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KUNDBERÄTTELSE

Norge är ett stort och glest befolkat land 
med många berg och djupa fjordar som 
gör det besvärligt att transportera folk 

och gods på ett säkert, punktligt och effektivt 
sätt. Tur då att järnvägen är så väl utbyggd – och 
att den hålls i så bra skick.

Den norska järnvägstrafiken sköts av bolaget 
NSB, som genom olika dotterbolag sköter mer-
parten av landets persontågstrafik, godstågstrafik 
och en hel del busstrafik därtill. 2011 genom-
fördes 178 miljoner resor med tåg i Norge och 
hela 460 000 lastenheter gods distribuerades. 
NSB är en av Norges största koncerner med 
12 000 medarbetare och en omsättning på drygt 
12 miljarder norska kronor 2011.

Men för att garantera tillgänglighet och punktlig-
het måste själva järnvägsnätet 
hållas i gott skick. NSB behöver 
därför genomföra cirka 100 så 
kallade ”planerade spårbrott” 
varje halvår. Ett sådant spårbrott 
görs för att byta ut gammal räls 
och för att se över teknik. Det 
är komplicerat, då de reguljära 
tågtransporterna måste stoppas 
under arbetet och komplet-
terande transporter måste 
säkerställas.

Började med processkartläggning
Kjetil Bragstad hos NSB fick uppdraget att 
kartlägga de processer som behövs för att 
säkerställa full drift av trafiken när man utför 
planerade spårbrott.

– Innan vi började kartlägga processerna med 
planerade spårbrott hade folk här hos NSB 
litet ont i magen varje gång ett spårbrott 
planerades, säger Bragstad. Vet man helt säkert 
att ersättningsbussar är beställda och har man 
säkerställt att de kommer när de behövs? Vet 
man helt säkert att man har personal på plats 
som dels kan utföra själva spårbrottsarbetet, 
men också för att hantera situationen runt 
arbetsplatsen? Mycket av kunnandet satt i 
händer och fötter på enskilda personer. Vårt 
problem handlade alltså till att börja med om 
att kartlägga och synliggöra de processer och 
roller som behövs.

NSB ville dessutom hantera en omorganisation 
som påverkade arbetet med planerade spår-
brott. Man ville också sänka kostnaderna för 
arbetet och samtidigt öka kundnöjdheten.

Bariums partner i Norge, Indigo IPEX AB, 
kontrakterades för att hjälpa NSB att utreda 
situationen.

Norska NSB på spåret 
med planerade spårbrott

NSB:s Kjetil Bragstad har sett till att 
man nu har bättre ordning på bolagets 
cirka 200 planerade språrbrott varje år.

Fakta NSB
NSB sköter och förvaltar järnvägsnät och 
egendom knuten till järnvägen, samt sköter 
merparten av såväl person- som godstra-
fik med tåg i Norge, liksom en försvarlig 
mängd busstrafik. NSB har cirka 12 000 
anställda och omsatte 12,4 miljarder norska 
kronor 2011. Varje år sköter NSB om 52 
miljoner tågresor i Norge.
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– Från början tog vi hjälp 
av Bariums partner för 
att få hjälp att göra en 
nulägesanalys av de processer som behövs för 
planerade spårbrott samt de olika roller som var 
inblandade i processerna, säger Bragstad.

Indigo IPEX hjälpte NSB att sortera upp detta 
så att man fick en överblick över nödvändiga 
spårbrottsprocesser så att man kunde mappa 
upp alla processer och roller som behövs. I 
en workshop på cirka en halv dag per process 
dokumenterades processerna i Barium Live!, där 
representanter för de roller som arbetar med 
den aktuella processen deltog i workshopen. 
Här identifierades också vilken information som 
de olika processerna behövde födas med.

– Det visade sig att det behövs hela 12 proces-
ser och 30 olika roller för att genomföra ett 
spårbrott på ett säkert sätt, som stör den 
normala trafiken så litet som möjligt, av-
slöjar Bragstad. Exempel på processer som 
implementerats är Informationsprocess och 
Personalplansprocess och Efterarbetsprocess. 
Exempel på roller som identifierats och som 
interagerar med olika processer är Bussplanläg-
gare, Personalplanläggare, Trafikinformatör och 
Sträckningsledare.

Kör processerna från början till slut
Kartläggningen ledde sedan till att man kunde 
skapa en vision om hur man ville arbeta i pro-
cesserna framöver. Normalt är man ganska nöjd 
med att ha kommit så här långt i sin processmo-
dellering, och att ha en datamodell av proces-
serna snarare än ett papper som sätts i en pärm. 
Men i och med att NSB valt att arbeta med 
Barium Live! kunde man snabbt ta steget att 
också implementera processerna i det verkliga 
arbetet med planerade spårbrott.

– Efter kvalitetssäkring av processerna kunde 
vi sätta ihop alla processerna i ett kontinuerligt 
flöde, där hela processen med planerade spår-
brott beskrivs från början till slut, säger Brag-
stad. När sedan de olika användarna utbildats i 

den eller de processer där 
de förväntas delta kunde 
lösningen rullas ut.

I maj 2012 togs lösningen i drift. Alla ansvariga 
som arbetar med processerna har nu ett unikt 
system på plats som ger hundraprocentig pro-
cessefterlevnad.

– Vi är mycket tillfreds med lösningen, säger Kje-
til Bragstad. Den har gett NSB transparens och 
tydlighet, processefterlevnad och kvalitetssäkring 
av processerna. Vi har inte längre ont i magen 
när vi planerar spårbrott – vi vet att följer vi bara 
våra processer så kommer allt att gå bra. n

’’“Vi är mycket tillfreds med 
lösningen. Den har gett NSB trans-
parens och tydlighet, processefter-

levnad och kvalitetssäkring 
av processerna.”


