


Plankorsningar

TRVINFRA för Plankorsningar

ALEX
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Välkommen till webbinarium TRVINFRA och 
ALEX
• Alex? 

‒ Automatic Level Crossing; ”LX” = Level Crossing

• Målgrupper

‒ Vägkompetens

‒ Signalkompetens

‒ Elkompetens

• Målgrupper vi missade

‒ Markförhandlare

‒ Studenter

‒ IT-tekniker

• Över 200 anmälda

‒ Över 20 företag

‒ Över 20 stationeringsorter

• Alla är lika välkomna
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• Mikrofoner avstängda

• Chat fungerar

• Moderatorerna läser chatten

• Svar som inte kan lämnas under 

webbinariet besvaras senare

• Presentationsmaterialet kommer att 

läggas ut på trafikverket.se



Agenda
• Varför Alex

• Vad ingår i en Alex-leverans

• Alex-leverantörer

• Hur mycket kostar det?

• TRVINFRA för plankorsningar

• Nyheter i ALEX

• TRVINFRA för plankorsningar

• Bladnumrering, sidor

• Kunddata

• Situationsplanen

• Bomlängd, kanalisation

• Vägutformning

• Kanalisation
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• Ägovägsbommar

• Hägnad

• Risk för krosskador

• Vägräcken

• Ny portal?

• t8-regeln

• Bommarnas färger, bomkjolar

• Teknikutrymmen

• Tvåsidig frånkoppling

• Märkning, platsinformation

• Kraftanläggning

• Uppkoppling, felindikering, 

kameraövervakning, 



Varför Alex
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Brist på reservdelar

• Varje ersättningskomponent innebär en tidsödande 
godkännandeprocess

• Möjlighet att återvinna reservdelar från befintliga system

Otillåten direktupphandling

• Vägskyddsanläggningar byggdes med reservdelar, vilket inte 
är tillåtet

Kompetens

• Trafikverket har inte längre detaljkunskap

• Fokus på funktionskrav istället

Leverantören tar helhetsansvar

• Leverantören ansvarar för gränssnitt mellan styrenhet och 
bomdriv, ljussignaler etc.

• Det finns en marknad där vägskyddsanläggningar går att köpa

Inför högertrafik-

omläggningen 1967 

togs den senaste 

lösningen fram med 

JRK relä, producerade 

1952-idag 



Vad ingår i en Alex-leverans?



Alex-leverantörer

• Scheidt&Bachmann (Tyskland), Tekniskt godkänd materiel, TGM

• Xela (Portugal), TG5-beslut (projektering möjlig)

• Ramavtal 5 + 5 + 5 + 5 + 5 år

• Kompletta system

• Support

• Reservdelar
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Hur mycket kostar det?
• Leverans från Alex-leverantör 20 %

• Projektering 20 %

• Entreprenad 60 %

• Tuffare krav på plankorsningen är tidigare

‒ Säkrare trafikmiljö

‒ Minskat underhåll

‒ Kvalitet framför kvantitet

• Leveransen från Alex-leverantören kostar i storleksordningen 1 – 1,5 mkr

• Om flera anläggningar byggs i samma entreprenad

‒ Intressantare projekt

‒ Fler anbud

‒ Bättre priser
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TRVINFRA för plankorsningar

• TRVINFRA-00304 Plankorsningar

‒ Sådant som är projekterbart

‒ Placering av yttre objekt

• TRVINFRA-00301 Projektering allmänt

‒ Ritningssymboler

‒ Numrering av ritningar

• TRVINFRA-00307 Byggnation

‒ Sådant som måste lösas på plats

‒ Inriktning av signaler

• VGU blir TRVINFRA 2024
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TRVINFRA får uppdateras fyra gånger 

per år

Titta gärna i den senaste versionen 

(än den som anges i kontraktet)

Lösningen kan finnas där

Win – Win

Inga dispenser



TRVINFRA finns i ”PUBEN”
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Nyheter i ALEX
• Dokumentation, bladnumrering, plk-id, vägnamn

• Situationsplanen

• Plankorsningens utformning, bomlängd, cykelbana, hägnad, kanalisation

• t8-regeln förtydligad

• Ljudsignaler som ska riktas in mot plankorsningen

• Ägovägsbommar

• Bommarnas färger, bomkjolar

• Kraftlådan

• Leverantören ansvarar för interna gränssnitt

• Möjlighet att ansluta HIS-givaren direkt till styrutrustningen

• Tvåsidig frånkoppling

• Anläggningsövervakning
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Dokumentation, bladnumrering, plk-id
• TRV dokumenterar

‒ Tekniska funktionskrav

‒ Situationsplanen

‒ vägutformning, p-plats

‒ placering av isolerskarvar

‒ placering av yttre objekt t ex teknikbyggnad, manöverlådor, portaler, signaler,

‒ Signalteknik (del av)

‒ Spårledningar

‒ Kommunikation med andra signalsystem (t ex frånkoppling, gemensam Vfsi)

‒ Fysisk utformning av IT-system

• Alex-leverantören dokumenterar

‒ Allt som ingår i Alex-produkten

‒ Kryssmärkessignaler, Vsi, förvarningsljus

• IKT dokumenterar IT-systemets ”virtuella” konfiguration

‒ IP-adresser, routrar, brandväggar
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Namnruta, vägnamn

• Namnruta

‒ Tidigare ”ritningshuvud”

‒ Kommunalt namn, alternativt namn, Plk-id ska finnas i namnrutan

‒ Kommunalt namn ska stå först eller överst, alternativt namn inom parentes

• Namnbyte ska ske vid ombyggnad

‒ Kommunalt namn, om det finns. Kommunen beslutar och ska lägga in detta i NVDB

‒ Vägar med bostadsadresser har kommunala namn. Kontakta kommunen. Se vidare TDOK 
2015:0311

‒ Alternativt namn ”Johanssons väg”, ”v2” kan behållas

‒ Plankorsningar som uppenbart inte har vägnamn kan åsättas ett alternativt namn

‒ Plattformsövergångar

‒ Servicevägar
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Bladnumrering, Vägnamn
TRVINFRA-00301

• Bladnummer
‒ Blad 1 – 49, anläggningar byggda av TRV

‒ Blad 51 – 99, Alexanläggning, del som TRV projekterar

‒ Blad 100 – 199 Alexanläggning där S&B projekterar

‒ Blad 200 – 299 Alexanläggning där XELA projekterar

• Blad 51, 55, 61 (Trv) ska vara försett med
‒ Plk-id

‒ Vägnamn kommunalt och alternativt

• Ett ”blad” kan ha flera ”sidor”
‒ Exempel: Blad 203 ”signalsystem, sidan 1, sidan 2 osv

‒ Leverantören förser sidan 1 med kunddata

‒ Blad ska registreras i EBBA, men inte sidor

‒ Blad kan bytas ut, men inte enstaka sidor

‒ (jämför med en bok på biblioteket; en bok (=blad) finns i 
kartoteket, men inte varje sida)
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Kunddata
Ritningar från en Alex-leverantör
• Namnrutan (tidigare ”ritningshuvudet) tillhör leverantören

• Leverantören förser sidan 1 i ett blad (till exempel 103) med ”kunddata” dvs TRV metadata

• Krav: Att kunddata ska finnas; Råd: utformning
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Situationsplanen 
• Skalenlig, 1:200 

‒ Objekt ritas schematiskt (symbol)

• Allt som är relevant för plankorsningen 

‒ även sådant som inte är signaltekniskt

• Utgå från modellfiler
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När inte allt finns 

på 

situationsplanen



Vägutformning, bomlängd, cykelbana, 
• Trafiksäker och tillgänglig 

trafikmiljö

• Vägen byggdes för länge 

sedan 

‒ Anpassa till nutid

‒ Tänk 50 år framåt, inte 50 år 
bakåt

‒ Förbered för gång- och cykel 
(eller bygg helst från början)

‒ P-plats för servicebil

‒ Tidigare fysisk placering av 
yttre objekt kan vara inaktuell 
eller felaktig

• Korta bommar 

‒ 6 meter bomaxel – bomspets

‒ 4 driv; mittremsor
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Kort paus
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Ägovägsbommar
• Ständigt fälld vägbom (X7); inte järnvägsbom (Y3)

• Hindra obehörig trafik

‒ Lämplig vid lantbruk

‒ Gående kan passera

‒ Kan kompletteras med ljus- och ljudsignaler

• Går att köpa tid när medgivande (inget tåg) finns

• Bommen är öppen

‒ när tid är köpt och 

‒ inget tåg kommer

(när ett tåg har passerat öppnas bommen på nytt vid köpt tid)

• Bommen stängs

‒ när tåg kommer eller

‒ när den köpta tiden är slut eller 

‒ när knappen stäng trycks in
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Kanalisation

• Kabelbrunnar

‒ En i varje kvadrant

‒ En femte brunn nära skåpet för kabelöverskott

• Jordningsbrunnar

‒ En i varje kvadrant

‒ Även vid oelektrifierat

• Undvik konflikter

‒ Framtida gång- och cykelbana

‒ Pyramidmattor
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Hägnad

• Förhindra obehörigt spårbeträdande

• Staket högst 0,2 meter över bom eller 

bomdriv

‒ Försvåra klättring över bommarna

• Inte försvåra närsikt

‒ vid oskyddade eller enbart kryssmärken

• Pyramidmattor

‒ Bör kombineras med grind för att 
underlätta åtkomst för 
underhållspersonal
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Risk för krosskador – En utmaning
”Klämrisk”

• Ingen risk anses finnas vid bomspetsen

‒ bilden visar ett olämpligt utförande

• Hajtänder kan vara en lösning

‒ Anses inte innebära risk

‒ Kan täppa till gluggar vid bomdriv
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Vägräcken

• Lindra personskador vid påkörning

‒ Bomdriv inte eftergivliga

• Måste omfatta allt vid plankorsningen

‒ Inte ”bara” det signaltekniska
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Ny portal?

• Tre kombinationer

‒ Enbart blå-vit

‒ Enbart livsfarlig ledning

‒ Både blåvit och livsfarlig ledning

• Separata höjdbegränsare (4,7 meter)

• Standardmaster

‒ Eftergivliga

‒ Måste skyddas med vägräcken för att minimera 
skador pga nedfallande delar
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Placering av kryssmärkesstolpar, t8-regeln
• t8: Tidstillägg som ska finnas för att en 

vägtrafikant ska ha tillräcklig tid att kunna 

passera plankorsningen. 

• Fastställ först Mätsträcka_t8
‒ Tabell i kapitel ”Signalering  mot vägen”

• Läs av tidstillägget t8
‒ Tabell i kapitel ”Signaleringssträcka”

‒ t8 förlänger signaleringssträckan och väntetiden

‒ I normalfallet 1 sekund för varje meter över 8)
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Mätsträcka t8

Krs
Krs

Krs



Bommarnas färger, bomkjolar
• Helbom

‒ Gul mot ankommande vägtrafik, grå mot banan

‒ Minst 3 röda reflexer mot ankommande vägtrafik

‒ Förhållande rött:gult = 1:1

‒ Grå kjol (intrångsskydd)

‒ Den som är instängd ska enbart se grått

• Halvbom

‒ Gul på båda sidor

‒ Minst tre röda reflexer på båda sidor

‒ Förhållande rött:gult = 1:1

‒ Gul kjol (ökad observans)

• Ägovägsbom

‒ Grå på båda sidor

‒ Omväxlande gula och röda reflexer mitt på bommen och  mot ankommande vägtrafik

‒ Förhållande rött:gult = 4:3

‒ Ingen kjol
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Teknikutrymmen, skåp, lådor
• Teknikbyggnader, skåp, kiosker (oavsett ändamål)

‒ Höjd över rök max 1,3 m

‒ Vid höjd över rök över 1,3 m fysiskt hinder

‒ Förebygga inspringning från ett ”gömställe”

‒ Inte bakom en stoppbock

• Manöverlåda och kraftlåda (krav från version 8)

‒ Nära P-plats

‒ Uppsikt över plk

• FK-låda och lokalställare (krav från version 8)

‒ Invid banan

‒ En per spår

• Olle ska lägga in bild från Norra Kullavägen
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Tvåsidig frånkoppling

• Frånkopplar båda sidorna 

samtidigt

• Funktionen aktiveras och 

annulleras på samma sätt som 

vid ”en sida i taget”

• Olämplig vid frånkoppling av 

flera vägskyddsanläggningar 

samtidigt

• Dekal på locket visar vilken 

funktion som finns
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Märkning, 
platsinformation

• Skåpmärkning

• Platsinformation (på kryssmärket)

• FK-låda
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Kraftanläggning
väggintag, jordning, batterireserv
• Kraftmatningen ska vara dimensionerad för 3 kW

‒ Rekommenderad säkring 16 A vid trefas eller 35 A vid enfas

‒ TN-C eller TN-S

• Kraftlådan

‒ Vägguttag 230 V

‒ Väggintag 3x400 V

• Batterireserv

‒ 5 timmar vid favoriserad kraft

‒ 5 timmar vid dubbla elnät

‒ 10 timmar i övriga fall

• Jordning

‒ Jordningsbrunnar med jordskenor, här finns huvudjordningsskenan

‒ Samma principer vid såväl elektrifierat som oelektrifierat, jordspett tillkommer vid oelektrifierat

‒ Ingen jordning av yttre objekt via objektskablar

‒ Teknikbyggnadens jordskena är enbart för dess invändiga objekt

‒ Använd kabelskor och anvisade anslutningspunkter; inga hål får borras för jordning (utom i S-rälen)
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Uppkoppling, felindikering, 
kameraövervakning
• Alex är uppkopplad till ANN (andra system utreds)

‒ Loggning av händelser och fel (bom nere/uppe, tidpunkt; lampa nr X trasig, tidpunkt)

‒ Underhållspersonal ska få tillgång till Alex-data för att underlätta felsökning (utreds)

‒ Fiber eller MVNO (IKT bestämmer)

‒ Uppkoppling till trafikledningens spårplaner utreds

• S- och D-fel ska enbart kopplas in om det funnits sedan förut

‒ Ingen ny kopparkabel för detta ändamål

• Kameraövervakning

‒ Vid nya lösningar; när olyckor behöver förebyggas 

‒ GDPR, Konsekvensanalys

‒ Triggas av rörelser som kameran ser och vid varningssignalering (via ”Adammodul”)

‒ Passage av vägfordon; gående; järnvägsfordon

‒ Besked HWOK/KBv saknas

‒ inspelat material skrivs över efter 7 dygn
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Tack för visat intresse
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