
SCREENING 
– en revolution på banan

Raildoc är stolta över att kunna erbjuda en revolutionerande teknik för tillståndsbedömning 
av träsliper. Med Screening ser vi på sliper som ingen annan.

Screening utförs med avancerad teknik fäst vid ett 
spårgående fordon. Screening levererar exakta och 
oberoende mätresultat som inte påverkas av yttre 
förhållanden som vind, väder och geografi.

Mätriggen kan monteras på i princip vilket spår-
gående fordon som helst. Riggen ansluts till fordo-
net med en strömkabel. Mätdatan förs över via USB-
kabel till en bärbar dator inne i fordonet.

Mätresultatet presenteras i Screen Tool, en webb-
baserad databas som visar skicket hos varje sliper. 
Detta gör det möjligt att, som aldrig tidigare, exakt 
identifiera enskilda defekta slipers och/eller särskilt 
utsatta bansträckningar.

Screening medför flera fördelar för kunden. Det är 

snabbt och effektivt och sparar både tid och pengar.
Mätresultaten är lika exakta oavsett var i världen de 
samlas in. 

Därmed kan man vara säker på att man alltid byter 
ut rätt slipers, vid rätt tidpunkt - och bara de slipers 
som faktiskt behövs bytas. Detta utgör också en 
bättre grund för budgetering, planering och utfö-
rande av underhållsarbete.

Att mätresultaten är helt objektiva, och att Raildoc 
inte har något intresse av påverka dem i någon rikt-
ning, är en självklarhet som ändå är värd att påpeka.
 
Mätningen utförs när spåret är fritt från trafik och 
påverkar inte övrig trafik. Mörker utgör inget hinder.

•	 Underläggsplattans	nedsjunkning
•	 Eventuell	snedställning
•	 C/C-avstånd
•	 Kilometer-,	meter-	och	decimeterposition	
 för varje sliper
•	 Koordinatpositionering	(gps)

Vad visar mätningen?

•	 Vid	byte	av	underhålls-/driftentreprenör.
•	 Före	och	efter	sliperbyte/spårbyte:	
	 Vilka	ska	bytas?	Vad	blev	resultatet?
•	 Förebyggande	lokal	tillståndsbedömning.	
 Bedömning av nationellt träsliperbestånd.
•	 Återkommande	körningar	ger	grund	för	
 analys av trender och tendenser.

När kan man använda Screening?



I Screen Tool kan man studera mätdata över 
längre bandelar, eller endast på utvalda ban-
sträckor. Man kan också välja att till exempel 
enbart visa sliper i ett visst skick.

Naturligtvis ingår Screen Tool vid köp av Scre-
ening.

www.screentool.se

Screen Tool - analysera banans status

All mätdata samlas in och analyseras i Screen 
Tool,	 en	webb-baserad	databas.	Varje	 använ-
dare kommer enkelt åt mätresultaten via sin 
personliga inloggning. 
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Diagram 4: Per sleeper

Diagram 1: Statistik

Rätt insatser...
•	på	rätt	bansträckning!
•	vid	rätt	tidpunkt!
•	med	rätt	resurser!

Exakt
Snabbt
Oberoende
Tillförlitligt


