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Underhållsentreprenörens rapportering vid misstanke om solkurva 
 

 

När ska du fylla i solkurverapporten TMALL 0333? 
Så snart det finns misstanke om en solkurva i spåret kommer trafikcentralen att registrera det som ett 
säkerhetsfel i Ofelia. Detta medför att underhållsentreprenören ska fylla i en solkurverapport. Fyll 
alltid i rapporten så snart det finns misstanke om att en solkurva inträffat, även om det inte är en 
konstaterad solkurva. 
 

 

Menyvalet Solkurva i rutan Säkerhetsfel + medför att en Solkurverapport ska fyllas i. 

Det finns ytterligare ett fall när solkurverapporten ska fyllas i. Det är när en felavhjälpare blir utkallad 
på ett fel som trafikcentralen inte registrerat som solkurva, men som felavhjälparen på plats 
misstänker är en solkurva. Felavhjälparen ska då registrera Solkurva i menyvalet ”Verkligt fel +” i 
Ofelia och dessutom fylla i en solkurverapport. 
 

 

Menyvalet Solkurva i rutan Verkligt fel + medför att en solkurverapport ska fyllas i. 

 

Solkurverapporten 
Solkurverapporten är uppbyggd för digital hantering och uppdelad i två delar: en utedel och en 
innedel. Hämta rapporten på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/solkurvor 
 
Aktuell version av solkurverapporten ska användas och finns att hämta på Trafikverkets hemsida.  
Äldre varianter eller egenhändigt skapade rapporter får inte användas. 
 
Ifylld solkurverapport ska bifogas i excel-format i Ofelia. 

www.trafikverket.se/solkurvor
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Solkurverapport - Utedel 

 Skriv ut solkurverapportens utedel så att den alltid finns lätt tillgänglig. 

 Felavhjälparen ska fylla i utedelen manuellt på plats i spåret. 

 
Det finns också en lathund i fickformat. Den är en kopia av utedelen och felavhjälparen ska använda 
lathunden om det inte finns någon utskriven utedel tillgänglig. Felavhjälparen måste då anteckna 
direkt på lathunden som är anpassad för blyertspennor. 
 
Lathunden finns att beställa på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/solkurvor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Solkurverapportens utedel – fylls i på plats i spåret 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/WS72/analys_banoverbygg/Analys%20Solkurvor%202016/Instruktioner/www.trafikverket.se/solkurvor
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Solkurverapport - Innedel 

 
Skapa en digital solkurverapport och fyll i ”Solkurverapport – Innedel” 

1. Hämta solkurverapporten - TMALL 0333 - från Trafikverkets hemsida. 

2. Spara dokumentet på datorn och döp det med Ofelianumret.  

3. För över uppgifterna som noterades på plats i spåret (utedelen) till den digitala 
solkurverapporten du just skapat. 

4. Fyll i solkurverapportens innedel. 

5. Bifoga excelfilen till den aktuella felrapporten i Ofelia, se sidan 4.  

 
Om det är två eller fler misstänkta solkurvor på samma felrapport så skall det göras lika många 
solkurverapporter som misstänkta solkurvor. Solkurverapporterna döps då med Ofelianumret och ett 
löpnummer t.ex. 00599120_1, 00599120_2 osv. 

 

 
Solkurverapport - Innedel 
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Bifoga den digitala solkurverapporten och avsluta felrapport i Ofelia 

För att kunna avsluta en felrapport i Ofelia, där det förekommit misstanke om solkurva, måste den 
digitala solkurverapporten bifogas till den aktuella felrapporten i Ofelia. Detta är tvingande och det går 
annars inte att avsluta felrapporten. 
 
I Ofelia finns under fliken Dokument en funktion för att bifoga ett eller flera dokument: 

 Bifoga dokumenten genom att klicka på knapparna Lägg till fil. I detta fall är det den digitala 
solkurverapporten.  

 Bifoga även foton eller annan information som kan vara av värde. 

 Spara därefter felrapporten genom att trycka på knappen Spara.  

 

 

Under fliken dokument i Ofelia bifogas den digitala solkurverapporten. 

 
 
De bifogade dokumenten kan inte uppdateras i Ofelia. Bifoga därför ett nytt dokument om det blir 
aktuellt att uppdatera innehållet, till exempel om det har framkommit nya uppgifter. Döp den nya filen 
med ett Versionsnummer t.ex. 00599120_1_ver2.  
 
För att bifoga dokument krävs behörighet som felavhjälpare. En analytiker kan inte bifoga eller ändra 
dokument i Ofelia. 
 
Denna instruktion behandlar underhållsentreprenörens ansvar i rapporteringen av solkurvor. Hela 
rapporteringsprocessen finns beskriven i TDOK 2014:0667 ”BVR 1586.12 - Solkurvor - rapportering”.  
 
Denna instruktion, samt övrig information rörande solkurverapporteringen, återfinns på Trafikverkets 
hemsida: www.trafikverket.se/solkurvor 
 
 

www.trafikverket.se/solkurvor

