A 20 34.1 44.0 29,5 38,8 40 
B 20 29,3 37,8 27,8 34,8 40 
A 25 30.3 38.9 22,4 29,9 16 
B 25 26,3 33,8 23,2 30,7 16 

Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 3A-B för lagerbox 2. 

Scenario Antal 
mätpunkter   

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Median 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 
tim 

 

A 10 60.3 83.8 49,1 60,7 24 
B 10 37,3 46,0 39,5 48,6 24 
A 15 44.1 56.4 34,0 40,3 19 
B 15 28,8 33,3 29,3 33,9 19 
A 20 39.3 47.7 28,4 32,0 9 
B 20 25,2 28,2 24,9 28,3 9 
A 25 36.7 43.6 - - 0 
B 25 - - - - - 
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Sammanställning av simuleringar för medelvärdet samt medianen av prediktionerna 
från scenario 3A-B för lagerbox 3. 

Scenario Antal 
mätpunkter     

Medelvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Median 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 
tim 

 

A 10 60.3 83.8 58,2 76,0 26 
B 10 47,2 64,8 44,3 61,2 26 
A 15 44.1 56.4 44,0 52,3 21 
B 15 35,4 45,0 34,2 41,3 21 
A 20 39.3 47.7 37,3 45,3 16 
B 20 31,7 38,3 29,5 36,4 16 
A 25 36.7 43.6 29,0 35,7 5 
B 25 29,3 34,8 24,2 29,8 5 

Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 3A-B 
för lagerbox 1. 

Scenario  Antal 
mätpunkter 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Lägsta 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim  
A  10  96,0 144,8 23,5 29,5 72 
B 10 75,1 112,9 26,8 33,8 72 
A  15  67,6 95,9 18,1 22,6 66 
B 15 53,3 75,8 17,2	   21,4	   65 
A  20  56,2 76,2 16,5 20,1 40 
B 20 44,4 60,5 14,6	   17,8	   40 
A  25  50,6 63,9 15,4 21,0 16 
B 25 38,5 50,4 15,2 20,8 16 

Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 3A-B 
för lagerbox 2. 

Scenario  Antal 
mätpunkter 

Maxvärde  
predikterad 
avvikelse [C] 

Lägsta 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim  
A  10  103,6 160,3 41,6 54,8 26 
B 10 80,8 122,4 32,0 43,0 26 
A  15  64,8 82,9 29,7 37,0 21 
B 15 50,8 63,4 23,2 29,2 21 
A  20  61,7 74,5 23,0 28,5 16 
B 20 48,3 57,9 21,1 26,5 16 
A  25  56,5 66,7 25,2 30,7 5 
B 25 43,3 50,9 21,2 25,5 5 

Sammanställning av simuleringar för maxvärdet av prediktionerna från scenario 3A-B 
för lagerbox 3. 
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Scenario  Antal 
mätpunkter 

Maxvärde 
predikterad 
avvikelse [C] 

Lägsta 
predikterad 
avvikelse [C] 

Antal 
simuleringar 

  24 tim 48 tim 24 tim 48 tim  
A  10  66,9 88,4 28,5 33,5 24 
B 10 47,3 61,1 23,8 27,4 24 
A  15  52,4 60,8 25,6 29,9 19 
B 15 37,5 43,1 20,5 23,7 19 
A  20  46,0 52,2 22,3 24,9 9 
B 20 33,0 37,2 18,4 20,2 9 
A  25  - - - - 0 
B 25 - - - - 0 
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Appendix I. Antal överlappande mätningar vid prediktioner med 
två höga avvikelser 

Lagerbox	   Mätpunkter	   Prediktions-‐	  
horisont	  

Larmgräns	  med	  två	  
höga	  avvikelser	  

Antal	  mätningar	  som	  
överlappar	  med	  två	  höga	  

avvikelser	  
1	   10	   24	   23,5	   46/72	  

	   	   48	   29,5	   56/72	  

	   15	   24	   18,1	   30/65	  

	   	   48	   22,6	   35/65	  

	   20	   24	   16,5	   14/40	  

	   	   48	   20,1	   18/40	  

	   25	   24	   15,4	   4/16	  

	   	   48	   21	   4/16	  

2	   10	   24	   41,6	   6/26	  

	   	   48	   54,8	   9/26	  

	   15	   24	   29,7	   9/21	  

	   	   48	   37,0	   9/21	  

	   20	   24	   23,0	   8/16	  

	   	   48	   28,5	   9/16	  

	   25	   24	   25,2	   2/5	  

	   	   48	   30,7	   2/5	  

3	   10	   24	   28,5	   15/24	  

	   	   48	   33,5	   15/24	  

	   15	   24	   25,6	   9/19	  

	   	   48	   29,9	   9/19	  

	   20	   24	   22,3	   2/9	  

	   	   48	   24,9	   2/9	  

 

 


