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Sammanfattning 

De senaste åren har stora tågförseningar skett på vintern, ofta hänvisade till som växelfel. Dessa 

växelfel beror ofta på att snö och is fastnar i växeln och på så vis förhindrar växelns 

huvudfunktion. Snön hamnar i växeln dels genom snöfall, men även på grund av att snön skakas 

av från de passerande tågen. Förseningarna, som beror på snö och is i järnvägsväxlar, är ett stort 

problem som påverkar många människor. Syftet med detta projekt blev således att undersöka hur 

detta problem kan lösas. 

Idag finns redan flera varianter för att lösa detta problem. Det används till exempel värmeslingor 

för att smälta snön och övertäckningslösningar för att förhindra att snön hamnar i växeln. Det är 

även vanligt med manuell snöröjning. 

Efter noggrann bakgrundsstudie togs tre separata konceptförslag fram. Ur dessa valdes ett förslag 

för vidareutveckling. Konceptet blev en mekanisk snöröjningsfunktion. På detta koncept gjordes 

några grundläggande överslagsberäkningar för att ge en viss inblick i vad som skulle krävas av 

det. 

Funktionen bygger på att en hydraulisk cylinder trycker bort snö från växeln. Cylindern kommer 

bli cirka 6 meter lång. Kolven på cylindern har en diameter på 62 mm och cylindern har en 

diameter på 117 mm och kommer då att klara en kraft på 10 kN utan att knäckas. Denna kraft 

anses mer än väl vara tillräcklig för att skotta bort snö från växeln. Storleken ansågs maximal då 

en större storlek skulle ge en risk att tåget stöter ihop med cylindern.  

 



 2 

 

  



 3 

 

 

 

           BachelorThesis MMKB 2011:58 MKNB 041 

 

Snow and ice resistant railroad switches 

   

  Daniel Klingnell 

Joakim Norman 

Omar Osorio 

Approved 

2011-05-27 

Examiner 

Ulf Sellgren 

Supervisor 

Ulf Sellgren 

 Commissioner 

KTH, Maskinkonstruktion 

Contact person 

- 

Abstract 

During the last couple of years there have been many train delays during the winter, often 

referred to as switch faults. These switch faults happen because of snow and ice getting stuck in 

the switch, thus preventing it from working properly. The snow ends up in the switch partly 

because of snowfall, but it also falls off passing trains as they shake. Snow and ice in railroad 

switches is a major problem that affects a lot of people. The purpose of this project was therefore 

to investigate how to solve this problem. 

There are several solutions to this problem today. For example, heating coils are used to melt the 

snow, and different solutions to cover the switch are used to prevent the snow from getting there. 

Removing snow manually is also common. 

After a thorough background study, three separate concepts were proposed. Out of these, one 

concept was chosen for further development. The concept was a mechanical snow removing 

device. Based on this concept, roughly estimated calculations were made to provide some insight 

into what was expected of the solution. 

The function is based on a hydraulic cylinder, which presses the snow away from the switch. 

This cylinder will be around 6 meters long. The piston in the cylinder has a diameter of 62 mm 

and the cylinder has a diameter of 117 mm. It will therefore withstand a force of 10 kN without 

breaking. This force was considered to be more than sufficient for shoveling snow away from the 

switch. The size was considered maximal, as the train otherwise could hit the cylinder. 
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FÖRORD 

I detta kapitel riktar vi ett stort tack till alla som hjälpt oss med detta arbete. 

 

I detta projekt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Sellgren för handledning och 

diskussioner. Vi vill även tacka Mats Berg på farkostteknik för givande diskussion angående 

ämnet, samt boken Järnvägssystem och spårfordon: Del 1 Järnvägssystem som vi fick. Ett stort 

tack även till Lars-Henrik Larsson och Rickard Ekström på Roslagståg för studiebesöket vi fick 

göra där. Vi tackar även de som givit oss tillåtelse att använda deras bildmaterial, vilket återfinns 

i rapporten. Slutligen tackar vi alla som varit med och diskuterat möjliga lösningar på vårt 

projekt under våren.  

Daniel Klingnell, Joakim Norman och Omar Osorio 

Stockholm, maj, 2011 
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NOMENKLATUR 

Här finns en lista på de beteckningar som används i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

F Kraft (N) 

I Yttröghetsmoment (m
4
) 

L Längd (m) 

N Normalkraft (N) 

Pk Knäckkraft (N) 

Pmotor Effekt (W) 

Q Volymflöde (m
3
/s) 

V Volym (m
3
) 

a Acceleration (m/s
2
) 

d Diameter (m) 

g Tyngdacceleration (m/s
2
) 

h Flänshöjd (m) 

m Massa (kg) 

p Yttryck (Pa) 

r Radie (m) 

t Tid (s) 

v Hastighet (m/s) 

μ Friktionstal (-) 

ρ Densitet (kg/m
3
) 
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Förkortningar 

 

CAD Computer Aided Design 

QFD  Quality Function Deployment 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet, syftet med uppgiften och avgränsningar samt 

ges det en kort metodbeskrivning för det utförda arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årens vintrar har tågtrafiken i Sverige drabbats av stora förseningar och 

inställda tåg. Väldigt många personer i Sverige har på ett eller annat sätt påverkats av 

tågförseningar. Det kan vara allt från att bli försenad till ett viktigt möte, till att inte komma hem 

och då sitta fast i en annan stad. Oavsett om det är en liten försening på fem minuter eller om det 

är flera timmars försening så är det oerhört frustrerande för resenärerna. Blir tåget dessutom 

inställt blir givetvis missnöjet ännu större. 

Tågförseningarna har i stor utsträckning skett på vintern, då det fallit stora mängder snö. Denna 

snö har hamnat i järnvägsväxlarna och på så sätt gett upphov till stora problem för tågtrafiken. 

Denna problematik har ofta hänvisats till som ”växelfel”. Problemet som uppstår i detta fall är att 

snön helt enkelt hindrar järnvägsväxeln från att växla. Problemet kvarstår tills snön är borttagen 

ur växeln.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt var att undersöka hur problemen i järnvägsväxlarna uppstår under 

vintern. Bland annat undersöktes hur järnvägsväxlar fungerar och hur deras funktion hindras av 

snö och is. Dessutom undersöktes hur snö och is hamnar i växeln. Syftet var även att ta fram ett 

förslag på en konstruktion som kunde lösa detta problem. Olika befintliga metoder undersöktes 

och utreddes för att sedan leda till ett eget förslag.  

1.3 Avgränsning 

Då detta ämne omfattar ett väldigt brett område, har vissa avgränsningar tvingats göras. En av de 

främsta avgränsningarna är att det enbart har fokuserats på den vanligaste typen av 

järnvägsväxlar, en så kallad vänster- eller högerväxel. Dessutom har fokus legat på växlar som 

befinner sig i en tätt trafikerad miljö, där manuell snöröjning är svår eller omöjlig eftersom 

spåret är kraftigt trafikerat.  

1.4 Metod 

I början gjordes en stor informationssökning för att ta reda på bakgrundsfakta om problemet. 

Detta fortlöpte sedan under projektet. Olika koncept, för att lösa problemet med snö och is i 

järnvägsväxlar, har utvecklats och ett av dem valdes för vidareutveckling. Detta har även 

modellerats i CAD för att ge en bild av hur det kan se ut. Vissa grundläggande beräkningar har 

gjorts under projektets gång. 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs bakgrundsinformationen om olika delar av ämnet, alla relevanta för 

projektets genomförande. Den största delen av detta kapitel är resultatet av en omfattande 

informationssökning. 

2.1 Snö 

Snö är nederbörd i form av kristaller som bildas då vatten från molnen kondenserar vid en 

temperatur under 0 °C. För att det ska bli ett snöfall behövs det två viktiga komponenter. Först 

och främst måste temperaturen vid markytan vara under eller precis runt 0 °C . Dessutom behövs 

det ett moln som kan skapa nederbörd. Dessa moln skapas då luft avkyls och vattenångan i luften 

börjar kondensera. Detta sker i huvudsakligen på tre olika sätt. Luften kan tvingas uppåt vid en 

kall- eller varmfront, vid ett terränghinder som exempelvis berg, eller så kan luften värmas upp 

över en soluppvärmd yta sommartid eller en relativt varm vattenyta vintertid. Snöflingor 

existerar i olika storlekar och bildas genom att snökristaller klumpas ihop under färden ned mot 

markytan. (SMHI, 2009) 

Snö har olika densitet beroende på de yttre omständigheterna. I Tabell 1 presenteras ungefärliga 

värden på snöns densitet beroende på olika yttre omständigheter. (SMHI, 1999) 

 

Tabell 1. Ungefärliga värden på snöns densitet beroende på yttre omständigheter. 

Snötyp Densitet [kg/m
3
] 

 

Mycket fluffig nysnö < 30 

 

Nyfallen torr nysnö 30-100 

 

Våt nysnö 100-200 

 

Vindpackad snö 200 

 

Packad senvintersnö 200-300 

 

Vårsnö under avsmältningens 

slutskede 

400 
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2.2 Växeldimensioner 

En järnvägsväxels längd kan variera ganska stort. Denna variation beror bland annat på hur 

kraftig krökningsradien ska vara och hur fort tåget ska kunna köra genom växelns krökta spår, 

kallat grenspår. Tabell 2 visar hur dessa parametrar beror på varandra (Andersson och Berg, 

2001). 

Tabell 2. Förhållandet mellan järnvägsväxelns längd och hastigheten som tåget kan köra genom växeln med. 

Längd [m] Tillåten hastighet i grenspår [km/h] 

29,0 40 

44,3 70 

64,8 100 

94,3 130 

 

Enligt professor Mats Berg (2011) är den rörliga delen av en växel cirka en tredjedel av den 

totala längden. En växel som är 29 meter skulle således ha en rörlig del på cirka 10 meter och en 

längre växel på 94 meter skulle följaktligen ha en rörlig del som är cirka 30 meter.  

Dimensioner för räls och tåghjul (Andersson och Berg, 2001) ses i Figur 1. Sträckan   är 

tåghjulets flänshöjd. Sträckan är         från början, men eftersom rälsen och hjulen nöts då 

tågen körs kan den växa upp till         (Berg, 2011). 

 

 

Figur 1. Tåghjul på räls. 
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2.3 Järnvägsväxelns funktion och delar 

Det förekommer olika typer av järnvägsväxlar ute i tågtrafiken, beroende på hur rälsens 

utformning är och hur tågen ska styras. De ser inte alltid likadana ut men grundprincipen för 

dessa växlar är likadan. 

Växelns funktion beskrivs och illustreras här med en vanlig växel som används för att leda in tåg 

på ett parallellt spår eller växla ihop två spår till ett. Växelns delar med placering och namn 

illustreras i Figur 2 och Figur 3. Figur 2 visar en äldre modell av en växel och delar som det 

kommer att talas om är växeltunga (switch point), växelkryss (frog) och moträl (check-rail). 

(Andersson och Berg, 2001) 

 

 

Figur 2. Gammaldags växel (Visual dictionary online, 2011).  
(c) QA International, 2011.  All rights reserved. http://visual.merriam-webster.com 

 

 

Figur 3. Modern järnvägsväxel (Svensk modelljärnvägs forum).   
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2.3.1 Växeltunga 

Växeln består av två stycken rörliga skenor som kallas tungor och det är positionen på dessa 

tungor som styr in tågets flänshjul, se Figur 4, på avsett spår. Tungorna manövreras med en 

motor som sitter på sidan av rälsen, där den handmanövrerade växelspaken (switch stand) är 

placerad enligt Figur 2. (Wikipedia, 2011) 

 

 

Figur 4. Flänshjul. 

2.3.2 Växelkryss 

Där rälerna korsar varandra finns det ett växelkryss, se Figur 5, för att möjliggöra för tågets hjul 

att korsa rälen. För att hindra urspårning eller att hjulen går fel i växeln får inte denna korsning 

ha en för skarp kurva. För ytterligare säkerhet finns det en extra skena på insidan av rälen. Denna 

skena kallas moträl och håller fast det hjul som inte passerar över korsningen, se Figur 5. 

(Wikipedia, 2011) 

 

 

Figur 5. Växelkryss och moträl. 
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2.4 Orsaker till växelfel 

Det kan finnas många orsaker till att en järnvägsväxel slutar fungera. Under vintertid är de mest 

utsatta anläggningsdelarna de rörliga delarna i växeln. Snön som faller riskerar att hamna i 

växeln och kan då förhindra funktionen. Den främsta orsaken till att växel slutar fungera är på 

grund av snö- och isklumpar som faller ner från passerande tåg. Snön packas ihop mellan 

växeltungan och stödrälen, se Figur 6 till vänster. Detta inträffar oftast när tågen kommer in i 

större städer. Det räcker med endast tre millimeters glapp mellan växeltungans spets, se Figur 6 

till höger, och stödrälen för att växeln ska sluta fungera (Ekström och Larsson, 2011). Vid sträng 

kyla, kraftigt snöfall och hård vind kan snö blåsa in och växeln kan sluta fungera. (Ny Teknik, 

2010) 

 

   

Figur 6. Den mest utsatta delen i växeln. 

Trafikverkets personal hinner tyvärr inte med manuellt snöröjningsarbete i alla växlar, då det 

enbart i Stockholm finns uppemot tusen växlar för fjärrtåg och pendeltåg (LT, 2010). När ett tåg 

passerar växeln, finns risk att snö- och isklumpar faller från tåget och fastnar i växeln. Dagens 

växlar har värmeslingor, vilka tyvärr är otillräckliga då de bara har kapacitet ned till ett par 

minusgrader. Således klarar de inte att smälta stora isklumpar vid sträng kyla. (Ny Teknik, 2010) 

2.5 Nuvarande lösningar 

Eftersom problemet med snö och is i järnvägsväxlar är ett stort problem finns givetvis vissa 

befintliga lösningar. Ett urval av dem följer. 

2.5.1 Manuell snöröjning 

Trafikverket satsar alla tillgängliga resurser på att hålla spår och växlar fria från snö. Det är ett 

svårt och slitsamt arbete för snöröjare som använder ishackor och andra liknande verktyg för att 

få bort snö och isklumpar som sitter fast mellan rälsen och växeltungan. (LT, 2010) 

I snöröjningsarbetet ingår röjning av snö och is från viktiga delar av växeln men även spår och 

perronger, se Figur 7. En av svårigheterna med manuell snöröjning är att tågspåret måste säkras 

genom att stoppa tågtrafiken. Detta skapar stora förseningar för passerande tåg. Trafikverket 

anlitar ungefär 700 personer under en vanlig vinter och runt dubbelt så många under hårda 

vintrar. (Trafikverket Handbok, 2010) 
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Figur 7. Snöröjare som röjer snö och is från en växel (Trafikverket Handbok, 2010). 

2.5.2 Fjädrande täckningsläpp 

En fjädrande ”täckningsläpp” täcker mellanrummet mellan växeltungan och rälsen, och 

förhindrar att snö och is faller in i växelns känsligaste del, se Figur 8 till vänster. 

Täckningsläppen är tänkt att vara konstruerad av gummi eller något annat fjädrande material. 

Den ryms när växeltungan förs in mot rälsen vid växling. 

Denna växelkonstruktion är patenterad men har inte tagits i bruk av Trafikverket eller någon 

växeltillverkare, möjligen på grund av ekonomiska skäl. Figur 8 till höger, visar hur en fjädrande 

"täckningsläpp" fästs på den rörliga växeltungan och täcker utrymmet mellan växeltungan och 

den fast liggande rälen. (Ny Teknik, 2010) 

 

  

Figur 8. Prototypen av den fjädrande täckningsläppen (till vänster). Höger täckningsläpp (höger upp) respektive 

vänster täckningsläpp (höger ner), (Ny Teknik, 2010). 
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2.5.3 Värmeslingor 

Värmeslingor fungerar på ett sådant sätt att en spänning läggs över ett ledande material, vanligen 

en metallkonstruktion tack vare dess förmåga att leda ström samt dess höga smältpunkt. 

Strömmen i ledaren och ledarens resistans ger upphov till värme som används för att smälta snö 

och is i järnvägsväxlarna (Trafikverket handbok, 2010). I Figur 9 ses ett exempel på hur en 

elektrisk uppvärmare kan se ut. 

 

 

Figur 9. Värmeslingor i en växel. 

2.5.4 Gasbrännare 

Gasbrännarna kan finnas i flera olika tillämpningar. Bland annat kan personal som utför manuell 

snöröjning använda en portabel gasbrännare som ett extraverktyg vid snöröjning. En fast 

monterad brännare vid varje växel kan även förekomma. Den senare kräver dock att det finns gas 

lättillgängligt, till exempel med gasledningar längs rälsen. I Figur 10 till vänster visas en 

järnvägsväxel som har blivit fri från snö med hjälp av gasbrännare och Figur 10 till höger visar 

stationära brännare som bränner bort snö och is. (Ekström och Larsson, 2011) 

 

  

Figur 10. Växel som blivit isfri med hjälp av gas till vänster (Wikipedia, 2011) och stationära gasbrännare på en 

bangård till höger (Propane.pro, 2011). 
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2.5.5 Borstar 

Idag används även borstar vid växlarna och deras funktion är att hindra drivsnö från att komma 

in i växeln. Dessa borstar är tänkta att ersätta en lite äldre lösning baserad på 

övertäckningsskydd. Borstarnas fördel är att de kan vara monterade året om och de ger ett bättre 

skydd mot drivsnö. Figur 11 visar borstar som är uppsatta vid en växel. (Osborn, 2011) 

 

 

Figur 11. Borstar monterade på en järnvägsväxel (Wikimedia Commons, 2011). 
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3 GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs projektets genomförande. Hela utvecklingen av lösningen på problemet 

beskrivs, med resultaten från de olika momenten. 

3.1 Bakgrundsstudie 

En inledande informationssökning gjordes för att skaffa grundläggande kunskap om uppgiften, 

det vill säga vilket som var problemets bakgrund samt diverse lösningar. Det första som 

undersöktes var växelfunktionen. På så sätt lades grunden för förståelse av problemet, genom 

kunskap om hur en järnvägsväxel fungerar. Dessutom gjordes en informationssökning på vilka 

befintliga lösningar som finns idag för problemet med snö och is som fastnar i järnvägsväxlar. 

Olika metoder upptäcktes vilket var bra för den fortsatta problemlösningen. Resultatet av detta är 

beskrivet i kapitel 2, Referensram. 

3.2 Kravspecifikation 

En första kravspecifikation, se Bilaga A, gjordes för att beskriva vad som krävdes av lösningen 

som skulle genereras. Den första kravspecifikationen var väldigt grundläggande eftersom det vid 

detta tillfälle inte var preciserat hur lösningen skulle vara uppbyggd.  

3.3 Konceptgenerering 

Efter informationssökningen inleddes nästa fas i produktframtagningsprocessen: 

konceptgenereringen. Denna inleddes med en klassisk brainstorming för att få idéer på hur 

problemet med snö i järnvägsväxlar kunde lösas på bästa och mest lämpade sätt. Denna 

brainstorming lade, tillsammans med informationssökningen, grunden för senare 

konceptutveckling. 

Brainstormingen genomfördes på klassiskt tillvägagångssätt, där alla helt fritt fick komma på och 

föreslå olika alternativ som på något sätt skulle kunna lösa problem med oönskade saker i 

allmänhet och snö och is synnerhet, som fastnat i en järnvägsväxel. För att få ut det mesta av 

brainstormingen fanns inga begränsningar att ta hänsyn till. Ur detta gavs många tänkbara och 

otänkbara alternativ, se Figur 12. Det var ett mycket bra sätt att få fram tankar om vilka 

möjligheter som kan finnas för att lösa snöproblemet.  
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Figur 12. Resultatet av brainstormingen. 

Med hjälp av brainstormingen öppnades ögonen upp för en mängd möjligheter. Exempel på 

förlag var, se även Figur 12: 

 En mekanisk skottningsfunktion som trycker bort snön. 

 Ett tomrum under växeln som snön kan hamna i. Det blir en slags dränering eller 

avloppssystem. 

 Ett specialmaterial som kan hindra snön och isen från att fastna och i stället låta det glida av, 

eller ett material som hindrar växeln från att frysa. 

 Diverse värmelösningar, bland annat slingor som smälter snön och en brännare som bränner 

bort snön. 

 Tryckluft som antingen blåser bort snön eller suger upp den likt en dammsugare. 

 Laser för att bränna bort snö mer precist. 

 Något som får snön att ramla ned från tågen innan de passerar växeln, till exempel borstar 

eller något som får tåget att skaka. 

 Tak som hindrar snön från att snöa in i växeln. 

Det var givetvis uppenbart att vissa förslag, likt laser, inte skulle gå att genomföra i detta projekt. 

Det var dock skönt att vidga vyerna från de vanliga standardlösningarna och således inte låsa fast 

sig i ett tänk. 

Utifrån den kunskap som skaffats genom informationssökning och brainstorming samt krav 

enligt kravspecifikationen, utvecklades tre separata konceptförslag för att lösa bekymret med snö 
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och is i tågväxlar. Dessa koncept var inte färdigutvecklade utan bara en bit på vägen för att se 

vilka alternativ som ansågs möjliga. Detta gjordes för att ge en överblick i vad som kunde göras. 

Dessutom gavs alternativ på hur den slutgiltiga produkten skulle kunna se ut. Med hjälp av tre 

koncept kunde även det bästa och mest lämpade väljas ut som slutligt koncept. 

3.3.1 Mekanisk växelborste 

Ett av koncepten som utvecklades var en mekanisk växelborste, vilken ser ut enligt Figur 13. 

Syftet med detta koncept är att skapa ett effektivt sätt att rengöra järnvägsväxeln från oönskade 

föremål, i det här fallet snö. Det effektivaste sättet att ta bort snö i dagens läge är med manuell 

snöröjning och detta koncept togs fram för att likna den metoden. 

 

 

Figur 13. Skiss av konceptet mekanisk växelrengörare 

Tanken med detta koncept är att tillverka en mekanisk anordning som drivs med hjälp av växelns 

motor. Som det visas i Figur 13 är cylindrarna drivna av länkarmarna som är anslutna till 

dragstången, vilken drivs av växelmotorn. Cylindrarna är utrustade med borstar, vilka rengör 

växeln från smuts, snö, is och andra föremål som kan hamna i växeln och förhindra 

huvudfunktionen. Det viktigaste här är givetvis att den får bort snön och isen från växeln. 

Den cylindriska anordningen är tänkt att vara byggd av en eller flera fjädrar. De ska med en viss 

kraft kunna driva mekanismen som består av en kolv, vilken är utrustad med en specialbyggd 

borste i dess ände. Borstens uppgift är att rengöra växelns insida.  
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3.3.2 Värmeslingor med avrinning 

Detta koncept bygger på att snön och isen som fastnat i växeln smälts. Detta görs med hjälp av 

värmeslingor, se Figur 14. Slingorna befinner sig i växeln så att de mest utsatta delarna får 

tillgång till värmen vilket leder till att snön försvinner. 

 

 

Figur 14. Skiss av konceptet med värmeslingor.  

Då växelns hettas upp kommer snön och isen att smälta. Eftersom det med allra största 

sannolikhet kommer vara kallt runt omkring, är det viktigt att värmen som avges är tillräcklig för 

att snön verkligen smälter och inte direkt fryser till is och fastnar i växeln. 

Vattnet måste även försvinna på något sätt. Annars finns en risk att det fryser på nytt och bildar 

hård is. Detta skulle bara vara sämre för växeln och det skulle bli just det som ska motverkas – is 

i växeln! Här löses detta med hjälp av små kanaler, vilka transporterar bort smältvattnet från 

växeln, se Figur 14. Kanalerna har också en viss värme för att inte vattnet ska frysa direkt. 

I detta koncept är det viktigt att energiförlusterna i värmeslingorna blir små, så att det mesta går 

till att smälta snön i växlarna. Det bör således funderas på om någon slags isolering kan vara 

nödvändig i denna konstruktion.  

3.3.3 Snöskydd med kompletterande eluppvärmning 

Idén med detta koncept är att med hjälp av ett skydd hindra snö och is från att ta sig in mellan räl 

och växeltunga, och på så sätt möjliggöra växelns funktion under vintertid. Det går även att 

bygga på funktioner så som borstar och att växeln vid växling puttar bort den is som ligger på 

skyddet. I Figur 15 kan den tänkta funktionen ses. Vid första läget, då det finns ett mellanrum 

mellan räl och tunga, sett till vänster i Figur 15, finns skyddet och täcker, vilket hindrar snö och 

is från att hamna mellan i växeln. I läge två, då det inte finns något mellanrum, sett till höger i 

Figur 15, är skyddet dolt eller har flyttats med över rälsen. 



 

 25 

 

 

Figur 15. Skiss av konceptet med snöskydd. 

Eftersom snön även kan komma in på grund av att den driver in i växeln med vind, innebär det 

att det kan komma att behövas ett kompletterande uppvärmningssystem, med exempelvis 

värmeslingor. Växelskyddet skyddar från fallande snö och is från tåg samt snöfall, däremot 

skulle drivsnö kunna blåsa in under skydden. För att ta bort drivsnön används elektriska 

värmeelement som sitter fast på rälen. 

3.4 Konceptval  

Nästa steg i produktutvecklingsprocessen var konceptvalet. Från de tre koncepten beskrivna 

tidigare skulle ett slutgiltigt koncept väljas för att vidareutvecklas. Detta koncept valdes utifrån 

olika krav, bland annat på funktion och möjlighet att utveckla. Detta var givetvis ett viktigt val 

eftersom det var det konceptet som det skulle arbetas vidare på och utvecklas djupare. 

De tre koncepten utvärderades och jämfördes för att kunna utvärdera deras egenskaper relativt 

varandra. Under denna period gjordes dessutom en QFD – Quality Function Deployment – för att 

kunna tillgodose och kontrollera kundbehov (Ullman, 1998) samt för att utvärdera kraven som 

ställts på lösningen i kravspecifikationen. QFD-metoden bygger på jämförelse mellan olika 

kunder, kundbehov samt produktens eller konceptets funktioner. Eftersom tekniska problem för 

det mesta är svagt definierade, finns stora risker att det kan bli fel på vägen mellan vad kunden 

önskar, vad en ingenjör designar och vad som slutligen produceras. Med hjälp av den här 

metoden fås ett sätt att skaffa förståelse för vad som egentligen är önskat i en produkt och hur 

ställda krav relaterar till varandra. 

OFD-metoden fungerar exempelvis så att varje kund har hundra poäng att dela ut på de olika 

behoven, där de viktigaste får mest poäng. Sedan relateras de olika behoven till funktionen på 

produkten. På så sätt åskådliggörs hur olika kunders rangordnade behov stämmer överens med 

hur produkten är tänkt att fungera. Denna metod kan även utvecklas ytterligare med fler 

parametrar, exempelvis genom att jämföra med konkurrenter. Då andra parametrar inte var 
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intressant i detta projekt valdes det att göra en förenklad version, för att överensstämma med det 

här projektet på bästa sätt. Genom att jämföra olika kunder, deras behov och produktens 

egenskaper kan designen på slutkonceptet optimeras. Resultatet fördes in i en tabell eller ett 

”House of Quality” och ses i Figur 16. 

 

 

Figur 16. Ett House of Quality på lösning för järnvägsväxlar som tål snö. 

I Figur 16 ses även att kundönskemålen inte överensstämmer i prioritering på alla punkter. Detta 

är naturligt då olika kunder använder produkten på olika sätt och framförallt i olika syfte. Med 

hjälp av detta åskådliggörs vad som är viktigast för olika kunder och på så vis kan ett val göras 

på det som passar bäst till den kund som i slutändan kanske får anses vara viktigast. 

För att slutligen göra konceptvalet togs även hänsyn till att det bör vara genomförbart med den 

information och kunskap som finns i projektet. Dessutom beaktades även potentialen i konceptet 

med avseende på funktionen. Det var således viktigt att funktionen att få undan snö och is från 

en järnvägsväxel, hade stor potential att fungera samt att det skulle gå att genomföra på ett 

tillfredställande sätt. 

Slutligen valdes konceptet med mekanisk röjning för vidareutveckling. Enligt tidigare kriterier 

ansågs detta koncept vara det mest intressanta för det fortsatta arbetet. Det var även mest 

genomförbart med de kunskaper som var tillgängliga. Dessutom kunde ingen liknande befintlig 
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lösning hittas, vilket i sådant fall skulle ge en unik lösning. Då detta koncept var valt kunde 

fokus bli att börja på konstruktionsförslaget enligt den ursprungliga uppgiften.  

3.4.1 Uppdaterad kravspecifikation 

När konceptet var valt uppdaterades kravspecifikationen, se Bilaga B, för att bättre passa ihop 

med det valda konceptet. På så sätt kunde dessutom krav ställas på denna specifika 

skottningsfunktion, vilket inte kunde ställas då konceptet inte var lika tydligt definierat.  

3.5 Konceptutveckling 

Då konceptet valts blev nästa steg att utveckla det mer i detalj. Tidigt togs beslut att 

konstruktionen skulle bli något annorlunda än det ursprungliga förslaget. Dessa ändringar 

gjordes då de ansågs nödvändiga för att konceptet skulle kunna utvecklas på önskvärt sätt. Bland 

annat slopades idén med att växelns motor skulle styra den mekaniska skottaren. I stället valdes 

att skottaren ska styras separat av en egen motor.  

Tanken att ha en fjäder övervägdes, men slutligen ändrades även detta från ursprungsmodellen. 

En starkt bidragande faktor var här att slaglängden ansågs vara för lång för att en fjäder skulle 

vara ett effektivt alternativ. I stället valdes en hydraulisk lösning för att kunna utnyttja kraften på 

en längre sträcka. Den hydrauliska lösningen var mycket lättare att manövrera än en fjäder, 

eftersom den mekaniska kraften i en fjäder måste laddas upp. Det skulle således bli svårt att 

lyckas spänna fjädern på ett effektivt sätt för att kunna rensa bort snö. Dessutom skulle 

dämpning troligen behövas till fjädern samt något som för den tillbaka till stängt läge. 

Under denna period gjordes även ett besök hos professor Mats Berg vid farkostteknik på KTH. 

Då han är en expert på järnvägar och tåg var det ett givande möte för projektets fortlöpande. Vid 

detta samtal gavs svar på flera centrala frågor, viktiga för slutdimensioneringen. På detta möte 

talades det bland annat om järnvägsväxlars utformning och framförallt erhölls mått och 

dimensioner på järnvägsväxlar, vilka återfinns i kapitel 2.2 Växeldimensioner. Under mötet 

diskuterades även konceptet med mekanisk snöröjning, vilket utvecklas i detta projekt, och dess 

framtida potential.   

3.6 Beräkningar 

För att få en grundläggande kunskap om konceptets beteende gjordes grova 

överslagsberäkningar på olika fall som kan påverka lösningens funktion. Dessa byggde dels på 

kända kunskaper likt snöns densitet och E-modulen för stål. Vissa parametrar fick dock 

uppskattas rimligt, för att kunna slutföra beräkningen.  
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3.6.1 Kraftberäkning 

Snön som befinner sig i järnvägsväxeln förenklades enligt Figur 17. Det antogs att snön var 

formad som ett rätblock i växeln, för att underlätta beräkningarna. Längden på snön som behövs 

skottas bort antogs vara    , vilket var en uppskattning på hur mycket som behövs skottas bort 

från den del då växeltungan ligger mot rälen. 

 

 

Figur 17. Mått på mängd snö i växeln. 

För att uppskatta hur mycket kraft som krävs för att skotta bort snön gjordes vissa beräkningar. 

Sedan tidigare (se Tabell 1) var snöns densitet känd. Här valdes det värsta fallet då densiteten var 

             
 . Enligt Figur 17 gavs volymen för snön som 

                         
  (1) 

Massan erhölls sedan enligt 

                                (2) 

Detta var den uppskattade mängden snö som skulle ligga i växeln. Troligen behöver det inte vara 

lika mycket om snö röjs bort innan växeln hinner fyllas. 

 

  

Figur 18. Hydraulikens kraft,  , normalkraften på snön,   och friktionskraften,   . 
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. 

Det behövdes sedan undersökas hur mycket kraft som hydrauliken behövde utveckla för att få 

bort snön. Ur Figur 18, gavs normalkraften enligt jämvikt som  

           412 N (3) 

Dessutom sattes friktionskoefficienten       . Detta gav hydraulikens kraft enligt jämvikt, se 

Figur 18, som  

 

                     (4) 

 

Detta är den statiska jämvikten för systemet. För att röja bort snön krävs denna kraft. En 

begynnelsekraft krävdes även då något måste bryta jämvikten. Denna uppskattades med hjälp av 

kraftekvationen 

               (5) 

 

Medelastigheten för den hydrauliska cylinderns snöskottning antogs vara          , då det 

antogs att den skulle skotta hela sträckan på sex meter på tolv sekunder. Accelerationen antogs ta 

två sekunder och beräknades ur 

 

    
  

  
 
     

     
 
     

   
            (6) 

Således gavs  

 

                              (7) 

Det bör observeras att dessa beräkningar förutsätter att snön sedan försvinner till nästa gång det 

ska skottas bort. I verkligheten kommer snön att packas ihop. Då kan en större kraft krävas för 

att få undan snön från växeln. 

3.6.2 Knäckning 

Då hydraulcylindern som ska skotta bort snön kommer ha en lång slaglängd,          , måste 

det tas hänsyn till knäckningsrisken. Givet är E-modulen,                Ur Handbok och 

formelsamling för hållfasthetslära (FS) s. 332 fås yttröghetsmomentet för en cylinder enligt 

    
   

 
  (8) 

Enligt FS s. 198 fås formeln för knäckningskraften, enligt Eulers första knäckfall som 

     
    

   
  (9) 

Ekvation (8) i (9) ger slutligen ett uttryck för hydraulcylinderns kolvs radie 

        (
           

  

        
)

 

 
  (10) 
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och diameter 

                  (
           

  

        
)

 

 
  (11) 

 

Knäckkraften sattes till         , vilket var en väldigt stor kraft, speciellt i jämförelse med 

tidigare beräkningar då kraften som krävdes för at flytta snö beräknades till        . Här 

beaktades att snön även kommer packas ihop, vilket kan leda till att större krafter krävs, speciellt 

då det kommit mycket snö i växeln. Då värden sattes in i ekvation (11) gavs diametern,       
     . Cylindern, i vilken kolven sitter, beräknades enligt 

                (12) 

Detta gav således            . 

Då knäckkraften varierades förändrades givetvis kolvens och cylinderns diametrar. Denna 

variation undersöktes och fördes in i en graf (se Figur 19). 

 

 

Figur 19. Kolvens och cylinderns diameter beroende på knäckkraften. 

Sedan tidigare fanns vissa begränsningar i hur stor cylindern fick vara. Vid          fås, likt 

tidigare, att      är nära den tillåtna gränsen. Denna gräns beror dels på rälsens höjd, men även 

på tåghjulets nedsänkning då tåget åker. Vid mindre krafter kommer cylindern att bli mycket 

mindre. 
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3.6.3 Hydraulsystemet 

En överslagsberäkning på oljepumpen och pumpmotorns storlek gjordes. Hydraliksystemet 

beräknades enligt kapitlet ”cylinder” i Hydraulikcertifiering, 2007, samt antogs vara utan 

förluster. I Figur 20 illustreras de krafter och den area som användes i beräkningen. 

 

 

Figur 20 Hydraulkolv med krafter och area. 

Antaget var att den area som oljan verkar på är cylindrisk och har en radie som är ungefär 

         . Detta gav en area på  

      
(         )

 

 
            (13) 

Kolvens translationshastighet v var sedan tidigare satt till 0,5 m/s. Flödet, Q, som krävs för att 

kolven ska få denna hastighet, kunde då beräknas till 

                
  

 
  (14) 

För att hydraulsystemet ska kunna avge en kraft på         måste arbetstrycket vara 

      
 

    
          (15) 

För att hydraulsystemet skall kunna ha arbetstrycket enligt (15) krävs en motoreffekt på 

                (16) 

Med             erhölls således den krävda effekten            . Då kunde det finnas 

en kraft på        . Behölls diameter, medan kraften sänktes till       , krävdes endast 
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en effekt på              . Detta var också helt utan förluster, vilket betyder att motorn 

skulle behöva mer effekt, beroende på dess verkningsgrad. 

 

3.7 CAD-modell 

En CAD-modell gjordes, se Figur 21, för att illustrera och visualisera hur en växel ser ut, samt 

hur lösningen skulle passa in i den. Själva växelns räls gjordes enligt kända dimensioner 

(Andersson och Berg, 2001) för att ge en verklighetstrogen bild.  

 

 

Figur 21. CAD-modell av växeln och snöröjningsfunktionen. 

Det gröna i bilden är cylindern och det röda är kolven, vilken ska skotta bort snön från växeln. 

Det ska givetvis noteras att modellen är förenklad mot verkligheten eftersom det viktigaste 

ansågs vara funktionen. Dessutom finns ingen infästning för cylindern utan den antogs vara 

sekundär. 

3.8 Studiebesök på Roslagståg 

Ett studiebesök gjorde på Roslagståg för att titta närmare på järnvägsväxlar. Under detta besök 

gavs svar på många viktiga frågor (Ekström och Larsson, 2011). 
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4 RESULTAT  

I detta kapitel beskrivs slutlösningen på problemet. Denna lösnings funktion och utformning 

beskrivs här. 

4.1 Funktion 

Lösningen fungerar på så sätt att då järnvägsväxeln är i ena läget, kan snöröjaren skotta mellan 

växeltungan och rälsen. Tack vare detta ska det kritiska området i växeln vara fritt från 

hindrande snö vid växlingstillfället. Vid kraftigt snöfall kan det vara nödvändigt för snöröjaren 

att skotta kontinuerligt för att hålla växeln fri från snö.  

Då växeln är i utfällt läge trycker hydrauliken fram skottaren så den tar bort snö, se Figur 22. I 

figuren är det röda den rörliga kolven som skottar bort snön och det gröna är cylindern i vilken 

den sitter. 

 

 

Figur 22. Snöröjningsfunktionen i växeln. 

Tanken är att detta ska få bort snö och is från de utsatta delarna i växeln. Detta genom att 

mekaniskt skotta bort snön från den kritiska platsen i växeln.  

Då det är dags för växling, kommer skottaren att vara i infällt läge, se Figur 23, och följaktligen 

kommer den inte hindra växlingsfunktionen. Detta är självfallet ett nödvändigt tvång, då växelns 

huvudfunktion inte får förhindras.  
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Figur 23. Cylindern hindrar inte växeln från dess funktion. 

Placeringen i växeln är enligt Figur 24. Cylindern får inte vara för stor eftersom den måste få 

plats. Är den för stor finns en risk att tågets hjul stöter emot. 

 

 

Figur 24. Cylindern i växeln sett från sidan. 

I Figur 24 är            . Detta innebär att cylinderns diameter kan ökas och ändå få plats. 

Gränsen för att den ska få plats nås vid ungefär            . Det är dock ungefärligt, då det 

kan vara aningen svårt att säga exakt den maximala cylinderdiametern då vissa parametrar, 

exempelvis cylinderns montering och rälsens fästen, inte har tagits hänsyn till.  
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4.2 Styrning 

Tanken är att snöröjaren ska fungera då det inte passerar några tåg genom växeln. Detta kan 

lösas med hjälp av någon typ av signalsystem som talar om när ett tåg är inkommande. Ett sådant 

system finns redan kopplat till själva växeln och talar om när den ska växla. Det borde således 

kunna gå att koppla den till snöskottaren också. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas resultaten som funnits i rapporten. 

5.1 Diskussion 

Att bygga en järnvägsväxel som tål snö och is var en svårare och mer komplicerad uppgift än 

vad vi trodde. Detta berodde på en mängd olika orsaker. Bland annat var viss information svår 

att hitta, exempelvis mått och dimensioner. Troligtvis letades det på fel ställen i början eftersom 

det visade sig finnas mycket fakta då informationen väl var hittad. 

Efter att olika metoder och koncept för att få bort snö hade undersökts, ansågs att en mekanisk 

lösning vara den mest intressanta lösningen att utveckla i detta projekt. Denna undersöktes mer i 

detalj och dimensionerades grundläggande för att fungera. Dock var slutprodukten aldrig helt 

klar, då det fanns vissa frågetecken kvar. 

Ett av dessa frågetecken var huruvida det skulle gå att inhandla en tillräckligt lång 

hydraulikcylinder. Under en snabb undersökning visade att urvalet av hydrauliska cylindrar i 

denna storleksordning inte fanns i överflöd. Eventuellt skulle det bli nödvändigt att tillverka en 

egen cylinderkonstruktion.  

En annan fråga var givetvis om man skulle vilja eller behöva komplettera denna lösning med 

någon annan metod. Exempelvis skulle någon värmelösning kunna tillföras för att göra det mer 

effektivt, samt för att få bort extra snö. Dessutom är frågan om själva hydrauliken kommer klara 

av omgivningstemperaturen, vilken kan sjunka till flera minusgrader. Enligt kravspecifikationen 

skulle den klara      . Här skulle det kanske krävas värme, som håller hydrauliken 

fungerande. Denna värme skulle dessutom kunna smälta snö på samma gång. 

En annan tanke som kom upp var om detta verkligen är optimalt för högtrafikerade växlar, vilka 

vi skulle rikta in oss på enligt avgränsningarna. Då snön inte har någonstans att ta vägen, vore 

det kanske ett alternativ att placera lösningen på en mer lågtrafikerad växel, där människor med 

jämna mellanrum kan flytta bort snön. Fördelen skulle vara att denna lösning skulle få bort snön 

och isen från själva växeln, vilket skulle minska arbetsmängden och arbetsbördan för mänskliga 

snöröjare. 

En av de största anledningarna till att detta koncept valdes var, förutom dess snöröjaregenskaper, 

att någon liknande lösning inte finns idag. Även om konceptet kan ha vissa brister, så är det 

relativt nytänkande i och med att det inte verkar finnas någon liknande, befintlig lösning. 

Själva cylindern är väldigt lång och ett problem som skulle kunna uppstå är att den inte får plats. 

Detta skulle kunna ske där det är många växlar. En variant skulle vara att ha en teleskopfunktion 

på cylindern eftersom det skulle minska storleken. Dock skulle det då krävas något som drar 

tillbaka den till ursprungsläget. 

5.1.1 Observationer från studiebesöket 

På studiebesöket som gjordes hos Roslagståg gavs svar på en del frågor rörande konceptet. 

Tyvärr var inte alla de som hade önskats. Ett konstaterande var att skottaren bör sitta på andra 

sidan för att på så vis skotta snön ut ur växeln. Ett viktigt problem är då hur skottaren ska få plats 
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att fästas på järnvägen. Den framtagna varianten här, har inte de exakta dimensioner som skulle 

krävas.  

En sak som dock kan tala för detta koncept är att det kan fungera under högtrafik. När snö 

hamnar i växeln genom snöfall eller snödrev, är det inga större problem att sopa bort. Problemet 

är att detta inte får göras manuellt då det förekommer tågtrafik på spåret. När växeln sedan byter 

läge, pressas den lösa snön ihop med en kraft på cirka 7000 N (Ekström och Larsson, 2011). 

Efter att detta har skett blir det riktigt svårt att få bort den. Det är då det krävs spett för att få bort 

isen. Med hjälp av denna funktion kan snö röjas undan innan den packas ihop, samtidigt som 

tågtrafik förekommer. 

5.2 Slutsatser 

Ett resultat av detta projekt blev en undersökning i hur man kan göra om eller förbättra 

snöröjning i järnvägsväxlar. Här utvärderades några olika koncept och ett valdes för närmare 

undersökning. Detta var en mekanisk snörröjningsfunktion, vilken utreddes närmare hur den 

skulle fungera. Med hjälp av hydraulik ska den skotta bort snö från växeln. 

Det har kontrollerats och beräknats hur stor den får vara för att inte bli för stor för växeln. 

Framförallt har den dimensionerats för att inte bli för stor på höjden, så att passerande tåg inte 

kör på snöröjaren. Snöröjaren skulle då ha en kolvdiameter på             och den 

hydrauliska cylindern skulle ha en diameter på            . Detta är mer ett antagande än en 

slutgiltig dimensionering. Cylindern skulle då klara en maximal kraft på 10 kN, utan att knäckas. 

För att lösningen som tagits fram ska kunna fungera, finns en del saker som inte tagits hänsyn till 

i detta projekt och kräver vidareutveckling. Ett exempel skulle vara hur den ska få plats i växeln 

med infästningar och liknande. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och ett eventuellt framtida 

arbete. 

6.1 Rekommendationer 

En rekommendation för vidareutveckling av detta projekt är att se till att kontakta rätt personer, 

med rätt kunskap och kompetens, tidigt under projekts gång. Det finns alltid en risk att den egna 

förmågan att hitta rätt information överskattas i början. Det är alltid lättare och smartare att få 

tillgång till bra kontakter tidigt.  

6.2 Framtida arbete 

En viktig deldetalj som skulle göras om detta projekt skulle vidareutvecklas, är att notera att det 

enbart gjorts antaganden om hur cylinderstången kommer att böjas på grund av snö och is, samt 

krafter och effekter som krävs. Ingen verifiering har gjorts eftersom tillgången till testutrusning 

inte funnits. Tester skulle givetvis krävas för att kunna göra en slutgiltig dimensionering. 

Det bör även kontrolleras om det behövs en kompletterande värmelösning. Dessutom borde det 

undersökas hur den på smartast sätt kan användas i kombination med en mekanisk skottare, för 

att få ut så mycket som möjligt av båda koncepten.  

Det måste också granskas var den undanskottade snön ska ta vägen. Kommer det behövas någon 

grop där snön hamnar, vilken dessutom kanske kan kompletteras med värme för att smälta snön? 

En utredning bör göras gällande regler och lagar för järnvägsväxlar så att lösningen som 

undersöks är tillåten vid slutförandet. 

Då hydraulcylindern som krävs är väldigt lång, bör det göras en grundlig undersökning om det 

finns någon befintlig cylinder med dessa mått. Om det måste tillverkas en ny, specialutformad 

hydraulisk cylinder måste detta undersökas. Det kommer dessutom tillföra en ny kostnad. 

Det krävs också en utredning av hur cylindern ska fästas i växeln, samt utformningen av delen 

som sitter längst fram på cylinderkolven. 
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BILAGA A: FÖRSTA KRAVSPECIFIKATION 

 

Kravspecifikation 

 

Krav 

 Få bort snö och is som hamnar i järnvägsväxeln 

 Hindra snö och is från att fastna i växeln och på så sätt hindra växeln från att fungera 

 Låg energiförbrukning 

 Låg underhållskostnad 

 Lösningens konstruktion får inte hindra växeln från att fungera som vanligt 

 Ska fungera på ett tättrafikerat spår i en tätort 

 Måste fungera även vid extrem kyla. Den måste klara       

 

 

Önskemål 

 Hindra snö och is från att hamna i växeln 

 Miljövänlig 
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BILAGA B: UPPDATERAD KRAVSPECIFIKATION 

 

Kravspecifikation för mekanisk snöröjare 

 

Krav 

 Få bort snö och is som hamnar i järnvägsväxeln. 

 Hindra snö och is från att fastna i växeln och på så sätt hindra växeln från att fungera. 

 Inte själv bli hindrad av att snö fastnar i sin egen mekanik. 

 Låg energiförbrukning. 

 Låg underhållskostnad. 

 Lösningens konstruktion får inte hindra växeln från att fungera som vanligt. 

 Ska fungera på ett tättrafikerat spår i en tätort. 

 Måste fungera även vid extrem kyla. Den måste klara      . 

 Den måste vara tillräckligt liten för att få plats mellan spåren. 

 Modellen ska enkelt gå att installera i växeln utan att man behöver bygga om växeln eller 

tvingas göra andra förändringar på den. 

 

Önskemål 

 Hindra snö och is från att hamna i växeln. 

 Miljövänlig 


