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Sammanfattning 
 

Sveriges järnvägsnät är gammalt och utsätts för en allt högre belastning varje år i takt med 

att trafiken på spåren ökar. Detta medför att slitaget på järnvägarna ökar och en väldigt 

känslig del är spårväxlar. Då ca 20 % av alla fel beror på problem med spårväxlar läggs 

fokus i rapporten på att utreda denna problematik. Syftet med arbetet är att kartlägga vilka 

spårväxelfel som uppstår och orsaken till dessa, samt att komma med åtgärdsförslag för att 

minska problemen med spårväxlar som leder till förseningar och stopp i trafiken. Rapportens 

inledande del består av ett teoriavsnitt som beskriver hur en växel är uppbyggd och hur den 

fungerar. 

Tre bandelar i Sverige har studerats, en i norr, en i söder och en i Stockholm. Studierna har 

baserats på samtliga felrapporter tillhörande spårväxlar i Ofelia som rapporterats in mellan 

åren 2009 och 2012. Statistiken ger generella svar på vilka problem som uppstår i spårväxlar 

och i vilken omfattning de förekommer. Den visar också tydliga skillnader på år med svåra 

vintrar respektive år med mindre svåra vintrar. Resultatet av studierna visar att det är 

felkategorierna ”ingen känd orsak”, ”snö eller is” och ”materialutmattning/åldring” som 

förekommer mest frekvent.  

I rapportens avslutande del redovisas de mest frekventa kategorierna djupare. Idéer och 

förslag presenteras på eventuella lösningar. Förslagen är framför allt framtagna för att 

hantera problem orsakade av snö och is.  

 

Nyckelord: Järnväg, spårväxel, problematik, underhåll, åtgärdsförslag 
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Abstract 

The Swedish railway network is old and it is subjected to an increasing load each year as the 

traffic on the railway tracks increases. This increases the wear on the tracks and a very 

sensitive part that constantly suffers problems is the railway switch. As the switches account 

for 20% of all the errors on the railway this report is focused on the problems related to 

switches. The aim of this work is to identify the problems with switches and what causes 

them. The aim is also to come up with proposals for measures to reduce the problems of 

switches that lead to delays and traffic jams. The first part of the report consists of a theory 

section that describes how a switch is constructed and how it works. 

Three railway distances in Sweden have been studied, one in the north parts of the country, 

one in the south and one in the city of Stockholm. These studies are based on all errors 

associated with switches that were reported in the Swedish error report system Ofelia during 

the years 2009 and 2012. These statistics provide general information about the problems 

that arise in switches in Swedish railway and to what extent they arise. The statistics also 

show a clear difference in the number of error reports during years with severe winter 

weather compared to less harsh winters. The report shows that errors reported as "no known 

cause", "snow and ice" and "material fatigue / aging" occurs most frequently. 

In the concluding section of the report the most frequent categories are presented in further 

detail. Based on this research, ideas and suggestions are presented. These proposals are 

mainly designed to handle problems caused by snow and ice. 

 

Keywords: railway, railway switches, problems, maintenance, proposals for future action 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på vår högskoleingenjörsutbildning 

Byggteknik och design på Kungliga Tekniska högskolan. Idén till arbetet har vi själva kommit 

fram till och den har växt fram under tre års tid då vi åkt tåg till och från skolan och ständigt 

drabbats av tågförseningar. För att arbetet inte skulle bli för stort och spåra ur 

koncentrerades det till problematik kring spårväxlar.  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till WSP och framför allt till Susanne Nyström, 

avdelningschef på Järnväg Bana, som trodde på vår idé och gav oss möjligheten att utföra 

detta arbete på deras kontor i Stockholm. 

Vi vill också rikta ett speciellt tack till vår handledare Anders Wengelin på KTH samt Anders 

Lindahl på KTH och Jan-Erik Meyer på Trafikverket som alla har haft en betydande roll för 

detta arbete genom goda råd, vägledning och information. Ett tack riktas också till Erika 

Öhman, studerande vid Södertörns högskola, för support vid rapportskrivandet. 

Tack även till övriga personer, både på WSP och utanför, som på ett eller annat sätt bidragit 

till denna rapport och gjort den möjlig.  

 

”Inget är så svårt som man fruktar. Inget är så lätt som man tror.” 

 – Ingvar Kamprad 

 

 

Stockholm, maj 2013 

Mattias Blomqvist & Michael Blomqvist 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När det gäller fel och problem som uppstår på det svenska järnvägsnätet som leder till 

förseningar och inställda avgångar, framför allt vintertid, finns det en rad olika faktorer och 

orsaker som ligger bakom. Det uppstår fel både i ledningar, på banan och i fordonen som 

trafikerar nätet (VTI, 2007). Felen beror på en mängd olika saker, men en av de stora 

orsakerna är problem med spårväxlar då dessa utgör ca 20 % av problemen på 

järnvägsnätet och är den enskilt mest drabbade anläggningstypen. Problemen beror till stor 

del på att växlarna är för gamla. Spårväxlar har en teknisk livslängd motsvarande 40 år, men 

med dagens utbytestakt gör att växlarna ligger betydligt längre än så innan de byts ut 

(Sveriges radio, 2011). Problemen leder till tågförseningar och inställda avgångar som 

påverkar resenärer och godstransportörer. Förseningarna kostar även samhället stora 

summor pengar både direkt och indirekt (VTI, 2007). 

1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med den här rapporten är att den ska leda till en fördjupad kunskap över vilka de 

största problemen med spårväxlarna är för att bättre förstå hur de ska kunna lösas.  

Målet med arbetet är att med en djupare förståelse för problematiken komma fram till några 

egna förslag på hur underhållet av växlarna och/eller deras utformning kan förbättras för att 

öka driftsäkerheten.  

1.3 Avgränsningar 

Då spårväxlar är den anläggningstyp som är mest drabbad och utgör ca 20 % av antalet 

tågtrafikstörande fel (VTI, 2007), avgränsas detta arbete till att studera spårväxlar och 

problemen kring dessa, varför de uppstår och hur de ska lösas.  

För att få en bild av problematiken har samtliga spårväxelfel från en fyra års period, mellan år 

2009 och 2012, studerats på tre bansträckor med olika geografiska placeringar i Sverige (se 

figur 1 på nästa sida): en nordlig mellan Gällivare och Luleå, en sydlig mellan Malmö central 

och Trelleborg och en central i stockholmsregionen från Kungsängen till Västerhaninge. 

Informationen från dessa tre sträckor ger en överblick över vilka fel som är representerade i 

olika delar av landet och utifrån detta dras generella slutsatser för hela Sverige.  

Hanteringen av spårväxelproblem vintertid i Japan studeras även på förslag från WSP, då 

det är ett land med ett liknande klimat som Sverige och som dessutom ligger långt fram när 

det gäller teknisk utveckling. 

Det finns två olika vägar att gå när det gäller att hantera spårväxelproblem, framför allt 

vintertid. Det ena är att med hjälp av tekniska lösningar minska problemen. Alternativet är att 

öka arbetskraften och utbilda mer personal som kan arbeta med snöröjning men det senare 

är något som inte studeras närmare i detta arbete då fokus lagts på att minska mantiden i 

spåret. Ekonomiska analyser av underhållsproblematik samt spårväxlarnas påverkan av 

trafikintensitet och trafikbelastning är områden som inte heller behandlas i denna rapport.   
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1.4 Metodik 

Olika metoder har använts för att få kunskap om hur växlar fungerar, hur dessa underhålls 

och hur nya lösningar kan utvecklas som gör att driftsäkerheten ökar. Det har även studerats 

åtgärder i Japan för att se om de är applicerbara i Sverige. 

Litteraturstudier har genomförts i form av internetsök på Google, Google Scholar och KTH:s 

bibliotek. I stor utsträckning har även Trafikverkets hemsida och deras datasystem BIS och 

databas Ofelia använts. Böcker inom området har gåtts igenom för att få fram information om 

teorin bakom hur spårväxlarna fungerar och vilka problem som finns. Diskussioner/Intervjuer 

har gjorts med anställda på WSP, Anders Wengelin som är författarnas handledare på KTH, 

Anders Lindahl vid utbildning järnväg på KTH och Jan-Erik Meyer arbetande på Trafikverkets 

avdelning för anläggningsutveckling. För att få en djupare inblick i området och för att se vad 

som tidigare gjorts har även olika rapporter skrivna om spårväxlar, bl.a. från VTI, och tidigare 

examensarbeten som behandlat området i en mer eller mindre stor utsträckning studerats.  

1.5 Rapportupplägg 

Tre sträckor har studerats (se figur 1) då 

anledningen var att kunna jämföra problem 

och orsaker i olika delar av landet med olika 

typer av klimat, för att se om växelfelen har 

kopplingar till geografiska skillnader. 

Respektive sträcka (förutom den via 

Stockholm central) är relativt slumpmässigt 

utvalda, för att få ett så pass opåverkat 

resultat som möjligt. För saklighetens skull 

kan nämnas att till exempel pendeltågstrafiken 

i Stockholm utförs av SL på Trafikverkets 

spår. Det gör att det inte finns någon direkt 

koppling mellan pendeltågens linjer och 

indelningen av bansträckor i Trafikverkets 

system. Detta gör att ändstationerna på den 

valda sträckan Kungsängen – Västerhaninge 

skiljer sig ifrån pendeltågets linje som går 

mellan Bålsta och Nynäshamn. 

Då detta arbete handlar om problematik kring 

spårväxlar är det enbart sådana relaterade fel 

som har undersökts och förts statistik på (se 

kapitel 5). Alla dessa fel är studerade på de 

tre linjerna för 4 år, mellan den 1 januari år 

2009 och den 31 december år 2012. 

Tidsperioden valdes då den bl.a. innehåller de 

kallaste och mest snörika vintrarna på mycket 

länge där vintermånaderna 2010 var värst 

(Regeringens skrivelse, 2012).  

Figur 1 Spårkarta med geografisk placering av 
bansträckorna 
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1.6 Begrepp och förkortningar  

  

Avreglering Uppluckring och omreglering av en branschs lagar 

och förordningar.  

Avropsavtal Term som används i köprättsliga sammanhang. 

Betyder att köparen både har rätt och oftast 

skyldighet att inom en viss bestämd tid beställa 

(även kallat avropa) ett enlig avropsavtalet 

förutbestämt antal delar hos säljaren.   

BIS Står för Baninformationssystem och är Trafikverkets 

datasystem för att hämta och lagra banrelaterad 

information om händelser och anläggningar. Härifrån 

kan exempelvis uppgifter om hur många växlar det 

finns totalt i Sverige eller på en viss sträcka tas fram. 

Det går också att se vad det är för typ av växlar och 

hur gamla de är. För att använda BIS behövs dock 

ett användarkonto, godkänt av Trafikverket.  

Ballast Grus och krossmaterial av berg (makadam) som 

sliprarna vilar på och som ska fördela 

trafikbelastningen till banunderbyggnaden.  

Bangård Ett område med flertalet spårförgreningar som 

används för att koppla ihop lok med olika vagnar och 

som uppställningsplats för parkerade tåg med mera.   

Dagsmeja Snö- och issmältning som kan uppstå trots 

minusgrader då det är soligt väder. 

Driftplats Ett område av banan som är avgränsat där en 

tågklarerare kan övervaka samt med hjälp av 

ställverk, styra växlar och signaler. 

EST Förkortning för El, Signal och Tele – även en 

avdelning på företaget WSP. 

Fjärrtågklarerare Yrkesroll inom järnväg som innebär att en 

tjänsteman övervakar tågens rörelser. 

Flänshjul Ett hjul av stål för rälsgående fordon med en fläns på 

insidan som hindrar hjulet från att åka av rälen. 

Hjulen har en konisk rullyta och blir därför 

självcentrerande. 

Grenspår Motsvarar det spår i en spårväxel som viker av från 

stamspåret. 

Kompressor   En maskin som komprimerar luft.  
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Korsningsskarv Teoretisk skarv (finns en främre och en bakre) som 

avgränsar korsningspartiet från övriga spårväxeln. 

Marknadskoncentration Den koncentration som råder på marknaden 

bestäms av antalet aktörer och deras makt på 

marknaden. Är koncentrationen hög är det ett tecken 

på att endast ett fåtal aktörer är aktiva på 

marknaden.  

Moträl Används i spårväxlar med fast korsning och är en 

styrskena som placeras mitt emot korsningen. 

Uppgiften är att se till fordonshjulen leds rätt vid 

passage av den styrningslösa sträckan i mitten av 

korsningen. 

Ofelia Förkortning för ”0 fel i anläggningar” och är en 

databas innehållandes samtliga felrapporter kring 

banrelaterade anläggningar hos Trafikverket. 

Rapporterna innehåller bland annat uppgifter om 

vilka symptom som lett till felanmälan, vilket det 

verkliga felet var, dess orsak och även vad som 

gjorts för att åtgärda det. Det är 

spårentreprenörer/felavhjälpare som registrerar 

dessa uppgifter.  

Rälsförhöjning Innebär att den yttre rälen i en kurva höjs för att 

minska centrifugalkraftens påverkan och öka 

komforten. 

RÖK Rälsöverkant - rälens överkant 

Stamspår Motsvarar spåret som går rakt i en rak spårväxel och 

spåret som ursprungligen var rakt i en krökt växel. 

Sliper Utfördes förr i trä, men utförs idag nästan enbart i 

betong. Utöver att hålla rälerna på plats överför de 

kraften till ballasten från rälerna. 

Ställverk En anläggning som används för att inom en station 

styra järnvägstrafiken. 

Stödknap   Monteras mellan tunga och stödräl som en distans. 

Stödrälsskarv Teoretisk skarv (finns en främre och en bakre) som 

avgränsar tunganordningen från övriga växeln. 

VTI   Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Övergångssliprar  Används efter långsliprarna i en växel för att få rätt 

sidolutning på rälerna i förgreningsspåren.  
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av företaget WSP där detta arbete har utförts. 

2.1 WSP Sverige AB  

WSP har nyligen gått samman med det kanadensiska företaget GENIVAR och bildar nu ett 

av världens ledande företag inom analys- och teknikkonsulting. De jobbar för en hållbar 

samhällsutveckling och erbjuder tjänster inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt 

inom Miljö & Energi. Det är sammanlagt 15 000 anställda som är fördelade över 300 kontor i 

35 olika länder. I Sverige finns ungefär 2 500 anställda. (WSP, 2013a)  

Denna rapport skrevs på WSP:s huvudkontor i Stockholm, på en avdelning som heter 

Järnväg Bana och som angränsar till avdelningarna EST och Väg & Mark. På Järnväg Bana 

sitter det cirka 17 stycken medarbetare. Inom bana och spår är WSP inblandade i alla 

skeden i så väl planerings- som projekteringsprocessen. De har specialister som besitter en 

stor erfarenhet och en gedigen kunskap när det kommer till projektering av avancerad 

spårgeometri, spårmaterialtekniska frågor samt komplexa järnvägsprojekt. (WSP, 2013b)  

Idag är WSP inblandade i flera projekt runt om i Sverige, exempelvis Tvärbanan och 

Citybanan i Stockholm. När det gäller Tvärbanan och Citybanan står de för förstudier, 

systemhandlingar samt bygghandlingar. WSP har även på senare tid gjort bygghandlingar 

för ett antal växelbyten. (WSP, 2013b)   
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teorin om hur spårväxlar är uppbyggda och hur de fungerar. En 

övergripande beskrivning av drift och underhåll tas upp och det presenteras även hur 

vinterrelaterade spårväxelproblem hanteras i Sverige idag, tillsammans med exempel från 

Japan.  

3.1 Drift och underhåll 

Alla tillgångar av materiella slag måste underhållas för att inte utgöra en fara eller risk och för 

att inte sjunka i värde. Underhåll är något som tar tid och kostar pengar, men det är något 

som måste utföras, och precis som för mycket annat kan inte järnvägen konstrueras på ett 

sådant sätt att den inte behöver underhållas. Det viktiga blir då istället att utforma systemet 

så att underhåll är möjligt att utföra. (Sundqvist, 1999 och Isaksson, 1999) 

När ett fel inträffar uppstår en lång händelsekedja (se nedan) med aktiviteter som utförs 

under det som kallas för reparationstid (Möller och Steffens, 2006): 

1. Fel upptäcks 

2. Felrapport skrivs 

3. Underhåll tillkallas 

4. Felsökning sker 

5. Sökning av ritningar och övriga dokument 

6. Hämta reservdelar 

7. Reparation 

8. Provkörning  

 

Det är endast punkt 7 och 8 ovan som ingår i den egentliga reparationstiden. De övriga 

punkterna ingår i väntetiden som, om den är lång, kan bidra till stora följdkostnader på grund 

av störningar och förseningar i trafiken. Underhåll innefattar alla åtgärder som görs för att en 

önskad funktion ska upprätthållas, eller för att den ska återställas i ett acceptabelt skick så 

att verksamheten kan drivas utan några störningar. I kommande två avsnitt följer olika 

underhållsmetoder. (Sundqvist, 1999 och Möller och Steffens, 2006) 

 

3.1.1 Förebyggande underhåll (FU) 

Förebyggande underhåll är allt planerat underhåll som är till för att förebygga så att fel inte 

uppkommer samt att upptäcka fel innan det hinner gå så långt att de orsakar driftstörningar. 

Med förebyggande underhåll planeras tidpunkten, omfattningen och kostnaden av 

underhållet. Nedan förklaras de två typer av förebyggande underhåll som finns (se även figur 

2 på nästa sida).  

- Direkt FU innebär kontroller, rengöring, smörjning, renovering eller byte av 

komponenter efter en bestämd tid. Det kan ske utifrån kalendertid eller drifttid. 

 

- Indirekt FU, som även kallas för Tillståndsbaserat underhåll, blir vanligare och 

vanligare. Det bygger på att planering av det förebyggande underhållet sker i ännu 

större utsträckning. Istället för att göra underhåll efter tidsscheman kontrolleras och 
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fastställs det verkliga behovet, allt för att onödiga underhåll ska undvikas. (Sundqvist, 

1999 och Isaksson, 1999) 

 

För det tillståndsbaserade underhållet (Indirekt FU) görs kontroller för att avläsa i vilket skick 

en enhet är i, detta görs genom antingen en objektiv eller subjektiv kontroll som illustreras 

som nummer 7 och 8 i figur 2 nedan. Den objektiva kontrollen sker med mobil utrustning eller 

med en fast kontroll som fjärravläses medan den subjektiva kontrollen sker med kroppens 

fem sinnen: syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Ofta kan problem upptäckas genom att titta, 

känna eller lyssna på en enhet. (Isaksson, 1999) 

 

3.1.2 Avhjälpande underhåll (AU) 

Avhjälpande underhåll AU, är allt underhåll som utförs efter det att fel har upptäckts. Syftet är 

att få tillbaka enheten i ett sådant skick att den kan utföra sin funktion. Nedan förklaras de två 

typer av Avhjälpande underhåll som finns (se även figur 2 nedan). 

- Akut underhåll, är underhåll som måste ske direkt vid inträffat fel. Det är kostsamt då 

det inte kan planeras i förväg. 

 

- Uppskjutet underhåll, är avhjälpande underhåll som inte sker direkt vid upptäckt fel 

utan kan skjutas upp så att tidpunkt och metod kan planeras för åtgärderna. (Möller 

och Steffens, 2006 och Isaksson, 1999)   

 

 

Figur 2 Modell över underhållsarbetets olika skeden (Isaksson, 1999) 
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3.1.3 Underhåll av järnväg och spårväxlar 

Underhållsverksamheten för järnvägen är idag privatiserad och ligger ute på entreprenad, 

något som fungerar men som ännu inte är helt perfekt. Anledningen till att den inte fungerar 

fullt ut är för att marknadskoncentrationen är stark, vilket bland annat indikeras med stora 

prisvariationer. I en marknad med god konkurrens är prisvariationerna små då företagen 

pressar varandras priser. Dessutom finns inte möjligheten för långsiktiga investeringar då 

vinstmarginalen för det är för liten. Avregleringen av järnvägen har gjort att det skett en stor 

organisatorisk förändring, som lett till att det idag är entreprenörer som utför allt underhåll. 

(Regeringens skrivelse, 2012) 

För att underhållet av Järnvägen ska kunna ske optimalt är det viktigt att det finns en bra 

kommunikation mellan tågoperatörerna och trafikledningen vars uppgift är att få fram tågen i 

alla lägen. Kommunikation ska också finnas med de som befinner sig i spåret och gör 

arbeten med snöröjning av spårväxlar och övriga bandelar så de får den tid de behöver för 

att göra spåret kördugligt. För att underlätta denna kommunikation är det bra om ett 

handlingssätt som alla parter är överrens om, upprättas i förväg. (Regeringens skrivelse, 

2012) 

Det är idag ett flertal entreprenörer som har kontrakt för att ta hand om snöröjningen samt 

sköta det löpande underhållet, vilket gör att det ute i spårväxlarna finns flera olika aktörer. 

Det är framför allt fyra företag som står för den största delen av allt förebyggande och 

avhjälpande underhåll. Dessa fyra företag är Belfour Beatty Rail AB, Infranord AB, VR Track 

Sweden AB och Strukton Rail AB, som tillsammans står för hela 97 procent av alla 

underhållskontrakt. 2011 uppgick dessa företags underhållsarbete och reinvesteringar till 3 

miljarder kronor respektive 1,7 miljarder kronor. (Regeringens skrivelse, 2012) 

När det gäller underhåll av spårväxlar finns det mycket som måste göras och nedan följer en 

lista på vad som bör gås igenom vid underhåll (Sundqvist, 1999): 

 Besiktning av underhåll och säkerhet 

 Kontrollera dragning av skruvar och bultar 

 Smörjning och rengöring 

 Komponentbyte 

 Påläggssvetsning 

 Byte av sliper 

 Justering av växeln så att spårläget är korrekt 

 

Punkterna ovan är sådant som bör kontrolleras och ofta görs en så kallad växelrevision, 

vilket innebär att alla kontroller görs på samma gång. Fördelar med detta är att säkerheten 

ökar då alla komponenter i växeln, efter revisionen, har samma kvalitetsstandard samt att 

växlarna underhålls med bestämda tidsintervall. Några nackdelar är att underhåll utförs för 

delar även fast det inte behövs samt att det går åt mycket resurser för att göra en 

växelrevision. Alternativet är behovsunderhåll där kontroller görs för att sedan endast utföra 

underhåll av de delar som behöver det. Växelunderhåll är komplicerat och ställer höga 

kompetenskrav på personalen som underhåller. (Sundqvist, 1999 och Trafikverket, 2010b)  
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3.2 Teori kring spårväxlar 

Spårväxlar används för att förbinda olika spår med varandra. En växel ska kunna passeras i 

båda riktningar och kan antingen vara symmetrisk eller osymmetrisk. En symmetrisk växel 

innebär att de olika spåren böjer av lika mycket åt vänster som åt höger (se figur 3 nedan). 

Detta är dock inte så vanligt, utan för det mesta används osymmetriska växlar som ofta 

består av ett rakt stamspår och ett avvikande grenspår, se figur 3. (Andersson och Berg, 

2001)  

Det finns två huvudtyper av växlar: enkla och sammansatta. Med enkla växlar menas att 

spåret bara har två förgreningar som antingen kan vara symmetriska eller osymmetriska. 

Sammansatta växlar innebär att det finns minst tre spårförgreningar. Till denna kategori 

räknas även kryssväxlar och korsningsväxlar (Järnväg, 2013), vilka visas i figur 3 nedan. I 

det svenska järnvägsnätet finns det 12 668 spårväxlar som utgörs av ca 15 olika typer (BIS 

och Trafikverket, 2012). Växlar anläggs med fördel i rakspår, då spårväxlar som anläggs i 

kurvspår blir egna individer, vilket medför ökade väntetider vid underhåll då reservdelar inte 

finns i lager. Dessutom uppstår ofta problem med felaktig rälsförhöjning (Sundqvist, 1999).  

 

 

Figur 3 Några olika standardväxlar (Trafikverket, 2011a) 
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3.2.1 Uppbyggnad 

Uppbyggnaden av en spårväxel (se figur 4 nedan) kan delas in i en fast del och en rörlig del 

som båda består av en rad olika komponenter. Till den fasta delen räknas bland annat räl 

och sliprar och till den rörliga delen räknas till exempel tungor, kontrollanordning, glidplattor 

och länkarmar. Det är framför allt i de rörliga delarna problem uppstår. (Nissen, 2005) 

 

 

Korsningen i en växel kan vara fast eller rörlig. Rörlig korsning innebär att korsningsspetsen 

(se matematisk korsningsspets i figuren ovan) är omläggningsbar. Denna typ blir mer och 

mer vanlig då både högre hastigheter och axellaster tillåts, samtidigt som den ger en 

reducering av både buller och slitage. Dessa egenskaper eftersträvas då trafikmängden 

ständigt ökar. Principiellt innebär en rörlig korsning att hjulen har en obruten kontakt med 

rälen genom hela växeln. (Vossloh, 2013a och Trafikverket, 2011a) 

 

  

Figur 4 Principiell skiss över en enkel växel med några av de viktigaste begreppen (Sundqvist, 1999) 
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3.2.2 Beskrivning 

Vid beskrivning av spårväxlar används längder, radier och vinklar (se figur 5 nedan), vilka 

alltid avser spårmitt. Normalt sett går spårväxelns stamspår i en rak linje mellan främre 

stödrälsskarv och bakre korsningsskarv 1 (Trafikverket, 2010a).  

 

 

Figur 5 Geometrisk beskrivning av en enkel spårväxel (Trafikverket, 2010a). För förklaring av förkortningar, se 

Figur 4 

 

3.2.3 Namngivning av spårväxlar 

Nedanstående två exempel med förklaring visar hur beteckningen för en växel kan se ut 

(Sundqvist, 1999 och Trafikverket, 2011b): 

 EV-UIC60-500-1:12 (motsvarar: enkel växel – rälsmodell – radie – växelvinkel) 

 KRYSSVX-UIC60-760-1:16  (motsvarar: kryssväxel – rälsmodell – radie – 

växelvinkel) 

 

Siffran 60 i rälsmodelldelen innebär att räler med vikten 60 kg/m används. Denna typ 

introducerades år 1987 och är nu standardtyp på huvudlinjerna. Tidigare, från år 1940, 

användes i Sverige räler med vikten 50 kg/m. Anledningen till rälernas viktförändring var för 

att få en starkare och styvare rälstyp då bland annat belastningen på spåren hela tiden ökar. 

En styvare räl fördelar lasten till flera sliprar, vilket minskar trycket på ballasten. (Bårström 

och Granbom, 2012) 

Under mitten av år 2012 kom en ny spårväxelstandard. Den nya växeln heter E60 och 

ersätter succesivt den dåvarande standarden UIC60. Geometriskt sett är växlarna lika, men 

den nya standarden har lutande räler genom hela spårväxeln, vilket eliminerar behovet av 

övergångssliprar mot anslutande spår. (Trafikverket, 2011b) 
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3.2.4 Tungans funktion  

En växel består av två stycken tungor. En växeltunga är en rörlig del i en växel som styr in ett 

passerande tåg in på ett sidospår (Sundqvist, 1999). En tunganordning består av både en 

tunga och en stödräl, där tungan är den rörliga delen och stödrälen den fasta. Tungan börjar 

med sin tungspets i den främre stödrälsskarven och avslutar med sin tungrot i den bakre 

stödrälsskarven (se figur 6 nedan). Tungroten är den skarv där tungan fästs in i samma 

underlagsplatta som stödrälen (Trafikverket, 2011a). Avståndet mellan de två tungorna är 

mindre än spårvidden, detta för att inte ett flänshjul ska kunna hamna på fel sida. En 

växeltunga är böjlig i sidled och glider på plattor i rälsbefästningen. Det finns olika typer av 

underlagsplattor; glidplattor som måste smörjas och kräver mycket underhåll och rull- och 

kullagerglidplattor som kräver mindre underhåll men som dock är känsligare för partiklar. Det 

är viktigt att ha låg friktion mellan glidplattan och växeltungan för att strömmen i växeldrivet 

inte ska bli för stor (Corshammar, 2006). 

Tungorna smalnar av hela vägen från roten till spetsen, för att de ska ansluta mot 

stödrälerna på ett bra sätt. Det finns två olika sätt att manövrera en växels tungor på, det ena 

sättet är att det sköts manuellt och det andra sättet är att det sker maskinellt med hjälp av 

växeldriv som lägger om tungorna efter signal från ett ställverk. Vanligtvis ligger växeldrivet 

vid sidan av spåret på en långsliper och drar växeltungan fram och tillbaka med hjälp av 

dragstänger. För att förhindra vibrationer i tungan måste det finnas en permanent tryckkraft 

på ~ 300 kN när tunga och stödräl ligger emot varandra. Dessutom får inte stödrälen fjädra ut 

mer än 2,5 mm. (Corshammar, 2006)  

 

 

Figur 6 En enkel högerväxel med komponenter (Trafikverket, 2011a modifierad) 

 

3.2.5 Tungkontroll 

En tungkontroll används för att få information om spårväxelns läge, är läget godkänt kan det 

garanteras att det på ett säkert sätt går att passera växeln och grön signal ges så att fri 

passage möjliggörs, annars ges röd signal (Banverket, 1999). För att få grön signal får inte 

tungan ligga utanför tungkontrollens toleransområde. I växeldrivet finns en kontrollanordning 

bestående av bland annat en kontrollstång som känner av tungans läge. För att växeln ska 

ligga i kontroll får en avvikelse på högst 3 mm förekomma mellan tunga och stödräl (Meyer, 

J).  
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Vid längre växlar behöver tungans läge kontrolleras på flera punkter. Detta görs med hjälp av 

tungkontrollkontakter, så kallade TKK:er. En sådan kontroll består av en manövermagnet 

som placeras på tungan och ett kontaktdon som sitter på glidplattan (se figur 7 nedan). Vid 

en växeländring flyttas tungan till ett bestämt läge och när den kommer inom 

toleransområdet för kontakdonet känner donet av magneten och växeln får sitt godkända 

läge. Bortsett från kontrollstångens krav på 3 mm vid tungspetsen indikerar en TKK godkänt 

läge om avståndet mellan tunga och stödräl inte överstiger 10 mm. När tungkontrollen 

justeras flyttas magneten tills den får en position som är inom toleransområdet. (Banverket, 

1999 och 2008) 

 

Figur 7 Tunganordning i skärning (Banverket, 1999) 

 

3.2.6 Hastighet genom växlar 

För tåg som kör genom växelns stamspår finns det normalt inga speciella 

hastighetsrestriktioner. Hastigheten som kan tillåtas i grenspåret däremot är direkt kopplat till 

växelns längd och vinkel. Det är nämligen så att i en lång växel fås en liten vinkel mellan 

stam- och grenspår, medan det i en kort växel uppstår en stor vinkel. Detta medför att ju 

kortare växeln är, desto mindre blir kurvradien i grenspåret (på grund av större vinkel) och 

desto lägre hastighet måste tillämpas. Det är framför allt tågresenärernas komfort som styr 

vilken hastighet som tågen kan framföras med, då högre hastighet medför större 

sidoacceleration, vilket i sin tur innebär sämre komfort. Utifrån detta resonemang föredras 

därför långa växlar, men när det gäller bl.a. utrymmesbehov på bangårdar och kostnader för 

installation och underhåll så eftersträvas så korta växlar som möjligt. Detta innebär en 

avvägning vid projektering. (Andersson och Berg, 2001) 

 

3.2.7 Hur en spårväxel byggs 

Att bygga en spårväxel skiljer sig från övrigt spårbyggande då växlarna innebär många 

speciella problem. Trots att många typer av växlar är standardiserade är en växel alltid en 
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unik del. Av praktiska skäl byggs ofta växeln på fabrik, för att sedan monteras som en färdig 

enhet på plats (se figur 8 nedan). Det är viktigt att en växel byggs och hanteras med stor 

noggrannhet och god planering, för till stor del beror den färdiga växelns kvalitet på hur både 

växeln och dess komponenter har hanterats fram till inläggning. (Sundqvist, 1999)  

 

Figur 8 Transport av fabriksbyggd spårväxel (Vossloh, 2013b) 
 
 

3.2.8 Hur växlarna kommer på plats 

Materialförsörjning 

Materialet till spårväxlarna levereras genom Trafikverket Materialservice (MA) i Nässjö. 

Tillverkningen sker av Vossloh enligt Trafikverkets avropsavtal. Vossloh tillverkar delarna i 

Ystad och Örebro och tack vare ett tätt sammarbete med flera erfarna och flexibla 

transportfirmor kan leveranserna ske utan onödigt dröjsmål och senast 8 timmar efter avrop 

från beredskapslager. (Trafikverket, 2012 och Vossloh, 2013c) 

Leverantörsmarknad 

Nyproduktion av spårväxlar sker idag till största del med hjälp av utförandeentreprenader. I 

några fall per år packeteras leveranserna om 2-4 stycken växlar per paket, men 

entreprenörerna vill att volymen ska stiga till >10 stycken spårväxlar per entreprenad för att 

de ska kunna investera i spårgående lyftkranar och ballastrenare som reducerar bytestiden 

av växlarna. (Trafikverket, 2012) 

 

3.2.9 Kostnad spårväxlar 

Idag sker det cirka 200 spårväxelbyten och spårväxelbyggen per år som sammanlagt ger en 

entreprenadkostnad på ~ 600 miljoner kronor per år, där reinvesteringar och underhåll står 

för ~ 150 miljoner kronor och nyinvesteringar för ~ 450 miljoner kronor. 

Entreprenadkostnaden är ungefär 80 % av den totala kostnaden. (Trafikverket, 2012)  

Den totala underhållskostnaden per år för en växel är mellan 50-70 tusen kronor, vilket 

motsvarar en kostnad på 1,5–2,8 miljoner kronor för en spårväxel under en beräknad livstid 

på 30-40 år. Det kan jämföras med att byta ut en växel mot en ny, där investeringskostnaden 

ligger på ca 3-4 miljoner kronor per spårväxel. (Trafikverket, 2012) 
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3.3 Hantering av spårväxelproblem vintertid i Sverige 

Inför varje vintersäsong tas det ofta fram en ny så kallad vinterberedskapsplan som ska 

underlätta underhållsarbetet på Trafikverkets spåranläggningar. Planen innehåller all 

nödvändig information för Trafikverkets personal som kan behövas vid störningar. 

(Trafikverket, 2010b) 

Hanteringen av spåranläggningar vintertid är ett optimeringsproblem i allra högsta grad. Det 

kostar nämligen väldigt mycket pengar med vinterrelaterade åtgärder, vilket gör att det måste 

vägas mot sannolikheten för störningar samt tillhörande konsekvenser för bland annat 

resenärer. (Trafikverket, 2010b) 

De geografiska skillnaderna i Sverige medför olika vinterklimat i olika delar av landet som i 

sin tur medför olika typer av problem. I norr är stora snö- och frostdjup vanliga och ett 

konstant snötäcke varar under sju månader. Temperaturer lägre än -25°C är normalt 

förekommande under ca en månads tid. I södra Sverige däremot uppgår frost- och snödjup 

bara till några centimeter. Snötäcket varar ungefär tre månader och det är relativt ovanligt 

med temperaturer lägre än -20°C. Drivande snöblandad sand och hård vind kan istället 

skapa besvärliga situationer i dessa delar av landet. (Trafikverket, 2010b) 

Alla komponenter i en spårväxel måste vara felfria och de rörliga delarna måste kunna 

läggas om för att kunna garantera växelns funktion. Det är en relativt känslig konstruktion 

med små toleranser. Vinterhalvåret är därför ofta en problematisk tid då snö och is kan slå ut 

funktionen och göra växeln obrukbar. Vid töväder övergår nedfallen snö till is och när tåg 

passerar en växel skakar det till vilket kan medföra att hårt packad snö och is släpper från 

tåget och hamnar i växeln. Detta kan leda till att växeln hindras från att lägga om. Den kalla 

temperaturen gör även att ballasten fryser vilket medför att den inte kan släppa igenom något 

vatten. På så vis uppstår problem när smältvattnet kyls och får tungan att frysa fast mot de 

underliggande glidplattorna. Även staggroparna fylls med smältvatten. Detta innebär att det i 

staggroparna och kring tungorna succesivt byggs på ett istäcke tills de rörliga delarna fryst 

fast och växeln inte längre är omläggningsbar. Under dagar med långvarigt och ymnigt 

snöfall, dagsmeja samt vid låga temperaturer ökar problemen (Trafikverket, 2010b och VTI, 

2007).  

 

3.3.1 Snöröjningsstrategi 

När det gäller störningar i spårväxlar skapade av snö, is, kyla och vind eftersträvas att 

förebygga dess uppkomst så långt det går. Anledningen till detta är att det blir allt svårare att 

komma ut i spåren då belastningen på anläggningsnätet ökar kontinuerligt. Genom 

förebyggande åtgärder och montering av olika utrustning på spårväxlarna minskas de direkta 

snöröjningsinsatserna och på så vis tiden i spåren. (Trafikverket, 2010b) 

Den strategi som används för snöröjning av spårväxlar bygger på en kombination av direkt 

avhjälpande snöröjning, förebyggande åtgärder både inför och under vintersäsongen samt 

indirekt snöröjning. Strategin bygger även på att så snabbt som möjligt funktionssäkra 

spårväxlarna då problem uppstår relativt omgående. Det går exempelvis inte att avstå från 

insats i väntan på nästa töväder, för om arbetet med snöröjningsinsatser börjar för sent kan 

det medföra omfattande konsekvenser. (Trafikverket, 2010b) 
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3.3.2 Indirekt snöröjning 

För att skydda de utsatta anläggningsdelarna/komponenterna i spårväxlar har olika 

skyddande tekniska lösningar tagits fram för att både minimera behovet av snöröjning i 

spårväxeln och höja dess driftsäkerhet. I följande stycken beskrivs kortfattat de indirekta 

snöröjningslösningar, som kan användas tillsammans eller var för sig, som Trafikverket 

använder. (Trafikverket, 2010b) 

Snöskydd modell inklädnad 

Detta är den mest förekommande typen av snöskydd och består av presenningar och 

plywoodskivor (se figur 9 nedan). Presenningen fästs i den rörliga delen av tungan och 

längre in mot spårmitt i tillhörande sliprar. Detta medför att de känsliga glidytor som finns 

under tungan skyddas mot både snö och kyla och delvis även mekanisk åverkan från bland 

annat snöborstar. Plywoodskivornas uppgift är att längs tunganordningen skydda utsidan av 

stödrälen. Denna metod är även bra för växelvärme då den hjälper till att bevara värmen hos 

de uppvärmda delarna. Då vintersäsong inte råder måste dock denna åtgärd demonteras för 

att underlätta besiktning och underhåll av spårväxeln under sommarhalvåret. Den kräver 

även visst underhåll vintertid. (Trafikverket, 2010b) 

 

 

Figur 9 Snöskydd modell inklädnad (Trafikverket, 2010b) 

 

Snöskydd modell borst 

Som namnet antyder används borstar som 

snöskydd. Dessa monteras drygt en decimeter 

utanför rälen både utefter hela tunganordningen 

och längs en eventuell rörlig korsningsspets (se 

figur 10). Denna metod togs fram då ett snöskydd 

behövdes som klarar av den kraftiga turbulens som 

uppstår vid riktigt höga tåghastigheter. Denna 

metod har många fördelar som gör den billigare 

jämfört med snöskydd modell inklädnad; den kan 

sitta året om, kräver mindre underhåll och skadas 

inte av maskinell snösopning. Några nackdelar är 

dock att borstarna kan vika sig och förlora sin 

funktion vid stora snömängder. Utrymmet mellan 

stödräl och borste kan även fyllas igen vilket 

försämrar funktionen. (Trafikverket, 2010b) 
Figur 10 Snöskydd modell borst (Trafikverket, 
2010b) 
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Stångkåpa   

Stångkåpor monteras över staggroparna för att 

skydda drag- och kontrollstänger mot fallande 

isblock från passerande tåg, drivande snö och 

nederbörd. De fungerar även effektiviserande vid 

eventuell staggropsvärme då den minskar den 

avvikande värmestrålningen. Kan användas för alla 

typer av spårväxlar. (Trafikverket, 2010b)  

 

Växelvärme 

Någon variant av växelvärme används i alla länder med sådant klimat att vinterproblem 

förekommer. I Sverige använder sig idag Trafikverket enbart av eluppvärmning då den både 

är lättreglerad och lättillgänglig. (Trafikverket, 2010b) 

Växelvärme används vid spårväxlars rörliga delar, framför allt vid rörlig korsningsspets och 

mellan stödräl och tunga, för att motverka snö- och isbildning. Direkt snöröjning (se avsnitt 

3.3.3) krävs dock då växelvärme endast fungerar som ett komplement. Detta innebär att 

manuella eller maskinella insatser måste användas för att avlägsna största delen av snön vid 

större snöfall. Detta gäller även nedfallande isblock från passerande tåg. (Trafikverket, 

2010b) 

 

Figur 12 Växelvärme på tunga och stödräl 

Snöröjningen ska utföras ner till slipers överkant och omfattar förutom hela spårväxeln även 

ett område utanför både korsning och tunga, allt för att en eluppvärmd spårväxels funktion 

ska vara tillfredsställande. (Trafikverket, 2010b) 

För att värmeavgivningen ska bli så bra som möjligt måste värmeelementen kontinuerligt 

hållas fria från smörjfett, rost och sand. Vanligtvis ställs växelvärmen in så att den vid +4°C 

slås på automatiskt. Värmen kan regleras så att den är påslagen ända ner till -25°C, men vid 

temperaturer omkring -18°C, hård vind, kraftigt snöfall eller en blandning av dessa, räcker 

inte växelvärmen till och bör oftast slås av. Ju lägre temperatur som råder desto mindre yta 

värms upp av varje värmeelement och gränsen mellan negativ och positiv temperatur i rälen, 

det vill säga där smältvatten fryser till is, kommer allt närmare elementen. Vid viss väderlek 

Figur 11 Stångkåpa vid tungspets 
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krävs därför kontinuerlig tillsyn och rensning av snö och is från spårväxlarna, för att inte 

isbildningen som uppstår ska leda till en försämrad funktion. (Trafikverket, 2010b) 

Växelvärmen kan styras på några olika sätt; snödetektorer kan användas för styrning utifrån 

om det snöar eller inte, reglercentraler som anpassar värmen efter vädret och på vissa 

stationer styrs växelvärmen av fjärrtågklareraren. (Trafikverket, 2010b)   

Ur energisynpunkt är inte växelvärme en optimal lösning, men arbete med att förbättra 

tekniken pågår. (Trafikverket, 2010b) 

Staggropsvärme 

Genom att montera ett värmeelement i botten av staggroparna kan snö och is som hamnar 

där smältas bort. För att denna metod ska fungera måste det finnas en fungerande dränering 

för smältvattnet. Det måste även minst vara 7 cm fritt utrymme mellan stängernas lägsta del 

och ovansidan på värmeelementet, för att snö ska kunna magasineras under tiden mellan de 

manuella snöröjningarna. (Trafikverket, 2010b) 

Värme i växeldriv 

Trots att de elektriska kontakterna i växeldriven (motorerna som förflyttar tungorna) 

successivt har förbättrats bör de ändå kompletteras med en inre värmekälla. Anledningen till 

detta är att det bildas fukt och kondens när temperaturen växlar från varma dagar till kalla 

nätter, framförallt under vårvintern. (Trafikverket, 2010b) 

Sänkning av ballastprofil 

Genom att sänka ballastprofilen med ungefär 5 cm runt en spårväxel fås ett fritt utrymme på 

totalt ca 10 cm mellan ballasten och tungans underkant. Här kan sedan snö och is 

magasineras mellan snöröjningsinsatserna. Sänkningen av ballastprofilen fungerar året om 

och är oberoende av om växelvärme används eller inte. (Trafikverket, 2010b) 

Snöskärm, snögalleri, snöstaket 

För att motverka uppkomsten av drivbildning på utsatta platser längs järnvägsbanan används 

dessa anordningar som hinder. Men det oftast bästa och billigaste skyddet av denna typ är 

vildvuxen skog.  

Snöskärmar är fasta installationer liknande staket och finns i några olika typer. Liggande 

bräder med mellanrum motsvarande brädernas bredd är den mest använda varianten.  

Snögallerier är i princip en specialbyggd tunnel av plåt, betongplank eller som förr, av trä. 

Anordningen används då snöskärmar inte räcker till, vilket i huvudsak är där det är vanligt 

med stora drivbildningar eller då järnvägen passerar genom höga bergskärningar.  

Snöstaket är cirka en meter högt och består av ett utrullningsbart plastnät och kan 

exempelvis placeras på båda sidor vid spårväxlar (Trafikverket, 2010b). 

 

3.3.3 Direkt snöröjning 

Direkt snöröjning innebär maskinella och manuella insatser och dessa kan minskas, men 

aldrig ersättas av de indirekta metoderna som beskrivits i föregående stycken. Förutom att 

möjliggöra tågens och personalens framkomlighet i spåren är avsikten med direkt snöröjning 

även att skapa plats för ny snö. (Trafikverket, 2010b) 
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Manuell snöröjning 

Följande manuella metoder används för snöröjning i spårväxlar och är fortfarande bästa 

alternativet om en spårväxel omgående behöver göras framkomlig: 

 Snösopning 

 Is- och snörakning i staggropar 

 Ishackning med ishacka, luftspett med mera 

 Blåsning med hjälp av tryckluft 

 Skottning 

 Ånga 

För att snöröjningen ska fungera bör spårväxlar som är beroende av varandras funktion helst 

röjas samtidigt och dessutom både i och utanför själva växeln. För att inte i onödan 

möjliggöra drivbildning ska uppskottad snö som bildar snövallar undvikas. Rensning av 

spårväxlars vattenavlopp bör även ske. (Trafikverket, 2010b) 

När det gäller en eluppvärmd spårväxel bör det utöver vid själva växeln röjas även 5 meter 

bakom bakre korsningsskarv och 10 meter framför främre stödrälsskarv (se figur 4, avsnitt 

3.2.1), för att ge plats åt ny snö och från tågen fallande isklumpar. Sker inte detta är det risk 

att spårväxeln inte fungerar tillfredställande. (Trafikverket, 2010b) 

Inom järnvägsanläggningen får inte snösmältningsmetoder som inkluderar saltning 

förekomma. Anledningen är att elektriska kontakter och mekanisk utrustning kan få 

korrosionsskador. Dessutom kan spårledningsfunktionen störas, växelvärmeelement och 

signalanläggningar skadas. (Trafikverket, 2010b) 

Tunganordning och korsningsparti är växelns känsligaste områden och behöver mer eller 

mindre alltid snöröjas, även vid vad som kan verka vara obetydliga snö- och ismängder. En 

väldigt utsatt del är stödknapens anläggningsyta där tungan går emot, inklusive tungans 

motsvarande yta. Snö pressas nämligen ihop mellan dessa två då tungan läggs an mot 

stödrälen och smälts sedan av växelvärmen. Fukten som bildas fryser sedan när spårväxeln 

läggs i avvisande läge, vilket medför att ett tunt lager is bildas. Effekten av detta kan bli att 

felindikering uppstår vid kommande spåromläggning, då spårväxeln inte går i kontroll. Vid 

korsningsspetsarna kan lätta fordon riskera att spåra ur och bultar dras av till följd av hård 

packad snö och is. Det är även viktigt att utrymmet där dragstängerna arbetar, det vill säga 

staggroparna, hålls rena, för annars kan spårväxelns funktion helt sättas ur spel. 

(Trafikverket, 2010b) 

Maskinell snöröjning 

Snösopning och snösugning är de två maskinella metoder som utförs av spårgående fordon 

och som idag används i Sverige för snöröjning av spårväxlar. Det finns flera typer av fordon 

som används på övriga delar av banan, men dessa kan inte användas i spårväxlar då 

växlarna är så pass komplext uppbyggda att de då riskerar att skadas. Både manuell 

rengöring och kontroll av spårväxlarna måste ske då maskinell röjning har utförts. 

(Trafikverket, 2010b) 
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När det gäller metoden snösopning 

(se figur 13) så fungerar den bäst när 

snön är lös och kall. Detta beror på att 

metoden går ut på att roterande 

sopvalsar utrustade med borst av 

olika material sopar bort snön ur 

spårväxeln. Om snön då är fuktig och 

tung kan inte all snö röjas i ett och 

samma steg. Snösopningen bör ske 

så fort som möjligt efter att ett snöfall 

ägt rum, för om snön i en spårväxel 

har trampats eller packats ihop måste 

manuell snöröjning utföras. 

(Trafikverket, 2010b) 

Om snöröjningsfordon ska användas krävs god planering då spåren måste stängas av. Av 

den anledningen är oftast inte dessa fordon en möjlig lösning om insatser i en spårväxel 

behövs omgående. (Trafikverket, 2010b) 

Vid jämförelse med snösopar så är snösugar relativt sällsynta. De kommer dock åt de trånga 

utrymmena i spårväxlarna lättare och gör växeln mer fri från snö och is. Dessa maskiner 

förekommer i två varianter; antingen smälts den uppsugna snön till vatten i en tank på 

fordonet eller så sugs den bara upp och slungas iväg, vilket är den vanligaste typen. 

Varianten med snösmältning är mer energikrävande och tidsödande då vattentanken måste 

tömmas. Fördelen är dock att det krävs mindre utrymmesbehov vid sidan av spåret 

(Trafikverket, 2010b). 

3.4 Hantering av spårväxelproblem vintertid i Japan 

Anledningen till att även Japan har studerats är för att de har ett liknande klimat och ligger 

långt fram i den tekniska utvecklingen. Därför var det intressant att titta närmare på deras 

problem och lösningar, för att se om kunskapen kan utnyttjas i Sverige. 

I Japan finns det en höghastighetsbana som heter Shinkansen. För att denna ska kunna 

fungera krävs det en enorm punktlighet då det är ca en miljon passagerare som varje dag 

reser med tåg längs Shinkansen. Den genomsnittliga förseningen ligger på mindre än en 

minut, vilket är extremt bra, och vilket också är en förutsättning för den stora mängden trafik. 

Detta ställer höga krav på underhållsarbetet av järnvägen och när det gäller vinterproblem 

har Japan ett flertal lösningar för att hålla växlarna fria från snö och is (MLIT, 2012). 

 

3.4.1 Befintliga metoder 

Sprinklersystem 

På många ställen längs järnvägen används sprinklersystem för att hålla växlarna snöfria. Det 

fungerar så att när det kommit snö på växeln startar sprinklerna och sprutar varmt vatten för 

att smälta bort snön. Detta är ett effektivt sätt och besprutningen pågår mellan ca 10 och 20 

minuter åt gången. Det vattnet som uppkommer av den smälta snön återvinns och blandas 

med varmt, nytt vatten, för att sedan sprutas ut igen när det kommit ny snö. En nackdel med 

Figur 13 Snösopningsmaskin (Trafikverket, 2010b) 
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denna metod är att det krävs stora anläggningar runt spåren för vattentankar m.m. Dessutom 

blir det en uppvärmningskostnad då vattnet måste hålla en viss temperatur (JR-East, 2011).  

 

Figur 14 Bild tagen före och efter användning av sprinkler (JR-East, 2011) 

Varmvattenmatta  

Ett annat sätt som varmvatten utnyttjas på i Japan är att det placeras en matta mellan 

rälerna i växeln. I mattan cirkulerar sedan varmvatten för att värma upp växeln och smälta 

bort snö. Systemet fungerar ungefär som vattenburen golvvärme. För att inte vattnet ska 

cirkulera hela tiden och värma växeln i onödan kontrolleras flödet av en infraröd detektor 

som känner av när det kommer snöfall (JR-East, 2011).  

Luftbesprutning/Vattenbesprutning 

I Japan används också två system som med högt tryck under kort tid sprutar antingen varmt 

vatten eller varm luft på de känsligaste delarna i växeln för att få bort snö. Systemet med luft 

är betydligt bättre då det kostar mindre att installera, är billigare att driva, kräver färre antal 

komponenter, har kortare besprutningstid och inte bidrar till några följdproblem. Ett 

följdproblem som kan uppkomma i systemet med vatten är att växeln riskerar att frysa fast 

om inte det utsprutade vattnet rinner undan (JR-East, 2011). 

Slaskblandning 

Slaskblandning går ut på att ett fordon suger upp snö från spåret och dumpar det i rännor 

längs med spåret. I rännorna blandas snön med vatten och blir till en sorbet-liknande röra 

som pumpas bort från spåret via rör till exempelvis en sjö eller en flod (Yokota, 2013). 

 

Figur 15 Visar hur snön och vattnet blandas och förs vidare i en slaskblandning (Yokota, 2013) 
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3.4.2 Nya metoder 

För att hantera problemet med isklumpar som lossnar från tågen och lägger sig i växlar har 

japanerna börjat testa nya system där problemet angrips på ett förebyggande sätt, dvs. att 

problemet åtgärdas redan på tåget, innan isen hinner hamna i växlarna och skapa problem 

som kräver akut underhåll. (JR-East, 2011)  

Elektrisk värmare 

I det här systemet utnyttjas värmen, som bildas av luftkonditioneringen, för att smälta snö på 

tåget. Det består av ett kanalsystem som kopplas från luftkonditioneringen till boggierna där 

värmen smälter snön. Det finns dock begränsningar på vart kanalsystem kan placeras. (JR-

East, 2011) 

Varmvattenmunstycken 

Ett annat sätt som testas är att ha varmvattenmunstycken på stationerna som sprutar rent 

tågen från snö undertill med hjälp av varmt vatten. Det använda vattnet rinner ner i en stor 

tank och blandas sedan med nytt vatten för att där efter värmas upp och återanvändas. (JR-

East, 2011)  

 

Figur 16 Bild tagen före och efter sprutning med varmvatten (JR-East, 2011) 
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4 Genomförandet 

I detta kapitel beskrivs i detalj hur arbetet har genomförts och med hjälp av vilka metoder. 

4.1 Struktur och upplägg 

För att få en bra struktur på arbetet och en bra överblick över vad som skulle göras och när, 

delades arbetet in i tre etapper: Teori, Problematik och Åtgärdsförslag. Teorin och 

åtgärdsförslagen återfinns under teoretisk referensram respektive åtgärdsförslag medan 

problematiken behandlas under kapitlet resultat och analys.  

I resultat och analyskapitlet valdes först tre slumpvisa bansträckor ut på olika platser i 

Sverige för att få geografiska förutsättningar från olika delar av landet. Dessa förutsättningar 

togs sedan i beaktning när statistiken över inträffade fel på de olika sträckorna studerades 

och jämfördes, för att se om bansträckans placering har någon inverkan i de problem som 

uppstår. Alla felrapporter relaterade till spårväxlar på dessa bansträckor analyserades för de 

fyra åren 2009 till 2012. Anledningen till att inte hela landet studerades, och under en längre 

tid, var för att det skulle bli för stor mängd data att hantera.     

Information om bansträckorna togs fram med hjälp av Trafikverkets datasystem BIS och 

felrapporter hämtades ur deras databas Ofelia.  

Informationen angående spårväxelfelen kommer ifrån en del i Ofelia som heter Ofelia Analys 

och som används av analytiker. Det är ett verktyg för statistik och analys och gör det möjligt 

att analysera befintliga felrapporter. Exempelvis kan statistik över antalet växelfel på en 

utvald bansträcka tas fram. Här behövs ett användarkonto som godkänns av Trafikverket. 

(Trafikverket, 2013) 

Felrapporterna kontrollerades och intressant data sammanställdes i flertalet Exceldokument. 

Utifrån dessa dokument togs det sedan fram diagram som visar felstatistik för spårväxlarna 

på de olika sträckorna. Genom att analysera diagrammen kunde det konstateras vilka de 

största felorsakerna var och inom vilka områden åtgärdsförslagen skulle koncentreras.  

Utifrån resultatet av statistikavsnittet och med teorin som bakgrund arbetades det sedan fram 

förslag på åtgärder inom de felkategorier som visade sig vara de mest frekventa. Stor del av 

arbetet valdes att läggas på åtgärder relaterade till problem med snö och is. Som tidigare 

nämnts i rapporten gällande vinterproblem, låg fokus på att med hjälp av tekniska lösningar 

minska mantiden i spåren. Åtgärdsförslagen konsulterades med Trafikverket och därefter tog 

illustrationer och beskrivande texter fram. Några av förslagen diskuterades även med WSP 

och spårväxeltillverkaren Vossloh.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel studeras tre geografiskt skilda bansträckor i Sverige. Studierna bygger på 

samtliga felrapporter på dessa sträckor relaterade till spårväxlar från en 4-års period mellan 

åren 2009 och 2012. Tabeller och diagram sammanställs utifrån felrapporterna och de 

områden som är i störst behov av åtgärder presenteras.  

5.1 Felstatistik 

Viktigt att komma ihåg är att den statistik som tagits fram här baseras på en ytterst liten del 

av det totala järnvägsnätet och under en period av fyra år. Informationen ger en överblick 

över vilka fel som är representerade i olika delar av landet och utifrån dessa dras generella 

slutsatser.  

Informationen som statistiken baseras på består av 5031 rapporterade spårväxelfel fördelat 

på sammanlagt 1103 spårväxlar.  

 

Figur 17 Totalt antal spårväxelfel mellan år 2009 och 2012 för de tre studerade sträckorna 

Diagrammet ovan visar skillnaden i antal växelfel per år på de sträckor som studerats. Att 

sträcka C ligger betydligt lägre än både A och B beror på flera orsaker. Saker som påverkar 

är bland annat antalet växlar, det geografiska läget samt åldern på växlarna. Södra Sverige 

är inte lika drabbat av snö som mellersta och norra Sverige, samtidigt som det bara finns 

273st växlar på sträcka C, medan det på A och B finns 377st respektive 453st växlar. 

Kurvorna för sträcka A och B följer varandra, att det är en nivåskillnad mellan dem är för att 

sträcka B innehar fler växlar. Toppen år 2010 beror på de kalla och snörika vintermånaderna 

det året som drabbade både Stockholm och Norrland hårt (Regeringens skrivelse, 2012).   
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5.1.1 Sträcka A: Gällivare – Luleå 

 

Figur 18 visar den längsta och nordligaste sträckan av 

de tre som undersökts. I figuren visas samtliga 

driftplatser, det vill säga de platser där växlar 

förekommer (Risberg, N). I tabellen nedan finns en del 

data sammanställt, bland annat antal fel per växel som 

visat sig vara relativt lika mellan sträcka A och B. Detta 

är ganska intressant med tanke på den stora 

skillnaden i geografisk placering. Den relativt låga 

siffran när det gäller andelen växlar med växelvärme är 

också intressant då den är ungefär lika stor som i 

södra Sverige, men betydligt mindre än i 

Stockholmstrakten. Denna sträcka har flest antal 

växlar äldre än 40 år enligt de årsuppgifter som funnits 

tillgängliga. 

 

 
* Flera av spårväxlarna saknar uppgift om tillverkningsår och därför 

har inläggningsåret i spåret istället använts vid bestämning av 

växlarnas ålder. En del av växlarna saknar dock årsdata och 

utelämnas därför helt ovan vid antal växlar äldre än 20 och 40 år, 

detta måste tas i beaktning. 

Den ekonomiska livslängden för en spårväxel är satt till 20 år och 

motsvarar avskrivningstiden (Hedström, 2001). Den tekniska 

livslängden är ungefär 30-40 år (Trafikverket, 2012). 

Tabell 1 Sammanställd data, sträcka A 

Antalet driftplatser längs sträckan: 27 st 

Banlängd, plattformsmitt–plattformsmitt: 203 507 m 

Antal växlar längs sträckan: 377 st 

Åldersspann hos växlarna:* 1-63 år 

Snittålder (medianålder) på växlarna: 23 år 

Antal växlar äldre än 20 år:* Ca 150 st 

Antal växlar äldre än 40 år:* Ca 70 st 

Andelen växlar med växelvärme: Ca 60 % 

Totalt antal växelfel 2009-2012: 1888 st 

Antalet fel per växel: Ca 5,0 st 

 
Figur 18 Driftplatser mellan Gällivare och Luleå 
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Figur 19 Förekommande orsaker till spårväxelfel på sträcka A, år 2009-2012 

Här visas samtliga fel som rapporterats in under de fyra studerade åren. De fel som 

redovisas är alla fel som uppkommit mer än 5 gånger på någon av de tre sträckorna under 

ett och samma år. Det betyder att felet ”fel inställning” som för sträcka A inte påträffas mer 

än 5 gånger något år, har en högre frekvens på någon av de andra sträckorna och därför är 

intressant. Detta gäller för alla redovisade fel då samma fel medtagits för alla sträckor. När 

det gäller sträcka A så är det ”snö eller is”, ”ingen känd orsak” och 

”materialutmattning/åldring” som är de mest förekommande felen. Den kalla och snörika 

vintern 2010 syns tydligt i diagrammet då felen som har med snö eller is att göra skjuter i 

höjden. Även 2012 var det en tuff vinter för växlarna uppe i norr. För övrigt är felen ganska 

jämna från år till år, Samma typ av fel uppkommer ungefär lika många gånger varje år. 
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Figur 20 De vanligaste orsakerna till spårväxelfel för sträcka A 

Cirkeldiagrammen ovan beskriver den procentuella fördelningen av de olika växelfel som 

uppkommit på sträckan Gällivare-Luleå, mellan åren 2009 och 2012. Typ av fel som 

diagrammen visar skiljer sig lite från år till år och det beror på att endast de felkategorier som 

uppkommit flest gånger illustreras. Alla de fel som uppkommit någon enstaka gång eller 

några få gånger är sammanställda till en och samma siffra och återfinns under delen ”övrigt”.  

Diagrammen visar att sträckan är väldigt påverkad av vintern då den största delen av felen 

varje år beror på ”snö eller is”.  

”Ingen känd orsak” är en relativt stor kategori, den används då felrapportören inte kan 

kategorisera felet enligt någon av de förutbestämda feltyperna i Trafikverkets felrapporter. I 

rapporterna anges dock även så gott det går vilket det verkliga felet var (efter att åtgärd 

utförts) och för dessa fyra år utgjordes ca 25 % i denna kategori av ”inget fel”. 27 % av ”ingen 

känd orsak” åtgärdades genom ”utbyte eller reparation” av någon del. Detta är viktigt att 

tänka på när diagrammen tolkas, för en stor del av ”utbyte eller reparation” skulle lika väl 

kunna klassas som orsakskategorin ”materialutmattning/åldring”.  



PROBLEMATIK KRING SPÅRVÄXLAR 
Kapitel 5 - Resultat och analys 

__________________________________________________________________________ 

31 
 

5.1.2 Sträcka B: Kungsängen – Västerhaninge 

 

Av de tre undersökta sträckorna A, B och C är detta 

den med flest antal spårväxlar och även flest antal fel 

per växel. Den har överlägset störst andel växlar med 

växelvärme, vilket inte är så konstigt med tanke på den 

höga trafikbelastningen som råder i Stockholm. Det är 

nämligen så att trafikbelastningen påverkar hur mycket 

växelvärme det finns på en sträcka (Meyer, J). I figuren 

till vänster visas samtliga driftplatser, dvs. de platser 

där växlar förekommer (Risberg, N). 

 

 

* Flera av spårväxlarna saknar uppgift om tillverkningsår och därför 

har inläggningsåret i spåret istället använts vid bestämning av 

växlarnas ålder. En del av växlarna saknar dock årsdata och 

utelämnas därför helt ovan vid antal växlar äldre än 20 och 40 år, 

detta måste tas i beaktning. 

Den ekonomiska livslängden för en spårväxel är satt till 20 år och 

motsvarar avskrivningstiden (Hedström, 2001). Den tekniska 

livslängden är ungefär 30-40 år (Trafikverket, 2012). 

 

 

 

 

Tabell 2 Sammanställd data, sträcka B 

Antalet driftplatser längs sträckan: 20 st 

Banlängd, plattformsmitt–plattformsmitt: 56 927 m 

Antal växlar längs sträckan: 453 st 

Åldersspann hos växlarna:* 3-75 år 

Snittålder (medianålder) på växlarna: 20 år 

Antal växlar äldre än 20 år:* Ca 200 st 

Antal växlar äldre än 40 år:* Ca 35 st 

Andelen växlar med växelvärme: Ca 94 % 

Totalt antal växelfel 2009-2012: 2531 st 

Antalet fel per växel: Ca 5,6 st 

Figur 21 Driftplatser mellan Kungsängen och Västerhaninge 
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Figur 22 Förekommande orsaker till spårväxelfel på sträcka B, år 2009-2012 

Diagrammet visar, för sträcka B, att den största delen är den kategori som utgörs av fel som 

inte har någon känd orsak. Det visar också att åren återupprepar sig, dvs. att felen som 

uppkommit är återkommande fel som finns med i ungefär samma utsträckning varje år. 

Intressanta detaljer är hur felkategorierna ”materialutmattning/åldring” och ”snö eller is” är 

markant fler under år 2010 då det var en jobbig vinter. Det är också värt att notera att 

”komponent trasig” sticker ut för 2012 vilket visar att det gått sönder betydligt fler 

komponenter jämfört med tidigare år.  
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Figur 23 De vanligaste orsakerna till spårväxelfel för sträcka B 

Sträcka B, som går mellan Kungsängen – Västerhaninge har en väldigt hög andel fel av 

okänd orsak vilket gör att diagrammen kan bli lite missvisande då ett fel som sätts under 

”ingen känd orsak” egentligen skulle kunna placeras under en annan kategori. Vintern 2010 

är, som tidigare nämnt, utmärkande även för denna sträcka då det syns en markant ökning 

av felen ”snö eller is”, som annars förekommer relativt sällan jämfört med de två andra 

sträckorna. ”Materialutmattning/åldring” tillsammans med ”snö och is” är det mest 

förekommande felen bortsett från ”ingen känd orsak” och ”övrigt”.  

”Ingen känd orsak” utgör ca 30-40 % av alla fel för sträcka B. Av den delen så utgör den 

verkliga orsaken ”inget fel” ca 29 %, dvs. växeln indikerar ett fel som vid kontroll av växeln 

inte visar sig vara något fel. De fel som beskrivs med åtgärden ”utbyte eller reparation” utgör 

ca 13 % av ”ingen känd orsak” och en del av dessa skulle kunna klassas som 

orsakskategorin ”materialutmattning/åldring”. 
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5.1.3 Sträcka C: Malmö central – Trelleborg

 

Detta är den kortaste av de tre undersökta sträckorna 

och den är placerad i den allra sydligaste delen av 

Sverige. Antalet fel per växel är betydligt mindre på 

denna del. Detta är även den sträcka som har de 

yngsta växlarna, både när det gäller snittålder och 

enskild totalålder (enligt de åldersuppgifter som varit 

tillgängliga). Andelen växlar med växelvärme är i 

princip lika hög som för sträcka A som är placerad 

längst norr ut av A, B och C. I figuren till vänster visas 

samtliga driftplatser, det vill säga de platser där växlar 

förekommer (Risberg, N). 

 

 
* Flera av spårväxlarna saknar uppgift om tillverkningsår och därför 

har inläggningsåret i spåret istället använts vid bestämning av 

växlarnas ålder. En del av växlarna saknar dock årsdata och 

utelämnas därför helt ovan vid antal växlar äldre än 20 och 40 år, 

detta måste tas i beaktning. 

Den ekonomiska livslängden för en spårväxel är satt till 20 år och 

motsvarar avskrivningstiden (Hedström, 2001). Den tekniska 

livslängden är ungefär 30-40 år (Trafikverket, 2012). 

 

 

 

Antalet driftplatser längs sträckan: 8 st 

Banlängd, plattformsmitt–plattformsmitt: 33 503 m 

Antal växlar längs sträckan: 273 st 

Åldersspann hos växlarna:* 1-55 år 

Snittålder (medianålder) på växlarna: 16 år 

Antal växlar äldre än 20 år:* Ca 50 st 

Antal växlar äldre än 40 år:* Ca 10 st 

Andelen växlar med växelvärme: Ca 56 % 

Totalt antal växelfel 2009-2012: 612 st 

Antalet fel per växel: Ca 2,2 st 

Tabell 3 Sammanställd data, sträcka C 

Figur 24 Driftplatser mellan Malmö central och Trelleborg 
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Figur 25 Förekommande orsaker till spårväxelfel på sträcka C, år 2009-2012 

Den största skillnaden mellan sträcka C och de andra sträckorna är antalet fel, det inträffar 

betydligt färre fel på sträcka C. Dels därför att det finns färre växlar, men också för att antalet 

fel per växel är betydligt lägre jämfört med de andra sträckorna. Bortsett från vintern 2010 så 

är det för denna del år 2009 som haft störst antal fel i det flesta kategorierna.   
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Figur 26 De vanligaste orsakerna till spårväxelfel för sträcka C 

Diagrammen ovan visar även för sträcka C att problemen med snö och is ökade kraftigt 

under år 2010. Och precis som för sträcka A och B så utgör ”materialutmattning/åldring” 

även en betydande del. Anledningen till att den delen är så pass stor för alla sträckor beror 

bland annat på att det finns väldigt många växlar som är väldigt gamla och därmed dras med 

fler fel än nya växlar. Att det för sträcka C är något lägre procent på 

”materialutmattning/åldring” kan bero på att snittåldern på växlarna är något lägre jämfört 

med A och B. Dessutom innehåller sträcka C minst antal växlar äldre än 40 år, vilket är den 

beräknade tekniska livslängden (Trafikverket, 2012).  

”Ingen känd orsak” utgör även för sträcka C en väldigt stor del av alla fel. Av det verkliga felet 

i denna kategori utgjordes 10 % av ”inget fel”. Detta säger oss att växlarna på sträckan C inte 

är lika benägna att indikera fel då de egentligen fungerar. Åtgärden ”utbyte eller reparation” 

motsvarade 7 % av alla åtgärder inom ”ingen känd orsak”, vilket är betydligt lägre än för de 
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andra två sträckorna.” Ingen känd orsak” utgör dock fortfarande ca 30-40 % vilket är en 

väldigt stor del av det totala antalet fel. 

5.2 Tolkning av resultat 

Som beskrivits tidigare i detta kapitel har tre sträckor med olika geografiska placeringar i 

Sverige analyserats. Studierna visar att de olika typer av fel som uppstår är väldigt lika 

mellan de olika sträckorna. I översiktsdiagrammet (se avsnitt 5.1) syns det att sträcka A och 

B, trots den stora geografiska skillnaden, följer i princip samma felkurva. Den förskjutning 

som finns mellan de två beror till stor del på att sträcka A innehåller fler antal spårväxlar. 

Sträcka C däremot skiljer sig en del ifrån de två övriga. Förutom huvudförskjutningen av 

linjen som beror på att antalet växlar är minst på denna sträcka så saknar felkurvan de 

markanta topparna som både A och B har. Detta är intressant då även sträcka C har ungefär 

samma procentuella ökning av kategorin ”snö eller is” som de andra har under år 2010. 

Skillnaden är att nästan alla andra typer av fel längs sträckan minskar under den studerade 

tidsperioden. Sträcka C särskiljer sig även från övriga när det gäller antalet fel per växel då 

den har ett värde på 2,2, jämfört med 5,0 för A och 5,6 för B. Detta påverkar också kurvans 

förskjutning i höjdled i förhållande till de andra sträckorna. 

En annan aspekt som kan påverka att sträcka C är mindre feldrabbad än A och B är att 

snittåldern hos spårväxlarna är lägre; 16 år jämfört med 23 år för A och 20 år för B. Denna 

siffra kan dock vara lite missvisande då spårväxlarna åldersinformation har varit ofullständig. 

En tydlig ökning av fel relaterade till snö och is kan urskiljas under 2010 för samtliga sträckor, 

vilket var ganska väntat då vintern detta år var extra hård. Värt att notera är att trots att ”snö 

eller is” är en av de största delarna av fel för sträcka B, så utgör dessa fel i snitt bara ca 10 % 

av det totala antalet fel varje år. Detta visar att denna sträcka drabbas av flertalet andra fel i 

större utsträckning än de andra sträckorna, vilket måste beaktas när underhållsarbetet ska 

planeras.    

Utifrån cirkeldiagrammen som visar de olika sträckornas felstatistik för olika år, är det över 

lag tre olika kategorier som är de dominanta. Dessa tre kategorier är ”ingen känd orsak”, 

”snö eller is” och ”materialutmattning/åldring”. Då dessa tre är stora för alla sträckor har de 

valts att studeras närmare. Kategorin ”lossad detalj” har också valts, inte för att den alltid 

tillhör en av de största, utan för att den är intressant då den återkommer varje år i ungefär 

samma utsträckning.  

Därför undersöktes, i kapitel 6, tänkbara lösningar inom följande av Trafikverkets 

felkategorier: 

 Ingen känd orsak 

 Snö eller is 

 Materialutmattning/åldring 

 Lossad detalj 
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6 Åtgärdsförslag 

I detta kapitel presenteras åtgärdsförslag inom fyra områden. Dessa förslag baseras på den 

framtagna statistiken i kapitel 5 och rapportens inledande teori. Fokus har valts att läggas på 

tekniska lösningar, framförallt till orsaken ”snö eller is” då detta är ett område med relativt 

tydlig problematik jämfört med de övriga tre studerade orsaksområdena. 

6.1 Ingen känd orsak 

”Ingen känd orsak” är den felkategori som, med vissa undantag, förekommit flest gånger 

varje år på de olika sträckorna oavsett sträckans geografiska läge. Kategorin i sig är ett 

problem då den inte säger någonting om vilket fel som inträffat eller varför det har inträffat. 

Att den sedan är den största kategorin gör bara att problemet blir större då det uppstår en 

väldigt stor gråzon som är svår att tyda. I de studerade sträckorna i rapporten uppgick denna 

kategori till som mest 43 % (se cirkeldiagram i avsnitt 5.1.2). Att det finns en sådan kategori 

som skapar en så pass stor gråzon försvårar arbetet med att planera underhållsåtgärder, 

eftersom det inte går att planera efter fel som inte har någon känd orsak till varför de 

uppkommit.  

Det behöver göras ändringar och förbättringar för att denna kategori ska kunna minskas. Ett 

sätt att angripa problemet är genom att förbättra Ofelia som bygger på en rad olika 

förprogrammerade orsaker som den som gör rapporten kan välja mellan. Det behöver 

undersökas varför denna kategori finns och varför den används så pass ofta som den gör. 

Det kan tänkas att antalet kategorier kan utökas för att det ska bli lättare och tydligare att 

klassificera ett fel eller att kategorierna förklaras tydligare så att rapportörerna förstår mer 

exakt vad de innebär.  

En anledning till att kategorierna skulle behöva förbättras är för att vid noggrannare studie av 

de tre sträckorna visas det att en av åtgärderna, ”utbyte eller reparation”, återkommer varje 

år (se kapitel 5). Detta är samma åtgärd som används väldigt ofta i kategorin 

”materialutmattning/åldring”. Detta ger en indikation på att en del fel som klassas med ”ingen 

känd orsak” lika gärna borde kunna placeras under någon annan kategori, något som skulle 

leda till att gråzonen och mörkertalen minskar. Dessutom förekommer det verkliga felet ”inget 

fel” flera gånger på varje sträcka och ett fel som både saknar orsak och faktiskt inte är något 

fel borde kunna undvikas. För att minska detta antal kan smarta kameror, som förklaras 

under avsnitt 6.2.7, vara en lösning då kamerorna redan vid indikation på förändring kan 

avgöra om det förekommer något fel eller inte, vilket i sin tur minskar mantiden ute i spåren.  

Att göra förbättringar som leder till att kategorin ”ingen känd orsak” minskar eller försvinner 

skulle leda till en tydligare överblick av vilka fel som uppstår och varför. Gråzonen skulle 

minska och det skulle bli lättare att planera framtida underhållsarbeten. Detta skulle även 

kunna spara pengar, då fel inom denna kategori kan leda till att komponenter byts ut i 

onödan. 
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6.2 Snö eller is 

Detta avsnitt inleds med ett befintligt förslag som sedan följs upp av åtgärdsförslag från 

författarna och förslag baserade på teknik som används i Japan. Förslagen 6.2.2 och 6.2.3 

har sitt ursprung från Japan medan författarnas egna förslag finns under 6.2.4 - 6.2.8.  

6.2.1 Befintlig lösningar 

När det gäller vinterrelaterade problem har det även tidigare kommit fram förslag på 

innovativa lösningar från både privatpersoner och företag. Många förslag kan se bra ut i 

teorin med det är få förslag som faktiskt fungerar i praktiken. Nedan förklaras en lösning som 

fått patent och som testas för att se om den skulle kunna användas i verkligheten.  

Lösningen består av en bågformad stödräl och en 

”gummiläpp” som sitter fäst på växeltungan. När 

tungan går emot stödrälen försvinner 

”gummiläppen” in i det bågformade livet. Denna 

lösning ska ta bort problemet med snö och is som 

fastnar mellan tungan och stödrälen då läppen 

ligger som ett skydd så inte snön och isen kan 

blockera en omläggning av växeln. (Ny Teknik, 

2010)    

   

6.2.2 Snöborttagning med hjälp av tryckluft 

Denna metod lämpar sig bäst för spårväxlar som ligger på platser där tåg inte passerar lika 

ofta. En växel med hög trafikintensitet är inte lika utsatt då tågen blåser bort snö när de 

passerar. Metoden går ut på att, med hjälp av tryckluft, avlägsna snön så fort den hamnar i 

växeln. Dels för att den inte ska ligga i vägen och dels för att den inte ska smältas av 

växelvärmen för att sedan frysa och bilda ett lager av is som förhindrar spårväxelns funktion.  

Idén bygger på att det finns en kompressor intill spårväxeln som skickar luft med högt tryck 

genom ledningar till växeln (se figur 27 på nästa sida). Där finns det sedan ett flertal 

munstycken på insidan av rälerna som ska blåsa bort snön. Dessa munstycken placeras i de 

delar av växeln som är extra känsliga för störningar. Munstyckena riktas så att de blåser 

längs med spårets riktning och tanken är att de ska blåsa bort snön så att växeln ska kunna 

lägga om utan problem. När snön är bortlåst, fylls kompressorn på igen så att systemet är 

redo att blåsa på nytt. Fuktig luft fryser vilket gör det viktigt att luften som används är helt 

torr.  
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Figur 27 Schematisk bild över enkel spårväxel försedd med tryckluft 

Metoden med tryckluft används i Japan (se avsnitt 3.4.1) men inte i Sverige än så länge. 

Fördelar med metoden är att den är enkel att installera och förhållandevis billig jämfört med 

andra metoder.  

 

6.2.3 Besprutning av tåg 

Ett stort problem som uppkommer i spårväxlar är den is som släpper från tågen p.g.a. 

vibrationer som uppstår när de passerar växeln (se avsnitt 3.3). Isen lägger sig sedan mellan 

stödräl och tunga och hindrar växeln från att lägga om då växelvärmen som finns inte klarar 

av att smälta den stora mängd is som kommer från tågen tillräckligt fort. Det leder till att 

spårväxeln inte är brukbar vilket medför stopp i trafiken.  

Ett sätt att ta sig an detta problem är att angripa det i förebyggande syfte, det vill säga lösa 

problemet innan det uppstår. Detta görs genom att frigöra tågens underreden från snö och is 

med hett vatten och högt tryck så att isen smälts. 

 

Figur 28 Avisning av tåg genom besprutning av vatten och luft 
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Tanken är att när tågen står inne på stationen (någon av de större, exempelvis Stockholm 

södra som är inomhus, eller Stockholm central där tågen gör en kortare paus) bespruta 

tågens underreden med hett vatten och högt tryck för att smälta isen (se figur 28 på 

föregående sida). Denna process sker under en eller ett par minuter och ska innebära att 

tågen lämnar stationen isfria. Vattnet som använts rinner undan och samlas upp i en 

vattentank där det blandas med nytt vatten och värms upp innan det på nytt kan användas 

för att göra tågen isfria. Denna metod testas i Japan och borde kunna anpassas och 

användas även här. Men istället för att bara använda varmvatten som i Japan, är tanken att 

komplettera med varmluft. När tåget gjorts fritt från snö och is är det blött vilket innebär att 

det kommer bildas ny is så fort tåget lämnar stationen om det är minusgrader ute. Detta 

undviks genom att blåsa het luft på tåget efter att det besprutats med varmt vatten så att 

tåget är torrt när det lämnar stationen. Istället för vatten skulle eventuellt en glykolblandning 

eller liknande kunna användas för att smälta isen.  

En fördel med denna metod är att tiden för underhåll i spåret minskas då problemen i 

spårväxlarna blir färre. Dessutom är det en åtgärd som inte bidrar till några förseningar då 

besprutningen sker när tågen står stilla vid en station. En nackdel är att det krävs en liten 

anläggning vid stationen som innehåller en vattentank och en uppvärmningsanordning till 

vattnet. Men då de flesta tåg passerar Stockholm central borde detta kunna ses som en god 

investering. 

   

6.2.4 Högre sliprar 

Grundtanken med denna metod är att skapa ett ordentligt utrymme för snö och is. På så vis 

minskas behovet av manuell snöröjning som underhållsåtgärd eftersom mer snö kan lagras 

innan åtgärd krävs. Genom att använda specialdesignade sliprar som påminner om de som 

används idag, men som framför allt är mycket högre, skapas ett större utrymme mellan 

spårväxelkonstruktionen och marknivån (se figur 29 nedan och 30 på nästa sida). Detta gör i 

sin tur att växeln kan utsättas för betydligt mer snö innan några problem uppstår jämfört med 

dagens konstruktion. Inte heller is som släpper från tågen skulle behöva utgöra några 

problem då det stora avståndet mellan rälerna och ballasten medför att isen hamnar under 

rälerna och själva spårkonstruktionen därmed hålls ren. Underbyggnaden kan utföras på 

samma sätt som vanligt, men med undantaget att överkantsnivån läggs lägre vid spårväxeln. 

 

Figur 29 Till vänster visas den höga slipern och till höger en standardsliper 
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Figur 30 Spårväxel med höga sliprar, sedd från sidan 

Denna metod kan med fördel kombineras med förslaget att använda tryckluft för att på så vis 

även garantera att glidplattor och sliprar med mera hålls fria från snö och is. För att smälta 

den snö som hamnar mellan sliprarna kan en värmekonstruktion placeras på ballasten.  

Med hjälp av vinddraget som uppstår när ett tåg passerar skulle konstruktionen även delvis 

vara självrensande, dvs. att snö som faller ner och lägger sig i utrymmet mellan sliprarna till 

viss del skulle blåsa bort i samband med tågpassage. Men om det är så att detta mot 

förmodan inte skulle räcka har egna förslag på konstruktioner (snösug, fläktar eller rullband) 

tagits fram som skulle kunna användas för att mekaniskt hålla utrymmet mellan rälerna och 

ballasten fria från snö och is.    

Snösugsvarianten fungerar på så sätt att med liknande teknik som används i 

snösugsmaskinerna suga ut snön från utrymmet och sedan blåsa ut det en bit bort, 

förslagsvis åt sidorna (se figur 31 nedan). Snösugarna ska vara dimensionerade så att de 

kan ta hand om både snö, löv och mindre skräp. Denna metod startas vid behov med hjälp 

av den sensor som styr växelvärmen.  

 

Figur 31 Schematisk bild över enkel spårväxel med snösug 

Fläktarna placeras två och två med fläktsidan vänd utåt från spårets centrum (se figur 32 på 

nästa sida). Dessa skulle vara väderstyrda, förslagsvis med samma system som 

växelvärmen och på så vis starta när det snöar. Därmed skulle i princip utrymmet under 
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rälerna bli fria från snö. Fläktarna skulle även enbart kunna placeras i de mest utsatta 

slipermellanrummen. 

 

Figur 32 Schematisk bild över enkel spårväxel med fläktar 

Rullbandsvarianten innebär att det på vardera sida om spåret placeras en gemensam 

cylinder. Mellan sliprarna monteras ett ”rullband” med en längd som motsvarar drygt dubbla 

avståndet mellan cylindrarna. När det sedan snöar går banden fram och tillbaka och håller 

på så vis utrymmet snö- och isfritt. Snön från rullbanden samlas upp i magasin (se figur 33 

nedan). Styrningen av systemet skulle vara väderstyrt, förslagsvis med samma system som 

växelvärmen. 

 

 

Figur 33 Hög sliper med rullband 

Alla dessa tre varianter skulle kompletteras med någon form av galler eller nät som placeras 

ovanpå ballasten och på så sätt håller den på plats. 

 

6.2.5 Ny omläggningsanordning 

Denna idé innebär en helt ny lösning på tunganordningskonstruktionen. Tanken är att 

använda en platta med två fastmonterade korta räler som ersätter den rörliga tungan. En 

enkel spårväxel skulle alltså behöva två sådana plattor och de skulle drivas med individuella 

motorer för att undvika staggropar (se figur 34 på nästa sida). Förslaget lämpar sig bättre i 

kortare växlar då plattorna blir kortare. 
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Figur 34 Schematisk bild över enkel spårväxel med förslag på ny omläggningsanordning 

Längden på plattan varierar med spårväxelns längd och styrs enbart av den längd som krävs 

för att få ett tillräckligt avstånd mellan stamspår och grenspår så att tåghjulen kan rulla på 

stamspåret utan att ta i grenspåret. 

Plattan kan befinna sig i två olika lägen, antingen i ”stamspårsläge” eller i ”grenspårsläge”. 

Med hjälp av en inbyggd sprintkonstruktion i motorn låses plattan i respektive läge, vilket 

garanterar att konstruktionen ligger på plats vid tågpassage. Med hjälp av stoppbeslag på 

plattans undersida garanteras stabilitet i sidled då tåg trafikerar grenspåret. Vid extra 

stabiliseringsbehov skulle sliprarna kunna göras längre med en extra stabiliserande räl, i 

nödvändig längd, monterad utanför huvudrälen.  

Fördelar med denna metod: 

 Problemet med att dagens spårväxlar inte kan läggas om då det förekommer hinder, 

exempelvis snö eller is i utrymmet mellan tunga och stödräl, skulle elimineras helt då 

denna konstruktion innebär fasta delar. 

  

 Problemen med staggropar som fryser och måste rensas (se avsnitt 3.3) försvinner 

eftersom konstruktionen saknar sådana då individuella motorer används.  

 

 Dagens tungteknik innebär att när tungan ligger an mot stödrälen krävs ett konstant 

tryck för att tungan ska ligga på plats (se avsnitt 3.2.4). Detta konstanta tryck kräver 

energi, vilket kostar pengar. Denna konstruktion behöver inget sådant tryck för att 

garantera säkerheten, utan istället används en enkel sprintkonstruktion.  

 

 Behovet av växelvärme skulle kraftigt kunna reduceras, då inte den känsliga 

tunganordningen finns längre. Detta minskar även problemen med smältvatten. 

  

Nackdelar med denna metod:  

 Anordningen medför att det blir två skarvar i det annars skarvfria spåret. Detta 

innebär problem med längdändring av rälen. Om det inte tas fram någon 

speciallösning på rälen som gör att skarvarna kan undvikas krävs det en 

dilatationsanordning för att hantera längdändringen.  
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 Utöver längdändringen medför skarvarna att det kan uppstå sättningsproblem då 

varje hjulpassage orsakar ett litet slag i skarvarna. Sättningarna kan sedan medföra 

att rälerna inte hamnar i kontroll.  

 

 Lägesdetektering av rälerna på plattan behöver ske på bägge sidor. 

 

Trots dessa nackdelar anser dock författarna att förslaget har god potential att kunna fungera 

effektivt, förutsatt att ovanstående tre problem får en godtagbar lösning.  

 

6.2.6 Skyddsmatta 

Denna metod är troligtvis mer lämplig på bansträckor med lägre trafikintensitet då 

huvudsyftet är att ta hand om nedfallande snö mellan tågpassager. På högtrafikerade 

sträckor kan metoden ändå användas, men då framför allt nattetid. Denna metod tar inte 

hand om nedfallande is från tågen, men den skulle minimera övriga snörelaterade 

underhållsarbeten.  

Tanken är att området mellan rälerna, i och direkt utanför spårväxeln, ska förses med någon 

form av uppbyggnad, förslagsvis trätrall. Dessa uppbyggnader ska vara löstagbara där 

inspektion av växeln kan behövas. Överkanten ska ligga i nivå med RÖK eller så högt som 

möjligt. På denna uppbyggnad ska sedan en skyddsmatta dras från den ena kanten till den 

andra (se figur 35 nedan). Förslagsvis styrs funktionen med samma system som 

växelvärmen, vilket innebär att skyddsmattan dras över spårväxeln då det snöar. På så vis 

hamnar all snö på mattan istället för i växeln, och töms sedan i dräneringsmagasinet vid 

sidan av spåret. Detta sker när mattan dras tillbaka för att möjliggöra tågpassage. 

Spårväxeln hålls på så vis helt snöfri. 

 

Figur 35 Schematisk bild över enkel spårväxel med trätrall och skyddsmatta 

Mattan dras fram med hjälp av vajrar som drivs av separata vinschar. Förslagsvis används 

två stycken vajrar, men det kan variera beroende på mattans längd. För att dra tillbaka 

mattan förses axeln som mattan sitter på med en motor. Då mattan rullas upp vid 
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tågpassage, passerar den ett fjäderbelastat beslag som fungerar som en hyvel som hela 

tiden trycks mot mattan (se figur 36 nedan). Denna ser till att all snö släpper från mattan och 

hamnar i uppsamlingsutrymmet. 

 

Figur 36 Skyddsmatta, sedd i spårets riktning 

På framkanten av mattan används ett beslag utformat som en spets för att mattan inte ska 

kunna fastna vid manövrering. Framkanten ska även vara styv så att mattan lättare kan dras 

över och hållas på plats i vertikalled i utrullat läge. De sistnämnda två åtgärderna används för 

att mattan ska ligga på plats även vid kraftig vind.  

För att vajrarna inte ska vara i vägen för tågens hjul görs urfräsningar i rälerna. Dessa 

urfräsningar ska inte behöva vara bredare än skarvarna i ”skarvspår”. För att säkerhetsställa 

att vajrarna ligger på plats har författarna förslag på en specialdetalj för det ändamålet. 

Kortfattat fungerar den som två svängbara bardörrar (i en gammal västernfilm). När det 

lodräta fästet passerar detaljen öppnas ”dörrarna” som är försedda med kullager och stängs 

därefter med hjälp av fjädrar. Detta skulle även kunna minska känslan av en skarv. 

Konstruktionen för uppsamlingen av snö består enkelt beskrivet av en lång nedgrävd låda. 

Ovanpå, längs med hela lådan, används ett tak som skydd mot skräp och övrig nederbörd. I 

lådan placeras värmeslingor som smälter snön. Lådan ska inte förses med någon botten, 

utan via marken ska smältvatten kunna dräneras bort.  

Spårväxeln ska gå att lägga om under mattan. 

Mattan fungerar även som ett värmeisolerande skikt och fungerar därför bra tillsammans 

med traditionell växelvärme.  

Skyddsmattan ska vara utförd i ett sådant material att vid ett eventuellt fel då den inte går att 

rulla undan, ska tåg ändå kunna passera genom att köra över mattan för att undvika 

förseningar i trafiken. Mattan kommer då förmodligen att gå sönder, men trafiken kommer 

flyta på och byte av den trasiga mattan kan planeras in vid ett senare tillfälle, till en låg 

kostnad. Anledningen till den här funktionen är att en lösning på ett problem inte ska skapa 

nya problem.  

 

6.2.7 Smarta kameror  

Så fort en spårväxel indikerar ett fel måste den undersökas för att se vad det är som är fel. 

Denna process borde kunna underlättas och förebyggas genom användandet av kameror. 
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Idén är att det ska sitta videokameror vid alla spårväxlar som övervakar växlarna för att 

underlätta underhålls- och reparationsarbetet samt minska tiden som personer vistas i 

spåret.  

Kameror används i dagens samhälle till flera olika saker, både som övervakning och skydd 

av egendom, som övervakning för ökad säkerhet och som hjälpmedel för att hålla koll på 

trafiksituationen på vägarna med mera. Tekniken är väl utvecklad och skulle mycket väl 

kunna vara applicerbar på järnvägen. 

Tanken med kameror på järnvägen, och i det här fallet spårväxlar, är inte att de bara ska visa 

en bild över växeln. De ska känna av så fort något är fel eller så fort bilden som kamerorna 

har som referens på något sätt har förändrats. Det gör att en liten förändring i spårväxeln, 

som till exempel en isklump som ramlar ner från ett tåg, uppmärksammas av kameran och 

larmas vidare till en central där förändringen studeras och en bedömning av situationen görs. 

Med hjälp av kamerorna ska ett fel kunna upptäckas direkt då det inträffat samt även innan 

det inträffar. Om kameran varnar så fort något inte stämmer kanske det hinner åtgärdas 

innan det skapar problem för tågen.  

Denna metod är väldigt enkel, den är lätt att montera och använda och den medför inga 

ändringar av spårväxelns uppbyggnad. Driftkostnaden borde heller inte bli så stor, speciellt 

inte jämfört med fördelarna som följer med snabbare och mer exakta insatser. Kostnaderna i 

det här fallet handlar mera om en investeringskostnad vid införande av kameror vid 

spårväxlar.  

 

6.2.8 Besprutning av spårväxlar 

Spårväxlar dras med problem på grund av snö och is som blockerar växelns tungor så de 

inte kan lägga om och hamna i rätt läge. Metoder finns, till exempel växelvärme, för att 

smälta snön och isen. Problemet är att när ballasten under växeln har fryst, då kan inte 

smältvattnet rinna undan utan blir kvar i växeln för att sedan frysa och hindra en omläggning. 

För att motverka detta problem kan besprutning av växlarna med olika medel som gör att 

vattnet inte fryser vara en lösning.  

Idén bakom denna metod är inspirerad av flygplansbranschen där flygplanen måste avvisas 

innan de kan lyfta och där de dessutom måste ha någon form av skydd så det inte bildas is 

på väg upp i luften, då detta förstör aerodynamiken. Tanken är att applicera denna teknik på 

spårväxlarna, bespruta dem med en glykolblandning eller annan vätska med liknande 

egenskap, som smälter snö och is och som ser till att det inte bildas någon is. Metoden 

skulle kräva någon form av sprinklersystem samt en liten tank som innehåller vätskan. 

Styrningen av systemet skulle förslagsvis ske via samma sensorer som växelvärmen 

använder.  

Fördelar är att metoden är enkel att installera, kräver minimalt underhåll då det i princip bara 

är vätskan som behöver fyllas på. Den ökar driftsäkerheten och minskar tiden för snöröjning i 

spårväxeln. Svårigheten är vilka vätskor som kan användas med hänsyn till miljön.  
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6.3 Materialutmattning/Åldring 

Det är idag en väldigt stor påfrestning på den svenska järnvägen. I takt med att kraven på 

kollektivtrafiken ökar blir det fler tåg och fler avgångar som i sin tur leder till högre påfrestning 

och mer slitage av järnvägen. Alla spårkomponenter slits och kan bara ligga en viss tid innan 

de måste renoveras eller bytas ut. I en spårväxel finns det detaljer som är extra känsliga och 

som slits extra mycket. När en växel nått sin maxålder på cirka 40 år bör den bytas ut för att 

inte medföra en ökad risk för problem och förseningar som drabbar tågtrafiken. Problemet är 

att dagens växlar får ligga alltför länge då utbytestakten är alldeles för långsam i förhållande 

till hur många växlar som finns i landet.  

Antalet spårväxlar som byts ut per år idag är inte i närheten av vad som skulle behövas för 

att växlarnas tekniska livslängd på 40 år ska kunna hållas. Detta har dock inte alltid varit ett 

problem, för 30 år sedan var utbytestakten så pass hög att det var en stabil och godtagbar 

genomsnittsålder på växlarna. Då byttes ungefär 250-300st växlar per år, en siffra som under 

byggboomen i mitten på 90-talet ökade rejält under tre års tid. Efter det var det som att 

proppen gick ur och antalet växlar som byttes ut sjönk drastiskt de kommande åren och var 

som lägst nere på ett tjugotal per år. Det senaste decenniet har det skett en successiv 

ökning av utbytestakten, men den är idag fortfarande inte tillräckligt hög. De alltför gamla 

växlarna tillsammans med en ökad trafikmängd bidrar till att problemen ökar. (Meyer, J) 

Att byta ut fler spårväxlar är en ekonomisk fråga då det kostar mycket pengar att anlägga en 

ny växel. Men det är något som måste göras, det måste bytas ut fler växlar varje år annars 

kommer problemen kvarstå och förvärras. En ökad utbytestakt skulle kunna minska problem 

beroende på ”materialutmattning/åldring” och därmed minska oönskade stop i trafiken, vilket 

i sin tur skulle minska det avhjälpande underhållsarbetet.  

Förutom att byta ut fler spårväxlar så finns det även andra tillämpbara metoder. En som 

testats på ett par ställen i Europa är att minska antalet växlar. Dagens järnvägssystem 

kanske är alldeles för invecklat, dvs. det är inte säkert att alla växlar behövs. Genom att titta 

närmare på sträckor och lägga om vissa spår, skulle det rent teoretiskt kunna gå att minska 

antalet växlar. Det kan också tänkas att det bör övervägas att på de ställen där det måste 

finnas en växel, som dessutom är väldigt utsatt, bygga om så det istället finns två eller tre 

växlar för att öka driftsäkerheten då ett fel i en växel inte ska behöva stoppa all trafik som 

passerar.  

Ett annat alternativ är att se över hur arbetet med underhåll och utbyte ska ske. I Finland 

används en lite annorlunda strategi jämfört med i Sverige. Där markeras de sträckor som är 

högt belastade och som bara måste fungera, sedan sätts en utbytestakt på exempelvis 10 år 

på alla delar längs den sträckan. Det medför att sträckan i fråga kommer att fungera och 

utmattning i material och slitageproblem försvinner. (Meyer, J) 

Dessa åtgärder är något som skulle kunna studeras djupare samt jämföra kostnader och så 

vidare, men det är inget som har utförts i detta arbete. Tanken är att förslagen finns med som 

idéer och inspiration och ska kunna utgöra grunden i fortsatta studier.   
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6.4 Lossad detalj 

Under arbetets gång genomfördes djupare studier för att titta närmare på varför detaljer 

lossnar från spårväxlarna. Det som studerades var de rapporterade felens ”verkligt fel” och 

”åtgärd” som hämtats ur felrapporterna från Ofelia för de tre olika sträckorna. Det visade sig 

att resultatet skiljde sig en del mellan de olika sträckorna, men vid en sammanställning 

kunde ändå de tre vanligaste felen och de tre vanligaste åtgärderna tas fram. Trots en del 

skillnader ger de ändå en bra överblick över vad problemet är.  

De vanligaste åtgärderna var justering, reparation och återställning vilket innebär att de 

lossade detaljerna har bytts ut eller reparerats. Justeringen innebär att detaljer som är på 

väg att lossna har justerats tillbaka till ursprungsläge. När det gäller återställning innebär det 

främst att återställa lossade delar som har orsakat en försämrad eller obefintlig kontakt i 

spårväxeln.  

När det gäller de verkliga felen är det lite svårare. ”Dålig kontakt” och ”avbrott” förekom ofta 

och innebär att kontroll av växelns läge ej kan utföras korrekt då delar har lossnat som 

försämrar kontakten eller som helt enkelt gör att det blir ett avbrott i växeln. Ett exempel på 

en sådan detalj kan vara kablar för signalsystemet som inte sitter åt ordentligt. Ytterligare ett 

verkligt fel är ”ej möjlig att definiera”, som också förekom i störst utsträckning. Det är ett 

problematiskt fel då det utgör en gråzon precis som ”ingen känd orsak” och den säger 

ingenting om vad det är som är fel. Detta gör det väldigt svårt att fastställa vad som är det 

största problemet och vilken eller vilka detaljer i en spårväxel som är de känsligaste. Den gör 

det också svårt att få en bra statistik över felen då mörkertalet över verkliga fel som döljer sig 

i ”ej möjlig att definiera” är svårt att uppskatta.  

Det har som tidigare nämnts också tittats närmare på vad det är som gör att detaljer i en 

spårväxel lossnar. Men inte heller där gick det att få fram några specifika orsaker. Delar 

lossnar ur konstruktionen, vilket är oundvikligt när en konstruktion består av flera olika 

komponenter, flertalet beslag och så vidare som alla utsätts för spänningar, vibrationer, tryck 

och hård väderlek. Det är heller inte alltid samma detalj som lossnar utan det varierar mellan 

flera delar. Det handlar istället om att vara där i tid och åtgärda problemen innan detaljerna 

lossnar. Till en viss del beror de lossade detaljerna på påfrestningar från alla tågpassager, 

men det är långt ifrån hela sanningen. Det lossnar nämligen detaljer när underhåll eller 

besiktningar utförs. Stora maskiner som sopar bort snö ur växlar har en tendens att dra med 

sig komponenter och vid besiktningar kontrolleras alla små detaljer vilket medför en 

utnötning som till slut gör att komponenter lossnar eller går sönder.  

Det är framför allt en detalj som förstörs vid besiktningar, det är en skruv som sitter längst ut 

som håller omläggningsanordningen på plats. För att inte sitta i vägen eller komma till skada 

är skruven placerad grunt ner på slipern och väldigt nära kanten. Det medför att den är 

väldigt svår att komma åt och vid varje besiktning ska denna kontrolleras och skruvas på för 

att se om den sitter på plats. Detta leder till att den varje gång slits lite för att till slut gå 

sönder och då är det väldigt svårt att byta ut den med tanke på dess placering. För att byta ut 

den måste hela slipern ersättas med en ny. (Meyer, J)    

Resultatet av fördjupningen av ”lossad detalj” var väldigt svår att tyda och det var svårt att få 

fram några specifika fel. Detta medförde att denna rapport inte innehåller några specifika 
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lösningar på åtgärder för att minska felen ”lossad detalj” då det inte riktigt går att urskilja att 

det är en viss detalj som ofta lossnar eller att det beror på en specifik orsak.  

Problemet har diskuterats med Jan-Erik Meyer, som jobbar på Trafikverkets avdelning för 

anläggningsutveckling. Det är inget enkelt problem då det är väldigt otydligt. Men det som 

går att göra är att se över rapporterna i Ofelia, om det går att förändra dessa för att minska 

antalet ”otydliga” felrapporter. Det är också viktigt med en noggrann genomgång av 

spårväxeln efter snöröjningsmaskinerna varit där för att säkerställa att inget har lossnat eller 

håller på att lossna. Utformningen av känsliga detaljer och hur besiktningar sker är också ett 

område som har utvecklingspotential för att minska problemet.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

Det komplexa med spårväxlar är att problematiken som finns inte bara består av en typ av 

problem utan det är flera olika orsaker som leder till en mängd olika problem. Detta medför 

att det är nästintill omöjligt att med bara en enskild åtgärd lösa alla problem. Därför 

behandlas flera åtgärdsområden i denna rapport där störst fokus lagts på tekniska lösningar 

för att hantera snö och is.  

Vinterproblemen för spårväxlar kan i princip angripas på tre olika sätt, innan de uppkommit, 

efter att de uppkommit eller med hjälp av ny teknik se till att de problemdrabbade områdena 

minskar. När det gäller hanteringen av problem innan de uppkommit har bland annat 

besprutning av tågens underreden undersökts. För att minska uppkomsten av problem i 

spårväxlarna har diverse tekniska lösningar tagits fram med bland annat en ny 

omläggningsanordning. När det gäller att förbättra omhändertagandet av redan uppkomna 

problem har ett förslag på högre sliprar framtagits för att en spårväxel ska kunna utsättas för 

mycket mer snö och is innan åtgärd fordras. Över lag har utgångspunkten varit att ta fram 

åtgärder för att minimera tiden då personal måste befinna sig i spåret. Det räcker dock inte 

med att bara fokusera på ett av dessa tre sätt för att lösa problemen vintertid utan det krävs 

en helhetssyn där alla delar förbättras för att kunna få bukt med problemen på allvar.  

Arbetet har utgått ifrån statistiken från tre olika bansträckor som ger en övergripande bild av 

situationen i hela landet. Valet av de olika sträckorna ger en övergripande och generell bild 

men säger inte med säkerhet hela sanningen då förutsättningarna inte är de samma över 

hela landet. Sträckorna är inte identiska då det gäller längd, antal växlar och antal stationer 

med mera vilket kan påverka resultatet. De största felkategorierna för varje sträcka visade 

sig vara samma för alla sträckor vilket ledde till att en generalisering för alla sträckor kunde 

göras. Det innebar att olika delar av landet inte har behandlats specifikt var för sig.  

 

7.2 Slutsatser 

Resultaten från de olika sträckorna visar att problemen hos spårväxlarna inte skiljer sig åt 

nämnvärt utan det går att göra standardiserade lösningar som kan fungera i hela landet. 

Däremot kan lösningar individualiseras för att optimeras utifrån förutsättningarna på en 

specifik plats. 

Resultatet visar att det sker en tydlig och markant ökning av antalet spårväxelfel de år som 

har svåra vintrar, det vill säga väldigt kalla och snörika. Det är inte bara felen som är direkt 

kopplade till snö eller is som ökar utan alla typer av fel ökar vilket visar att växlarna och dess 

komponenter generellt sett är känsliga för svåra vinterförhållanden.   

När det gäller felkategorin ”ingen känd orsak” är det framför allt brister i felrapporteringen 

som ställer till problem. Ett sätt att lösa detta problem vore att genom förbättringar i 

databasen Ofelia, undvika gråzoner och mörkertal och göra felrapporterna tydligare och mer 

specifika. Det finns också stora likheter med kategorin ”lossad detalj” där förbättringar i Ofelia 

även där skulle ge en tydligare bild av vart problemet ligger. Förutom förbättringar i Ofelia är 

det svårt att komma med konkreta lösningar till dessa kategorier då de är väldigt komplexa. 
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När det gäller ”Materialutmattning/Åldring” är det helt enkelt så att spårväxlarna ligger för 

länge ute i spåren. Det bästa vore att byta ut alla växlar oftare men det är ett ekonomiskt 

problem. Samtidigt är det även ett problem ur ett samhällsperspektiv då tågtrafiken är väldigt 

kännbar för störningar som uppstår när bansträckor måste stängas av vid byten av växlar.   

Dagens spårväxelkonstruktion är inte tillräckligt optimal för att klara av svåra 

vinterförhållanden. Snö och is ställer till problem som en följd av hur utformningen av 

spårväxeln ser ut. Ett stort problem är utrymmet mellan tunga och stödräl där snö och is 

hamnar, vilket förhindrar/stör en omläggning av växeln. Förslagen med besprutning av tågen 

och användning av tryckluft i växlarna används i Japan där det råder liknande vinterklimat 

och dessa borde med mindre modifieringar mycket väl kunna fungera även i Sverige.  

Arbetet när det gäller att komma med nya åtgärder för att minska problemen med spårväxlar 

kanske inte bör handla om att anpassa lösningarna efter hur växlarna ser ut idag, utan mer 

om att försöka tänka nytt, hitta nya lösningar på konstruktionen som minskar problemen och 

ger en ökad driftsäkerhet. Förslaget med en ny omläggningsanordning bygger på detta 

tänkande, den är inte optimal i dagsläget men idén tror författarna har potential då den kan 

bidra med många fördelar. Att lyckas ändra konstruktionens uppbyggnad anser författarna 

vara mer ett hinder än en omöjlighet. 

 

7.3 Framtida rekommendationer 

En rekommendation är att arbeta vidare med och utveckla Ofelia genom att djupare studera 

vilka brister som finns och vilka förbättringar som är möjliga att göra för att minska gråzoner 

och otydligheter.  

När det gäller åtgärdsförslagen är de inte färdigutvecklade eller testade i verkligheten vilket 

gör att det återstår arbete för att se om de är möjliga. För att framhäva några förslag för 

framtida studier rekommenderas ”Höga sliprar” då det är en relativt enkel och ekonomisk 

lösning som snabbt kan tillverkas. Även förslaget med tryckluft rekommenderas då det redan 

används i Japan och därför borde gå att applicera i Sverige.    
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