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Nederlands statlige forvaltningsorgan for jernbane 

• Utvikling, drift, vedlikehold

• Sikre kapasitet

• Trafikk kontroll



ProRails utfordring – det store bildet

Forventet vekst på jernbanetransporten med 27-45% mot 2030

MEN;

• Parisavtalen – reduksjon av klimagasser

• Reduserte statlige midler til jernbane 

Økt trafikk. Mer miljøvennlig. 

Lavere kostnad.



Spoordata programmet

Tilgjengeliggjøring av korrekt, 

komplett og oppdatert

informasjon om infrastrukturen 

til involverte i jernbanesektoren.

Forbedringer på BBK 

(basis kartbase for bane)



BBK mål 1 - hyppigere ajourhold

Redusere alder på data fra 18 til 6 måneder



BBK mål 2 – utvidet datamodell



«Technology geeks i Norge med 
nye innovative løsninger og god 
kompetanse»



Laserskanning og fotografering
fra helikopter med egenutviklet sensorsystem

Testprosjekt Rotterdam 2016

Anbudsprosess 2017



Kontrakt

Kontrakt på 2 år + inntil 6 år (1+1+…) 

• Mål år 1 (slutt 2017/2018):

Komplett datainnsamling og leveranser av hele jernbanenettet 

4 ulike mobiliseringer (hver 2. måned fra mars – september) 

• Mål år 2 (2019):

Oppdateringer basert på utførte endringer (forventet 60% av nettet)

8 ulike mobiliseringer (hver måned fra mars til oktober).



2016



2018

Vertikalfoto GSD 1,7cm
Ortofoto GSD 2,5cm



Skråbilder GSD 1,0 cm



Punktsky >70pkt/m2 og terrengmodell



• Detektering av 150 objekt

• Lesbarhet på skilt

• Oppdatert BBK innen 6 måneder fra endring

• Økt nøyaktighet

• Kravstilt <12cm. Leveranse <5cm.

Måloppnåelse forbedring BBK?



«The geometrical quality and resolution of
photoes and point clouds enables us to not 
only take the snap shot of the current railway
infrastructure, but also to take a step further
on the road to predictive maintanance»
– Artikkel av Rob Buitendijk, Manager of asset information, ProRail.



Digital twin predictive maintanance

1. Registrering av eksisterende situasjon “as is”

2. Deteksjon av endringer

3. Definisjon av tendenser/ trender

4. Verifisering av tendenser/ trender



I gjennomsnitt en hendelse i uka:

- Grener på kontaktledning

- Tre over sporet

- Løv på skinnegangen





Veien videre for ProRail

• Kartlegging av objekter basert på 
punktsky/bilder - i god gang

• Datainnsamling på stasjoner – i god gang

• Forvaltningsløsning for data

• «Full» anvendelse av data
• Endringsanalyser, konfliktanalyser, 

siktlinjer, simuleringer +++
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