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 Rapporteringsanvisning till fordonsdatasystemet FORD  
  Sammanfattning 

  Denna rapporteringsanvisning föreskriver till användare om vad som ska rapporteras 
och när rapportering ska göras till fordonsdatasystemet FORD. Detta för att säkerställa 
att järnvägsfordon med tillhörande komponenter får föreskrivet underhåll och att utfört 
underhåll avrapporteras i rätt tid 

  Inledning 

  Fordonsdatasystemet (FORD) är ett samlingsnamn för ett antal tekniska 
informationssystem. FORD vänder sig till järnvägssektorns intressenter och deras 
hantering av fordon och komponenter av särskilt intresse att följa såsom 
högvärdeskomponenter (HVK) och andra särskilt utvalda större reservdelar med 
individnummer. 

  Järnvägssektorn har av naturen i vårt land en geografisk spridning samt ”dygnet runt-
verksamhet”. Detta ställer krav att verksamhetens system ska vara tillgängliga, 
oberoende av geografisk plats och tid på dygnet. De ska också kunna kommunicera 
med andra system, till exempel trafik-, omlopps-, verkstadsplanerings- och mobila 
rapporteringssystem.  

 

Fordonsdatasystemet  

  FORD spelar en nyckelroll i trafiksäkerhetsarbetet och därför är det mycket viktigt att 
avrapportering sker innan ett fordon eller en komponent efter utfört underhållsarbete 
lämnar en underhållsleverantör. 

  FORD hjälper också Skånetrafiken att ha kontroll på var icke fordonsmonterade 
komponenter finns och vilken underhållsstatus de har.  

  Allmänt 

  Denna rapporteringsanvisning föreskriver om vem som har ansvar för respektive 
aktivitet, ansvarar för styrande dokumentation och omfattningen av avrapporteringen av 
utförda underhållsåtgärder i FORD. 
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1 Styrning av underhåll och planering 

1.1 Allmänt 
  Omfattningen av fordons och komponenters underhåll bestäms av Skånetrafiken. FORD 

används därefter av Skånetrafiken, trafikföretag och underhållsleverantörer för att se till 
att fordon och komponenter får föreskrivet underhåll och att de är i föreskrivet skick för 
att vara trafikdugliga. 

  Skånetrafiken har en egen underhållstabell i SPLIT-systemet (se figuren på sidan 1) 
som är ett av hjälpmedlen för denna styrning, men det kan också användas för 
uppföljning och analys av utförda underhållsåtgärder och status på underhållet på fordon 
och komponenter. 

  När en underhållsåtgärd ska utföras på ett fordon regleras i avtal mellan trafikföretag och 
underhållsleverantör. I grunden är fordonens underhållsplan inlagd i underhållstabellen i 
Ford/Split. 

1.2 Omfattning av underhåll 
  FORD används som hjälpmedel för att säkerställa att fordon med tillhörande 

komponenter får föreskrivet underhåll enligt gällande underhållsplan. Skånetrafiken 
ansvarar för att underhållets omfattning i systemet stämmer överens med 
underhållsplan. 

1.3 Status på underhåll 
  När ett fordon kommer till en underhållsleverantör för att få en underhållsåtgärd utförd 

ska fordonets underhållsstatus först kontrolleras i FORD.  

  Underhållsleverantören ansvarar sedan för att föreskrivna underhållsåtgärder utförs och 
avrapporteras innan fordonet lämnar verkstaden eller uppställningsplatsen. 
Underhållsleverantören ska även kontrollera att fordonet inte överskrider några 
prestationsintervall, avseende trafiksäkerhetsklassade underhållsåtgärder, innan 
fordonet enligt underhållsplan åter kommer till en verkstad som kan utföra en 
trafiksäkerhetsklassad underhållsåtgärd. 

1.4 Status på underhåll av komponenter 
  Underhållsleverantör som utför en underhållsåtgärd på en komponent ansvarar också 

för att den avrapporteras innan komponenten lämnar verkstaden eller monteras på 
fordon. 

  Skånetrafiken ansvarar för att nyanskaffade komponenter med individnummer blir 
registrerade. 

  HVK och särskilt utvalda komponenter som tas ner från ett fordon ska besiktigas. Om 
komponenten då är ”skadefri” ska besiktningen rapporteras med en speciell 
besiktningskod av underhållsleverantören innan HVK/komponenten får sättas upp på ett 
fordon. 

  Vid förflyttning (transport) av komponenter mellan underhållsleverantörer ska den 
underhållsleverantör från vilken en komponent skickas rapportera att komponenten 
lämnat verkstaden, och den underhållsleverantör som tar emot komponenten ska 
rapportera att komponenten kommit fram. 

  Skånetrafiken ansvarar för att en skrotad komponent skrotningsregistreras.  

  Skånetrafiken ansvarar för att komponenter som har varit registrerade med status 
”okänd verksamhet” i mer än tre år skrotningsregistreras. 
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2 Rapportering  

2.1 Fordonsavställning 
  Fordonsavställningar ska rapporteras i avställningssystemet av Leverantören.  

2.2 Avlästa mätarställningar för kilometer och drifttimmar  
  Fordon som kopplas mot fordonsledningssystem ska erhålla automatiskt driftkilometer 

och tåginformation med tågnummer, stationssignatur, ankomsttid och avgångstid.  

2.3 Utförda underhållsåtgärder på fordon och komponenter 
  Utförda underhållsåtgärder ska vara avrapporterade innan ett fordon eller en komponent 

får lämna verkstaden eller uppställningsplats. En utförd underhållsåtgärd på ett fordon 
eller på en komponent anses inte vara klar förrän den avrapporterats. 

  Ombyggnad eller omnumrering av komponent innebär ett nytt artikelnummer och/eller 
individnummer ska rapporteras. Det nya numret ska registreras vid samma tillfälle som 
åtgärden avrapporteras. 

  Hjulpar som genom omhjulning fått en ny hjuldiameter ska avrapporteras med hjulprofil, 
diametermått och chargenummer. 

2.4 Dagligt underhåll 
  Med Dagligt underhåll avses återkommande insatser som syftar till att öka 

passagerarnas trivsel, bekvämlighet och nöjdhet. Dessa insatser avrapporteras på 
fordon. 

2.5 Uppmätta hjulpar 
  Mätvärden på flänshöjd, flänstjocklek och QR-mått ska avrapporteras på fordon. 

2.6 Undergolvsvarvade hjulpar 
  Svarvad hjulprofil, mätvärden på flänstjocklek, QR-mått och diameter ska avrapporteras. 

Orsaken till svarvningen ska också anges i form av en svarvkod. 

2.7 Utförda ändringsarbeten 
  Ändringsarbeten ska avrapporteras i SPLIT-systemet. 

2.8 Fordonsspecifika detaljer på fordon 
  Rapportering av fordonsspecifika detaljer, till exempel byte av batterisatser, oljeprov och 

oljebyte, ska utföras av underhållsleverantör enligt gällande underhållsinstruktion eller 
annan föreskrift. 

2.9 Komponentbyte 
  Rapportering av komponentbyte ska innehålla individnummer samt orsak till bytet i form 

av en orsakskod som tillhandahålls av Skånetrafiken. Finns flera orsaker till bytet ska 
huvudorsaken anges. Möjlighet att förtydliga orsakskod finns i fritextfält. 

2.10 Avlästa/uppmätta värden på komponent 
  Rapportering av avlästa/uppmätta värden ska göras av underhållsleverantör enligt 

gällande underhållsinstruktion eller annan dokumentation som tillhandahålls av 
Skånetrafiken. 
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2.11 Upptäckta skador/anmärkningar 
  Löpande rapportering ska ske av skador/brister/systemfel som upptäcks på fordon och 

komponenter. Detta sker med en flerställig kod som Skånetrafiken lagt i FORD. 
Kompletterande kodutbyggnadtillhandahålls av Skånetrafiken.  

  Vid avrapportering av åtgärdad anmäld skada (”känd skada”) ska en kortfattad 
information ges i form av en rapport i delsystemet ”Kända skador) (se figuren på sidan 
3). Rapporten skrivs av personal hos underhållsleverantör som utfört åtgärden och den 
ska innehålla information om vidtagna åtgärder och kontroller. 

2.12 Garantiarbeten   
  Alla garantiarbeten rapporteras som skada och registreras i FORD:s 

garantiuppföljningssystem. 

2.13 Specialverktyg 
  Rapportering av kalibreringar ska ske i SPLIT-systemet av underhållsleverantör enligt 

gällande underhållsinstruktion eller annan föreskrift. 

3 Avvikelsehantering för Fordonsdatasystemet 

3.1 Allmänt  
  Felrapporteringar och brister i FORD avseende fordon och/eller komponenter ska 

anmälas till SNC Lavalin:s systemsupport. 

  Anmälan görs i första hand via e-mail på adress: forddata@snclavalin.com 

  Anmälan kan också göras på telefonnummer 010-168 11 50. 

4 Frågor om Fordonsdatasystemet 

4.1 Allmänt  
  SNC Lavalin tillhandahåller användarstöd omfattande rådgivning och svar på frågor 

avseende användande av systemet. Stödet omfattar sådan assistans som en relevant 
utbildad användare kan anses behöva. 

  Frågor om FORD kan ställas via e-mail på adress: forddata@snclavalin.com 
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