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Sammanfattning 

Denna rapport undersöker krav och förslag på förbättringar av svenska järnvägsväxlar under 

vintertid. En stor del av arbetet har gått ut på att identifiera problemet som existerar för att kunna 

definiera en lösning. 

Den konceptlösning som har beskrivits i denna rapport är ett andrahandsval då det första 

utvecklade konceptet har tagits vidare till patentsökning i skrivande stund, vilket medför att det 

inte får bli en officiell handling av juridisk orsak. Den lösning som presenteras har tagits fram 

utifrån de krav som framkommit efter att problemen med dagens växlar har identifierats.  

Konceptet består utav en i sidled förflyttbar skyddsplatta som kommer ligga ovanpå rälsen för att 

skydda från snö och is samt isolera utrymmet mellan räl och växeltunga för att befintliga 

värmesystem skall fungera bättre. Dimensionerna är valda för att kunna lyfta ett en meter tjockt 

snölager ovanpå skyddsplattan från dess mest utsträckta läge över rälsen till ett läge utanför 

spåret.  

Grafisk design av konceptet har gjorts med CAD programmet Solid edge ST3 samt att 

hållfastheten i konstruktionen har tagits fram med det finita element-baserade programmet 

ANSYS workbench. Mekaniska beräkningar har gjorts för kraftanalys utifrån lastfall med 

avseende på moment och tvärkrafter. 
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Abstract 
This report examines the requirements and suggestions for improvements to the Swedish railway 

switches during the winter. Much of the work has been directed to identify the existing problems 

in order to define a solution. 

 

The concept strategy outlined in this report is a secondary choice due to the first developed 

concept is undergoing patent examination while this report is being written. Due to legal causes 

the first concept can’t be mentioned in any official documentation like this report until the patent 

is ready. The solution presented has been developed based on the requirements that emerged 

after the problems with today's switches have been identified. 

 

The concept consists of a laterally movable protection plate that will be on top of the rails to 

protect from snow and ice and insulate the space between the rails and the point blades for the 

existing heating system to function better. The dimensions are chosen to be able to lift a one 

meter thick layer of snow on top of the cover plate from its most extended position over the rails 

to a position outside the track. 

 

Graphic design of the concept has been done with the CAD software Solid Edge ST3 and the 

solid mechanics of the structure has been developed with the finite element-based program 

ANSYS workbench. Mechanical calculations have been made for power analysis based on the 

load with respect to torque and linear forces. 
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NOMENKLATUR 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa)  

d Diameter (m) 

b Bredd (m) 

M Moment (Nm) 

L Avstånd (m) 

l Längd (m) 

H Horisontellt riktad kraft (N) 

V Vertikalt riktad kraft (N) 

F Kraft (N) 

m Massa (kg) 

g Gravitationsacceleration (g = 9,81 m/s
2
) 

a Vinkel (grader) 

P Tryck (Pa) 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design   

FEM Finite Element Method 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
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1  INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta projekt kommer sig av de problem som uppstod av den kraftiga nederbörd 

som kom under vintern 2009 till 2010 då snömängden satte ett stopp i stora delar av Sveriges 

infrastruktur. De två senaste vintrarna så har nederbörden inte varit lika stor men orsakar ändå 

många tusen timmars förseningar och stopp i det förhållandevis dåligt underhållna järnvägsnätet 

i Sverige. Den enskilt största orsaken till stopp på grund av snö och is finns i växlarna mellan 

spåren där snön pressas ihop av rörliga delar och fryser fast dessa. I figuren nedan kan 

förseningarnas ökning utläsas i tusental timmar mot föregående vinter.[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Diagram över förseningar i Sveriges tågtrafik vintern 2009/10 (Utredning järnväg vinter, Trafikverket) 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att finna ett eller flera konkreta förslag på förändringar och 

förbättringar som kan reducera de befintliga järnvägsväxlarnas känslighet för det nordiska 

klimatet. Förslag som framkommer i detta projekt skall följa en rad krav samt avser att förbättra 

växlarnas livslängd, underhållsberoende, energikonsumtion/miljöpåverkan och pålitlighet i alla 

former av klimat. 

1.3 Avgränsning 

De avgränsningar som görs i denna rapport kommer att bestå i att göra förenklingar av extremfall 

som temperaturväxlingar och spänningar för att kunna ge en rimlig analys av verklighetens 

påverkan av en spårväxel. Den växel som kommer användas som underlag är en 

låghastighetsväxel med ett spår rakt fram och en högersväng och all dimensionering begränsas 

därmed till den växeln. 

1.4 Metod 

För att kunna utreda vilka problem som existerar i befintliga växelsystem så kommer information 

att sökas genom intervjuer och frågor till berörd personal inom Trafikverket. Ett antal förslag på 

koncept kommer att tas fram, för att sedan genomgå en urvalsprocess där ett koncept väljs för 

vidare utveckling. För att göra beräkningar och modeller så kommer CAD programmet Solid 

Edge ST3 att användas samt FEM analysprogrammet ANSYS.  
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2  REFERENSRAM 

 

2.1 Dagens spårväxel 

2.1.1 Överblick 

Den absolut vanligaste spårväxeln idag bygger på en tunganordning med rörliga delar som ligger 

an mot det fasta spåret och på så vis leder in tåget på rätt spår. I en vanlig spårväxel finns ett spår 

som går rakt fram och ett spår som svänger. Dessa kallas stamspår respektive grenspår. Figur 2.1 

nedan visar en växel som bygger på denna princip. Som figuren visar är växeln uppdelad i fyra 

delar. 

 

Figur 2.1 Enkel överblick på en järnvägsväxel (Vinterhandboken, Trafikverket) 

A. Tunganordning: Denna del består utav ett fast spår med en rörlig växeltunga som ligger 

an mot insidan av den fasta rälsen. I figur 2.1 ligger tungan an mot den räl som leder 

tåget rakt fram, vilket är huvudspåret. Vid växling läggs växeltungan an mot insidan av 

andra rälsen och tåget leds då in i kurvan. Tungan skjuts mellan sina två lägen med hjälp 

av motorer och glidskenor. 

B. Mellanparti: Består utav två spår med fast räls. Ett spår som leder rakt fram och en kurva.  

C. Korsningsparti: De två spåren delas med hjälp av en korsning. På var sida om korsningen 

finns moträler som håller kvar hjulet mot rälsen då det andra hjulet befinner sig i 

korsningen. Detta parti finns i modeller med enbart fasta delar men idag finns även 

modeller med en rörlig korsning som läggs an mot en fast korsningsspets och ger en 

mjukare övergång. 

D. Efter bakre korsningsskarv: Består utav två spår med fast räls. Spåret har nu delats upp i 

två separata spår och växlingen är genomförd.[9] 
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2.1.2 Olika sorters växlar 

Järnvägsväxlar förkommer i många olika dimensioner beroende på användningsområde. Vilken 

hastighet som tåget kan hålla i växeln beror på grenspårets krökningsradie. Med en större 

krökningsradie kan tåget passera växeln med högre hastighet, men i samband med att 

krökningsradien ökar så ökar även växelns längd vilket leder till att växeln tar mer plats. 

Krökningsradie och tillåten hastighet för några vanliga växeldimensioner redovisas i Tabell 1.1. 

[13] 

 

Tabell 1.1 Egenskaper för olika växeldimensioner 

Växeltyp Längd del A-C 

(m) 

Radie grenspår 

(m) 

Hastighet 

grenspår (km/h) 

Hastighet 

stamspår (km/h) 

UIC60-300–1:9 33,23 300 50 160 

UIC60-760–1:15 54,22 760 80 250 

UIC60-1200–

1:18,5 

96,58 1200 100 250 

 

Växlar med liten krökningsradie är vanliga på exempelvis bangårdar där det finns begränsat 

utrymme. I mindre tätbebyggda områden med färre spår finns det plats för längre växlar som kan 

passeras med högre hastighet. De längre växlarna med krökningsradie på 1200 meter är avsedda 

för snabbtågsbanor. 
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2.1.3 Mekaniken bakom växeln 

Förflyttningen mellan växeltungans två lägen sker idag automatiskt för i stort sett alla växlar som 

används kontinuerligt. Tungan förflyttas med hjälp av en motor som är placerad bredvid spåret. I 

långa växlar används flera motorer. Motorn driver stänger som är monterade mot växeltungan 

och trycker, respektiver drar, tungan i rätt läge, växeltungan i sig vilar på glidytor. Figur 2.2 visar 

en närbild på en sådan växelanordning. 

 

Figur 2.2 Närbild på växeltunga. (Svenska järnvägsklubben) 

På rälsen finns magnetiska givare som anger om växeltungan ligger i rätt läge. Om det finns ett 

glapp mellan växeltungan och rälsen så ger inte givaren utslag och en felsignal registreras.  

Vid dessa fel så uppstår det stopp i trafiken innan felsignalen har åtgärdats.[6] 
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2.2 Dagens problem och åtgärder 

De problem som denna undersökning utgår ifrån är de som uppstår av väder och vind. Detta 

medför att problem samt förslag och lösningar fokuserar på naturliga orsaker. 

 

Figur 2.3 Närbild på växeltunga(Vinterhandboken, Trafikverket) 

Problemet med snö i järnvägsväxlarna beror inte av att snön faller på spåren utan att snö packas 

av de rörliga delarna tills det ackumuleras en tillräckligt stor volym av snö och is för att hindra 

växeltungans fortsatta rörelse. En växel är inte körbar om signalsystemet markerar att 

växeltungan inte har nått sin anvisade plats mot rälen. Dagens växlar är väldigt känsliga för detta 

då det krävs en liten mängd snö eller is för att ge ett signalfel.  

 

Denna packade snö hamnar i de rörliga delarna på tre sätt vilket medför att en lösning måste 

beakta alla sätten för snö och is att hamna i växeln. Det första sättet är snöfall som vertikalt 

landar längs hela växeln. Det andra sättet är drivsnö som blåser in och fastnar mellan räl och 

tunga. Det tredje sättet är det som ibland kan vara specifikt för Sverige och länder med samma 

geografiskabreddgrader. Vid låga temperaturer i norr så fastnar snö på det nedkylda underredet 

av tåget. När tåget senare kommer söderut så kan temperaturdifferensen mellan t.ex. Luleå och 

Stockholm vara så stor att snön börjar lossna från underredet. När denna upptining sker så räcker 

det med vibrationerna i växelskarvarna för att skaka loss snön och få den att landa just i de 

rörliga delarna i växeln.[9] 
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2.2.1 Aktiva system 
 
Eluppvärme 

Det vanligaste aktiva skyddssystemet mot snö och is består av elektrisk uppvärmning av räls och 

kritiska delar i växeln. Fördelen med elvärme är att elkraften är lättillgänglig och lätt att reglera 

med kort varsel. I Sverige finns det ca 8000 spårväxlar med elektriska värmesystem som är 

aktiva om vintern. Eluppvärme är ett komplement till snöröjning och klarar enbart att hålla 

undan små volymer snö och is innan systemet slutar att vara effektivt. Vid omfattande snöfall 

eller isblock som skakas loss från passerande tåg krävs även manuell/maskinell snöröjning. 

 

Värmen i växlarna slås automatiskt på vid +   C men sl s a  mellan -      och -      beroende p  

kraftigt snöfall eller hårda vindar då värmen är otillräcklig för att hålla spåren fria från is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.4 Värme på stödrälen (Vinterhandboken, Trafikverket) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5. Staggropsvärme (Vinterhandboken, Trafikverket) 

 

I Sveriges växlar så varierar den installerade energieffekten av hur många meter växeln är, detta 

ger ett spann på 5–30 kW beroende på om det är en kort eller en lång växel. För UIC-växlar så är 

värmeledningar om ca 350 W/m installerat på stödrälens främre del, se figur 2.4, och ca 300 

W/m på stödrälens bakre del. På tungan så är 300 W/m installerat i den främre delen. I en 33m 

lång växel så blir den totala effekten ca 10,2 kW.[14] 

 

I Nyteknik så har en artikel skrivits om energiförbrukningen i det svenska järnvägsnätet. I denna 

artikel så har beräkningar gjorts på 6300 växlar och den uträknade effekten ska alltså vara mer än 

0,1 TWh om året, vilket kan jämföras med ca 5000 eluppvärmda villor. [5] 
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Snöröjning 
Det enda säkra sättet i dagsläget är att manuellt röja växlarna från snö och is för att de ska 

fungera felfritt. Denna metod är tidskrävande och dyr samt att det kan ta lång tid att få ut ett 

snöröjningsteam till den växel som har skickat ett felmeddelande. 

 

För att röja snö maskinellt så har trafikverket två olika typer av maskiner som utför detta.  

Den vanligaste typen är en snösopmaskin som fungerar som en snöslunga med mjukare borst.  

Den mer moderna och mer ovanliga typen av maskin är en snösug som kan samla upp snön i 

tankar för att smälta det och sedan tömma längre bort och därmed inte skapa några drivor vid 

sidan av spåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.6. Försök med kombinerad snösop och snösug med modifierad sop (Vinterhandboken, Trafikverket) 

 

Problemet med maskinell snöröjning är att sopen inte kommer åt på alla svåråtkomliga platser i 

de rörliga delarna utan dessa måste göras rent för hand. I figur 2.7 nedan ses en spårarbetare med 

en växelkvast som är avsedd att komma åt mellan den rörliga tungan och rälen. Ibland sitter is 

fast för hårt mellan de rörliga delarna för att en kvast skall räcka till och då används t.ex. 

tryckluft för att blåsa bort de hårdast packade is och snöklumparna. [14] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.7. En spårarbetare med en växelkvast (Vinterhandboken, Trafikverket) 
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Antifrysvätskor 
Att applicera antifrysvätskor på känsliga delar av tågväxeln kan ses som ett aktivt och passivt 

system. Det appliceras aktivt men ger ett passivt skydd mot snö och is så länge det finns kvar på 

rälsen. Praktisk användning är ovanligt men det finns tågväxlar där exempelvis glycerin används 

som komplementerande system på vintern. I USA används ett medel som kallas för Ice Free 

Switch med Zero Gravity, som har tagits fram i samarbete med NASA. Denna vätska ska kunna 

appliceras både på frysta växlar och verka förebyggande som ett skydd mot kommande snöfall. 

Enligt NASA ska den fungera ner till ca 56 minusgrader. [8] 

 

 
  

Figur 2.8 Ice Free Switch med Zero Gravity (NASA Spinoff) 
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2.2.2 Passiva system 
Passiva system är till för att skydda de rörliga delarna i växeln utan att behöva underhållas eller 

aktiveras på samma sätt som de aktiva systemen.  

 

 

Snöskydd modell borst 
Företaget Osborn Internationals snöskydd modell borst är ett väldigt vanligt snöskydd för 

tågväxlar och används som komplement till växelvärme. Borstarna monteras på var sida om 

spårets känsliga tunganordning och hindrar drivsnö från att hamna i tågväxeln. Eftersom 

borstarna är flexibla kan det klara av att tåg passerar i hastigheter över 160 km/h såväl som låga 

hastigheter och de förstörs inte vid maskinell snösopning [14].  Snöskydd modell borst är 

kostnadseffektiv då det innefattar relativt billiga delar och bara tar ca två timmar att montera[10].  

 

 
Figur 2.9. Osbournes borstskydd (Vinterhandboken, Trafikverket) 

 
Borstarna kan sitta kvar året runt och behöver bara monteras ner vid slipning och stoppning av 

växeln. Vid stora snömängder kan de däremot förlora funktion då borstarna kan böjas ner av 

snön.[14] Borstarna ger heller inget skydd mot fallande snö eller snö som lossnar från tågen så 

det kan inte på egen hand förbereda en tågväxel för vinterklimat. 
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Snöstaket 
Snöstaket placeras utmed järnvägen och ger precis som snöskydd modell borst skydd mot 

drivsnö. Snöstaket kan monteras längre bort från rälsen och behöver inte monteras ner vid någon 

typ av snöröjning eller underhåll av spåret. Denna installation är framförallt effektivt vid plant 

landskap, som i södra delar av Sverige. Snöstaket finns i olika utföranden men alla används på 

liknade sätt. I figur 2.10 nedan består snöstaketet av ett en meter högt plastnät. En annan modell 

är snöskärmar i form av liggande bräder som är en mera fast installation[14] 

 

 
Figur 2.10. Snöstaket (Vinterhandboken, Trafikverket) 

 

Kåpor 
Kåpor används framförallt över staggropar som är den del i växeln som absolut inte får täckas av 

snö då dessa är känsliga för väder men samtidigt vitala för växelns funktion. Staggropen är den 

mest känsliga mekaniska delen i växeln på grund av sin uppbyggnad av flera rörliga delar, se 

figur 2.2 i avsnittet om mekaniken bakom växeln. Dessa stänger måste vara fullt rörliga samt att 

glidytorna som tungan rör sig över måste vara fri från snö och is för att växeln skall kunna röra 

sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.11. T.V. stångkåpa vid bakre växeldriv. T.H. stångkåpa vid tungspets (Vinterhandboken, Trafikverket) 
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Presenningar 

Med presenningar som snöskydd så menas en form av inklädnad av växeln samt rörliga delar 

som är vitala. Detta snöskydd består av plywoodskivor som sitter på utsidan av rälen och 

skyddar mot drivsnö samt att skivorna isolerar rälen och ökar effektiviteten i värmesystemen. 

Insidan täcks av presenningar som följer med i tungans rörelse och skyddar mot att snö packas 

på utsidan av tungan vilket skyddar glidytor och sliprar se figur 2.12. 

 

Denna form av inklädnad måste monteras på hösten och demonteras på våren samt att de måste 

tas bort vid slipning och stoppning av växeln. Skador kan uppstå vid maskinell röjning av en 

växel som är klädd i presenningar vilket medför att dessa växlar kan kräva mer underhåll under 

vintern. 

 

Halkrisken ökar på dessa växlar vilket medför att det inte får användas på manuellt växlade 

växlar som fortfarande finns på en del platser i Sverige.[14] 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Figur 2.12 Inklädnad av växel med presenningar och plywoodskivor (Vinterhandboken, Trafikverket) 
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2.3 Snö i Sverige 

För att få en uppfattning av hur mycket snö som en spårväxel och dess understödjande system 

ska klara av så undersöks vilka normer som råder inom byggindustrin. Sverige är indelat i 

snözoner med hur mycket snö som man i värsta fall kan vänta sig för respektive område. En 

karta över detta visas i figur 2.13. Siffrorna står för det absoluta maxvärdet för snölastens 

grundvärde på mark i kN/m
2
 med 98% säkerhet. Bredvid ses en karta över Sveriges järnvägsnät 

för att jämföra vilken snömängd som är aktuell för just järnvägen.  

Figur 2.13 Karta över Sverige indelat i snözoner och spårtrafik (Boverket, Trafikverket) 

Från kartan utläses att i de delar av Sverige som det finns mycket spårtrafik kan ett maxvärde på 

3,5 kN/m
2
 uppstå i mindre regioner. Större delen av norrland har snölaster på maximalt 3 kN/m

2
, 

svealand 2,5 kN/m
2
 och götaland strax under det. Dessa värden kan vara intressanta att ha i 

åtanke vid lastfallsberäkningar, men dessa värden gäller då ingen snöröjning sker, vilket det gör i 

svenskt trafiknät. [4] 

Enligt SMHI så är densiteten på nyfallen snö ca 100 kg per m
3
, vilket ger att ett tryck på 1 kN/m

2
 

fås utav en 1 meter hög stapel med nyfallen snö.[11] 
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3  METOD 

En kravspecifikation för den nya konstruktionen har i början av projektet tagits fram tillsammans 

med Ensio Taivalkoski från Trafikverket. Se Bilaga C. 

 

3.1 Konceptgenerering 

En brainstorming genomfördes i början av projektet, se resultatet i figur 3.1. Utifrån den finns 

det två olika sätt att angripa problemet: Att konstruera ett nytt understödjande system som kan 

komplettera/ersätta dagens understödjande system, eller att konstruera en helt ny växel som är 

mindre känslig för vinterklimat. Utifrån detta underlag tas grunden till fyra olika koncept fram 

och undersöks mer noggrant hur dessa kan klara av uppgiften genom att jämföra dessa med vad 

som bäst passar in på kravspecifikationen. 
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Figur 3.1. Resultat av brainstorming 
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3.2.1 Koncept A – Ny järnvägsväxel 

En helt ny konstruktion av järnvägsväxel som är mindre känslig för vinterklimat än befintliga 

lösningar. Den nya växeln ska ha enbart en rörlig del ut mot omgivningen. Resterande delar 

kommer att vara skyddade i ett slutet område. Den nya konstruktionen bör kunna användas utan 

någon uppvärmning av spåret även under vintertid, och den kommer troligtvis att minska 

behovet av underhåll. Konceptet kan tyvärr inte presenteras närmare här då det finns planer på 

att patentera det. 

 

3.2.2 Koncept B – Flyttbar täckplatta 

Ett nytt understödjande system i form av en stålskiva på var sida om växeln som ligger över det 

kritiska området i växeln och skyddar mot snöfall och drivsnö. Stålskivan ska gå att enkelt flytta 

mellan två lägen där den antingen ligger ovanför spåret som skydd, eller vid sidan av spåret så 

tåg kan passera. Detta är ett kompletterande system till dagens skydd mot snö och is i 

tågväxlarna då det inte innefattar någon form av snöröjning utan bara ett skydd vid kraftigt eller 

långvarigt snöfall och drivsnö. Däremot bör det kunna fungera bra ihop med dagens 

eluppvärmning då det isolerar värmen när skyddet ligger över spåret samtidigt som det minskar 

mängden snö som lägger sig på växeln. 

 

3.2.3 Koncept C – Tryckluft 

Ett understödjande system besående av ett tryckluftssystem som blåser bort snö och is från de 

kritiska områdena i växeln. Med tryckluft så kan mycket kraftiga impulser genereras och dessa 

bör kunna blåsa bort lös snö såväl som måttligt packad snö. En tryckluftsgenerator vid sidan om 

spåret kan generara tryckluftsimpulser till ett antal kritiska områden. Vid varje trycklyftshål finns 

sensorer som känner av när det kommit snö. Systemet i sig är inte känsligt mot snö då det inte 

innefattar några rörliga delar förutom generatorn vid sidan av spåret, vilken är enkel att skydda. 

Vid kraftigt packad snö och is kommer dock dagens eluppvärmningssystem behöva användas så 

därför är detta bara ett kompletterande system.  

 

3.2.4 Koncept D – Mekanisk röjning 

Dagens röjning av tågväxlar består utav eluppvärmning, snöröjningsmaskiner och manuell 

snöröjning. Av dessa så är det bara eluppvärmningen som är på plats hela tiden och kan starta 

direkt och den är långsam och energikrävande. En kompletterande mekanisk 

snöröjningsanordning som kan rensa bort stora snömängder från det känsliga området mellan 

spår och växeltunga skulle avlasta eluppvärmningen och växeln skulle därmed kunna användas 

även vid kraftigt snöfall eller drivsnö. Idén består utav anordning monterad på utsidan av 

spårväxeln som kan fällas ut över spåret. På denna anordning finns en stålplatta som skjuter bort 

de stora snömängderna från det kritiska området mellan spår och växeltunga. Plattan drivs 

mekaniskt med en kedja och drev längs med hela anordningen. 
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3.2 Val av koncept 

Det stora problemet med dagens spårväxlar under vintertid är snö och is som blockerar området 

mellan räls och växeltunga så att växling blir omöjlig. Dagens understödjande system förbättrar 

funktionen av växeln, men är väldigt energikrävande och räcker ofta inte till vid stora 

snömängder. Önskemålet är att ta fram en ny växel eller ett nytt understödjande system som gör 

att växeln fungerar bättre i vinterklimat, samtidigt som det kräver mindre energi och mindre 

underhåll. Det enda framtagna koncept som uppfyller detta är den nya växelkonstruktionen i 

Koncept A då det troligtvis går att ta bort eluppvärmning av spåret samtidigt som det kommer 

krävas mindre underhåll och vara mer stabilt vid stora snömängder. Eftersom det finns planer att 

patentera detta koncept får den inte publiceras ännu, så tillsvidare kommer någon av de andra 

idéerna att användas som huvudkoncept i detta projekt. Koncept A kommer dock att utvecklas 

parallellt med det koncept som väljs, men inte presenteras i rapporten. 

De övriga koncepten är samtliga kompletterande till dagens understödjande system. Syftet med 

dessa koncept är att tågväxlarna bättre ska klara av de situationer då stora mängder snö hamnar i 

växlarna och störningar i tågtrafiken uppstår. De understödjande system som presenteras i 

litteraturstudien är endast ett urval av det som används. Det finns fler varianter och nya koncept 

testas. Enligt Ensio Taivalkoski från trafikverket pågår redan försök med tryckluft, liknande det i 

koncept C, som ska blåsa bort snö. Det är därför mer intressant att undersöka något av koncept B 

eller D då dessa inte har någon känd praktisk användning. 

Det slutliga valet av koncept som ska utvecklas i denna rapport ges av önskemålet att den nya 

konstruktionen ska ha få rörliga delar för att minska risken för haveri under hårda 

vinterförhållanden. Koncept B ses som mer robust än koncept D, då konstruktionen av den 

mekaniska snöröjningen kan ha för många rörliga delar för att vara pålitlig.  
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3.3 Konceptkonstruktion 

Konstruktionen för detta koncept utgår ifrån en stålplatta som skall hålla sig i horisontellt läge 

oavsett förflyttningsrörelsen. Stålplattan är monterad i fyra fritt lagrade stålarmar som stödjer 

rörelsen samt håller plattan horisontell genom att vara lika långa som de fyra främre stålarmarna 

vilka är fastsvetsade för att överföra motormoment. Motormomentet läggs på den axel där de 

fastsvetsade armarna är placerade vilket möjliggör förflyttningen av plattan. I figur 3.2 här nedan 

syns plattan i till och från läge. 

 

 

 

     

 

 

 

Figur 3.2 Till vänster befinner sig snöplattan i öppet läge och till höger i stängt läge. 

 

För att täckplattan skall kunna täcka både den fasta rälen och den rörliga växeltungan i båda 

växlingarna krävs det att överhänget från kanten av rälen till tungan skall vara en halvmeter. 

Detta medför att det är lämpligt med ytterligare en halvmeter skiva som är fastmonterad i de 

rörliga axlarna för at det skall bli en jämn kraftfördelning med snö ovanpå. 

 

Längden på växeln medför att den känsliga delen där man vill undvika snö mellan räl och tunga 

uppgår till tio meter i denna växel. Detta ger en platta som kräver dimensionerna tio gånger en 

meter. I figur 3.3 här nedan syns det hur täckplattorna i frånläge går från den känsliga början av 

tungan till den mindre känsliga förgreningen mellan fast räl och tunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Täckplattorna i frånläge över växeln sedd ovanifrån. 
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Utifrån detta ska alla dimensioner bestämmas för att den flyttbara täckplattan ska fungera som 

skydd på en låghastighetsväxel med en total längd på 29 meter. Den flyttbara täckplattan 

dimensioneras för att klara av det svenska vinterklimatet och utvecklas efter de krav och 

önskemål som finns i kravspecifikationen. 

 

För att avgränsa dimensioneringen bestäms den maximala mängden snö som täckplattan skall 

klara av att lyfta till en meters djup. När detta snödjup ha uppnåtts så kommer inga tåg att kunna 

färdas på spåret vilket medför att snöröjning krävs innan detta djup har uppnåtts. I figur 3.4 här 

nedan så syns täckplattorna i öppet och stängt läge över växeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.4 Till vänster är täckplattorna i frånläge för att släppa igenom tåg medan den högra visar täckplattorna i 

skyddande läge över spåret. 
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3.4.1 Lastfall 
Trots att det finns tågtrafik i snözoner med klassificering 3,5 kN/m

2
 så är det inte rimligt att 

konstruktionen kommer utsättas för det trycket då det innebär en 3,5 meter hög stapel av nyfallen 

snö. Till skillnad mot ett fast tak så kommer den flyttbara täckplattan att röra sig varje gång det 

kommer ett tåg och den kommer att manuellt snöröjas samtidigt som växeln. För att ändå ha en 

säkerhetsfaktor så väljs det snötryck som plattan ska klara av till 1,0 kN/m
2
 vilket fortfarande är 

ett mycket högt tryck som med stor sannolikhet inte kommer att uppstå i praktiken. Plattans 

totala area är 10 m
2
 vilket ger en total snömassa på ett ton vid extremfallet. Till detta läggs vikten 

på plattan som är 235 kg. övrig struktur har en liten inverkan på momentet hos lasten.  

 

Det motormoment, M, som kommer krävas för att hålla upp plattan och förflytta den beräknas 

med en enkel tvådimensionell modell utifrån lastfallet. Se figur 3.5. 

 
Figur 3.5 Bild på konstruktion från sidan med krafter och masscenrum 

 

Det läge då störst motormoment kommer krävas är när plattan ska lyfta från rälsen. Plattan 

kommer att röra sig långsamt så situationen beräknas som ett statiskt problem vid maxutslag, då 

a=29º och plattan ligger an mot rälsen. Kraften från plattan med snölasten, angriper i centrum av 

konstruktionen, alltså 0,5 meter från plattans ände. Normalkrafterna från armarna angriper på 

avstånden L1 = 0,02 meter och L2 = 0,27 meter. V1 beräknas med hjälp av en momentjämvikt 

kring angreppspunkten för V2.
 

 

 2
1

2 1

mg L
V

L L





 (1.1) 

 

V2 beräknas därefter med vertikal jämvikt på plattan. 

 

 2 1V V mg   (1.2) 
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Detta ger krafterna V1 = 13085 N och V2= 969 N. Den stora delen av kraften tas alltså upp utav 

de främre armarna som motorn är monterad vid. Den bakre armen är fritt ledad och tar inte upp 

något moment. En momentjämvikt kring en av lederna på den bakre armen ger horisontella 

krafter. 

 2
2

cos

sin

V l
H

l





 



 (1.3) 

 

Där l är armarnas längd, l = 0,285 meter. Horisontell jämvikt av plattan ger att H1 och H2 är lika 

stora, H1 = H2 = 1750 N. Erforderligt motormoment, M, för att hålla plattan i ett läge då armarna 

har vinkel a mot horisontalplanet ges av en momentjämvikt kring motorns angreppspunkt. 

 

 
1 1cos sinM l V l H        (1.4) 

 

Det motormoment som krävs för att lyfta plattan från spåret vid extrem belastning är därmed  

M = 3020 Nm. 

 

3.4.2 Dimensionering med hjälp av FEM-analys 

Konstruktionen dimensioneras med hjälp av FEM-programmet ANSYS. Dimensioneringen sker 

utifrån fallet med extrem belastning, ett ton snö jämnt utbredd över plattan och armarna lutande 

29º mot horisontalplanet. Materialet som används är konstruktionsstål med en sträckgräns på 250 

MPa. Denna spänning får ej överstigas vid extremfallet för att konstruktionen ska hålla vid 

extrem belastning. 

Dimensioneringen sker genom att grundkonstruktionen testas i ANSYS för att hitta känsliga 

punkter i konstruktionen och få en uppfattning om vilka spänningar och töjningar som uppstår. 

Därefter genomförs en förändring i konstruktionen med avseende att förstärka kritiska delar. Den 

lyftande armen och dess infästningar behövde förstärkas då det uppstod höga spänningar och 

därmed deformationer. Resultatet av efterföljande FEM-analys ses i figur 3.6 – 3.9.  

 

 
Figur 3.6 Spänning vid extremfall, ovanifrån 
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Figur 3.7 Spänning vid extremfall, underifrån 

 

 
Figur 3.8 Töjning vid extremfall, ovanifrån 

 

 

Figur 3.9 Töjning vid extremfall, underifrån 

 

Den högsta effektivspänning som uppstår i konstruktionen är 24 MPa, och den största 

deformation som uppstår är 0,1 mm. Detta ses som en mycket stabil konstruktion med avseende 

på materialets sträckgräns på 250 MPa.  
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3.4 Komponentkonstruktion 
För att konceptet ska fungera ställs vissa krav på komponenter utifrån lastfall som 

konstruktionen utsätts för. Komponenter som bör undersökas för konstruktionens funktion är 

lagringar i samtliga leder och motorn som driver systemet. 

 

3.5.1 Motor 
Utifrån tidigare beräknat lastfall så måste drivsystemet klara av ett vridmoment på minst 3020 

Nm. Det finns inga krav på att rörelsen ska gå snabbt, och den behöver bara arbeta under korta 

tidsintervall. Då motorn arbetar sällan och då under korta intervaller kan motorn arbeta med 

maximal momentlast. Därmed kan vi använda denna motor från ALXION, se figur 3.10, som har 

ett peak-moment på 1161 Nm. Det räcker då med en utväxling på 3:1 för att komma upp i det 

maxmoment som krävs. Denna motor har måtten 300 millimeter i diameter och är 600 millimeter 

lång. Det är en 24-pols permanentmagnetiserad motor och drivs utav växelström. Därmed kan 

den kopplas på samma befintliga elsystem som finns i växlarna.[1] 

 

 
Figur 3.10 Motor från ALXION 

 
3.5.2 Lager 
Armarna lagras mot infästningarna med hjälp av två flänsglidlager vid varje infästning. Den övre 

infästningen på de främre armarna har samma dimensioner som infästningarna till de bakre 

armarna, med en axeldiameter 15 mm. Den största kraften uppstår vid de främre armarnas övre 

infästning och därför väljs det till det belastningskrav som lagerna ska klara av vid statisk 

belastning. Kraftresultanten i lederna på den främre armen ges av Pythagoras sats. Se figur 3.5. 

 

 
2 2

1 1F V H   (1.5) 

 

Resultatet blir att den kraft som belastar lagren blir F = 13200 N. Eftersom det är fyra lagerlägen 

som alla antas ta upp lika stor kraft och två lager per infästning så är det F/8 som är den aktuella 

belastningen per lager. Lagerna ska även kunna användas i temperaturintervallet 65ºC till -35ºC 

enligt kravspecifikation och vara smutsresistenta. 
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Figur 3.11 Lager med måttbeteckningar 

 

Trycket på insidan av lagret bestäms med formeln 
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 (1.6) 

 

där d1 är innerdiameter på lagret och b1 är bredden inklusive fläns. Måttet b1 väljs till 0,009 

meter utifrån lagerkatalog och d1 = 0,015 meter utifrån konstruktion. Detta ger ett håltryck på 

12,2 MPa vid extrem belastning. Glidhastigheter kommer att vara mycket låga och behöver inte 

undersökas närmre och det uppstår inga axiella krafter som måste tas hänsyn till. Den drivande 

axeln har en diameter på 0,02 meter och kommer därför behöva en annan lagerdimension. Den 

har dessutom bara tre lagringar så det är istället F/6 som är den kraft som verkar per lager.  

Med d1 = 0,04 meter och b1 = 0, 0115 meter ges ett håltryck på 4,8 MPa. 

Ett lager som klarar a  dessa kra  är Igus AB’s glidlager modell Iglidur® G som är ett glidlager 

gjort utav polymermaterial. Detta lager klarar av temperaturintervallet 130ºC till -40ºC vid 

kontinuerlig användning. Lagerna är smutsresistenta och klarar av ett håltryck på 80 MPa.[7] 

 

 
Figur 3.12 Iglidur® G, glidlager 
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4  RESULTAT  

4.1 Flyttbar täckplatta 

Det koncept som valts för att minska problemen med is och snö i tågväxlar är koncept B, den 

flyttbara täckplattan. Plattan kommer att ligga över det känsliga området mellan räl och 

växeltunga som ett mekaniskt skydd och hindrar snö från att komma in samtidigt som den 

isolerar och gör den elektriska spåruppvärmningen mer effektiv. Plattan är anpassad för en 

låghastighetsväxel som totalt mäter till 29 meter. Växeltungan är ca tio meter lång, men det 

känsliga området är något kortare eftersom tungan inte ligger an mot rälen hela vägen. Måtten på 

täckplattan är tio gånger en meter med tre millimeters tjocklek. Det kommer därmed att finnas ett 

överhäng på var sida om det känsliga området för att skydda mot exempelvis snöfall vid kraftiga 

sidvindar.  

 

4.2 Komponenter 

Täckplattan består utav en plåt av varmvalsat stål och kan beställas i standardmått. Eftersom 

profilstöden svetsas fast på plattan så finns det inga krav på toleranser och låg 

bearbetningskostnad. 

Framarmarna är fastsvetsade i den drivande axeln och detta ses som en komponent i 

konstruktionen. Axeln är 8 meter lång och är 30 millimeter i diameter. Det är även den bredd 

som armarna har vid svetsfogen. Armarna smalnar av linjärt fram till toppen där bredden är 30 

millimeter för att passa bättre vid infästningen. Tjockleken på armarna är 50 millimeter. Hålet 

vid armarnas övre infästning har en diameter på 17 millimeter. Centrum på hålet är placerat 285 

millimeter från centrum på axeln. Detta mått och hålens diameter är det viktigaste måtten 

toleransmässigt för montering av platta och lagringar. 

 

Figur 4.1 Framarmar med axel 
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Profilstödet är likadant vid båda infästningarna på plattan samt vid den nedre infästningen för 

bakarmarna. Det består utav en tio meter lång stålprofil med yttermåtten 50 x 40 millimeter och 

en väggtjocklek på fem millimeter. Där armarna lagras mot profilstödet finns byglar med axlar. 

Vid montering så placeras först lagerna i lagerläget på armarna, därefter placeras axeln i 

lagerläget för att sedan placeras i bygeln och skruvas fast från utsidan.  När axeln och bygeln är 

monterade på den bakre armen så svetsas den fast i profilstödet. 

 

Figur 4.2 Profilstöd 

 

De bakre armarna är 40 millimeter tjocka och har en bredd på 40 millimeter precis som övre 

delen av de främre armarna. Hålen har en diameter på 17 millimeter och har centrum placerade 

285 millimeter ifrån varandra. Armarna är fritt ledade på båda sidorna med glidlager. 

 

Figur 4.3 Bakre arm 
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4.3 Prisuppskattning 

1-3-9 regeln är en tumregel för prisuppskattning. Den innebär att tillverkningskostnaden är tre 

gånger större än materialkostnaden och försäljningspriset ytterligare tre gånger större. Denna 

regel tillämpas på de delar som kräver bearbetning, medan de delar som finns som 

standarsortiment uppskattas enligt Tibnor’s prislista. [12] 

 

Tabell 4.1 Uppskattad prislista för en enhet (exklusive moms) 

 

Komponent Antal Vikt Pris/st Kostnad 

Stålplatta 1 st 235 kg/st Ca 12,40 kr/kg  2914 kr  

Framarmar 4 st 4,2 kg/st Ca 11,50 kr/kg 1738 kr 

Axel 1 st 79 kg/st Ca 15 kr/kg 10665 kr 

Bakre armar 4 st 5,8 kg/st Ca 11,50 kr/kg 2400 kr 

Profilstöd 3 st 62 kg/st Ca 16,75 kr/kg 28040 kr 

Axelfäste 3 st 4,5 kg/st Ca 15 kr/kg 1823 kr 

Glidlager diameter 

15 mm 

24 st 1 gram/st 8,37 kr [7] 200 kr 

Glidlager diameter 

20 mm 

6 st 1 gram/st 15,40 kr [7] 92 kr 

     

Totalt  554 kg  47872 kr 

 

Motorn har ej tagits med i denna prisuppskattning på grund av att sådan information är en 

företagshemlighet som endast delas med kunder. Det enda vi kan göra är att rekommendera den 

motor som finns med i kapitlet komponentkonstruktion.   
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Skyddsplatta 
Valet av skyddsplatta som understödjande koncept medför en kompromiss i skyddet mot de tre 

typerna av alternativ som snö och is kan hamna i växelanordningen. Det sätt som inte skyddas 

mot är då is lossnar från underredet av tågen och landar mellan räl och växeltunga. Eftersom ett 

av problemen inte är lösta med detta koncept så krävs fortfarande fler understödjande system 

som värme för att smälta undan de isblock som lossnar. Fördelen med detta system är att öka 

effektiviteten i befintlig eller kommande eluppvärmande system som krävs för att växlarna skall 

fungera. 

 

Säkerhet  
Detta koncept ändrar säkerhetsaspekten i växlarna då fler mekaniskt rörliga delar införs som 

potentiellt kan frysa fast och skapa fler problem än de löser. För att denna konstruktion skall 

kunna användas så måste ett system som säkerställer skyddsplattans läge installeras och kopplas 

till växelns givare.  

 

Kostnad 
Kostnaden för att tillverka själva konstruktionen är rimlig men svår att få exakt då det handlar 

om svenska upphandlingssystem för att få det tillverkat. Den största kostnaden kommer att ligga 

i motorer och utväxling av dessa vilket kan förändras beroende på vilken mängd man köper. 

 

Alternativ växel 
Tidigare i arbetet har det nämnts att ett andra koncept har tagits fram över en helt ny 

växelkonstruktion som skall klara alla typer av snö och is problem som kan uppstå. Denna växel 

har parallellt tagits fram i samarbete med Trafikverket och KTH innovation och ligger på det 

stadium att en patentansökan är möjlig. Detta medför att vi inte har kunnat presentera denna 

lösning eftersom det då blir en officiell handling vilket skulle motverka vårt syfte att fortsätta 

arbeta med växeln. För att hålla detta koncept hemligt så har sekretessavtal skrivits med alla som 

vi har delgivit information om ritningar och funktioner. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

6.1 Rekommendationer 

Den konstruktion som är beskriven i detta arbete är inte färdig att tas i bruk utan måste genomgå 

ett flertal tester i vintermiljö innan den kan användas då det enbart är ett koncept. Som 

rekommendation är att utgå ifrån vilken motortyp som kan införskaffas till ett rimligt pris och 

därefter räkna om dimensionerna i konstruktionen efter vad motorerna klarar av att lyfta 

eftersom det i nuläget krävs ett väldigt stort moment. 

Skyddsplattan används med fördel på ballastfria spår eller på spår med låg ballast eftersom det 

underlättar montering, i annat fall kan en extra monteringsannordning krävas.  

Ett förslag som uppstått senare i projektet är möjligheterna att inställera ett uppvärmningssystem 

på undersidan av täckplattan. Tanken är att ersätta det befintliga värmesystemet som har stora 

värmeförluster längs med rälen då metall är en bra ledare. Istället ska det finnas värmeelement 

monterat på undersidan av plattorna som strålar värme mot spåret när plattorna är i utfällt läge 

över spåret. 

 

6.2 Framtida arbete 

Vid ett framtida arbete så bör säkerheten lösas på ett mer tillförlitligt vis. Trafikverket har höga 

krav på säkerhet och det får inte finnas någon risk att en olycka inträffar. Innan ett beslut om 

huruvida det här konceptet lämpar sig som snöskydd åt järnvägsväxlar bör en prototyp tillverkas 

och testas på ett ej trafikerat spår i vinterförhållanden för att fastställa funktion och säkerhet. 

Detta koncept är utvecklat till en låghastighetsväxel. Vid vidareutveckling av konceptet bör 

undersökas hur lämplig denna anordning är på växlar med stigande hastighet där ett längre 

område är känsligt för snö och is. 
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BILAGA A: RISKANALYS 

 

 

 

 

 SANNOLIKHET (1-9) KONSEKVENS (1-9) ÅTGÄRD 

Förlora lagringsenheter 

med all information 

2 9 Spara på flera 

HDD 

kontinuerligt 

Sjukdom 
2 3 Ät frukt och 

motionera 

Internkommunikation 
1 6 Möten 

Externkommunikation 
4 6 Mail/möten 
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BILAGA B: TIDSPLAN.   
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BILAGA C: KRAVSPEC 

 

Krav:  

 Måste fungera under kraftig nederbörd (Snö, regn) 

 Måste fungera mellan temperaturerna -35°C - 65°C  

 Minska nödvändig energiåtgång för drift av växeln 

 Klara av svenska miljökrav 

 Uppfylla trafikverkets säkerhetskrav 

Önskemål: 

 Minska antalet rörliga delar i växeln 

 Minska behovet av underhåll 

 Tillverkning och installationskostnad skall vara lägre än vad lösningen sparar in i form av 

minskade underhållskostnader under växelns livslängd. 
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