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Sammanfattning 

Bakgrunden till detta projekt är att Trafikverket har stora problem med sina spårväxlar under 

vintertid.  Problemen uppstår när snö/is förhindrar det rörliga delarna i växeln att hamna på plats 

i sina två lägen och tillåta tågen att passera i rätt riktning. I dagsläget finns det ingen ensam 

lösning som klarar av de extrema krav och förhållanden som råder i Sverige. 

Denna rapport ska ge dig som läsare en uppfattning om hur uppfinnaren Visa Jääskeläinens 

förslag kan lösa dagens växelproblem. Idén går ut på att hantera problemet rent mekaniskt 

genom att hindra snö/is att placera sig på oönskade platser, alltså att täcka delar av spåret. Detta 

förslag ska vidareutvecklas till ett konstruktionsunderlag som kan ligga till grund till eventuella 

framtida prototypbyggen. 

Visas förslag bygger grovt sagt på ett rörligt tak som skyddar utrymmen där snö ackumuleras 

och packas. Då en tågväxel är ett dynamiskt system behövs en mer komplex rörelse för att 

skydda dessa utrymmen. 

Täckväxeln är en tilläggsmodul för befintliga 1:9 växlar, som man monterar inför vintern. Den är 

ca sex meter lång och täcker den mest kritiska delen av växeln.  
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Abstract 
The background to this project is that Trafikverket has major problems with its railway switches 

during the winter season. The problem occur when snow / ice prevents the moving parts in the 

rail switch to move into its switching position and allow trains to pass in the wanted direction. 

For the current situation, there is no single solution that can handle the extreme demands and 

conditions in Sweden. 

 

This report will give the reader an idea of how the inventor Visa Jääskeläinen’s proposal to solve 

today's railway switch problem can be realized. The basic idea is to mechanically prevent snow / 

ice from getting into unwanted places by covering a part of the track. This construction proposal 

should be the base for further development and for a future prototype.  

 

Visa's proposal is roughly a movable roof that protects areas where snow accumulates and is 

packed. While a railway switch is a dynamic system, more complex movements are needed to 

protect these areas.  

 

Täckväxeln is an additional module for existing 1:9 rail switches that you fit up for the winter 

season. It is about six meters long and covers the most critical part of the railway switch. 
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NOMENKLATUR 

Här sammanställer vi våra ord och termer för att hjälpa ge en mer övergripande förståelse för 

hur täckväxeln är uppbyggd. 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

RÖK Rälsöverkant 

RUK Rälsunderkant 

TSP Tungspets 

  

 

Terminologi 

Växeltunga  Den rörliga räl i en växel som leder ett fordon till det ena eller andra 

spåret. 

 

Sliper    Är en balk som fördelar lasten 

Räl   Spåret som tåget rullar på 

Glidplatta  Den del som den rörliga tungan glider emot. 

Täckväxel  Namnet på projektet, samt helhetsnamnet för förslag till ide 

Rörligt tak  Delen som dynamiskt täcker utrymmet mellan tunga och räl 

Fast tak  Den del som statiskt täcker utrymmet mellan vänster och höger räl 

Start-del  Delen som påbörjar täckväxeln vid TSP 

Slut-del  Delen som avslutar täckväxeln 

Byrålådseffekten Fenomenet som sker då en mekanisk rörlig del låser sig i sina glidspår. 

(Tänk en byrålåda utsätts för en kraft för att stängas, om kraften resulterar 

i ett vridande moment kommer lådan att låsa sig på plats pga sin geometri) 
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1  INTRODUKTION 

Under detta kapitel kan läsaren få en uppfattning om varför projektet inletts, bakgrund till 

projektet samt syftet. Även de metoder som använts i detta projekt står listade samt kortfattat vad 

dessa innebär. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete kommer från att trafikverket upplever stora problem med sina 

spårväxlar under vinterhalvåret, detta pga att vinternederbörden och kylan hindrar tågväxeln att 

utföra sin mekaniska rörelse. Problematiken med växlarna hindrar alltså tågen att passera över 

växeln och spårinfrastrukturen blir stillastående över detta specifika spår. 

Huvudproblemet består av att större snö- och isklumpar skakas loss från tågen när de passerar 

över växeln. Detta lägger sig mellan tungspets (rörlig del) och räl och hindrar tungan att röra sig 

i den tänkta banan, vilket medför att växeln ej kan användas tills detta är åtgärdat. Även normal 

snönederbörd lägger sig på samma plats och packas till hård is. Många fler tänkbara scenarion 

finns men problemen leder oftast till samma resultat, tungan förhindras att röra sig. 

I dagens läge finns det ett antal dellösningar som hanterar specifika delar av problemet, där den 

mest framgångsrika lösningen även är den mest energikrävande, spåruppvärmning. 

Uppvärmningen per växel använder ungefär lika mycket el som en medelstor villa använder 

(enligt Tomas Ramstedt) och för den miljömedvetna framtiden krävs det en annan mer energisnål 

lösning. 

Uppfinnaren Visa Jääskeläinen har ett förslag till att lösa växelproblemet, och är även gruppens 

uppdragsgivare. Iden går ut på att hantera problemet rent mekaniskt genom att hindra snö/is att 

placera sig på oönskade platser, alltså att täcka delar av spåret. Förslaget skall vidareutvecklas 

samt det skall skapas ett konstruktionsunderlag som kan ligga till grund för framtida 

prototypbygge. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att gruppen skall lära sig att utföra en förstudie som kan stå till grund för 

vidareutveckling av ett förslag till lösning. Detta består av att studera ett problem, identifiera vad 

problemet/delproblemen består av och slutligen presentera en lösning eller förslag till lösning. I 

detta fall innebär det att göra en studie över hur mekanismen i en växel fungerar och mer exakt 

se vad som hindrar växeln att utföra sin arbetsuppgift och visa idén för att se om förslaget till 

lösning är realiserbar.  

1.3 Avgränsning 

Då problemet med snö i spårväxlarna har störst konsekvenser i storstäderna har gruppen beslutat 

att begränsa sig till spårväxlar för lägre hastigheter, närmare bestämt 1:9 växlar och endast 

vänster-/höger växel, men idén skall även kunna tillämpas för övriga typer av växlar. Dessa 

växlar är de snävaste och kortaste och mest förekommande inom spårtrafiken, enligt Ensio 

Taivalkoski. De är 29 meter långa och tillåter en max- hastighet på 40 km/h [1]. 

Spåret ändrar sitt snitt längs hela tungan på ett mycket specifikt vis med noggranna mått, men 

gruppen väljer att göra modellen lite enklare. Detta pga tungans exakta geometri genom hela 

snittet inte är av intresse. Det räcker gott och väl med ett genomsnittligt mått för att göra en 

analys av om iden till lösning är genomförbar eller inte. 
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Eftersom det är änden av tungspetsen som är mest kritisk för växelns funktion har gruppen valt 

att fokusera på denna del. Dvs. täckväxeln kommer att modelleras utefter snittet på tungspetsen 

som huvudfokus (område A, se kapitel 2.1). 

Under projektets gång är det många detaljer i CAD modellen som inte överensstämmer med 

verkligheten, men tanken är att ge en så verklighetstrogen bild av som möjligt av en fungerande 

idé, och inte att skapa exakta ritningsunderlag. 

1.4 Metod 

 Det viktigaste i detta projekt är att utföra en noggrann och genomarbetad 

informationssökning, detta för att den huvudsakliga uppgiften går ut på att applicera en 

ny ide på ett befintligt/äldre system. Skapa en påbyggnad på den befintliga växeln. För att 

kunna göra en påbyggnad är det viktigt att förstå hur systemet är utformat som 

påbyggnaden skall appliceras på. 

 

 Steg två är att "brainstorma" och framställa konceptförslag för hur Visas idé skall kunna 

realiseras och hur den skall kunna utformas för att kunna appliceras på den befintliga 

växeln.  

 

 Tredje steget är att evaluera idéförslagen genom att använda kriterieviktsmetoden 

(viktningstabell). Denna går ut på att ställa upp de kriterier som är väsentliga för 

täckväxelns arbetsuppgift, och sedan ange en viktningskonstant (W) som ligger mellan 

ett och fem där ett har liten betydelse och fem har mycket stor betydelse (för att ge ett 

extremt exempel hur man bestämmer denna viktningskonstant: färgen är röd på 

täckväxel, ger viktningskonstanten ett ty ointressant för funktionen). Denna konstant 

multipliceras med ett tal mellan ett och fem som representerar hur väl varje koncept 

uppfyller kriteriet. Alla tal för respektive koncept summeras ihop och jämförs mot 

varandra. Den som får högst poäng är har även störst sannolikhet att vara den mest 

lämpade för sin arbetsuppgift. Tabellen finns listad under kapitlet Genomförande. 

 

 Fjärde steget är att vidareutveckla det utvalda idéförslaget genom att mer noggrant välja 

mått, design, en lite mer detaljerad konceptskiss och göra en CAD modell av spårväxeln 

samt idéförslaget för att se hur dessa interagerar med varandra. 

 

 Femte steget är att göra enkla beräkningar för att se om krafter och moment är rimliga 

vid olika statiska lägen. 

 

 Sjätte steget är att bestämma material för de olika delar som finns i systemet. 

 

 Sjunde och slutliga steget är göra en redogörande sammanfattning/resultat för alla steg 

för att se om det grundläggande idéförslaget kan vara ett rimligt sätt att lösa trafikverkets 

problem. 

Genomförandet av metoderna kan läsas i mer noggrann detalj under kapitel 3 (Genomförande), 

sjunde steget hamnar under kapitel 4 (Resultat). 
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2  REFERENSRAM 

Detta kapitel ger en övergripande bild av den information som utgjort grund för detta projekt. 

2.1 Järnvägsskolan 

Trafikverkets järnvägsskola har mycket information, forskning och utbildning om den svenska 

järnvägen och hur underhållning av järnvägen skall gå till. (OBS! samtliga citat under stycke 2.1 

är hämtade från järnvägsskolan) 

 

2.1.1 Områden, faser och röjningsklasser  

Trafikverket har ett antal lösningar under vinterhalvåret under att hålla växlar rena från snö och 

is. Genom att trafikverket har delat in växeln i olika sektioner kan de mer noggrant tala om vilka 

delar som behöver snöröjas. Så beroende på hur intensiv nederbörd det är, kan de tala om hur 

stor area runt växeln som behöver underhåll. Spåret delas in i fem olika områden bokstaverat 

från A till D samt ett område O som innefattar alla delområden, se figur 1. Noterbart är att idé till 

lösning framförallt skall tillämpas för område A, detta pga. att det är del A som är känsligast för 

snö och is. 

 

 

Figur 1 Spårindelning av trafikverket (järnvägsskolan, 2012) 

Snöröjningen delas även in i 3 olika faser, vilken fas som används beror på den mängd nederbörd 

och kyla som växeln utsätts för: 

 

 Fas 1 innefattar att röja tunganorningen i område A och korsningspartiet i område C 

genom skrapning och sopning, detta brukar ske vid lätt snöfall och uppehållsväder.  

 Fas 2 innefattar att röja samma som område som fas 1, A och C samt att utöka med 

röjning runt om kring tunganorningen, växeldriv, korsning och moträler, detta brukar ske 

vid ymnigt snöfall och vid drivsnö. 

 Fas 3 innefattar att röja hela område O, en grundlig snöröjning som brukar ske efter 

snöfall men kan även inledas utefter behov. Detta innefattar röjning 1,5 m på vardera 

sidan på utsidan av rälen samt att göra ett snödike som går tvärs över spåret tio meter från 

tungspets för att hindra snö som driver pga. tåg som passerar. 

 

Röjningen kan även delas in i tre olika klasser: 

 

 A-röjning ”Snöröjning som har till avsikt att tillgodose krav på tågens framkomlighet” 
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 B-röjning ”Snöröjning som har till avsikt att tillgodose krav på personals framkomlighet 

längs ett tåg sett ur säkerhets- och effektivitetssynpunkt” 

 C-röjning ”Snöröjning som har till avsikt att avlägsna snö som på nytt kan förorsaka 

hinder i spåret samt röjning som skapar plats för nya snömängder” 

2.1.2 Direkt och indirekta åtgärder 

Snöröjningen kan delas in i direkt och indirekt snöröjning, vilket är mycket intressant att 

analysera ur en kostnadssynpunkt, men först skall dessa två typer förklaras. 

 

 Direkt åtgärd, innebär alla de åtgärder som utförs vid snöfall ”upprätthålla växelns 

funktion”, (de tre olika röjningsklasserna hamnar under direkta åtgärder). 

 Indirekt åtgärd är alla de åtgärder som utförs för att ”förhindra att snön lägger sig i 

växeln från första början”. 

 

I dagens läge innebär det att de direkta åtgärderna alltid sköts på ett eller annat sätt av utbildad 

personal, medan de indirekta åtgärderna oftast sköts av olika autonoma system. Precis som i 

många andra fall har de indirekta autonoma systemen en relativt hög initial installerings-

tillverkningskostnad, men sen krävs det endast underhållning av systemen. Medan de direkta 

kostnaderna som kommer i form av lön till personal skall upprätthållas konstant. Så om det 

blickas ut över en längre tid blir de direkta kostnaderna högre. De indirekta lösningarna är alltså 

att föredra, men tyvärr är de indirekta lösningarna bristfälliga i dagens läge för endast kunna 

endast tillförlita sig på dessa. 

 

2.2 Viktiga järnvägs dimensioner 

Idéförslaget skall tillämpas på den befintliga järnvägsväxeln och där av är det noga med att 

dimensionering och placering är tillräckligt noggrann för att kunna göra en rimlig CAD- 

representation vid ett senare skede. Mått och dimensioner för spår respektive hjulbas är hämtade 

ur Järnvägssystem och spårfordon Del 1: Järnvägssystem. Boken saknar däremot en 

sammanställning av mått, så som hur hjul och spår interagerar med varandra dimensionsmässigt. 

I figur 2 visas en sammanställning av de viktigaste måtten för hjulvidden och  spårvidden, men 

även vad den maximala sidoförflyttningen blir när tåget svänger.  

 

 

Figur 2 Nödvändiga mått sammanställd skalenligt för att få en känsla för de verkliga 

dimensionerna. 
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Tabell 1 Tabell över de mest intressanta måtten för ett järnvägssystem. 

Nr Placering/namn Dimension [mm] 

1 Spårvidd 1435 

2 Hjulbas 1340 

3 Löpbana (hjulets radiella löpvidd) 55 

4 Fläns höjd 28 

5 Räl höjd  172 

6 Bredd på rälshuvud 72 

7 Maximal hjulförflyttning mätt från rälshuvud till hjulflänsens utsida 70 

8 Höjd på rälshuvud 37,5 
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3  GENOMFÖRANDE 

Under detta kapittel presenteras tillvägagångsättet inför evalueringen av det grundläggande 

idéförslaget, hur de olika metoderna har hanterats som pressenterats i avsnitt 1.4. 

3.1 Informationssökning 

En mycket viktig del av hela projektet är att bygga upp en grundförståelse hur de gamla 

(nuvarande) växlarna fungerar, vad som är grundorsaken till problemet till att växeln ej kan 

växla, dvs vad problemet är mer exakt i detalj.  

3.1.1 Förstudie 

Det första som gjordes som en del av projektets förstudie var att titta på filmer samt bilder på när 

en växel arbetar (utan snö) för att få en övergripande förståelse över hur en normal vänster- 

höger växel arbetar. Ett antal sökord har används för att hitta önskvärda filmer på ”Youtube”, 

några av de sökord som gav bra filmresultat är bl.a. ”railway switch”, ”järnvägsväxel”, 

”switchpoint” med flera. Enkla schematiska bilder kan hittas på ”Google” med samma sökord. 

Figur 3 är en mycket grov skiss för att förstå hur ett tåg passerar genom en enkel växel.  

 

Figur 3 a) Tåget åker rakt. b) Tåget svänger. 

Gruppen har även studerat verkliga växlar och spår på två platser. Roslagsbanan har en växel 

mycket nära perrongen å Östra station. Den har studerats noggrant och även fotograferats.  Vid 

nybyggnationen i Solna läggs nya spår (2012-03-30), figur 4. Det har studerats när personal 

lägger nya spår. Detta för att ge en bättre verklighetsåterkoppling inför idégenereringen. 
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Figur 4 Bilder tagna från Solnas nya spår längs Frösundaleden. 

                     

3.1.2 Trafikverkets online utbildning 

In för ett större möte med trafikverket rekommenderades det att man gick en kortare online 

utbildning/kurs som har som uppgift att utbilda personal om de olika system och delsystem som 

trafikverket använder sig av för att underhålla sina växlar och spår. Kursen som järnvägsskolan 

(från trafikverket) håller varade i mellan tre och fyra timmar. Den följdes av en liten 

självexamination för att se om studenten förstått den grundläggande spår-/växeltermologin. 

Hemsidan är mycket pedagogiskt upplagd med en tydlig röst som följer varje steg inom kursen. 

Kursen gav en tydlig överblick av vilka åtgärder trafikverket behöver göra vid olika typer av 

vinternederbörd. Vad som behöver åtgärdas om det är mycket snö och vilka delar som måste 

underhållas vid lätt snöfall. 

3.1.3 Möte och intervju 

En annan stor del av projektet var att diskutera med folk från olika expertisområden. Samt en 

längre diskussion med uppdragsgivare samt trafikverket för att verkligen få en förståelse av vad 

som vill uppnås. 

 

 Möte med Trafikverket (Ensio Taivalkoski), Uppdragsgivare (Visa Jääskeläinen) och 

handledare (Stefan Björklund) 2012-02-24 

Under detta möte talades mer specifikt om trafikverkets problem och önskemål, vilka delar 

som fungerar/inte fungerar. Samt fanns det en stund för övergripande frågor och önskemål 

från gruppens sida. Efter mötet med alla parter, togs ett kortare möte med endast vår 

uppdragsgivare samt handledare. Här diskuterades den övergripande grundiden bakom Visas 

förslag till lösning, grundtankar om hur han vill och hade tänkt sig att denna ide skall fungera 

rent principmässigt. 

 

En grov principskiss ritades upp på whiteboardtavlan, där Visa förklarar sin grundidé. 

Grundtanken är att utrymmet som blir mellan huvudräl och tungan täcks över så att ingen snö 

eller is faller ner mellan. Denna del måste vara rörlig då tungan är rörlig. Utrymmet mellan 

vänster - och höger räl (området över sliprarna) skall täckas av ett stationärt ”tak”. Detta tak 

skall inte röra sig då tungan rör sig utan fungerar som ett lock. Alltså går iden ut på att aldrig 



 19 

låta marken mellan rälsen stå öppen mot himmelen, utan hela växeln ska på ett eller annat vis 

ligga gömd från nedfallande snö och is. 

Mekanismen som skall flytta den rörliga delen av taket, och utseende av hela taket har ingen 

lösning vid detta skede. Grund tanken av funktionen blir mycket klar efter mötet, men alla 

detaljer för hur mekanismen skall bete sig blir gruppens utmaning. 

 

 

Figur 5 Snitt vid tungspetsen av växeln, princip skiss av Visas förslag till lösning. 

 Möte Handledaren Stefan Björklund 2012-03-19 och 2012-04-17 

Ett par snabba möten med Stefan har gett en bra vägledning till vad som kan vara bra att 

tänka på vid idégenerering. En snabb repetition om hur en 4-leds mekanism fungerar 

handgavs, för att ge gruppen möjlighet att utvärdera sådana mekanismer till brainstormingen. 

Men även en generell genomgång av Visas ide för att få en bättre förståelse. 

 

 Möte/ intervju med Mats Berg (Universitetslektor) 2012-03-26 

Ett kort möte hölls med Mats Berg, som bär på en mycket stor kunskap inom 

spårtrafiksystem, framförallt järnvägen. Huvudsyftet var att presentera uppdraget ”Snö- och 

isfria tågväxlar” till honom och lyssna på hanns tankegångar och resonemang kring vissa av 

de frågeställningar som har dykt upp.  Ett antal frågor hade förberetts och framfördes till 

Mats, för att svara på de frågor som dykt upp under brainstorming och andra tillfällen. Från 

detta möte fick gruppen ut mycket användbar information för att kunna gå vidare med 

uppdraget. Nedan kan du se två av de frågor som presenterades som visade sig vara 

väsentliga för den fortsatta utvecklingen av iden samt en kort motivering till frågan. Både 

frågor som gav direkta svar och frågor som krävde vidare sökning. 

 

o Fråga: Hur mycket kraft/moment motorerna (för växlarna) orkar dra. 

Motivering: Några av gruppens brainstormings idéer har gått ut på att man kopplar 

länkarmar från de redan befintliga växelförarna till den rörliga delen av taket, men då 

behöver vi veta om detta är realiserbart då det kommer krävas en ytterligare kraft för att 

lyfta/röra dessa delar. Alltså hur mycket motorkraft finns det till förfogande från växelns 

motor till annat än att driva tungan. 

Svar: Osäker, men hänvisade till trafikverket. 

 

o Fråga: Vilken frigångshöjd är det mellan sliper och tåget som åker över. 

Motivering: Alla idéer som genereras bygger på att man monterar saker mellan rälen, och 

dessa får inte vara något hinder för varken befintliga delar i spåret eller tåget som rullar 

på rälsen. 

Svar: 130mm från spårets översida (där tåghjulet har kontakt) och upp. 

 

Mats gav även ett exemplar av boken ”Järnvägssystem och spårfordon – Del 1: 

Järnvägssystem”, boken innehåller mycket information om allt som har med järnvägen 

att göra. Denna bok står till grund till mycket av de fakta som rapporten är baserad på. 
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3.2 Brainstormning 

Då grundiden redan finns att täcka mellanrummet mellan tunga och spår med någon form av 

täckplatta (rörliga delen) har gruppen försökt att generera olika alternativ för olika former av 

förflyttningsmekanismer. Gruppen har  tittat på olika mekanismer med rörliga plattor, så som 

bagagerullband på en flygplats, luftbromsar på stora passagerarflygplan, och 4-ledsmekanismer 

som finns på t.ex. hopvikbara bord, garageportar, cabriolettak etc. 

 

Inför idégenerering skrevs det ut mallar av enkla snitt av räl och tunga, för att göra det hela mera 

överskådligt, se Figur 6.  

 

 

Figur 6 Två bilder som använts för att underlätta ide genereringen  

(se bilaga för hur dessa har använts). 

 

De förslag som togs fram kan grovt delas in i fem olika kategorier, där vissa är en blandning av 

flera kategorier (oftast två). 

 

 Ledad funktion. Med hjälp av en 4-ledsmekanism. Detta möjliggör en roterande rörelse 

då det rörliga taket ligger parallellt med marken i hela rörelsen (precis som rörelsen av en 

bussdörr är parallell med bussväggen vid rörelsen).  

 Formfunktion. Då geometrin av det rörliga taket gör att den förflyttar sig då tungorna rör 

sig. 

 Dragspelsfunktion. Det rörliga taket drar ihop/expanderar som ett dragspel mellan tunga 

och rälen. 

 Elastisk funktion. Det rörliga taket är av ett elastiskt material som fungerar som en 

gummisnodd. 

 Skjutplattsfunktion. Segmenterade plattor som skjuts fram för att täcka utrymmet mellan 

tunga och räl (som skjutdörrar). 

 

Alla kategorier har sina fördelar och nackdelar men en återkommande kommentar som har legat 

som grund till alla idéförslag är: ”använd så få rörliga delar som möjligt”. Anledningen till detta 

är just att det är de rörliga delarna i växeln som ställer till de största problemen. Om man 

eliminerar antalet rörliga delar i det nya systemet eliminerar man även flera potentiella moment 

som kan gå fel. De två kategorierna som vägde starkast var ledad funktion och formfunktion. De 

har störst potential att lösa hur mekanismen skall röra sig. I figur 7 visas tre grova skisser där 

fokus är på hur mekanismen för det rörliga taket skall röra sig, inte vad som driver mekanismen. 

Bilden till vänster i figur 7 illustrerar hur det rörliga taket skulle pressas upp pga tungan åker åt 

höger. Bilden i mitten illustrerar hur en rörelse skulle uppstå pga en ledad funktion, rörliga taket 

blir tvingad upp då tungan åker up pga en arm. Bilden till höger visar en blandning av dessa två 

funktioner. 
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Figur 7 vänster: formfunktion, mitt: ledad funktion, höger: blandning 

(OBS! Förslagen skall alltså förmedla en idé till rörelse och inte är inte en ide till en 

helhetslösning!)  

 

Idéförslag fem, se figur 8, är det koncept som fortsättningsvis kommer att ligga i fokus. 

Konceptet beskrivs lite mera i detalj längre fram (anledning till valet av detta koncept kan ses i 

avsnitt 3.3 evaluering av idéförslag). Idéförslag fem är i huvudsak en ledad funktion men har 

vissa element tagna från den vänstra idén från figur 7. 

 

 

Figur 8 ”Ideförslag fem” 

 

3.3 Evaluering av idéförslag 

Alla relevanta idéförslag genomgår en evaluering, detta sker genom en viktningstabell 

(kriterieviktsmetoden). Av totalt tolv förslag är endast fem relevanta nog för att ingå i en 

evaluering. Detta bestämdes pga. flera av idéförslagen var för lika varandra eller otillräckligt 

genomtänkta för att kunna evalueras. I tabell 1 visar evalueringen samt resultatet av denna 

evaluering (tabell 1 kan även ses i bilagan för en mera detaljerad bild). 

 

Tabell 2Viktningstabell 

 
 

viktning total v t v t v t v t v t

Enkelhet konstruktionsmässigt 4 5 20 3 12 2 8 2 8 2 8 5 20

Antal rörliga delar (färre=bättre) 4 5 20 5 20 4 16 3 12 2 8 4 16

mekanisk tröghet i mekanismen (högt=dåligt) 1 5 5 1 1 4 4 4 4 2 2 4 4

Stryktåligt 5 5 25 2 10 1 5 2 10 4 20 3 15

Lätt att montera av/på 4 5 20 3 12 3 12 2 8 3 12 3 12

Underhåll 4 5 20 3 12 3 12 3 12 2 8 3 12

vikt 2 5 10 3 6 4 8 3 6 2 4 4 8

Uppskattad säkerhetrisk 3 5 15 1 3 2 6 4 12 4 12 4 12

Summa 135 76 71 72 74 99

Ideal
Kriterium Vikningskonstant (W)

Idéförslag

1 2 3 4 5
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Här är det noga att förstå att alla idéer är teoretiska och inte färdiga koncept. Detta innebär även 

att viktningen av koncepten är teoretiska. Det kan endast göras en kvalificerad gissning på t.ex. 

hur stryktåligt något är. Men denna evaluering har i huvudsyfte att ge en bättre överblick (i 

siffror) på vilket koncept är rimligast att fortsätta med, och i detta fall var det idéförslag 5. 

 

3.4 CAD 

Nu när evalueringen är klar för hur rörelsen skall utföras, är det dags att utveckla resterande delar 

till idéförslaget. Exakt vad som får mekanismen att röra sig ses i figur 9. Det som skall ligga 

under det fasta taket, eventuella stag/stänger som skall hålla upp det fasta taket på plats. Samt 

drivningsmekanismen som sedan i sin tur skall vara kopplat till det rörliga taket. 

 

 

Figur 9 Innanför det blå området skall mekanismen som utför rörelsen för de rörliga taken 

införas samt delar som håller upp det fasta taket. 

Men det första steget som måste göras är en rimlig representation av räl, tungor och sliprar där 

idéförslaget skall placeras i slutändan. 

3.4.1 UIC60 räl samt tunga 

Det fanns två typer av räl BV50 och UIC60 som har ritningsunderlag givna från trafikverket (se 

Bilaga). Både den svenska 50kg/m BV50 rälen och den mer internationella 60kg/m UIC60 rälen 

CAD-modellerades, eftersom det inte var helt bestämt vilken av dessa som skulle användas i 

slutskedet. På grund av att de ritningsunderlag som trafikverket gav var baserade på den tyngre 

UIC60 rälen, har gruppen i fortsättningen bestämt att även anpassa resterande delar efter måtten 

för UIC60. Dock är skillnaden mycket liten mellan dessa två rältyper. Resultatet av en 6m lång 

CAD-modell av rälen samt motsvarande tunga till den rälenvisas i figur 10. 

 

 

Figur 10 Vänster figur. Är en CAD-representation av UIC60 räl med avfasning för tungkontakt.. 

Höger figur visar tungan till motsvarande räl. 

Slutsnittet och startsnittet för både tunga och räl har modellerats i CAD för att efterlikna 

verkligheten så noggrannt som möjligt, medan mått mellan dessa snitt har modellerats efter 

ögonmått, detta på grund av att snittskillnaden genom det verkliga spårets längd och CAD-
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representationen är försumbar då den ej kommer att tillföra några data som är användbara för 

vidare utvärdering.  

3.4.2 Sliprar samt tillhörande glidplattor 

Slipermåtten är tagna från ”Järnvägssystem och spårfordon, skriven av Mats Berg” medan 

glidplattornas mått är tagna från ritningar som Trafikverket försett oss med, se bilaga. Varje 

sliper har i verkligheten mycket specifika mått genom hela växeln, men gruppen anser inte detta 

vara en central del av evalueringen av idén av växel så dessa är CAD-modellerade med 

genomsnittsmåttet hos en normal sliper, detsamma gäller glidplattorna. Dessa har inte en central 

funktion vid evalueringen och är mest till för aatt göra representationen av en sliper mera 

veklighetstrogen. Huvudsyftet med dessa är att förstå att spåret vilar mot dessa och inte direkt 

mot marken, och att tungan rör sig längs med glidplattan, och inte mot slipern, se figur 11. 

 

Figur 11 CAD-modell av sliper och två glidplattor. 

En annan detalj som det kan vara värt att notera är att avståndet mellan varje enskild sliper i en 

växel har mycket specifika mått, men det har modellerats med det normala sliperavståndet 660 

mm för ett rakt normalspår. 

3.4.3 Fästplatta samt stödpinnar 

Nästa steg efter att delarna i en växel är modellerade är att göra en illustration av de första 

delarna till täckväxeln, närmare bestämt fästplattan och de stödpinnar som monteras på 

fästplattan. Dessa är täckväxelns förankring till sliprarna och indirekt till marken. Tanken var att 

stödpinnarna skulle fästas direkt i slipern, men detta skulle innebära att det skulle krävas att man 

gör ingrepp i slipern genom att borra hål in i dem. Detta skulle med stor sannorlikhet orsaka 

sprickbildning i sliprarna när systemet vibrerar och rör sig, därav har fästplattan skapats så att 

vibrationer och rörelser ej går ned direkt i slipern utan dämpas av fästplattan. Figur 12 visar en 

dessa två delar samt hur fästningen av stödpinnarna skall vara monterade. Fästplattorna monteras 

i sin tur på glidplattornas skruvinfästningar. 
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Figur 12. Fästplatta samt stödpinnar och en idé till hur dessa delar skall monteras ihop.  De 

röda strecken i fästplattan är hål för infästning av glidplattorna. 

3.4.4 Fasta taket, start-, mitt- samt slutdel 

Det fasta taket har som huvudfunktion att skydda utrymmet mellan tungorna från snö, men har 

även en del sekundära funktioner som är minst lika viktiga. Det fasta taket fästs med muttrar från 

ovansidan efter att ha trätts på stödpinnarna i de fyra hål på ovansidan som kan ses i figur 13 En 

av funktionerna är att hålla i cylindern som går igenom gångjärnet som sitter monterat på det 

rörliga taket. För att få plats med gångjärnen har skåror i taket skurits ut, se nere till höger i 

figuren. Taket agerar som en central del i hela systemet, alla nya delar som ingår i täckväxeln är 

på ett eller annat sätt kopplade till det fasta taket.  

 

Figur 13 En modul av mittdelen med tillhörande gångjärnslänkar på båda ändorna. 

Taket är även tänkt att monteras i moduler, dvs att man placerar ut flera delar av dessa för att 

fylla den önskvärda längden, istället för att göra en enda lång del för 1:9 växeln (se figur 14). 
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Figur 14 Bilden visar de olika modulerna av de fasta taken när de är sammanlänkade. 

Fördelarna med att göra på detta vis istället för att skapa ett enda långt tak som sträcker sig hela 

växellängden är att man mycket lättare kan transportera, montera och justera, samt även att 

komma åt eventuella motorer utan att demontera hela täckväxeln.  

 

Takets lutande del skall ha fjädrande egenskaper pga formen, detta för att undvika att gångjärnen 

till det rörliga taket ”punktbelastas” då en kraft verkar på det rörliga taket. Det fasta taket tillåter 

en mindre böjdeformation till en viss grad. Detta för att avlasta gångjärn och det rörliga taket. 

Den kraften skulle kunna uppstå då det ligger snö och is på det rörliga taket, och ett tåg skall 

passera över växeln, snön och isen kommer då att pressas iväg pga hjulets fläns. 

 

Det fasta taket börjar/slutar med ett sluttande tak, se figur 15 som vilar på slipern före/efter. Det 

fästs på samma sätt som resten av det fasta taket, dvs på stödpinnarna. Taket ska förhindra snö 

att komma in under taket och hindra de rörliga delarna. Därför måste det utrymmet under taket 

sluta så tätt som möjligt. Det får inte heller komma i vägen för tågets hjulflänsar. 

 

 

Figur 15 Vänster, Startdel. Höger, Slutdel. 

Det två sluttande taken skiljer sig lite åt, då startdelstaket inte har några tungor som behöver 

förflyttas på sidan av dem, vilket däremot slutdelstaket måste ge plats för. På startdelen på figur 

15 syns några ”vingar” som sticker ut på sidorna. Deras uppgift är att sluta tätt mot rälen. Detta 

för att förhindra snö att driva in mellan tungan och rälen. 
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3.4.5 Gångjärnet 

Gångjärnet är det som gör det möjligt för rörliga taket att öppnas och stängas. Öglorna som syns 

i figur 16 passas in i skårorna i det fasta taket. Här kommer en del spel att krävas för att klara av 

den termoelastiska deformationer som vinterns temperaturskillnader kommer att ge upphov till. I 

öglorna finns även utrymme för radiallager som ska minska påfrestningarna på den mekanism 

som öppnar taket. Gångjärnet måste också tillåta det rörliga taket att vinklas fritt.  

 

Figur 16 Gångjärnet 

 

Principen för hur det ska fungerar är att två axelfästen i varsin ända på gångjärnets undersida 

fästs i det rörliga taket, den bakre i ett radiellt spår. Gångjärnsfästet för det rörliga taket visas i 

figur 17, som också visar vinkelrörelsen.  

 

Figur 17 Det rörliga taket och dess axelhål och radialspår, samt förstoring av ändarna. 

 

3.4.6 Rörligt tak 

Rörliga taket är det som faktiskt skyddar utrymmet mellan tungan och rälen från snö och is. Då 

tungorna rör sig måste taket öppna sig för att tillåta tungorna att åka förbi för att sedan stängas 

efter dem. I samband med den öppnande rörelsen måste taket vinklas så som figur 18 visar, för 

att kunna stängas. 
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Figur 18 Bilden illusterar vinklingen av det två rörliga taken (färgat i grönt). Nu är den övre 

vinklad för att låta ett tåg komma in på övre tungan. 

 

Då tågets hjulfläns normalt sticker ner 27 mm från rälens topp behöver det rörliga taket ha en 

nedsänkning. Detta djup har dimensionerats till 45mm för att ge flänsen lite spelrum. Den 

rundade formen på nedsänkningen är till för att minska den vinkel som behövs för att öppna det 

och låta tungan passera. Då snittet av tungans huvud blir större längs med växeln så minskar 

utrymmet mot kurvan. Detta måste nedsänkningen kompensera för och smalna av där den gröna 

pilen i figur 19 visar.  

 

 

Figur 19 Bilden illusterar det rörliga taket i nedfällt läge över tungan på den sida av växeln som 

tungan inte ligger an, samt rörliga takets nedsänkning. 

3.4.7 Drivpaket 

Drivningen av det rörliga taket kräver två separata drivpaket se figur 20. Dessa behöver i sin tur 

två separata axlar som kan styras individuellt. 
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Figur 20 Placering av drivpaket 

 

Rörelsen av de rörliga taken är inte identiska, vilket innebär att de två axlar behöver röra sig 

individuellt. De måste även vinklas upp och ner, dessutom röra sig transiellt fram och tillbaka, se 

figur 21. I kopplingen mellan axeln och det rörliga taket behövs därför en universalled.  

 

 

 

Figur 21 illusterar ett drivpaket med axlar och rörelsebeskrivande pilar. 

3.5 Materialval 

Materialvalet beror på vilket specifikt beteende som önskas av täckväxeln, där varje val har både 

positiva och negativa effekter på systemet. Några av toppkandidaterna för materialval är att 

använda samma sorts stål som finns i rälen, valsat stål. Det mest positiva med detta materialval 

är att, är att det är det mest använda materialet i dagens spårsystem, (bortsätt från sliprarna). Dt 

finns alltså  redan materialdata som talar om mer specifikt hur stålet beter sig i just den väderlek 

som täckväxeln kommer att arbeta i. Den termiska utvidgningen skulle då bete sig likartat i 

spåret som i täckväxeln då. (Noterbart är att spåret är förspänt när det läggs, medan taket inte är 

det). En nackdel med att använda stål är dess höga värmeledningsförmåga. Om det av någon 

anledning behövs värmas under täckväxeln, kommer värmen ayy spridas in i täckväxeln och ut i 

luften, det blir till spillvärme. Om det däremot används någon form av hårdplast, förslagsvis 

PVC eller möjligtvis PMMA, så  blir vikten mycket lägre och eventullt tillförd värme kommer 

inte att ledas bort i samma omfattning. 
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4  RESULTAT  

Kapitlet resultat innefattar de delmål som varit essentiella för att kunna gå vidare med en 

framtida utveckling av förslag till lösning. 

4.1Visas förslag till idé 

Genom att ha skapat en CAD-modell, kan vi se att Visas förslag till idé helt klart är realiserbar 

och att det även är en billig lösning sett i ett längre tidsperspektiv. Lösningsförslaget skall 

optimalt ersätta alla dagens system för att förhindra att växeln blir igensatt med snö/is. Men 

täckväxeln kan även med fördel användas som ett komplement till de system som redan finns. 

En mycket positiv bieffekt av att täckväxeln skyddar spåret från himlens attacker är att värmen 

som alstras innanför täckväxeln även stannar kvar. 

4.2 CAD modellen 

Den färdiga CAD modellen ger en klar överblick över vad som fungerar och vad som behöver 

granskas vidare. Modellen ger en grundlig förståelse av vilka rörelser som måste åstadkommas 

för att täckväxeln skall vara en fungerande och tillämpbar lösning för framtiden. Slutmodellen 

som visas i figur 24 fungerar i sin helhet så att, den mest kritiska delen av växeln täcks helt av 

täckväxeln (ca fem meter).  

 

Figur 22 Översikts bild med klara kontrastbilder av delarna i hela systemet. 

 

Det fasta taket täcker allt mellan vänster och höger tunga, medan de två rörliga taken täcker de 

små utrymmena mellan vänster räl och tunga samt höger räl och tunga. Båda ändarna av 

täckväxeln avslutas med två sluttande tak - en startdel och en slutdel. I figur 25-27 visas med 

CAD-modellen hur rörelsen sker i tre olika lägen. Färgerna i figuren är valda med hög kontrast 

för att påvisas hu det rörliga taket vrider sig och formar en röd ”tårtbit” av tungan när den ligger 

mot rälen. I höger- och vänsterlägena ligger rörliga taket på motsatta sidan, helt parallellt med 

rälen för att täcka upp utrymmet längs med rälen. 
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Figur 23 Vänster tunga ligger emot (den övre röda) 

 

 

Figur 24 Växeln ligger i ett mittläge 

 

 

Figur 25 Höger tunga ligger emot (den nedre röda) 
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Samtidigt som det rörliga taket vrids öppnas det, som illustreras i figur 28, för att låta tungorna 

passera. 

 

 

Figur 26 Bilden illusterar det rörliga taket i öppet läge 

 

 

Start-delen som syns i figur 29 är helt statisk och skall enbart förhindra snö från att komma in 

under taket. Den har som små öron som sticker ut och som följer konturen av rälen för att sluta 

så tätt som möjligt. 

 

Figur 27 Täckväxeln sett framifrån med vänster tunga mot rälen. 

 

4.3 Alternativ till lösningsförslag 

Täckväxeln behöver vidareutvecklas i framtida projekt, men ett nytt modifierat idéförslag på 

samt ytterligare förslag till rörelse illustreras i figur 30 nedan. Inga ändringar har gjorts av hur 

rörelsen skall utföras i någon av täckväxelns delar, endast ett nytt förslag till hur ”gångjärnet” 
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kan vara utformat samt infästningen av gångjärnet. Syftet med detta alternativa lösningsförslag 

är att visa att det finns många vägar att gå utan att grundidéns princip behöver ändras. Detta skall 

vara ett stöd till vidare arbete för att studera hur framförallt de rörliga delarna kan se ut.  

 

Figur 28 Det rörliga taket har skåror formade som cirkelbågar utformade för ”gångjärnen” 

 

4.3.1 Rörelsen 

Största skillnaden som har skett är att varje fast tak har fått en ”T-krok” som det rörliga taket 

vilar på. Upphängningen har antingen rullager eller glidlager fästa på änden av ”T:et” som 

rörliga taket kan vila, rulla samt rotera på. Med detta förslag blir man av med gångjärnen, men 

lager tillkommer istället se figur 31. 

 

 

Figur 29 Alternativ till lösningsförslag med en “T-krok” och hur rörliga taket rör sig 

transversellt på lagren (vinkla taket), samt att det rörliga taket kan ligga och vicka på lagren 

(öppna taket). 
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När tungan rör sig, rör sig det rörliga taket precis så som taket beskrivet i avsnitt 3.4.5 och 3.4.6, 

i figur 32 illustreras rörelsen mer noggrannt. 

 

 

 

Figur 30 Dessa tre bilder visar hur det rörliga taket rör sig då växeln växlar. Bild 1 startläge, 

bild 2 rörliga taket öppnar (röd pil upp) tungan åker in (grön pil), bild 3 rörliga taket stänger 

(röd pil ned) taket vinklar änden (röd pil vänster). 
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5  DISKUSSION 

Här diskuterars våra egna reflektioner över projektets gång och det slutliga resultatet, även 

vilka delar som behöver vidareutvecklas. 

Det första gruppen insåg efter hprojektets start var att en tågväxel inte är så enkel som vi tidigare 

trott, utan har komplicerade geometriska former och att tungorna faktiskt böjs elastiskt på plats. 

Gruppen beslöt därför att göra en förenklad CAD-modell av växeln, då en mer verklighetstrogen 

modell inte behövdes för att evaluera Visas idéförslag. 

 

I Visas förslag skulle det rörliga taket öppnas parallellt med marken. Detta har gruppen övervägt 

och efter en mera noggrann analys kommit fram till att ett sådant system skulle kräva onödigt 

många nya rörliga delar. Därav förenklades förslaget genom att låta taket öppnas med ett 

gångjärn. 

 

Då gruppen har haft i tankarna att taket skall vara lätt att montera har det fasta taket delats in i 

moduler som är lättare att hantera. Om man vill komma åt något under taket för service eller 

dyligt, behöver man ta bort endast en sektion. Det övervägdes även om det rörliga taket skulle 

vara modulärt så att skulle det kunna ställas in enklare. Men detta avfärdades då det skulle 

innebära att det blev väldigt komplicerat att vrida alla delar samtidigt utefter tungorna. 

 

Då fasta taket behöver sitta statiskt över växeln behövde det fästas på något. Att fästa 

fästplattorna på glidplattorna kändes naturligt eftersom man då inte behöver göra nya hål i 

sliprarna. 

 

Drivningen av täckväxelens rörliga tak är inte färdigutvecklat. Gruppen har klart för sig hur 

rörelsen ska se ut (den vridande och den roterande rörelsen), men inte hur det ska lösas praktisk. 

Något man måste hålla i åtanke när man konstruerar en lösning är byrålådseffekten, som kan 

orsaka total låsning av det rörliga taket. 

 

Det vi känner spontant är att grundiden bakom täckväxeln är mycket bra men det är mycket 

arbete kvar innan iden kan realiseras som en färdig produkt. Detta var inte projektets huvudmål 

men det känns som en så pass enkel lösning att den helt klart bör arbetas vidare på, eftersom vi 

bedömer att den har potential att bli en riktigt bra slutprodukt. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för fler detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

6.1 Rekommendationer 

Det svåra i början var att få klarhet i hur snittet av växeln ändrar sig utmed växelns längd. Av 

detta skäl skapade vi först en animerad CAD-modell. Den ger en väldigt bra insikt i hur växeln 

ser ut och fungerar. Man kan då enkelt förstå vilken typ av rörelse  taket skall utföra.  

6.2 Framtida arbete 

Eftersom projektet har fortlöpt med raska steg har det skapats ett antal detaljer som inte är helt 

genomarbetade, detaljer som säkert kan fungera men som absolut inte är optimala. Här följer 

några exempel på vad som behöver omarbetas: Modellen av växeln som har skapats i CAD har 

inte de exakta millimetermåtten som en verklig växel har. Något som man måste ta hänsyn till är 

att varje enskild sliper i en verklig växel ändrar längd och placering. Detta leder i sin tur till att 

placeringen av spåret i glidplattorna blir unik för varje sliper. Med detta sagt betyder det att 

krökningen av rälen i växeln som är modellerad i CAD som en rak räl, medan rälen i en verklig 

1:9 växel har en krökning med radien 300 m. Denna krökning resulterar i att avståndet mellan de 

två yttersta rälen får en ökning i avstånd relativt till varandra med ca         , 6m från 

tungspetsen, se figur 33. 

 

Figur 31 Växelkrökning som resulterar i en relativ längdändring       I CAD-modellen är 

     

6.3 Övriga ändringar/ förbättringar 

 Det är fortfarande små springor mellan det rörliga taket och rälen Det måste övervägas 

om de skall täppas igen av någon form av gummilist, eller på något annat sätt. 

 När det fasta taket skall monteras ihop med ledpinnarna kan det vara svårt att hitta hålen. 

En liten men enkel lösning kan vara att göra början av hålet trattformat, så att det blir 

lättare att föra in ledpinnarna i respektive hål. 
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 Det kan hända att skårorna som finns i det alternativa lösningsförslaget kommer att lida 

av byrålådseffekten, att alla de skåror som finns har den negativa effekten att kärva och 

låsa de rörliga taken. 

 Själva drivningen av rörelse måste studeras mera noggrannt, vilken kraft motorn skall 

klara av, vilken typ av motor, behövs det fler/färre motorer etc. 

 Nu täcker endast täckväxeln det som kallas för område A,  men det är fler delar av växeln 

som behöver granskas för att få en komplett lösning. 
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BILAGA B: ANVÄNDA RITNINGAR 

 

 


