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Sammanfattning 
År 1995 gick Sverige med i Europeiska Unionen och detta har medfört att 
delar av Sveriges järnvägsinfrastruktur blivit en del av Europas 
järnvägsinfrastruktur och detta gemensamma transport nät kallas 
”Transeuropeiska järnvägsnätet”. Till detta har det skapats gemensamma 
harmoniserade lagar (EU direktiv) och detaljerade tekniska bestämmelser 
(Tekniska specifikationer för driftkompabilitet) för att kunna trafikera över 
nationsgränser samt harmonisera infrastrukturens driftsäkerhet, trafiksäkerhet 
och prestandakrav (driftkompabilitet). 
 
Denna studie har undersökt skillnaderna mellan Sveriges och Europeiska 
Unionens regelverk inom spår- och kontaktledningsanläggningen. Detta har 
gjorts genom litteraturstudie och matematiska beräkningar. Vissa delar har det 
inte varit möjligt att jämföra för att det kräver simuleringar och/ eller 
mättningar.  
 
Beträffande spåranläggning har jämförelse gjorts inom spår- och 
växelkomponenterna, spårgeometri, spårkrafter, spåravstånd och ekvivalent 
konicitet. För kontaktledningsanläggningen har det gjorts jämförelse inom 
kontakttråds material, hållfasthet, kontakttrådens läge och 
vågutbredningshastighet. 
 
Ett spår som består av Rälstyp 60E1 (UIC60) med stålsort R260 eller 
R350LHT på betongslipers med rälslutningen 1:30 och befästningen fastclip 
är den kombination av Banverkets standard spårkomponenter som uppfyller 
TSD. Men denna kombination av spårkomponenter med rälslutningen 1:30 ger 
en maximal tillåten hastighet på 280 km/h förutsatt att spårvidden inte avviker 
mer än -2 mm. Om spårvidden ska avvika mer än -2 mm rekommenderas 
rälslutningen 1:20 för en rälsprofil 60E1. Detta för att inte uppehålla spåret så 
ofta för underhåll. Rälslutningen i Banverkets spårväxlar är rätvinkligt (står 
rakt up) vilket begränsa hastigheten till 200 km/h TSD. 
 
Spårgeometrin överensstämmer med TSD förutom rälsförhöjningsbristen då 
hastigheten är större än 300 km/h då TSD kravet blir hårdare. För fordon som 
har egenskaper att kompensera rälsförhöjningsbristen får köra fortare enligt 
TSD. Spårlutningen vid plattform är TSDs bestämmelser lite hårdare än 
Banverkets föreskrifter.   
 
Banverket standard för kontaktledningssystemen sägs vara uppdaterat för att 
vara anpassade till TSD. Men den föreskrivna ”största tillåtna hastigheten” 
(STH) för de olika kontaktledningssystemen överensstämmer inte med den 
STH som erhålls av TSDs vågutbredningshastigheten.  
 



  

I denna studie har det också gjorts en analys av sträckans Nässjö-Hässleholm 
anpassningsbehov till Europeiska regelverket. Sträckan Nässjö-Hässleholm är 
ett av de 30 prioriterade gemensamma projekt inom Europeiska gemenskapen 
och där Sverige har tagit på sig att genomföra sin del. Information har tagits 
från Banverkets ”Ban informationssystem” (BIS) och tilldelade ritningar av 
Banverket. 
 
På sträckan Nässjö-Hässleholm finns det många olika typer av räler, slipers 
och befästningar och alla är inte anpassad efter TSD.  
 
Sträckan Nässjö-Hässleholm har en varierande horisontalgeometri. 
Horisontalkurvans radie och rälsförhöjningen och rälsförhöjningsbristen 
bestämmer hastigheten i kurvan. I vissa horisontalkurvor på sträckan räcker 
det med att anpassa rälsförhöjningen för att erhålla högre hastighet.      
 
Den vertikala lutningen på sträckan överensstämmer med TSD förutom 
lutningen vid plattformarna i Bodafors och Sävsjö som inte överensstämmer 
med TSD. Vertikalkurvan är inte reglerad i TSD och sträckans minsta 
vertikalkurva ger en hastighet på 250 km/h enligt Banverkets föreskrifter. 
 
Banverket har som avsikt i sin framtidsplan år 2009-2014 att upprusta banan 
till 250 km/h.     
 
Nyckelord: Spåranläggning, Kontaktledningssystem, Höghastighetsjärnväg, 
Transeuropeiska transportnätet och stambanan. 



  

Summary  
In 1995 Sweden joined the European Union and as a result of this parts of 
Sweden's rail infrastructure has become part of Europe's railway infrastructure 
and transport networks, the "Trans-European railway network. This has 
created common harmonized legislation (EU Directive) and detailed technical 
specifications (technical specifications for interoperability) to operate across 
national borders and harmonizing infrastructure reliability, safety and 
performance requirements, i.e. interoperability.  
 
This study examines the differences between Sweden and the European Union 
acquis in the track and overhead contact line installation, by literature studies 
and mathematical calculations.  
 
With regard to track facility comparison has been made of track and switch 
components, track geometry, track force, track distance and equivalent 
conicity. Overhead contact line facility has been compared within contact wire 
materials, strength, contact wire position and critical speed. 
  
A track consisting of rails model 60E1 (UIC60) with grade R260 or R350LHT 
on concrete sleepers with rails inclination 1:30 and rail fastenings fastclip is 
the combination of  National Rail Administration (Banverket) regulations 
standard track components that meet the TSI. This combination of track 
components with 1:30 rail inclination gives a maximum speed of 280 km/h 
provided that the track gauge is less than -2 mm. The rail inclination of 
National Rail Administration track switches is at right angles (standing 
straight up) which limit the speed to 200 km/h TSI.   
 
Track geometry consistent with TSI when the speed is less than 300 km/h.  
Vehicles that have characteristics that compensate for cant deficiency may run 
faster according to the TSI. Concerning the vertical inclination at platforms 
the TIS rules are a bit harder than the National Rail Administration 
regulations.  
 
National Rail Administration overhead contact line systems are said to be 
updated to be adapted to the TSI. But the prescribed “maximum speed” for the 
various overhead contact line systems is not consistent with the “maximum 
speed” obtained by TSI critical speed.  
 
In this study an analysis is made of the adaptation needs into European 
framework of the stretch Nässjö-Hässleholm. Nässjö-Hässleholm is one of the 
30 priority joint projects in the European Union where Sweden has undertaken 
to implement their part. Data originate from Swedish railway database and 
drawings from the National Rail Administration. 



  

In the section Nässjö-Hässleholm are many different types of rail, sleepers and 
rail fastenings. Some types are not adapted to the TSI. 
 
Nässjö-Hässleholm has a variable horizontal geometry. Horizontal curve 
radius, cant, cant deficiency and cant excess determine the speed of the curve. 
Some horizontal curves on the line can easily be adapted to higher speed by 
increasing the cant.  
 
Vertical inclination on the stretch conforms to TSI but vertical inclination at 
some platforms does not match with the TSI. Vertical curve is not regulated 
by the TSI. Minimum radius of vertical curve gives a speed of 250 km/h 
according to the National Rail Administration regulations.  
 
National Rail Administration has the intent of their future plan year 2009-2014 
that the upgrade track to 250 km/h.  
 
Keywords: Track, Overhead contact line, High-speed railway, Trans European 
Network for transport and Swedish mainline.  



  

Förord 
 
Denna studie är ett examensarbete som avslutar en 3 års utbildning till 
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1 Definitioner 

AC  Alternating Current (engelska), växelström 
på svenska. Strömmen byter riktning hela 
tiden (ellära).   

 
Ballastbädd  Slipers är omsluten av ballast.   
 
Bankropp Spårets underkonstruktion har som uppgift 

att bära upp spåret. Det har exempel 
utformningen bank, tunnel eller bro.  

 
Banmatningssystem Strömförsörjningen till fordonet. 
 
Boogie Mellanramverk, mellan hjulparet och 

korgen.    
 
BV Banverket, från 2010-04-01 Trafikverket.  
  Statlig myndighet som bl.a. ansvara för 

långssiktig planering av transportsystemet. 
 
Dimensionerad hastighet  Den hastighet som kontaktledningen och 

spåret är dimensionerat för.      
 
Dragfordon Fordon som ger dragkraft åt vagnarna, även 

kallat lok.  
 
Elasticitet Material egenskap, genom mekanisk 

belastning deformerats materialet och då 
belastning upphör återtar materialets sin 
ursprungliga storlek och form.  

 
Finkornigt material Partiklar t.ex. damm från makadam, 

bromsstoft från hjul och räl.   
 
Fordon Vagnar, dragfordon motorvagnar, lastbilar 

och traktorer som är designade för att 
kunna köra på spår. 

 
Huvudtågspår Tågspår på linjen. Rakaste tågspår från 

stationsgränsen till stationsgräns om inget 
annat föreskrivs.    
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Kontaktledningssystem Ett system som är uppbyggt av exempel 
kontakttråd, bärlina, bärtråd, utliggare och 
konstrueras för att klara kraftöverföringen 
mellan strömavtagaren och kontakttråden.
  

Korglutningssystem Ett system som gör att korgen lutar inåt i 
kurvan för att inte passagerarna ska känna 
obehag då man vill köra snabbt. Korgen är 
den del av fordonet där passagerarna 
befinner sig i. 

 
Krypström En liten ström som flyter där inte ska göra 

det. 
 
Kurvspår Kurvan i det avvikandespåret i en rakväxel 

och båda spåren i en krökt, symmetrisk, 
osymmetrisk växel. 

 
Linjehastighet  Se dimensionerad hastighet.  
 
Motorvagnar Vagnar som drivs av egna motorer. 
 
Nerspår Vänstra spåret i riktning neråt (t.ex. mot 

Skåne). Förkortas N.      
 
Referensprofil Det fria utrymmet som ett fordon behöver 

har för att kunna framföras i spår.  
 
Rullande material  Se fordon. TSDs namn.  
 
Sidotågspår Annat tågspår som inte är huvudtågspår. 
 
Sidospår  Spår som inte är tågspår. 
 
Strömavtagare Anordning som överföra ström från 

kontakttråd till fordonets motor och som 
sitter på fordonet tak.  

 
Största tillåtna hastighet, STH Den största hastigheten som ett fordon 

tillåts köra då hänsyn tas till den 
dimensionerade hastigheten för signal, 
kontaktledning, spårets kvalitet, hastighets 
nedsättning pågrund av underhåll, etc.   
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Temperaturlaster Tryck- och dragkrafter (last). Krafter som 

uppkommer då rälsmaterialet utvidgar sig 
vid temperaturförändring.      

 
Tåg Sammansättning av dragfordon och vagnar 

eller flera motorvagnar som sätts ihop. 
 
Tågspår Ett spår som är avsett för tågrörelse.   
 
Trådläge  Kontakttrådens läge i sidled (Trådföring).

       
UIC International Union of Railway. 

Organisation som ska hjälpa världens 
järnvägstransporter för de utmaningar som 
står inför, som rörlighet och en hållbar 
utveckling.  

 
Uppspår Vänstra spåret med riktning uppåt (t.ex. 

mot Norrland). Förkortas U.  
 
Ut-knäckning Spåret avviker från sin anlagda geometri på 

grund av longitudinella krafter.  
 
Vindavdrift Kontakttrådens läge då den påverkas av 

vind.   
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen år 1995 så har det skett en del 
förändringar inom järnvägssektorn. Den 23 juli 1996 beslutade 
Europaparlamentet och Rådet om riktlinjer för gemensamt transportnät, kallat 
TransEuropeiska Nätverket (TEN). I rådets direktiv 96/48/EG anges 
riktlinjerna för de mål och prioriteringar som ska genomföras för nätet.  
 
Samma dag (23 juli 1996) antog också Europaparlamentet och Rådet ett 
direktiv för TEN höghastighetsjärnväg, 96/48/EG. Detta direktiv har som syfte 
att fastställa villkoren för järnvägsdrift, trafiksäkerhet och prestandakrav 
(driftkompabilitet) för TEN höghastighetsjärnväg, på grund av att det finns 
skillnader mellan medlemsländernas järnvägsinfrastruktur.     
För att kunna genomföra direktivet i praktiken så behövs det tekniska 
bestämmelser och utifrån direktivet utarbetas då en ”Teknisk specifikation för 
driftkompabilitet” (TSD). 
 
Den 1 juli 2004 antogs ny järnvägslag och förordningar anpassade till Rådets 
direktiv 96/48/EG med hänvisade riktlinjerna för TEN och Tekniska 
Specifikationer för Driftkompabilitet för höghastighet (Transportstyrelsen, 
2008). När det gäller sträckan Nässjö – Hässleholm så är denna sträcka ett av 
de 30 prioriterade TEN projekt som ska påbörjas innan år 2010 och har en 
totalkostnad på 225 miljarder €. Till detta kan respektive medlemsland få hjälp 
med finansiering av de prioriterade projekten av EU organet TEN-T Executive 
Agency (TEN-T EA). Sverige har inte ansökt om pengar än1

 
.         

Sträckan Nässjö – Hässleholm är en del av Södra Stambanan och utgör en 
direkt förbindelse mellan Köpenhamn – Malmö – Stockholm. Sträckan 
trafikeras med 65-70 godståg per dygn. Intressegruppen stambanan.com vill 
öka kapaciteten på banan och även minska restiden för att öka 
konkurrenskraften mot flyget och bilen. Banverket har som avsikt i sin 
framtidplan 2009-2014 att upprusta banan till 250 km/h (Mårtensson, 2008). 
Genom att höja hastigheten så minskas restiderna och utrymme för trafikering 
av fler tåg frigörs (Hydén, 2008). 
 
En intressant fråga är hur Sveriges infrastrukturförvaltare, Banverket har 
anpassat sig till TSD och hur detta påverkar sträckan Nässjö – Hässleholm.    
 
Under arbetes gång har myndigheterna Banverket, Vägverket och Satens 
institut för kommunikationsanalys slagits ihop från och med den 1 april 2010 

                                           
1 Per Corshammar spåringenjör Atkins, möte den 23 10 2009.  
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till Trafikverket. Myndighetens uppgift är långsiktigt planera Sveriges vägar, 
järnvägar, sjöfart och luftfart samt byggandet, drift och underhåll av vägar och 
järnvägar (Trafikverket, 2010).    
 

2.2 Syfte 
Huvudsyfte 
Att analysera svenska myndighetsföreskrifter och standarder mot TSDs krav 
på driftkompabilitet för att undersöka om Sverige uppfyller de krav som TSD 
sätter.   
 
Tillämpning 
Att undersöka vilka anpassningar som behöver göras för att sträckan Nässjö – 
Hässleholm skall bli godkänt enligt TSD. 
 

2.3 Avgränsning  
På grund av järnvägssystemets komplexitet och att analysen endast kan 
genomföras teoretiskt. Fokus har varit på spår, spårväxel, spårkorsning och 
kontaktledning. Det som inkluderats i spår, spårväxel och spårkorsning är: 

• Komponenterna räl, befästningssystem, sliper, ballast, korsning, 
detektering, förregling och tunga.     

• Geometri  
• Krafter  
• Lägesfel 

Andra faktorer som TSD 2008/217/EG (infrastruktur) tar upp och som inte är 
inkluderat i studien är: 

• Fria rummet 
• Spårväxel och spårkorsnings geometri 
• Trafiklaster på broar  
• Största tryckvariation i tunnlar 
• Sidvindseffekter 
• Strömöverföringsegenskaper  
• Buller och vibrationer  
• Plattformar 
• Brandsäkerhet och säkerhet i tunnel  
• Tillträde och intrång i spåranläggningen 
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• Sidoutrymmen för passagerare och tågpersonal vid evakuering av tåg 
utanför stationerna 

• Avståndsskyltar  
• Uppställningsspår  
• Fasta installationer för service av tåg 
• Ballastsprut/ flygande ballast 
• Underhållsregler   

För kontaktledning är följande inkluderat: 
• Komponenter: kontakttråd, bärlina, bärtråd och utliggare 
• Kontaktledningsgeometri  
• Kontaktledningskonstruktion 

Övriga krav som TSD 2008/284/EG (energi) tar upp men som inte är med i 
studien är: 

• Banmatningssystemet 
• Strömavtagaren  
• Driftregler 
• Underhåll 
• Yrkeskompetens 
• Villkor avseende på hälsa och säkerhet   
• Infrastrukturregister och register för rullande material  

De praktiska delarna som mätning och simulering är inte medtagna i studien 
för spår, spårväxel, spårkorsning och kontaktledningssystem. 

2.4 Metod 
Metoden som används i denna studie är jämförande regelverkstudier av TSD 
och svenska standarder och föreskrifter i följande dokument: 

• TSD infrastruktur höghastighet (bana) med hänvisningar till 
Europanormer och TSD Rullande material höghastighet 

• TSD energi höghastighet (el) med hänvisningar till Europa normer 
• Banverkets föreskrifter (BVF) 
• Banverkets standarder (BVS) 
• Direktivet för TEN högaktighets järnväg 
• Litteratur om järnvägs konstruktion 
• Rapport om södra stambanan 
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samt beräkningar som krävs för jämförelsen mellan TSD och svenska 
standarder och föreskrifter.  

Analysering av vad som behövs anpassas för att uppfylla TSD. Detta görs 
genom en inventering av bandata från baninformationssystemet och ritningar 
för sträckan Nässjö – Hässleholm.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de beräkningar och den teori som ligger till grund 
för de olika bestämmelserna i TSD och motsvarande svenska bestämmelser. 
   

3.1 Spårkomponenter 
I spåranläggningen finns det ett antal komponenter som har som uppgift att 
möjliggöra spårbunden trafik. Figurerna 1-2 nedan presenterar de olika 
komponenterna. 
  
 
 
 
   

 
Figur 1: Spåranläggningens komponenter. Foto: Författaren.  

 

 
Figur 2: Spåranläggningens komponenter, närbild vid befästningen. Foto: Författaren. 

 
3.1.1 Räl 
Rälen är den spårkomponent som har kontakt med fordonets hjul. Rälen har 
som uppgift att ta upp statiska och dynamisk laster i lateral, longitudinal och 
vertikal riktning där kraften ska överföras till bankroppen via befästning, 
mellanlägg, sliper och ballast. Rälen ska även ta upp temperaturlaster som 
påverkas av temperaturförändringen (Andersson & Berg, 2007).  
 
  

Sliper 
Räl Ballast 

Befästning 

Isolator  

Mellanlägg 
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Det finns två huvudtyper av räler, vignol- och gaturäl.  
 

 
Figur 3: Vignolräl till vänster och Gaturäl till höger (Andersson & Berg, 2007). Ritad: Författaren.   

 
Vignolrälen är den rältypen som normalt används ute i anläggningen och 
gaturälen används i gatumiljö. En räl är uppdelad i sektorer dvs. fot, liv och 
huvud. (Andersson & Berg, 2007). 
 
Rälshuvudet är rälens farbana och är den delen av rälen som är utsatt för 
slitage i sidled och höjdled. Sidoslitaget gör att spårvidden ökar och 
höjdslitaget ökar utmattningsbelastningarna (Corshammar, 2005).  
 
Rälens livslängd styrs av utmattningsgränsen och med högre rälsvikt ökar 
utmattningskapaciteten. Genom att rälhuvudets area ökar blir spänningen 
mindre (Corshammar, Perfect Track, 2005). I rälsbeteckningarna anges 
rälsvikten, t.ex. BV50 där 50 är rälsvikten, 50 kg/m (Andersson & Berg, 
2007). 
 
Räfflor och vågor dvs. ojämnheter har också betydelse för rälens livslängd 
genom att de ger upphov till dynamiska tillskottkrafter som ökar spänningen 
och därmed utmattar spåret. (Corshammar, 2005). 
 
Rälstålsorten väljs efter axellast och trafikmängden som ger risk för slitage 
och materialet behöver bättre hållfast (Corshammar, 2005). 
 
3.1.2 Befästningssystem 
I ett vanligt befästningssystem ingår befästning, mellanlägg och isolator. 
Befästningens grundläggande uppgift är att under både statisk och dynamisk 
belastning hålla samman räl och sliper. Tillsammans med en mellanläggsplatta 
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ska befästningen överföra belastning från räl till sliper i longitudinal, lateral 
och vertikal riktning (Andersson & Berg, 2007). 
 
Mellanlägget har funktion att dämpa vibrationer och lastimpulser som uppstår 
då tåget passerar så att inte slipern spricker av utmattning. För träsliper är det 
en naturlig egenskap att dämpa. Istället för mellanlägget har man en stålplatta 
som ökar ytan och därmed minskar yttrycket på slipern (Corshammar, 2005). 
 

 
Figur 4: Mellanläggsplatta för att minska yttrycket. Foto: Författaren. 

 
Isolatorn (Figur 2) har som uppgift att förhindra signalsystemet att inte 
aktiveras på grund av fukt och krypströmmar mellan rälerna (Corshammar, 
2005). 
 
3.1.3 Sliper 
Sliperns funktion är att överföra belastningar från rälsfoten till ballasten, hålla 
rätt spårvidden och även förhindra att spåret förskjuts i sidled (Corshammar, 
2005). 
     
Det motstånd som slipern ger påverkas av dess utformning, material, vikten 
och friktionen mellan sliper och ballast. Sliperns undersida behöver vara 
räfflad för att ge hög friktion mellan ballast och sliper (Corshammar, 2005). 
 
Sliperlängden har betydelse för sliperns utmattning. Genom att ha större 
sliperlängd får man en större yta under slipern och därmed minskas 
spänningen (Corshammar, 2005) 
   
Sliprar kan vara tillverkade av trä, stål eller betong (Andersson & Berg, 2007). 
 

Mellanläggsplatta 
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3.1.4 Ballast 
Ballasten har som uppgift att ta upp och fördela statiska och dynamiska krafter 
i bankroppen i longitudinell, vertikal och lateral riktning (Andersson & Berg, 
2007). 
 
För att ballasten ska ge bra spårstabilitet bör stenarnas utformning vara 
någorlunda jämnstora, skarpkantiga och kubiska för största möjliga friktion 
för bästa spårstabilitet. En god hållfastighet hos stenarna behövs för att 
undvika snabbt slitage som ändrar stenarnas utformning (Andersson & Berg, 
2007). 
 
För spårets stabilitet mot spårlägesförändringar bör slipern vara omsluten av 
ballast. Utanför sliperkanten bör det finnas en mängd ballast för att ge 
tillräckligt spårstabilitet (Andersson & Berg, 2007). 
 
Spårets elasticitet dvs. hur ballasten är packad har en betydelse för hur 
spårkrafterna överförs från rälshuvud till bankroppen. Om ballasten är löst 
packad, dvs. att slipern rör sig i ballastbädden, utmattas rälerna på grund av 
dynamiska tillskottkrafter som uppkommer (Corshammar, 2005). 
 
Dränering är också viktigt för spårets stabilitet. Om det tränger in vatten i 
ballasten och stannar där leder detta till att spåret blir stumt vid kyla och att 
det flyttar sig vid tjällossning. Finkornigt material hindrar vattnet att rinna 
bort i ballastbädden (Andersson & Berg, 2007). 
 

3.2 Spårmodeller  
Idag finns det tre spårmodeller: Skarvspår, skarvfritt spår och ballastfritt spår. 
 
I ett skarvspår är rälerna sammanfogade med hjälp av ett skarvjärn (Andersson 
& Berg, 2007). 
 

 
Figur 5: Skarvspår där rälerna är hopfogade med skarvjärn. Foto: Författaren. 

Skarvjärn 
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I ett skarvfritt spår är rälerna sammanfogade genom svetsning (Andersson & 
Berg, 2007). 

 
Figur 6: Skarvfritt spår där två räler är ihopsvetsade. Foto: Författaren. 

 
Ballastfritt spår är en ny modell där befästningen gjuts in i en betongplatta 
istället för i en vanlig sliper och där ballasten låser slipern (Corshammar, 
2005). 
 

3.3 Spårväxel och spårkorsning 
Spårväxeln har som uppgift att förflytta tåget från ett spår till ett annat. Där två 
spår korsar varandra kallas det för spårkorsning. Det finns olika typer av 
spårväxlar, t.ex. enkelväxel, tredelig växel och korsningsväxlar.  
 
Spårväxel, typ enkel 

 
Figur 7: Enkel spårväxel. Foto: Författaren. 

 
Komponenter (Andersson & Berg, 2007): 

1. Omläggningsanordning  
2. Tungkontrollkontakt (TKK) (avsnitt 3.3.1) 
3. Växeltunga: styr fordonet in på det andra spåret 
4. Mellanräl: kallas farrälen mellan växeltunga och korsningen    
5. Korsning   
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6. Moträl: styr fordonets hjul rätt så att inte hjulet klättrar över korsningen 
7. Farräler: fordonets farbana  
8. Kontrollstänger (avsnitt 3.3.1) 
9. Dragstänger: länk mellan omläggningsanordningen växeltungan.  
 

3.3.1 Detekterings- och förreglingssystem 
Växeldrivet är spårväxelns omläggningsanordning och detekterings- och 
förreglingssystem. Det har som funktion att ändra växeltungans och eventuellt 
korsningens läge samt att kontrollera och låsa läget (Banverket 
Järnvägsskolan, 2008). 
 
Spårväxelns läge ändras genom att t.ex. elmotorn, pneumatiken drar i 
dragstängerna som länkar ihop växeldriv och växeltungan.   
 
Kontroll av växelns läge sker genom så kallade kontrollstänger mellan 
växeltungan och växeldrivens lägeskontrollkontakter som bryter den 
strömkretsen. Signalställverket får meddelande genom strömkretsen att 
växeltungan och eventuellt den rörliga korsningen är i rätt läge och därmed 
kan signalställverket låsa växelns läge. Då bryts strömkretsen till växelns 
omläggningsanordning. En separat detekteringssystem som kallas för 
tungkontrollkontakt (TKK) kontrollerar att hela växeltungans längd ligger i 
sitt läge och meddelar signalställverket (Banverket Järnvägsskolan, 2008). 
 
Detekterings- och förreglingssystem är viktigt för trafiksäkerheten då fordonet 
inte ska hamna på fel spår eller att växeltungan hamnar i mellanläge och 
medför att fordonet spårar ur.   
 
3.3.2 Rörlig korsningsspets 
Spårväxelns korsning dimensioneras så att korsningens spets kan röra sig. 
Rörlig korsningsspets ger en tystare tåggång, bättre resandekomfort vid 
passage av spårväxel och mindre slitage (Botniabanan AB, 2004).  
 

3.4 Spårgeometri  
3.4.1 Nominell spårgeometri  
Nominell spårgeometri är den geometri som spåret eftersträvar vid 
anläggning. Avvikelse från den nominella spårgeometrin kallas för 
spårlägesfel eller punktfel. Dessa fel har en betydelse för krafterna mellan hjul 
och räl som kan leda till urspårning och påverka resandekomforten. 
Infrastrukturförvaltaren bör upprätta kvalitetsnormer som bestämmer hur 
mycket spårgeometrin får avvika. Spårlägesfelen rättas till genom spårriktning 
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och spårets elasticitet förbättras genom en stoppmaskin (Andersson & Berg, 
2007). 
 
3.4.1.1 Definition av geometriska egenskaper .      
 

 
Figur 8: Definition av rälslutning, rälsöverkant, spårmitt, spårvidd, rälsförhöjningsvinkel, 2bo och 
anordnad rälsförhöjning. Ritad: Författaren.  

 
1. Begrepp (se Figur 8) (Andersson & Berg, 2007): 
• Rälslutning fås genom att rälerna lutas mot spårets mitt 
• Rälsöverkant (rök) är rälens toppgeneratris alltså den punkt på rälsens 

yta som utgör högst punkt beroende på rälsförhöjningsvinkeln 𝜑𝑠 
• Spårvidd är det avståndet mellan två rälers innekanter som mätts 14 ± 5 

mm under rälsens överkant 
• Spårmitt är den punkt som delar den nominella spårvidden i två delar 
• 2𝑏0 är avståndet mellan de nominella hjul- och rälkontaktpunkterna på 

vänster och höger sida (inte spårvidden) och 𝑏0är halva avståndet. 
Avståndet 2𝑏0 är 1500 mm långt. 

• Anordnad rälsförhöjning (storhet ha): ytterrälen ligger högre än 
innerrälen i en kurva (doserat).   

 
3.4.1.2 Horisontalkurva  
Med horisontalkurva menas en cirkulärformad kurva i horisontalplanet med 
konstant krökning. Krökning definieras som förändringen av cirkulärkurvans 
radie (Andersson & Berg, 2007). 
 
3.4.1.3 Övergångskurva och rälsförhöjningsramp  
Övergångskurva kallas det när spåret övergår från rakspår till horisontalkurva 
eller från en horisontal kurva till en annan horisontalkurva d.v.s. det sker en 
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förändring av horisontalradien (krökning). Vid behov ändras också 
rälsförhöjningen samtidigt med horisontalradien och denna 
rälsförhöjningsförändring medför en rälsförhöjningsramp. Förändringen av 
rälsförhöjningen och horisontalkurvan kan ske linjärt eller parabolisk 
(Andersson & Berg, 2007). 
 
Figur 9 visar en linjär övergångskurva och rälsförhöjningsramp där 
krökningen och rälsförhöjningen ändras linjärt (Andersson & Berg, 2007). 
 

 
Figur 9: Linjär krökning och rälsförhöjningsramp. 

I Figur 10 nedan ändras krökningen och rälsförhöjningsrampen icke-linjärt 
(Andersson & Berg, 2007). 
 

 
Figur 10: Svängd krökning och rälsförhöjningsramp. 
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3.4.2 Lateralaccelerationen  
När ett rälsfordon kör i en horisontalkurva så befinner sig rälsfordonet i 
kvasistatisk kurvgång. Med detta menas ett fordon som kör med en konstant 
hastighet V i en horisontell kurva med konstant kurvradie R och 
rälsförhöjningsvinkeln 𝜑𝑠 och utan spårlägesfel i en ideal kurva. Då 
uppkommer det två accelerationer: 
 

Centrifugal acceleration 𝑉
2

𝑅
  med enhet m/s2  

  
Tyngdaccelerationen 𝑔 med enhet m/s2  

 
De två accelerationerna ger en resultant accelerationsvektor och av den 
resultanten kan delas på två komposanter 𝑎𝑦 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑧 (Andersson, Berg, & 
Stichel, 2007). 
 

 
Figur 11:Definition av spårplanaccelerationen. Figurerna a och b är ekvivalenta med varandra. A) 
centrifugalaccelerationen och tyngdaccelerationen. B) accelerationerna då de följer 
spårplankoordinatsystemet (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 

 
Benämningen på 𝑎𝑦 är spårplanaccelerationen eller lateralaccelerationen då 
acceleration är parallell med spårplanet. Vertikala accelerationen 𝑎𝑧 är 
vinkelrät mot spårplanet och benämns ”Normal mot spårplanet”. 
Rälsförhöjningsvinkeln 𝜑𝑠 sätts till 0˚ för att få lateralaccelerationen parallell 
med spårplanet och vertikalaccelerationens vinkelrät mot spårplanet 
(Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
Uppdelade komposanterna 𝑎𝑦 och 𝑎𝑧 blir enlig följande nedan 
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𝑎𝑦 = 𝑉2

𝑅
cos𝜑𝑠 − 𝑔 sin𝜑𝑠 ≈

𝑉2

𝑅
− 𝑔 ℎ𝑡

2𝑏0
   [1]  

 
𝑎𝑧 = 𝑉2

𝑅
sin𝜑𝑠 + 𝑔 cos𝜑𝑠 ≈ g [2] 

 
där parametrarna är: 

• Horisontalkurvans radie R med enhet m  
• Dimensionerad hastighet V med enhet m/s2  
• Fordonets teoretiska rälsförhöjning ht med enhet m se vidare. 
• 2𝑏0 se avsnitt 3.4.1.1. 

 
Ekvation 1 (med samma enheter) för lateralaccelerationens ändras så att 
hastigheten söks och ger då uttrycket 
 
 

𝑉𝑏𝑎𝑙 = �𝑔ℎ𝑡𝑅
2𝑏0

 [3]   

 
Lateralaccelerationen är den acceleration eller kraft (acceleration med 
fordonets totala massa) som passageraren kan känna obehag av när fordonet 
kör i en kurva. Genom att sätta lateralaccelerationen till 0 m/s2 så får man den 
så kallade balanserad hastighet, dvs. den hastighet som fordonet kan köra i en 
kurva med en rälsförhöjning utan att passagerarna känner av 
lateralaccelerationen (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
Om vi ändrar om ekvation 1 (med samma enheter) för lateralaccelerationen så 
att rälsförhöjningen söks och sätter lateralaccelerationen till 0 m/s2, så får vi 
den kallade teoretiska rälsförhöjningen. 
 
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟ä𝑙𝑠𝑓ö𝑟ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑡 = 2𝑏0

𝑔
∗ 𝑉

2

𝑅
  [4] 

 
Den rälsförhöjning som fås då ett fordon kör med en hastighet i en kurva och 
då passagerarna inte känner av lateralaccelerationen eller kraften (acceleration 
med fordonets massa) som är 0 m/s2 (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
3.4.2.1 Anordnad rälsförhöjning  
Anordnad rälsförhöjning är den rälsförhöjning som spåret anläggs efter. Den 
anordnade rälsförhöjningen bestäms av de teoretiska rälsförhöjningarna för 
flera fordon med olika hastigheter som kör på banan. Fordon med en teoretisk 
rälsförhöjning medför en rälsförhöjningsbrist och/ eller 
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rälsförhöjningsöverskott för ett annat fordon som vill köra med en viss 
hastighet.   
 
Infrastrukturförvaltaren har begränsat hur mycket rälsförhöjning som får 
anordnas i spår och då tas hänsyn till fordon som är stillastående eller kör i låg 
hastighet. För mycket rälsförhöjning kan medföra dålig komfort då 
passageraren lutar inåt då det inte finns korglutningssystem, laster som kan 
förskjuta sig och slitage på innerrälen (Andersson & Berg, 2007). 
 
3.4.2.2 Rälsförhöjningsbrist  
När ett fordon kör med en viss hastighet i en kurva med en anlagd 
rälsförhöjning och då den teoretiska rälsförhöjningen för fordonet är större än 
den som är anordnad så föreligger det rälsförhöjningsbrist. 
Lateralaccelerationen är då större än noll, d.v.s. det fattas rälsförhöjning för att 
få lateralaccelerationen noll. Med hjälp av ekvation nedan kan storleken på 
bristen beräknas (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
𝑅ä𝑙𝑠𝑓ö𝑟ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡 ℎ𝑏 = ℎ𝑡 − ℎ𝑎 [5] 
 
Rälsförhöjningsbristen (spårplanaccelerationen) begränsas på grund av att 
spåret kan förskjutas i sidled, då komforten för passagerarna blir dåligt. Med 
dagens utvecklade fordon kan hastigheten ökas genom att fordonets boogie 
kan minska lateralaccelerationen och genom korglutningen kompensera 
passagerarkomforten (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
3.4.2.3 Rälsförhöjningsöverskott  
Motsatsen till rälsförhöjningsbrist är rälsförhöjningsöverskott. Då är den 
anordnade rälsförhöjningen större än teoretiska rälsförhöjningen och 
lateralaccelerationen lika med noll, d.v.s. det finns överflödig anordnad 
rälsförhöjning. Storleken på rälsförhöjningsöverskott beräknas med hjälp av 
ekvationen nedan (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
𝑅ä𝑙𝑠𝑓ö𝑟ℎö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡 ℎö = ℎ𝑎 − ℎ𝑡  [6] 
 
Rälsförhöjningsöverskott påverka de vertikala spårkrafter som blir större på 
innerälen och detta kan utmatta rälen (Corshammar, 2008). 
 
3.4.2.4 Horisontalkurvan 
Radiens minsta värde bestäms av tillåtliga värdet för rälsförhöjningsbrist och 
den anordnade rälsförhöjning. Ekvation 1 (med samma enheter) för 
lateralaccelerationen ändras så att radien söks och så att de tillåtna värdena för 
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rälsförhöjningsbristen och anordnad rälsförhöjning kan sättas in (Andersson & 
Berg, 2007). 
  
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2𝑏0∗𝑉2

𝑔∗(ℎ𝑎+ℎ𝑏)
   [7] 

 
där parentesen (ℎ𝑎 + ℎ𝑏)  i meter (m) från ekvation 5 för 
rälsförhöjningsbristen ger hur stor fordonets teoretiska rälsförhöjning får vara.  
 
3.4.2.5 Ryck 
Vid övergången från rakspår till cirkulärkurva sker det ett så kallat ryck d.v.s. 
det sker en förändring av lateralaccelerationen i övergången. 
Lateralacceleration går från 0 m/s2 till sitt maxvärde. Rycket ger dålig 
resandekomfort då förändringen sker väldigt snabb. Genom att anordna rätt 
längd så sker förändringen långsammare och medför bättre resandekomfort. 
Det svarta strecket på bilderna visar hur lateralaccelerationen förändra sig 
(Andersson & Berg, 2007). Figur 12 visar hur rycket sker snabbt utan 
övergångskurvan och Figur 13 visar långsammare ryck med övergångskurva.      
 

 
Figur 12 visar hur rycket ser ut utan övergångskurva. Ritad: Författaren.  

 

 
Figur 13 med övergångs kurva så får vi ett mjukare ryck. Ritad: Författaren.  

 
Beräkningen av storlek på rycket för en linjär övergångskurva görs genom att 
derivera lateralaccelerationen (Andersson, Berg, & Stichel, 2007) 
 
�̇�𝑦 ≈

𝑑
𝑑𝑡
�𝑉2 � 𝑠

𝐿𝜄

1
𝑅𝑜
� − 𝑔

2𝑏𝑜
� 𝑠
𝐿𝑙
∆ℎ𝑡��   [8]  

 
där den är uppbyggd av krökningen (1/R) som funktion av övergångskurvans 
sträcka, 
 
1
𝑅

(𝑠) = 𝑠
𝐿𝜄
∗ 1
𝑅𝑜

  [9] 
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och en linjär rälsförhöjningsramp som funktion av övergångskurvans sträcka,  
 
ℎ𝑡(𝑠) = 𝑠

𝐿𝜄
∗ ∆ℎ𝑡 [10]  

 
som är insatta i ekvation 1 med samma enheter.  
 
Parametrarna för funktionerna 9 och 10: 
 

• Övergångskurvans och rälsförhöjningsrampens längd med 
storheten L𝜄 med enhet m 
 

• Kurvradiens förändring, variabel Ro med enhet m 
 

• Teoretisk rälsförhöjningsskillnad mellan start och slut ∆ℎ𝑡 m 
 

• Övergångskurvan med storhet s och enhet m 
 

 
 

Med hjälp av produktregeln nedan och övergångskurvans startpunkt 𝑠 =
0 med och slutpunkt 𝑠 = 𝐿𝑙 med enhet m. Då V är konstant kommer bara s 
bero på tiden, 
 
𝑑
𝑑𝑡

= 𝑑𝑠
𝑑𝑡

𝑑
𝑑𝑠

= 𝑉 𝑑
𝑑𝑠

 [11] 
 
kan vi förenklat beräkna rycket �̇�𝑦. 
 
𝑎�̇� ≈ 𝑣3 � 1

𝐿𝜄𝑅𝑜
� − 𝑔∗𝑉

2𝑏𝑜
�∆ℎ𝑡
𝐿𝜄
� ≈ 𝑉

𝐿𝜄
𝑎𝑦,𝑜 [12] 

 
Rycket kan även beskrivas som derivatan med avseende på teoretiska 
rälsförhöjningen, rälsförhöjningsbrist och rälsförhöjningsöverskott . Formeln 
nedan är deriverad på samma sätt som i ekvation 12 men rycket har förändring 
i längd (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 
 
Teoretisk rälsförhöjning  ℎ�̇� ≈

𝑉
𝐿𝜄
ℎ𝑡  [13] 

 
Rälsförhöjningsbrist   ℎ�̇� ≈

𝑉
𝐿𝜄
ℎ𝑏  [14] 

 
Rälsförhöjningsöverskott  ℎö̇ ≈

𝑉
𝐿𝜄
ℎö   [15] 
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Där parametrarna är: 
• Rycket: ℎ�̇�, ℎ�̇�, ℎö̇ och m/s  
• Tillåten fordonshastighet V m/s  
• Linjära övergångskurvans och rälsförhöjningsrampens längd 𝐿𝜄 med 

enhet m. 
• Teoretisk rälsförhöjning ℎ𝑡 med enhet m samma för rälsförhöjningsbrist 

ℎ𝑏 , rälsförhöjningsöverskott ℎö  
 

En annan sak som är viktig är att ta hänsyn till urspårningsrisken vid 
anläggning av rälsförhöjningsrampen, eftersom rälsförhöjningsrampen medför 
skevning i spåret dvs. skillnad mellan rälslägen i höjdled. Om då ett fordon 
med styv vertikalfjädring framförs kan hjulet lätta från spåret och spåra ur; 
därför måste rälsförhöjningsrampens lutning eller ramptalet begränsas. 
(Andersson & Berg, 2007). 
 
Rampens lutning fås genom att ekvation 8 deriveras två gånger och ger 
ekvationen nedan 
 
ℎ�́�(𝑠) = ∆ℎ𝑡

𝐿𝜄
  [16] 

 
och ramptalet är 1 genom rampens lutning (formel 16) som ger  
 
𝑛 = 1

ℎ́𝑡
= 𝐿𝜄

∆ℎ𝑡
   [17] 

 
3.4.3 Plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen 
I avvikande spår i spårväxeln kan det uppstå plötslig förändring av 
rälsförhöjningsbristen då fordonet byter spår. Avvikande spåret har en radie 
utan rälsförhöjningsramp och då rakspår övergår till kurva uppstår en plötslig 
förändring av rälshöjningsbristen. Alltså uppstår det plötsligt 
lateralacceleration för ett fordon som kör med viss hastighet.  
 
Konsekvenserna se avsnitt 3.4.2.2.    
 
3.4.4 Korglutningssystem 
Vid dimensionering av horisontalkurva tillåts en viss spårplanacceleration 
(rälsförhöjningsbristen) och tåg med korglutningssystem har som syfte att 
kompensera denna spårplanacceleration när tåget befinner sig i kurva. Detta 
görs för ge en god resandekomfort.  
 
För att korglutningssystemen ska kunna fungera behöver systemet en viss tid 
för beräkna korgposition och en tid för installation av korgens position. Denna 
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inställningstid (beräknings- plus installationstid) ger övergångskurvans och 
rälsförhöjningsrampens längd. Normalt är inställningstiden 4 sekunder2

 

. Med 
denna inställningstid fås längden enkelt genom ekvationen nedan  

𝐿𝑘𝑜𝑟𝑔𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑉 ∗ 𝑇𝑑𝑎𝑡𝑎  [18] 
 
där Tdata är korglutningssystemets inställningstid. 
 
3.4.5 Vertikalgeometri  
Med vertikalgeometri menas geometrin i vertikalplanet dvs. spårlutning i mot- 
och medlut och vertikalkurvan i konkav eller konvex form. Vertikalkurvan 
anläggs då lutningen ändras i spåret. 
 

 
Figur 14: Definition av konvex och konkav vertikalkurva. Ritad: Författaren.  

 
3.4.5.1 Lutning 
Vid anläggning av lutning i vertikalled så ska lutningen helst vara så liten som 
möjligt så att fordonet kan ta sig fram i motlut. Motluten ger motstånd åt 
dragfordonet som måste begränsa sin draglast. Man ska även kunna bromsa i 
medlut utan att bromsarna blir överhettad (Andersson & Berg, 2007). 
 
3.4.5.2 Vertikalkurva  
Vertikalkurva anordnas då lutningen ändras i spåret eftersom man inte vill ha 
för stora krafter i vertikalled mellan hjul och räl och även att resenärer inte ska 
känna en märkbar vertikalacceleration (Andersson & Berg, 2007). 
 

3.5 Ekvivalent konicitet 
Samverkan mellan hjul och räl har stor betydelse för fordonets gångdynamik. 
Ekvivalent konicitet är generellt en funktion av spårvidden, hjul- och 
rälsprofil, sidoförskjutningen ∆𝑦 (se bilaga 1), rälslutning och spårvidden. 
Bilaga 1 visar den ekvivalenta koniciteten för olika typer av rälslutningar, 

                                           
2 Per Corshammar spåringenjör Atkins, telefonsamtal den 15 04 2009. 
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spårvidd och sidoförskjutningen. I rakspår och kurva förskjuts hjulparet i 
sidled i spåret då hjulparet påverkas av en störning. Hjul med konisk form gör 
att det blir olika hjulradie för hjulen. Hjulet med stor rullradie kommer att 
rulla en längre sträck än det andra hjulet, därmed kommer hjulparet snedställas 
och rulla mot spårmitt, eftersom båda hjulen är stelt sammankopplade med en 
axel och detta gör att båda hjulen kommer att rulla med samma 
vinkelhastighet. Detta kallas sinusgång (Andersson & Berg, 2007). 
     

 
Figur 15: Sinusgång. Bild: Författaren 

Den ekvivalenta koniciteten påverkar frekvensen dvs. hjulparet förskjut i 
sidled fram och tillbaka. Ju lägre ekvivalent konicitet desto mindre blir 
frekvensen och därmed spårkrafterna och desto snabbare kan man köra. 
 
I kurva bör den ekvivalenta koniciteten vara liten då hjulet inte behöver 
använda sin hjulfläns för att styra i snäva kurvor. Därmed minskar slitaget på 
rälshuvudet (Andersson & Berg, 2007). 
 

3.6 Spårvidd 
Spårvidden är viktig för säkerheten. Om spårvidden är liten så bli det trångt 
för hjulpar och detta medför då att hjulparet klättrar över rälen (spårar ur). Om 
spårvidden är stor kan hjulparet falla ner mellan rälerna. Spårvidden har 
betydelse för hur stor den ekvivalenta koniciteten blir (Corshammar, 2005). 
 

3.7 Spåravstånd 
Spåravståndet definieras som det vinkelräta horisontella avståndet från 
spårmitt till spårmitt enligt BVH 586.40. Detta avstånd dimensioneras så att 
fordon på var sitt spår inte kan kollidera med varandra eller annan 
järnvägsutrustning. 
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3.8 Kontaktledningskonstruktion och geometri 
Kontaktledningen har som funktion att förse elektrificerade fordon med ström 
genom en kontakttråd som hängs upp ovanför spåret. En strömavtagare på 
fordonet ser till att strömmen överförs från kontakttråden till fordonets motor 
eller motorer.    
 
Kontaktledningen består av utliggare, klämmor, bärlina, bärtråd, kontakttråd, 
och eventuellt Y - lina. Kontakttråden är den komponent som utgör kontakt 
med fordonets strömavtagare. Positionering av kontakttråden i höjd och sidled 
utgörs av utliggare, bärtråd och bärlina och eventuellt Y – lina som 
sammanfogas med klämmor. 
 

 
Figur 16: Kontaktledningskomponenter ut. Foto: Författaren. 

 
I lokala förhållande måste kontakttråden lutas på grund av höjdskillnader 
mellan två utliggare. Detta kan vara t.ex. i tunnel där utrymmet i höjdled är 
begränsat.  Det blir då en lutning på grund av att kontaktledningshöjden 
minskas för en utliggare i tunneln (Andersson & Berg, 2007). 
 
3.8.1 Nedhäng    
Ett parabolisk nedhäng anordnas då lyftet av kontaktråd är stor vid spannets 
mitt än vid utliggarna. En nominell uppåtriktad kraft av strömavtagaren gör då 
att kontaktråd få en konstant höjd och där igenom kommer strömavtagarens 
vertikala rörelser minimeras. Detta betyder också att det är stor elasticitet vid 
spannets mitt än vid utliggarna.  
 
Elasticitets variationer har betydelse för vågutbredningshastigheten. I höga 
hastigheter bör elasticitet variationerna var små och det görs genom hålla 
nedhängt konstant genom förspänningskraft då kontaktråden påverkas av 
temperaturskillnader. Förspänningskraften kan minskas genom att dela upp 
kontaktråden i sektioner. Elasticitets variationer kan minskas genom bärlina 
och extra bärlina så kallad Y-lina och tillsatsrör (Andersson & Berg, 2007). 

Bärtråd 

Bärlina 

Kontakttråd 

Utliggare  

Y-lina 
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3.8.2 Trådföring  
Genom att kontakttråden förs i sidled från spårmitt till vänster och till höger av 
uteliggarna nöter inte kontratråden på en punkt på strömavtagaren (Andersson 
& Berg, 2007). 
 

 
Figur 17: Trådföring av kontakttråden, sedd på tvären. Foto: Författaren. 

 

 
Figur 18: Trådföring av kontakttråden, sedd uppifrån. Fitad: Författaren. 

 

B-utliggare 

A-utliggare 

A-utliggare 
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3.8.3 Sektion 
En sektion är den sträcka mellan två avspänningspunkter dvs. 
kontakttrådsänden spänns fast i kontaktledningsstolpe eller spänns av med 
vikter med en isolator mellan sig. Se figur nedan.  
   

 
Figur 19: Bilden visar en viktavspänning. Foto: Författaren. 

 
Avspänningspunkternas funktion är att konstant hålla kontaktledningens 
nedhäng vid olika temperaturer. 

vikter 
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Trådföringen i en sektion har samma funktion men ska gå till avspänning. 
Detta kan ske genom att kontakttråden avviker till avspänningen eller 
kontakttråden lyfts och korsar den andre kontakttråden (Banverket 
Järnvägsskolan , 2007) Se figurerna nedan.           

 

 

 

Figur 20: Trådföring av kontakttråden i en sektionspunkt, sedd på tvären. Foto: Författaren. 

 
 

 

Figur 21: Trådföring av kontakttråden i en sektion, sedd uppifrån. Ritad: Författaren. 

Genomgående utliggare  

Avvikande utliggare 



 
 
32 

3.8.4 Vågutbredningshastighet 
När ett fordon framförs så ger strömavtagaren ett upptryck på 
kontaktledningen och bildar en svängning i longitudinell riktning av 
elasticitetsvariationer. Dessa svängningar försämrar strömavtagningskvaliteten 
som nämndes tidigare. Om frekvenserna för både störkrafterna på 
kontaktledningen och kontaktledningens egenfrekvens är samma, uppkommer 
det kraftiga svängningar i kontaktledningen. Störkraften har samma frekvens 
som elasticitetsvariationerna. Kontaktledningens egenfrekvens kan överslags 
beräknas enligt formel nedan (Andersson & Berg, 2007). 
 

𝑓0 = 𝐾
𝐿
∗ �𝐹𝑎+𝐹𝑏

𝜌
  [19]         

 
Där f0 är kontaktledningens egensvängningsfrekvens (Hz), Fa och Fb är 
förspänningskraften i kontakttråden respektive bärlina (N), 𝜌 är massan för 
kontakttråd, bärtrådar, bärlina etc.(kg/m), L är avståndet mellan två utliggare 
(m) och konstant K som sätts till 0,47.   
 
Vågutbredningshastigheten (kritisk hastighet) är den hastighet då 
störfrekvensen på grund av upphängningsavståndet L är lika med 
kontaktledningens egensvängningsfrekvens (Andersson & Berg, 2007). 
Beräkning enligt ekvationen nedan 
  
𝑉𝑣å𝑔 = 3,6 ∗ 𝑓𝑜 ∗ 𝐿 [20]  
 
med enhet km/h, då 3,6 sätt in i ekvationen.   
 
Fordonets hastighet bör inte vara helt lika med vågutbredningshastigheten 
eftersom strömavtagningskvaliteten då blir dålig (Andersson & Berg, 2007). 
  
3.8.5 Hållfasthet 
Precis som spårkomponenterna ska även kontaktledningen klara av krafter så 
att inte säkerheten äventyras. Krafter som uppkommer kan vara:  

• Kontaktkraften mellan strömavtagaren och kontaktledningen 
• Temperaturkrafter på grund av längdändringen vid olika temperaturer 
• Iskrafter på grund av isens egenvikt 
• Störkrafter vid körning 
• Vindkraft  
• Krafter från kontaktledningens komponenters egenvikt. 
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Dessa krafter sätter en säkerhetsfaktor mot materialets brottgräns d.v.s. en 
marginal innan materialet går mot brott. Även här har utmattningskapaciteten 
för spårkomponenterna betydelse för materialets livslängd .   
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4 Regelverk 

Detta kapitel presenterar svenska normer och TSD samt obligatoriska 
Europanormer till TSD. 
 

4.1 Sveriges och EUs regelverk 
Sveriges järnvägar styrs av ett antal lagar och förordningar. Sveriges 
medlemskap i EU har medfört ändringar i lagar och förordningar på grund av 
så kallade EU-direktiv.  
 
Banverket är den myndighet som ansvarar för förvaltning av Sveriges 
järnvägar och även tar fram detaljerade föreskrifter och standarder för 
Sveriges järnvägsnät. Banverket har idag begränsat mandat att besluta om nya 
eller ändringar av befintliga föreskrifter och standarder där tillsynsmyndighet 
d.v.s. Transportstyrelsen har beslutanderätten. Transportstyrelsen har en viss 
befogenhet att själva införa förordningar enligt förordningen för 
transportstyrelsens verksamhet och regleringsbrev (Transportstyrelsen, 2008). 
Regleringsbrevet innehåller regeringens mål- och resultatkrav på 
myndigheten, t.ex. förutsättningar för finansieringen som är ett regeringsbeslut 
(Regeringskansliet). 
 
Direktiv har som syfte att harmonisera nationella lagar till gemensamma lagar 
inom EU. Direktiv som beslutas av kommissionen och rådet blir gällande då 
medlemsstaten inför det i sin nationella lagstiftning. Tekniska specifikationer 
för driftkompabilitet (TSD) är en harmonisering på teknisk nivå för 
driftkompabiliteten (Transportstyrelsen, 2008). 
 
4.1.1 Teknisk specifikation för driftkompabilitet, TSD 
Rådets direktiv 96/48/EG för höghastighetsjärnväg i TEN ska uppfylla 
följande villkor nedan: 
 

• Linjekategorier, se avsnitt 4.2.1 
• Fordonsklasser, se avsnitt 4.2.2 
• Järnväg med god kvalitet 
• Prestanda, säkerhet, tjänstens kvalitet och kostnader. 

 
Detta gäller för projektering, uppbyggnad, ibruktagande, ombyggnad, 
modernisering, drift och underhåll, efter 30 april 2004, liksom de 
yrkesmässiga kvalifikationerna och villkoren avseende driftpersonalens hälsa 
och säkerhet enligt rådets direktiv 96/48/EG. 
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En TSD enligt rådets direktiv 96/48/EG ska ange:  
• tillämpningsområde 
• de väsentliga kraven för delsystemet och gränssnitt mot andra delsystem 
• fastställa funktionalitet och tekniska specifikationer för delsystemet och 

gränssnitt 
• vilka driftkompabilitetskomponenter och gränssnitt som ska innefattas i 

Europeiska specifikationer 
• förfarande vid bedömning av driftkompabilitetskomponenter, 

överensstämmelse eller lämplighet 
• genomförandestrategi av TSD 
• de yrkesmässiga kvalifikationer och villkor som avser hälsa och 

säkerhet vilka krävs för drift och underhåll av delsystemet 
 

En TSD fastställer tekniska villkor på de områden som behövs för att uppnå 
villkoren för driftkompabilitet. På grund av järnvägsystemets komplexlitet så 
har man delat upp järnvägssystemet i så kallade delsystem och en TSD 
framställs för varje delsystem enligt rådets direktiv 96/48/EG. Exempel på 
delsystem   

• Infrastruktur dvs. spåranläggningen  
• Rullande materiel (fordonet)  
• Energi dvs. kontaktledning och matning 
• Kontrollstyrning och signalering dvs. körmeddelande till föraren, 

kontroll av tågets position och hastighet etc. 
 
Driftkompabilitetskomponenter definieras enligt rådets direktiv 96/48/EG som 
grundläggande komponenter eller en grupp komponenter, underenheter eller 
kompletta underenheter som har betydelse för driftkompabiliteten för 
delsystemet. 
  
4.1.1.1 Anmält organ  
Anmält organ har som funktion att bedöma om 
driftkompabilitetskomponenten överensstämmer eller är lämplig med TSD. 
Om då driftkompabilitetskomponenten är lämplig ska anmält organ utföra en 
försäkran eller intyg som ligger till grund för EG-försäkran av 
driftskompatibilitetskomponenten som tillverkan ska gör och för den EG-
kontrollen av delsystemet enligt rådets direktiv 96/48/EG.   
 
4.1.1.2 Europeisk specifikation 
Europeisk specifikation (EN) är gemensam teknisk specifikation eller 
nationell standard som inför en europeisk standard (SSEN). Europeisk 
standard har som syfte att kunna utnyttjas av internationella handelspartner 
enligt rådets direktiv 96/48/EG. Innan en europeisk specifikation fastställs så 
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kommer det ut en preliminär Europaspecifikation (prEN) (Andersson & Berg, 
2007). 
 

4.2 Tekniska specifikationer för driftkompabilitet hos TEN 
höghastighet för järnvägssystem  
Detta avsnitt kommer att presentera TSD tekniska bestämmelser för spår, 
spårväxel, spårkorsning och kontaktledning. 
 
De tekniska specifikationerna för driftkompabilitet är införlivade i 
Transportstyrelsens författningssamling för järnväg som nämndes tidigare. 
Dokumenten har därmed också fått svenska namn som anges nedan: 
   
 
TSD 2008/217/EG Infrastruktur höghastighet  JvSFS 2008:3 
 
TSD 2008/232/EG Rullande material höghastighet JvSFS 2008:6 
 
TSD 2008/284/EG Energi   JvSFS 2008:12  
  
Till TSD finns även tillhörande Europanormer (EN) som är obligatoriska och 
är svensk standard. Nedan anges de standarder som används i rapporten:  
 
TSD 2008/217/EG Infrastruktur, höghastighet SSEN 13674-

1:2003 
 SSEN 13481-

2:2002 
  

TSD 2008/284/EG Energi, höghastighet  SSEN 50119:2001 
     SSEN 50149:2001 
      SSEN 50137:2002 
     SSEN 50138:2002 
 
4.2.1 Linjekategorier 
Rådets direktiv 96/48/EG för TEN höghastighetsjärnväg i bilaga I på punkt 
1har det definierat tre höghastighetslinjer som lyder enligt följande:  
 
”Linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg och som utrustats för 
hastigheter som i allmänhet motsvarar eller överstiger 250 km/h, 
 
linjer som särskilt uppgraderats för höghastighetståg och som utrustats för 
hastigheter på omkring 200 km/h, 
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linjer som särskilt uppgraderats för höghastighetståg och med särskilda 
egenskaper på grund av begränsningar till följd av topografi, höjdskillnader 
eller stadsbebyggelse, och där hastigheten måste anpassas från fall till fall.”  
 
I de olika ”Tekniska specifikationerna för driftkompatibilitet” har man 
klassificerat dessa linjer som Linjekategori I, Linjekategori II och 
Linjekategori III. 
  
4.2.2 Fordonsklasser 
I TSD 2008/232/EG har det definierats två fordonsklasser utifrån Rådets 
direktiv 96/48/EG för TEN höghastighetsjärnväg, som lyder enligt följande: 
 
”Klass 1: Rullande material som har en hastighet som är lika med eller större 
är 250 km/h.” 
 
”Klass 2: Rullande material som har en hastighet som är minst 190 km/h men 
lägre än 250 km/h .” 
 
4.2.3 Spårkomponenter 
Detta avsnitt sammanfattar TSD 2008/217/EG krav på spårkomponenterna. 
TSD 2008/217/EG är baserad på traditionell utformning av spåranläggningen 
som är ballasterat spår med vignolräl på betongsliprar.  
  
4.2.3.1 Räl 
TSD 2008/217/EG krav på rälen i spår, spårväxlar och spårkorsning för 
linjekategori I, II och III. 
 
Allmänt för både spår, spårväxel och spårkorsning gäller att rälsvikten är 
minst 53 kg/m.  
 
Rälshuvudets profil och stålsort ska väljas enligt EN 13674-1:2003 för spår 
och EN 13647-2:2003 för spårväxel och spårkorsning.  
 
I EN 13674-1:2003 förekommer rälshuvudsprofilerna 60E1, 50E3 och 54E3 
och i EN 13647-2:2003 förekommer 60E1 och 54E3.  
 
I EN 13674-1:2003 och EN 13647-2:2003 förekommer stålsorterna R260, 
R320cr och R350 LHT.  
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4.2.3.2 Befästningssystem 
TSD 2008/217/EG krav på befästningssystemet i spår, spårväxlar och 
spårkorsning för linjekategori I, II och III. 
 
Motståndsförmåga mot longitudinell rälsförskjutning får inte vara mindre än 7 
kN då hastigheten är mindre än 250 km/h och för hastigheter som är större 
eller lika med 250 km/h gäller 9 kN enligt EN 13481-2:2002. 
Mätningsförfarande enligt prEN 13146-1.  
 
Motståndsförmågan för upprepande belastningar i huvudtågspår ska fysiskt 
testas enligt förfarande i EN 13481-2:2002. Den longitudinella 
rälsförskjutningen, vertikala styvheten och klämkraftens motståndsförmåga 
tillåter en viss förändring. 
     
Mellanlägget på betongsliprar får inte överskrida en maximal dynamisk 
styvhet på 600 MN/m.  
 
Den elektriska resistansen ska minst vara 5 kΩ och ska mätas enligt EN 
13481-2:2002.  
 
4.2.3.3 Sliper 
TSD 2008/217/EG krav på betongsliprar i spår för linjekategori I, II och III 
ska ha en minsta sliperlängd på 2250 mm och minsta slipervikt på 220 kg. 
 
4.2.3.4 Ballast  
Inget TSDs krav. Vid EG-kontroll utgår man ifrån nationella bestämmelser. 
 
4.2.4 Spårväxel och spårkorsning 
TSD 2008/217/EG behandlar krav på spårväxel och spårkorsning.  
 
4.2.4.1 Detekterings- och förreglingsanordningar 
Förreglingsanordningar ska enligt TSD 2008/217/EG användas för växeltunga 
och korsningar med rörlig spets. 
 
Detektering ska förses på växeltungor, korsningar med rörlig spets och 
spårkorsning enligt TSD 2008/217/EG.   
 
4.2.4.2 Användning av korsningar med rörlig spets 
Spårväxel med rörlig korsningsspets ska anläggas då hastigheten är större eller 
lika med 280 km/h enligt TSD 2008/217/EG. 
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4.2.5 Spårgeometri 
Detta avsnitt sammanfattar TSD 2008/217/EG för infrastruktur, höghastighet 
gällande spårgeometri. 
  
4.2.5.1 Största tillåtna anordnad rälsförhöjning 
För Linjekategori I, II och III är rälsförhöjningen begränsat till 180 mm enligt 
TSD 2008/217/EG.  
 
Underhållstoleransen är ± 20 mm för de spår som är i drift och den maximala 
tillåtna rälsförhöjningen får inte överstiga 190 mm. Ska banan enbart 
trafikeras med persontrafik kan den anordnade rälsförhöjningen uppgå till 
maximalt 200 mm enligt TSD 2008/217/EG.   
 
4.2.5.2 Rälsförhöjningsbrist  
TSD 2008/217/EG anger gränsvärden för rälsförhöjningsbristen för spår, 
spårväxel och spårväxelkorsning. 

Tabell 1: TSD 2008/217/EG krav för rälsförhöjningsbristen. 

 Linjekategori I Linjekategor
i II 

Linjekategor
i III 

1 2 3 4 
Hastighetsområd
e 
(km/h) 

Normalt 
gränsvärd
e (mm) 

Maximalt 
gränsvärd
e (mm) 

Maximalt 
gränsvärde 
(mm) 

Maximalt 
gränsvärde 
(mm) 

V≤160 160 180 160 180 
160<V≤200 140 165 150 165 
200<V≤230 120 165 140 165 
230<V≤250 100 150 130 150 
250<V≤300 100 130 (a) - - 
300<V 80 80 - - 

 
(a) För ballastfritt spår får bristen uppgå från 130 mm till 150 mm. 

 
Fordon med boogie som kompenserar rälsförhöjningsbristen får köra med 
högre hastighet enligt TSD 2008/217/EG. 
 
4.2.5.3 Rälsförhöjningsöverskott  
TSD 2008/217/EG har inget direkt föreskrivet värde för 
rälsförhöjningsöverskott. Rälsförhöjningsöverskott ska begränsas så att den 
kvastistatiska vertikala hjulkraften inte överskrider tillåtna värden enligt TSD 
2008/232/EG, se avsnitt 4.2.10.3. 
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4.2.5.4 Horisontalkurvan 
Enligt TSD 2008/217/EG ska minsta horisontalradie bestämmas av tillåtna 
värdena för anordnad rälsförhöjning och rälsförhöjningsbristen. Exempel på 
ett uttryck för beräkning av minsta horisontalradie, se uttryck nedan.  
 
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2𝑏0∗𝑉2

𝑔(ℎ𝑎+ℎ𝑏)
= 1500∗𝑉2

9,81∗3,62∗(80+130)
= 11,8𝑉2

310
  [21]      

 
Ekvation 1 används och där parametrarna sätts till: 

• 2𝑏0 = 1500 𝑚𝑚  
• 𝑔 = 9,81 𝑚 𝑠2�  
• 3,62 används till omvandla enheten m/s till km/h, för att kunna sätta in 

hastigheten i enheten km/h.  
• ℎ𝑎 = 180 𝑚𝑚  
• ℎ𝑏 = 130 𝑚𝑚 

 
Horisontalradien är här dimensionerad för hastigheter mellan 250 och 300 
km/h enligt Tabell 1för linjekategori I.  
 
4.2.5.5 Övergångskurvan och rälsförhöjningsramp 
TSD 2008/217/EG har inga krav på övergångskurvans och rälsförhöjnings-
rampens utformning.  
 
4.2.5.6 Plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen i avvikandespår i 
spårväxel 
Nedan anges maximala projekteringsvärden för linjekategori I, II och III.  

Tabell 2: Plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen enligt TSD 2008/217/EG. 

Spårväxlar som tillåter 
hastighet  

Plötslig förändring av 
rälsförhöjningsbrist (mm) 

30 km/h ≤ V ≤ 70 km/h      120 
70 km/h ≤ V ≤ 170 km/h 105 
170 km/h ≤ V ≤ 230 km/h  85 

 
En tolerans på 15 mm i förhållande till värdena ovan tillåts då för befintliga 
spårväxlar enligt TSD 2008/217/EG. 
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4.2.5.7 Lutning 
 
Linjekategori I 
TSD 2008/217/EG för huvudtågspår får har en maximal lutning på 35mm/m 
(35 ‰) om följande nedan betraktas: 

• En sträcka på 10 km där den genomsnittliga spårprofilens lutning 
skall vara ≥ 25 mm/m (25 ‰). 

• Sträcka med en oavbruten lutning/ stigning på 35 mm/m (35 ‰) 
få inte överstiga 6000m.   

 
Vid plattform i huvudtågspår får inte lutningen överstiga 2,5 mm/m (2,5 ‰). 
 
Linjekategori II och III 
Om lokala förhållande medför högre lutningar så ska lutningen anpassa sig 
efter höghastighetstågets acceleration och retardation enligt TSD 
2008/217/EG.  
  
4.2.5.8 Vertikalkurva  
TSD 2008/217/EG har inga föreskrivna värden för minsta vertikalkurva för 
tågspår. Uppställningsspår har föreskrivna värden men som dessa analyseras 
inte i denna studie.   
 
4.2.6 Ekvivalent konicitet 
Rälsprofil, rälslutning och spårvidd ska väljas på sådants sätt att gränsvärden 
för ekvivalent konicitet uppfylls. Tabellen nedan ger gränsvärden för 
ekvivalent konicitet.  

Tabell 3: TSD 2008/217/EG krav för Ekvivalent konicitet. 

Hastighetsområde (km/h) Gränsvärden för ekvivalent 
konicitet  

≤ 160 Bedömning krävs inte 
> 160 och ≤ 200 0,20 
>200 och ≤ 230 0,20 
>230 och ≤ 250 0,20 
>250 och ≤ 280 0,20 
>280 och ≤ 300 0,10 
>300 0,10 

 
Ett exempel på ett spår som klara kraven i Tabell 3har rälsprofil 60E1 med 
rälslutning på 1:20  och spåvidd som ligget mellan 1435-1437 mm, för alla 
hastigheter enligt TSD 2008/217/EG. 
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4.2.7 Rälslutning 
Enligt TSD 2008/217/EG ska rälslutningen väljas mellan 1:20 – 1:40. För 
spårväxel och spårkorsning ska vara samma för övriga spår, med följande 
undantag där det är tillåtet att inte anlägga rälslutning: 
 

• Genom spårväxlar och spårkorsning samt på korta sträckor i 
direkt ansluten till spårväxel och spårkorsning, där hastighen ska 
var mindre eller lika med 200 km/h. 

 
• Partier som inte är länge än 50 meter i spårväxel och 

spårkorsning, där hastigheten är större än 200 km/h och mindre 
eller lika med 250 km/h. 

  
4.2.8 Spårvidd 
TSD 2008/217/EG nominell spårvidd är 1435 mm för Linjekategori I, II och 
III. 
 
Minivärden för genomsnittlig spårvidd i drift ges i tabellen nedan som ska 
säkerställa den ekvivalenta koniciteten  

Tabell 4: TSD 2008/217/EG, minivärden för spårvidd i drift. 

Hastighetsområde km/h Minimivärde för genomsnittlig 
spårvidd (mm)över 100m vid drift, 
på rakspår och i kurvor med en 
radie R> 1000m 

≤ 160 1430 
>160 och ≤ 200 1430 
>200 och ≤ 230 1432 
>230 och ≤ 250 1433 
>250 och ≤ 280 1434 
>280 och ≤300 1434 
>300 1434 
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4.2.9 Spåravstånd 
TSD 2008/217/EG krav på minsta spåravstånd, anges av tabellen nedan.  

Tabell 5: TSD 2008/217/EG krav på minsta spåravståndet. 

Högsta tillåtna hastighet (km/h) för tåg 
som överensstämmer med TSD hög. 
Rullande materiel. 

Minsta spåravstånd (m) 

V ≤ 230 Om < 4,00 m, fastställt på grundval av den 
kinematiska referensprofilen (a) 

230 < V ≤ 250 4,0 
250 < V ≤ 300 4,2 

V ≥ 300 4,5 
 

(a) Kinematisk referensprofil innefatta fordonsrörelse där hänsyn 
tas till ogynnsamma lägen för axlarna i spåret, förflyttning i 
sidled och kvasistatiska rörelser, TSD 2008/217/EG. 

 
4.2.10 Spårkrafter 
I detta avsnitt presenteras gränsvärden för spårkrafterna för linjekategori I. För 
linjekategori II och III gäller nationella normer gällande spår, spårväxlar och 
spårkorsning enligt TSD 2008/217/EG. 
 
4.2.10.1 Statisk tillåtna axellast  
Tabellen nedan sammanfattar statiska tillåtna axellasten för de olika fordonens 
klasser och typer.  

Tabell 6: TSD 2008/232/EG, statiska tillåtna axellast. 

 Dimensionerad hastighet V (km/h) 
190<V≤200 200<V≤230 230<V≤250 V=250 V>250 

Klass 1    ≤18,72 ton ≤17,68 ton 
Klass 2 lok 
och vagnar 

≤22,5ton ≤18,72 ton Inte 
tillämplig 

Inte 
tillämplig 

Klass 2 
motorvagna

r 

20,8 ton ≤18,72 ton Inte 
tillämplig 

Inte 
tillämplig 

Klass 2 
personvagn
ar dragna 

av lok 

≤18,72 ton Inte 
tillämplig 

Inte 
tillämplig 
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4.2.10.2 Vertikal dynamiska hjulbelastning  
Maximala värdet för vertikalkraften på rälen som utövas av hjulet enligt 
tabellen nedan.  

Tabell 7: TSD 2008/232/EG, högsta tillåtna dynamiska hjulbelastning. 

V (km/h) Q (kN) 
190<V≤250 180 
250<V≤300 170 
V>300 160 

 
4.2.10.3 Kvasistatiska vertikala hjulkraften 
Kvasistatiska vertikala hjulkraften får inte vara större än 145 kN enligt TSD 
2008/232/EG. 
 
4.2.10.4 Laterala belastningar  
En fordonsaxel får påverka spåret med en maximal dynamisk 
spårförskjutningskraft (ΣΥ2m) enligt formeln nedan.  
 
(∑𝑌2𝑚)𝑙𝑖𝑚 = 10 + �𝑃

3
 �  𝑘𝑁 [22] 

 
P i formeln är den högsta statiska belastningen för en axel (kN) som är tillåten 
på linjen vid trafikera enligt TSD 2008/217/EG   
 
4.2.10.5 Longitudinella krafter  
Enligt TSD 2008/217/EG ska hänsyn tas till de lokala klimatförhållandena och 
förlorad rörelseenergiform i form av värme till rälen under retardation.          
 
Enligt TSD 2008/217/EG ska även hänsyn tas till de longitudinella krafter som 
utövas på rälen vid acceleration eller retardation. Spåret ska klara av 
acceleration och retardation som är större än 2,5 𝑚 𝑠2� . 
 
4.2.11 Spårlägesfel och kvalitet 
Enligt TSD 2008/217/EG ska infrastrukturförvaltaren föreskriva gränser som 
är lämpliga för omedelbar åtgärd, ingripande och skärpt beredskap 
(akutgränser) för punktfel och standardavvikelse (endast ” underhållsgräns”) i 
sido- och höjdläge, skevning, spårviddsvariation och genomsnittlig spårvidd 
över 100 m sträckor.   
 
TSD 2008/217/EG har som åtgärder att nedsätta hastigheten eller stoppa 
trafiken. Dessa gränser ska noteras i underhållsplanen enligt TSD 
2008/217/EG. Gäller för linjekategori I, II och III. 



 
 

45 

4.2.11.1 Skevning  
Bestämmande av akutgräns för spårets skevning ska ske enligt ekvationen 
nedan, där skevningen är en funktion av mätbasen 𝑙 i meter och mätpunkterna 
på avståndet 2bo enligt TSD 2008/217/EG. 
 
20
𝑙

+ 3  [23] 
 
Där  

Mätbasen 𝑙 i meter ska ligga i intervallet 1,3 ≤ 𝑙 ≤ 20 
Maxvärde på 7 mm/m för en linjehastighet som är 𝑉 ≤ 200 𝑘𝑚/ℎ 
Maxvärde på 5 mm/m för en linjehastighet som är 𝑉 > 200 𝑘𝑚/ℎ  

 
4.2.11.2 Spårlägesfel spårvidd  
Akutgränsvärden för största och minsta tillåtna spårvidd enligt TSD 
2008/217/EG. 

Tabell 8: TSD 2008/217/EG ger max- och minvärden för spårvidden för urspårningsfarliga fel. 

Hastighet (km/h) Minsta spårvidd Största spårvidd 
V ≤ 80 -9 +35 
80 < V ≤ 120 -9 +35 
120 < V ≤ 160 -8 +35 
160 < V ≤ 230 -7 +28 
V < 230 -5 +28 

 
4.2.12 Bedömning av driftskompatibilitetskomponenter 
Bedömnings förfarandet av driftskompatibilitetskomponenter utgår från om 
den är ”etablerad”, ”ny” eller ”innovativ” och om den är utkommen före eller 
efter TSD 2008/217/EG. Tillexempel om tillverkan kan helt själv försäkra 
överensstämmelse och lämplighet eller ett anmält organ ska försäkra 
överensstämmelse under konstruktion och/ eller produktion.  
 
4.2.12.1 Definition av ”etablerade”, ”nya” och ”innovativa” 
driftskompatibilitetskomponenter 
 
Enligt TSD 2008/217/EG definieras en ”etablerad” 
driftskompatibilitetskomponent då den uppfyller följande villkor: 
 
”a) Den överensstämmer med de prestanda som anges i kapitel 5 i denna 
TSD.”  
 
”b) Den överensstämmer med relevanta europeiska standarder.” 
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”c) Den är kompatibel med andra driftskompatibilitetskomponenter i den 
specifika underenhetstypen som den är avsedd att användas i.” 
 
”d) Den specifika underenhetstypen som den är avsedd att användas i 
överensstämmer med de prestanda som anges i kapitel 4 i denna TSD, i den 
mån de är tillämpbara på underenheten.” 
 
Enligt TSD 2008/217/EG definieras en ”ny” driftskompatibilitetskomponent 
då den uppfyller följande villkor: 
 
”e) Den uppfyller inte ett eller flera av kraven a), b) eller c) för ”etablerade” 
driftskompatibilitetskomponenter.” 
 
”f) Den specifika underenhetstypen som den är avsedd att användas i 
överensstämmer med de prestanda som anges i kapitel 4 i denna TSD, i den 
mån de är tillämpbara på underenheten.” 
 
Enligt TSD 2008/217/EG definieras en ”innovativ” 
driftskompatibilitetskomponent då den uppfyller följande villkor: 
 
”g) Den specifika underenhetstypen som den är avsedd att användas i 
överensstämmer inte med de prestanda som anges i kapitel 4 i denna TSD, i 
den mån de är tillämpbara på underenheten.” 
 
4.2.12.2 Bedömning av ”etablerad” driftskompatibilitetskomponent 
Bedömningen av en ”etablerad” driftkompatibilitetskomponent ska göras på 
punkterna 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.4.1 och 4.2.4.2 i denna rapport som är 
enligt kapitel 5 i TSD 2008/217/EG. 
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4.2.12.3 Bedömning av ”ny” driftskompatibilitetskomponent 
Bedömning av en ”ny” driftskompatibilitetskomponent ska göras av punkterna 
i tabellen enligt TSD 2008/217/EG. 

Tabell 9: Bedömning av en ”ny” driftskompatibilitetskomponenter enligt TSD 2008/217/EG. 

 Driftskompatibilitetskomponenter  
Egenskaper  Räl Befästningssystem  Sliprar 
Minsta kurvradie 
4.2.5.2 

 Kontroll av 
konstruktion 

 

Ekvivalent konicitet 
(projektringsvärde) 
4.2.6 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Minimivärden för 
genomsnittlig spårvidd 
4.2.8  

Kontroll av 
konstruktion 
- vid drift 

Kontroll av 
konstruktion – vid 
drift 

Kontroll av 
konstruktion 
– vid drift 

Rälslutning 
4.2.7 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Spårets motståndsförmåga  
4.2.10 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Kontroll av 
konstruktion 

Total spårstyvhet 
(a) 

 Typprovning  

Strömöverföringsegenskaper 
(a)  

 Typprovning  Typprovning  

Kurvradie gällande 
uppställningsspår eller 
andra spår med låghastighet 
(a) 

 Kontroll av 
konstruktion  

 

  
(a) Ingår inte i denna rapport.  

 
4.2.12.4 Bedömning av ”innovativ” driftkompatibilitetskomponent   
Innovativa driftskompatibilitetskomponenter kräver nya specifikationer eller 
nya bedömningsmetoder enligt TSD 2008/217/EG definieras.        
 
4.2.13 Kontaktledning 
Detta avsnitt handlar om föreskrivna parametrar för kontaktledningens 
konstruktion och geometri. 
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4.2.13.1 Kontaktledningsgeometri 
Tabellen nedan redovisar den geometriska utformningen.   

Tabell 10: TSD 2008/284/EG, kontakttrådens geometriska lägen, trådföring, höjd och lutning. 

Egenskap Linjekategori I Linjekategori II Linjekategori III 
Kontakttrådens 
nominella höjd 

(mm) 

Mellan 5080 och 
5300 

Mellan 5000 och 
5500 

AC mellan 5000 och 
5750 

 
Kontakttrådens 

minsta höjd 
(mm) 

- AC-4950 
 

Kontakttrådens 
maximala höjd 

(mm) 

- AC-6000 
 

Kontakttrådens 
lutning 

Inga planerade 
lutningar 

EN 50119:2001, punkt 5.2.8.2 (för olika 
hastigheter) 

 
Trådföring inkl 

vindavdrift (mm) 
400 

 
 
Maximal lutning och lutningsändring anges av tabellen nedan enligt EN 50119 
för olika hastigheter som. 

Tabell 11: Maximal lutning och lutningsändring enligt EN 50119. 

Linjehastighet 
(km/h) upp till 

Maximal lutning (‰) Maximal lutnings 
ändring (‰) 

10 60 30 
30 40 20 
60 20 10 
100 6 3 
120 4 2 
160 3,3 1,7 
200 2 1 
250 1 0,5 
≥250 0 0 

 
 
4.2.14 Kontaktledningskonstruktion 
I EN 50119 anges villkoren för dimensioneringen av kontaktledningens 
hållfast för linjekategori I, II och III. Ett material klarar en viss spänning/ kraft 
innan materialet går till brott. Följande avsnitt beräknar en tillåten spänning/ 
kraft som inte få överskrida 65 % av minsta brottgräns.  
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4.2.14.1 Kontakttråd 
Kontakttråden ska dimensioneras av följande faktorer nedan enligt TSD 
2008/284/EG obligatoriska EN 50119 beaktas:   

• Maximal arbetstemperatur då längden ändrar sig och därmed 
spänningen, storhet Ktemp 

• Nötningspåverkan, storhet Knötning 
• Vindlasten och islasten, storhet Klast 
• Avspänningens verkningsgrad, Keff  
• Klämmans hållfast, storhet Kklämma  
• Svetsning eller lödning då det blir reduktion av hållfastheten, storhet 

Ksvetsning/löddning  
  
Den tillåtna spänningen även kallad arbetsspänningen för kontakttråden som 
får användas enligt EN 50119 beräknas enligt formeln nedan 
 
𝜎𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡 = 𝜎𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∗ 0,65 ∗ 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐾𝑛ö𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝐾𝑣𝑒𝑟𝑘 ∗ 𝐾𝑘𝑙ä𝑚𝑚𝑎 ∗ 𝐾𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑙ö𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  [24] 
 
där 𝜎arbete med enhet N/mm2 och brottspänningen 𝜎brott i enhet N/mm2. 
 
4.2.14.2 Bärlina 
Enligt TSD 2008/284/EG obligatoriska EN 50119 ska följande faktorer 
betraktas vid dimensionering av bärlina: 

• Maximal arbetstemperatur då längden ändrar sig och där med 
spänningen, storhet Ktemp 

• Vindlast, storhet Kvind 
• Islasten, storhet Kis 
• Avspänningens verkningsgrad, Kverk 
• Klämmans hållfast, storhet Kklämma  
• Extra vertikallast, storhet Kvertikalkraft   

 
Den arbetskraft som får användas enligt EN 50119 beräknas enligt nedan 
 
𝐹𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡 = 𝐹𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∗ 0,65 ∗ 𝐾𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝐾𝐼𝑠 ∗ 𝐾𝑣𝑒𝑟𝑘 ∗ 𝐾𝑘𝑙ä𝑚𝑚𝑎 ∗ 𝐾𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  [25] 
 
där Farbete är tillåten arbetskraft i enhet N och Fbrott är minsta brottlast i enhet N. 
 
4.2.14.3 Y-lina, bärtråd etc. 
Övriga linor som ska användas i kontaktledningssystemet ska dimensioneras 
så att inte dragspänningen överskrider 40 % av materialet brottgräns enligt EN 
50119. Om dragspänningen överskrider 40 % av brottspänningen ska då 
dragspänningen dimensioneras enligt bärlinans förfarande.    
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4.2.14.4 Vågutbredningshastighet  
För linjekategori I, II och III ska vågutbredningshastigheten enligt TSD 
2008/284/EG anpassas så att den valda linjehastigheten inte är högre än 70 % 
av vågutbredningshastigheten. 
 
4.2.14.5 Kontaktledningstråd material 
Kontakttråden ska vara gjord av koppar (Cu) eller kopparlegeringen enligt 
TSD 2008/284/EG.  
 
Enligt TSD 2008/284/EG ska kontakttråden uppfylla följande punkter efter 
tillverkning:  

• Elektriska egenskaper som max resistans. 
• Mekaniska egenskaper som draghållsfastigheten. 
• Kontakttrådens massa med tolerans för maximal och minsta 

massa. 
• Materialsammansättning och namngivning. 
• Utseende och villkor: kontakttråden får inte har några brister, 

mekaniska och/ eller elektriska egenskaper som försvårar 
installation och drift. 

• Identifiering av kopparlegeringar som används, genom spår i 
kontakttråden. 

• Svets- eller lödskarven ska tillverkas av hårt silver.  
 
4.2.15 Bedömning av kontaktledningen 
Kontaktledningssystemen som ska användas i TEN för transport ska bedömas 
i konstruktions- och produktionsfasen samt en slutlig simulering på en sträcka 
innan systemet kan EG-godkännas. Om kontaktledningssystemet blir EG-
godkänt av ett anmält organ kan det användas på andra sträckor som ingår i 
TEN utan att behöva EG-godkännas igen. Men behöver enbart mäta det 
dynamiska samspelet mellan kontaktledning och strömavtagare för att 
kontrollera konstruktionsfel och installationsfel. Kontaktledningen ska 
simuleras enligt EN 50138:2002 och mätning enligt EN 50137:2002 som TSD 
2008/284/EG föreskriver.  
 
För bedömning av kontaktledningens överrensstämmelse med TSD 
2008/284/EG används statiska kontaktkraften och medelkontaktkraften för 
kontaktledningens konstruktion för linjekategori I, II och III. 
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4.3 Europanormer 
Europanormer som inte är obligatoriska men kan vara intressanta. 
  
4.3.1 Övergångskurvan och rälsförhöjningsramp 
TSD 2008/217/EG har inga krav på övergångskurvans och rälsförhöjnings-
rampens utformning. I Europanorm 13803:2002 dimensioneras 
övergångskurvan och rälsförhöjningsrampen med hjälp av rycket, då 
rälsförhöjningen är funktion av tiden och detta är inte reglerat i TSD.    
 
Linjär förändring har ett maximalt tillåtligt värde på ℎ̇𝑚𝑎𝑥 = 60 𝑚𝑚 𝑠 ⁄   och 
rekommenderat värde ℎ̇𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 = 50 𝑚𝑚 𝑠⁄ , enligt EN 13803:2002 (ger 
godhetstalen 4,6 respektive 5,6 h/km). 
 
Sinusformad förändring har ett maximalt tillåtligt värde på ℎ̇𝑚𝑎𝑥 = 70 𝑚𝑚/𝑠 
och rekommenderat värde ℎ̇𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 = 55 𝑚𝑚/𝑠 (ger godhetstalen 4 
respektive 5,1h/km). 
 
Godhetstal beskrivs närmare i avsnitt 4.4.4.5 och ekvation 27 används för 
omvandling.   
 
4.3.2 Rälsförhöjningsöverskott  
I Europanorm ENV 13803:2002 föreskrivs 100 mm tillåtet 
rälsförhöjningsöverskott för kurvor som har en radie över 1000m, avvikande 
spår i växlar och hastigheten är större än 50 km/h. För hastigheter som är lika 
med och mindre än 50 km/h och avvikandespår i växlar tillåts 130 mm enligt 
ENV 13803:2002. Europanorm ENV 13803:2002 är inte föreskriven i TSD 
2008/217/EG.  
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4.4 Svenska normer  
I Sverige är det Banverket som på uppdrag av regeringen förvaltar statens 
järnvägsanläggning. Nedan presenteras Banverkets föreskrifter och standarder 
för spår och kontaktledningssystem. Dessa har tagits fram av Banverket och 
den gamla infrastrukturförvaltaren Statens järnvägar (SJ).  
 
4.4.1 Tåg kategorier 
Den tekniska utvecklingen av fordonet har gått framåt de senaste åren. I 
avsnittet rälsförhöjningsbrist framfördes att boogiens konstruktion gjorde att 
lateralaccelerationen i horisontalkurva minskade och därmed att fordonet 
kunde köra i högre hastighet i horisontalkurvan. 
 
Banverket har definierat tre tågkategorier A, B och S. Kategori B kan köra 
cirka 10 % fortare än kategori A och kategori S kan köra cirka 25 % fortare än 
kategori A enligt BVH 514.1. Exempel på tåg som är kategoriserat som A-tåg 
är t.ex. DM33

 

 som är ett av de äldre dragfordon som LKAB har använts sig av. 
För B- och S-tåg är det t.ex. X11 (skånskt pendeltåg) respektive X2000. 

4.4.2 Spårkomponenter 
I följande avsnitt presenteras de standard spårkomponenter som Banverket 
föreskriver. Avsnittet bygger på vignolräl med rälsbefästning på betong- eller 
träsliper i ballast.  
 
4.4.2.1 Räl 
Banverket föreskriver idag av tre typer av standardvignolräler: 50E3 (BV50) 
med rälsvikt 50 kg/m, 60E1 (UIC60) med rälsvikt 60,34 kg/m och 54E3 (S54) 
med rälsvikt 54,54 kg/m. Till dessa räler använder Banverket stålsort R260 
(900A) och R350LHT enligt BVF 524.11 I äldre räler föreskrivs stålsort 
rälssort R320cr (1100) enligt BVF 524.1. Rälshuvudets profil följer 
Banverkets EN 13647-1:2003.   
 
Beträffande räler i spårväxel och spårkorsning föreskriver Banverket 
rälstyperna 60E1 (UIC60) eller 50E3 (BV50), med rälsvikt enligt ovan och 
stålsort R260 (900A) enligt BVF 523.1. 
 
Stålsorterna följer EN 13647-1:2003 och EN 13647-2:2003.      
  

                                           
3 Per Corshammar spåringenjör Atkins, telefonsamtal den 15 04 2009. 
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4.4.2.2 Befästning 
Befästningssystem som ska användas i nyinstallation är Fastclip med 
cliptyperna FC1504 eller FC1604. Denna befästning följer Europanorm 
EN13146-5 och har en EG-försäkran4

 
.  

Mellanläggets dynamiska styvhet ska idag väljas i intervallet 55-70 MN/m för 
25 tons axellast4 och för 30 tons axellast4 ska värdet ligga i intervallet 80-100 
MN/m.   
 
Banverket har äldre befästningssystem på betongsliprar. Där föreskrivs 
befästningsmodellerna E-clip, Fist och Hambo. Hey-back, fjäderspik, låsspik 
och spik är befästningssystem för träsliprar. Dessa befästningssystem har 
ingen EG-försäkran4.             
 
Den dynamiska styvheten för ett mellanlägg är inte föreskrivit för äldre 
befästningar, men materialtyp är föreskrivet. Mellanlägg som används till 
Fjäderspiks-, Hey-backs- och Fistbefästning är av gummi vars dynamiska 
styvhet är 70-90 MN/m enligt SJF 541.46. I befästningarna E-clip och Hambo 
är mellanlägget av plast vars dynamiska styvhet är 150 MN/m enligt SJF 
541.46 (Corshammar, 2005).  
 
Befästningssystem på växelsliprar föreskrivs Pandrol e2039 enligt BVF 
523.11 och 523.122 och har ingen EG-försäkran4.  
 
Beträffande mellanlägget till rälsbefästningen e2039 för spårväxel är inte 
materialet eller dynamiska styvheten föreskrivet i BVF 523.11 och 523.12.       
 
  

                                           
4 Anders Hammar Banverket, telefonsamtal 22 09 2009. 
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4.4.2.3 Sliprar 
Tabellen nedan redovisar de gamla och nya föreskrivna betongsliprarna i 
Sverige med dess vikt, längd och tillhörande befästningssystem. 

Tabell 12: SJF 541.42 gamla betongsliper, BVS 522.30 konstruktionskrav för dagens betongsliper 
vid upphandling, furu BVS 522.33 samt bok BVS 522.34. Vikt för träsliper vi anges i F08-
9233/IN80. 

Typ Längd 
(mm) 

Vikt (kg) Befästnings 
typ 

Rälslutning 

101 2300 190 Fist 1:30 
B10 2300 250 Hambo 1:30 
Ls 2300 - Fist, E-clip 

och Hambo 
1:30 

S2 2300 - Fist 1:30 
S3 2500 248 E-clip 1:30 
S4 2500 250 Hambo 1:30 
30 ton 
sliper då 
V≤200 
km/h 

2500 280-310 (ink 
fastclip) 

Fastclip 1:30 

25 ton 
sliper då 
V>200 
km/h 

2500 280-310 (ink 
fastclip) 

Fastclip 1:30 

Furu 
(trä) 

2600 60 (med 
befästningssystem 
ca +20)  

Hey-back, 
spik, låsspik 
eller 
Fjäderspik  

1:305

Bok (trä) 

 

2600 60 (med 
befästningssystem 
ca +20) 

Hey-back, 
spik, låsspik 
eller 
fjäderspik 

1:305 

 
Rälerna i växelsliprar står vertikalt alltså ingen rälslutning enligt BVF 523.1.   
 
4.4.2.4 Ballast 
Makadamballast kallas det då kornets yta är 100 % krossat. I BVS 582.82 
föreskrivs två sorter: Makadamballast I och Makadamballast II. 
Makadamballast I är styrd av SSEN 13450 som ger stenarnas geometriska 
form (kantighet, storlek, kubiska, etc.) och fysiska krav (hållfast, etc.). Sorten 
Makadamballast II är inte styrd av SSEN 13450.  

                                           
5 Anders Hammar Banverket, telefonsamtal den 22 09 2009. 
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4.4.3 Spårväxel och spårkorsning 
Tabellen nedan sammanfattar Banverkets föreskrivna standard spårväxlar i 
huvudtågspår. 

Tabell 13: Banverkets spårväxel typer med grenspår radie och tillåten hastighet. 

Spårväxel typ Grenspårets 
radie (m) 

Hastighet i 
grenspåret 
(km/h) 

EV-UIC60-300-1:9  300 50 
EV-UIC60-500-1:12 500 65 
EV-UIC60-760-1:14  760 80 
EV-UIC60-760-1:15  760 80 
EV-UIC60-1200-1:18.5 1200 100 
EVR-UIC60-760-1:14  760 80 
EVR-UIC60-760-1:15  760 80 
EVR-UIC60-2500-1:26,5  2500 130 
EVR-UIC60-2500-1:27,5 2500 130 
EV-BV50-225/190-1:9  225-190 40 
EV-BV50-600-1:15  600 70 

 
Förklaring:  

• EV- Enkel Växel 
• EVR- Enkel Växel med rörligkorsningsspets 

  
4.4.3.1 Detektering – och förreglingsanordning   
Banverkets växeldriv MET (sliperdriv), Pneumatisk och JEA 72 och 73 har 
lägeskontrollkontakter enligt BVF 544.98025. Tungkontrollkontakt anordnas 
aldrig enligt BVH 521.22 då tungländ är kortare än eller lika med 5,9 meter 
oavsett hastighet. Om växeltungan är längre än 5,9 meter och hastigheten är 
lika med eller mindre än 40 km/h behöver inte tungkontrollkontakt anordnas.     
 
Banverkets signalställverk låser växelns läge då den ligger rätt (Banverket 
Järnvägsskolan, 2008). 
 
4.4.3.2 Användning av korsning med rörlig spets 
Banverket har fyra spårväxeltyper med rörlig korsningsspets enligt BVS 
1523.002, se tabell Tabell 13. 
 
4.4.4 Spårgeometri  
4.4.4.1 Största tillåtna anordnad rälsförhöjning  
Den anordnad rälsförhöjning enlig BVF 861.41 får inte överskrida 150 mm. 
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4.4.4.2 Rälsförhöjningsbrist 
Banverkets föreskrivna värden BVF 586.41 för rälsförhöjningsbristen finns i 
tabellen nedan. 

Tabell 14: Rälsförhöjningsbrist för tågkategori A, B och S enligt BVF 586.41. 

 V≤100 100<V≤160 160<V≤200 V>200 
Spår A-tåg 100 

B-tåg 150 
S-tåg 245 

 
4.4.4.3 Rälsförhöjningsöverskott  
Inga föreskrivna värden för rälsförhöjningsöverskottet. 
 
4.4.4.4 Horisontalkurvan 
Minsta horisontalradie bestäms av ekvationen nedan enligt föreskrift BVF 
586.41 
 
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2𝑏0∗𝑉2

𝑔∗(ℎ𝑎+ℎ𝑏)
= 1500∗𝑉2

9,81∗3,62∗(150+100)
= 11,8𝑉2

250
  [26] 

 
Minsta radie bestäms efter ekvation 1 där parametrarna sätts till: 

• 2𝑏0 = 1500 𝑚𝑚  
• 𝑔 = 9,81 𝑚 𝑠2�  
• 3,62 används till att omvandla enheten m/s till km/h 
• ℎ𝑎 = 150 𝑚𝑚 
• ℎ𝑏 = 100 𝑚𝑚 

 
Horisontalkurvan får inte vara mindre än 150 m enligt föreskrift BVF 586.41. 
 
4.4.4.5 Övergångskurva och rälsförhöjningsramp  
Banverket har bestämda värden för hur stort rycket får vara vid övergången 
från rakspår till horisontalkurva. Banverket använder sig då av en konstant q 
som kallas godhetstalet (h/km). Översättning från rycket ℎ�̇� till godhetstalet q 
med 3,6 som omvandlar hastigheten i enhet m/s till km/h i ekvation 27.  
 
ℎ̇𝑡 ≤

1
𝑞
 [27] 

    
Minsta godhetstal för en linjär och svängd övergångskurva och 
rälsförhöjningsramp i tabellen nedan som Banverket har föreskrivit i BVF 
586.41.  
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Tabell 15: Godhetstal för tågkategori A, B och S enligt BVF 586.41. 

Minsta 
värde för 
 

𝑞𝑟(h/km) 𝑞𝑠 (h/km) 
∆ℎ𝑎 ∆ℎ𝑏 ∆ℎ𝑎 ∆ℎ𝑏 

A-tåg 6 4 
B-tåg 5 3,3 
S-tåg 4 3,5 2,6 2,45 

 
Beräkning av linjär och svängd övergångskurva och rälsförhöjningsrampens 
längd ska ske enligt ekvation 26 enligt BVF 586.41. 
 
𝑽 = 𝟏𝟎𝟎𝟎∗ L

q∗∆𝒉𝒕
  [28] 

 
Ekvationerna kommer från ekvation 13 där ekvation 21 är insatt.  
 
Rälsförhöjningsrampen längd får inte vara mindre än ramptalet 400 för både 
linjär och svängd ramp enligt BVF 586.4. Längden fås av ekvation 29.   
 
𝐿𝑟∗1000
∆ℎ𝑡

≥ 400 [29] 
 
Beräkningsekvation 29 kommer från ekvation 17 där ramptalet 400 är insatt 
och ∆ht är den skillnaden mellan den teoretiska rälsförhöjningens start- och 
slutpunkt. 
 
4.4.4.6 Plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen 
BVF 586.41 har föreskrivet om plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen i 
spårväxel i tabellen nedan. 

Tabell 16: Tillåtna värden för plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen i avvikandespåret i 
spårväxel enligt BVF 586.41. 

 Tillåtlig plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen 
V≤50 km/h 50<V≤1000 km/h 100<V≤160 km/h V>160 km/h 

Växel där två 
huvudtågspår löper 

samman, sidortågspår och 
provisoriska tågspår 

100 80 60 

Växelns kurvspår i 
sidospår 

130  
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4.4.4.7 Vertikalkurvan 
Minsta värden för vertikalkurvan enlig BVF 586.41. 

Tabell 17: Minsta radie för vertikalkurvan enligt BVF 586.41. 

 Konvex kurvradie 
(meter) 

Konkav kurvradie 
(meter) 

Huvud tågspår 3000 2000 
Rälsförhöjningsramp 5000 5000 

 
Ekvation 30 för beräkning av minsta vertikalkurva enligt BVF 586.41   
 

𝑅𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛 = � V
2,5
�
2
    [30] 

 
där V är dimensionerad hastighet med enhet km/h och Rvertikal, min i m. 
 
4.4.5 Ekvivalent konicitet 
Inga förskrivna gränsvärden. I Bilaga 1finns analys av ekvivalent konicitet för 
profil 50E3 (BV50) och 60E1 (UIC60).   
 
4.4.6 Rälslutning 
Rälslutning se avsnitt 4.4.2.3 sliprar. 
 
4.4.7 Spårvidd 
Den nominella spårvidden ska enligt BVF 586.41 vara 1435 mm och i kurva 
som är mindre än 200 meter så ska ett spårviddstillägg anordnas. 
 
4.4.8 Spåravstånd 
Banverkets har inget föreskrivit värde för spåravstånd men har riktlinjer se 
4.5.5. 
 
4.4.9 Spårkrafter  
4.4.9.1 Tillåtliga statisk axellast 
Banverket har linjerklasser för ”tillåtlig statisk axellast” enligt BVF 586.60 
den minsta är på 18 ton och den största är på 22,5 ton. Sliprar som ska 
nytillverkas för Banverkets spår är dimensionerade för 25 ton eller 30 ton per 
axel enligt BVS 522.30.    
 
4.4.9.2 Högsta tillåtna dynamiska hjulbelastning  
Inga värden finns angivna för den högsta dynamiska hjulbelastning.  
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4.4.9.3 Kvasistatiska vertikala hjulkraften 
Inga gränsvärden för kvasistatiska vertikala hjulkraften. 
 
4.4.9.4 Laterala belastningar 
Inga gränsvärden för laterala belastningar. 
 
4.4.9.5 Longitudinella krafter  
I BVF 586.10 för skarvfritt spår och SJF 541.45 för skarvspår anges 
bestämmelser för temperaturförändringen.  
 
4.4.10 Spårlägesfel och kvalitet 
För Sveriges järnvägar som ägs av staten finns det kvalitetsnormer för 
resandekomforten och säkerhet mot urspårning. I BVF 587.07 finns det 
angivet sex kvalitetsklasser och fem av dem är för huvudtågspår. 
Föreskrifterna innehåller även gränser för: 

• Hur stort felet får vara efter spårriktning kallat A-fel. 
• När underhåll ska göras, kallat B-fel. 
• Gräns för urspåring, kallat C-fel och skall åtgärdas snarast. 

 
För nyanläggning av skarvfritt spår ska kvalitetsklass noll användas dvs. den 
hårdaste gränsen. Om storleken överskrider ett viss angivet värde för 
urspårning så har föreskrifterna åtgärder som hastighetsnedsättning eller 
stoppande av trafiken. Enligt föreskrifter vid hastighetsnedsättning ska detta 
eventuellt också ske med bevakning och kontroll av spåret för varje tåg som 
passerar felet. 
 
4.4.10.1 Skevning  
Tabellen nedan redovisar de fel som får återstå efter spårriktning, när 
underhåll ska göras och gräns för omedelbar åtgärd för förebyggandet av 
urspårning när det gäller skevning.  

Tabell 18: Gränsvärde för A-, B- och C-fel för skevning enligt BVF 587.07. 

Kvalitetsklass STH Skevning  
Lokaltåg 
(km/h) 

Snabbtåg 
(km/h) 

Mätbas 6 
m 

Mätbas 3 
m 

Avvikelse per 
meter 

A B C A B C A B C 
K0 145- 185- 4 9 13 3 6 9 2 4 6 
K1 125-140 160-180 4 10 15 3 7 10 2 4 7 
K2 105-120 135-155 4 11 17 3 8 11 2 5 8 
K3 75-100 95-130 6 13 19 4 9 13 3 7 10 
K4 40-70 60-90 8 16 23 5 10 15 4 10 13 
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4.4.10.2 Spårlägesfel spårvidd  
Nedan ges en redovisning av hur stora avvikelserna för spårvidden får vara i 
Sverige, när det gäller hur stort det kvarvarande felets storlek är efter 
spårriktning, underhållsgräns och gräns för omedelbar åtgärd för förebyggande 
av urspårning. 

Tabell 19: Gränsvärde för A-, B- och C-fel för spårvidd enligt BVF 587.07. 

Kvalitetsklass STH  
Lokaltåg 
(km/h) 

Snabbtåg 
(km/h) 

Avvikelse från nominell 
värde 1435 mm 

A B C 
K0 145- 185- ±2 ±5 +15, -5 
K1 125-140 160-180 ±2 +7, -5 +20, -5 
K2 105-120 135-155 ±2 +10, -10 +25, -5 
K3 75-100 95-130 ±2 +15, -5 +30, -5 
K4 40-70 60-90 ±2 +20, -5 +35, -5 

 
I Sveriges finns det inga värden för genomsnittlig spårvidd på en sträcka över 
100 meter vid drift, på rakspår och i kurva med en radie som är större än 
10 000m. Enligt TSD som ställer dessa krav är att säkerställa ekvivalent 
konicitet.    
 
4.4.11 Kontaktledning 
I Banverkets standarder för de olika kontaktledningssystemen påpekas det att 
systemen är uppdaterade för att anpassas för TSD samt Europanormerna enligt 
BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 543.35050, 543.35060, 
543.35070 och 543.35080. Det anmälda organet har inte godkänt 
kontaktledningssystemen än6

 
.  

Banverkets kontaktledningssystem sammanfattas i Tabell 20 nedan med 
kontaktledningssystemens STH och lämplighet till europaströmavtagaren vid 
anpassning av befintlig anläggning. Kontaktledningssystem S 4.9/5.9 samt ST 
7.1/7.1 är inte lämpligt att projektera för europaströmavtagaren enligt BVS 
543.35001, på grund av spannlängden.  
  

                                           
6 Per Corshammar spår ingenjör Atkins, telefonsamtal den 2009-04-15.     
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Tabell 20: Banverket kontaktledningssystem med deras STH och lämpliga banor som kan anpassas 
till europaströmavtagare enligt BVS 543.350. 

Kontaktlednings 
system  

Kontaktledningens 
STH (km/h) 

Lämpligt för banor 
anpassade till 
europaströmavtagaren.  

S 4.9/5.9 120 Nej 
ST 7.1/7.1 140 Nej 
ST 9.8/9.8 180 Ja 
ST 9.8/11.8 200 Ja 
SYT 7.0/9.8 200 Ja 
SYT 9.8/9.8 200 Ja 
ST 15/15 220 Ja 
SYT 15/15 250 Ja 

 
Det finns äldre kontaktledningssystem i Banverkets anläggning som inte 
längre dimensioneras men de finns ändå fortfarande ute i 
järnvägsanläggningen. I Banverkets anläggningsstruktur BVS 811 är det 
dokumenterat vilka system som finns i den svenska spåranläggningen.   
     
4.4.11.1 Kontaktledningsgeometri  
Projekteringsvärden för trådläge ska vara lika med eller mindre än 400mm 
med en installationstolerans på ±25mm enligt BVS 543.35001.Trådföring som 
ska anpassas till europaströmavtagaren får enligt BVS 543.3004  ha 
trådlägesavvikelse som är lika med eller under 400 mm, inklusive vindavdrift. 
Detta gäller vid vanliga spann och vid sektionsövergång. För Sveriges 
strömavtagare får man enligt BVS 543.3004 ha ett trådlägesavvikelse som är 
lika med eller under 500 mm inklusive vindavdrift. Kontaktledningssystem S 
4.9/5.9 och ST 7.1/7.1 får ha en trådlägesavvikelse enligt BVS 543.3004 som 
är lika med eller under 600 respektive 550 mm på rakspår och radie ner till 
2500 m. Detta gäller vid vanliga spann och vid sektionsövergång inklusive 
vindavdrift. 
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4.4.11.2 Kontaktledningskonstruktion 
Tabellen nedan sammanfattar Banverkets kontaktledningssystems 
förspänningskrafter för bärlina, kontakttråd, Y-lina samt största tillåtna 
spannlängd.     

Tabell 21: Kontaktledningssystemens BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 
543.35050, 543.35060, 543.35070 och 543.35080 inspänningskrafter för bärtråd och kontakttråd 
och Y-lina. 

Kontaktledningssys
tem 

Bärlinas 
förspänningskra

ft, Fb (kN) 

Kontakttrådens 
förspänningskraft, 

Fa (kN) 

Y-linans 
förspänningskra

ft, Fc (kN) 

Största tillåtna 
spannlängd L 

(m) 

S 4.9/5.9 4,9 5,9 Används inte 60 
ST 7.1/7.1 7,1 7,1 Används inte 60 

ST 9.8/9.8 9,8 9,8 Används inte 60 
ST 9.8/11.8 9,8 11,8 Används inte 60 
SYT 7.0/9.8 7,0 9,8 1,6 60 
SYT 9.8/9.8 9,8 9,8 2,0 60 

ST 15/15 15 15 - 60 
SYT 15/15 

15 15 2,8 65 

 
Tabellen nedan sammanfattar kontaktledningssystemens dimensioner.   

Tabell 22: Sammanfattning av Y-linas minsta längd, bärtrådens minsta längd, systemhöjd, minsta 
avstånd mellan utliggaren och bärtråd samt minsta avstånd mellan bärtrådarna för 
kontaktledningssystem BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 543.35050, 543.35060, 
543.35070 och 543.35080. 

Kontaktlednings
-system 

Y-linans 
minsta 
längd, 𝜉 

(m) 

Bärtråde
ns minsta 

längd, 
(mm) 

Systemhöjd 
(m) 

Max 
avstånd 
mellan 

utliggare 
och 

bärtråd 
(m) 

Max avstånd 
mellan 

bärtrådarna 
(m) 

S 4.9/5.9  350 1550 8 8 
ST 7.1/7.1  350 1550 10 10 
ST 9.8/9.8  350 1550 10 10 
ST 9.8/11.8  350 1550 10 10 
SYT 7.0/9.8 11 350 1550 3 10 
SYT 9.8/9.8 16 350 1550 4 10 

ST 15/15  500 1550 6 7 
SYT 15/15 18 500 1800 5 10 
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Banverkets kontaktledningssystem med nominell, maximal och minsta 
kontaktledningshöjd samt kontaktledningens lutning sammanfattas i tabellen 
nedan.  

Tabell 23: Kontaktledningssystemens BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 
543.35050, 543.35060, 543.35070 och 543.35080 nominella, maximala och minsta höjd samt 
lutning. 

Kontaktledning 
system 

Kontaktlednin
gens nominella 

höjd (mm) 

Kontaktlednin
gens minsta 
höjd (mm) 

Kontaktlednin
gens maximala 

höjd (mm) 

Maximal 
lutning ‰ 

Maximal 
lutningsänd

ring ‰ 

S 4.9/5.9 5500 5200 5600 ±3 ±1,5 
ST 7.1/7.1 5500 5200 5650 ±2 ±1 

ST 9.8/9.8 5500 5200 5650 ±1,5 ±0,75 
ST 9.8/11.8 5500 5200 5650 ±1 ±0,5 
SYT 7.0/9.8 5500 5200 5650 ±1 ±0,5 
SYT 9.8/9.8 5500 5200 5650 ±1 ±0,5 

ST 15/15 5500* 5200** 5650** ±0,25 ±0,25 
SYT 15/15 5500* 5200** 5650** ±0,25 ±0,25 

 
* Banor som ska dimensioneras efter linjekategori I ska ha en nominell höjd 
på 5300 för system BVS 543.35070 samt BVS 543.35080. 
**Banverkets kontaktledningsstandard har inte definierat minsta och största 
tillåten höjd för system BVS 543.35070 och BVS 543.35080.  
 
4.4.11.3 Kontaktledningstråd material 
Tabellen nedan redovisar kontakttrådens material för Banverkets olika 
kontaktledningssystem. Tabellen nedan är enligt EN 50149:2001 och är en 
svensk standard (SS). 

Tabell 24: Kontakttrådsmaterial, hållfast och märkning och dimension enligt kontaktledningssystem 
BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 543.35050, 543.35060, 543.35070 och 
543.35080 

Kontaktlednings-
system 

Dimension, 
Akontakttråd 
mm2 

Minsta 
vikt 
(kg/m) 

Max 
vikt 
(kg/m) 

Material Min. 
brottlast, 
Fbrott (kN) 

Min. 
brottgräns, 
𝜎brott N/mm2 

S 4.9/5.9 80 0,71 CuETP 28,9 375 
ST7.1/7.1, ST 
9.8/9.8, SYT 7.0/ 
9.8, SYT 9.8/9.8  

100 0,690 0,733 CuFRHC 36,2 375 

ST 9.8/11.8 107 0,862 0,916 CuHCP 37,2 360 
ST 15/15, SYT 
15/15 

120 1,035 1,099 CuAg 
0,1 

40,7 350 

 
Banverkets standardkontakttrådar BVS 543.36306 följer EN 50149 som ska 
användas vid nyinstallering i järnvägsanläggningen.  
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4.4.11.4 Material för bärlina, Y-lina & bärtråd 
Tabellen nedan sammanfattar kontaktledningssystemens tvärsnittarea och 
material för bärlina, bärtråd och Y-lina. 

Tabell 25: Samman fattning av kontaktledningssystemens BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 
543.35040, 543.35050, 543.35060, 543.35070 och 543.35080  bärlina bärtråd och eventuellt Y-
linas material och area. BVS 543.36308 anges minsta brottkraft för bärlina och Y-lina som har 
materialet koppar, Cu. BVS 543.36313 anger minsta brottkraft för brons Bz II.    

Kontaktlednings
system 

Bärlina   Y-lina  
Mater
ial 

Area, 
Abärlina 
(mm2) 

Vikt, 
Mbärlina 
kg/m 

Brottkraft, 
Fbrott (N) 

Materia
l 

Area, 
AY-lina 
(mm2) 

Brottkraf
t,  
Fbrott (N) 

S 4.9/5.9 Cu 50  20600    
ST 7.1/7.1 Cu 70  28100    
ST 9.8/9.8 Cu 70  28100    
ST 9.8/11.8 Cu 70  28100    
SYT 7.0/9.8 Cu 50  20600 Inget 

angivet 
Inget 
angive
t 

Vet inte 
material 

SYT 9.8/9.8 Cu 70  28100 Cu 35 14400 
ST 15/15 Bz II 70 0,6 38640    
SYT 15/15 Bz II 70 0,6 38640 Cu 35 14400 

 
Bärtråden ska vara av typ DIN 43 138-BzII-10-49 enligt BVS 543.36336. 
Bronslegeringen Bz II har en tvärsnittsarea (Abärtråd) på 10 mm2, vikt (storhet 
Ψ) på 0,089 kg/m och minsta brottspänning på 589 N/mm2 (nktcabels, 2006). 
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4.5 Banverkets riktlinjer  
I detta kapitel presenteras vilka värden som bör användas vid projektering.  
  
4.5.1 Största tillåtna anordnad rälsförhöjning  
I BVH 586.40 ska den anordnade rälsförhöjningen vid plattform väljas så liten 
som möjligt, normalt inte större än 70 mm. Rälsförhöjningen får inte vara 
större än 100 mm. 
 
4.5.2 Rälsförhöjningsöverskott 
Sveriges riktlinjer för rälsförhöjningsöverskott enligt BVH 586.40. 

Tabell 26: Riktlinjer BVH 586.40 för rälsförhöjnings överskott. 

 V≤50 km/h V>50km/h 
Växelns avvikandespår 
därtill anslutandekurva  

130 100 

Övriga spår där R≤1000 m 70 
Övriga spår där R>1000m 100 

 
4.5.3 Övergångskurva och rälsförhöjningsramp 
Banverkets riktlinjer BVH 586.40 rekommenderas att godhetstalet ska ha 
värdet 8. 
 
4.5.4 Lutning 
Banverkets riktlinjer för lutning enligt BVH 586.40 rekommenderar: 

• Största tillåtna lutning i spår får inte överskrida 10 ‰ med 
undantag  

• På kortare sträckor får lutningen uppgår till 12 ‰ 
• Station, hållplats eller där tåg stannar anordnar man lutning på 

högst 5 ‰ eller om det kan uppvisa ekonomiska vinster får 
lutningen uppgå till 10 ‰ 

 
4.5.5 Spåravstånd 
Sveriges riktlinjer för spåravståndet anger att det enligt BVH 586.40 ska ha 
grundvärdet 4,5 meter och dubbelspår. Där kontaktstolpen placeras ska 
spåravståndet vara 6 meter.   
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5 Jämförelse och analys 

Det finns en del skillnader mellan TSD och svenska föreskrifter och 
standarder. En TSD ger harmoniserade bestämmelser för de områden som har 
betydelse för driftkompabiliteten för TEN järnväg. Svenska standarder och 
föreskrifter får rättas på de punkter som inte uppfylls enligt TSD. Detta kapitel 
har som syfte att visa skillnader som svenska standarder och föreskrifter för 
spår, spårväxel och kontaktledning behöver för att uppnå driftkompabilitet.  
 

5.1 Spårkrafter 
Spårets hållfasthet, livslängd, stabilitet och geometri påverkas av krafter i 
lateral, vertikal och longitudinal riktning och i statiskt, dynamiskt och 
kvasistatiskt utseende. Ballast och sliper dimensioneras för att inte spåret ska 
förskjuts i sidled. Befästningssystemet ska hålla samman räl och slipers så att 
inte spårvidden ändras. Analys av spårkrafterna visar att det inte finns svenska 
föreskrifter av följande punkter som TSD föreskriver: 

• Vertikal dynamisk hjulbelastning  
• Kvasistatiska vertikala hjulkrafter  
• Lateral dynamisk spårförskjutningskraft 
• Longitudinala krafter: förlorad rörelseenergi i form av värme till rälen 

under retardation.  
• Longitudinala krafter: krafter som uppstår vid acceleration och 

retardation      
 
När det gäller största tillåtna axellast i statisk form så uppfyller svensk 
föreskrifter TSD då rätt linjeklass väljs. De svenska nya betongsliprarna ska 
klara av en ”största tillåtna axellast” på 25-30 ton.  
 
De longitudinella krafterna är beroende av temperaturlasterna, då krafterna 
ändras på grund av temperaturen. Denna last är en lokalfråga där TSD 
hänvisar till nationella bestämmelser. På denna punkt finns det svenska 
bestämmelser och enlig bestämmelserna syftas det på att krafterna ska hållas 
så låga som möjlig för att undvika lokal ut-knäckning.  
 
Det är inte bara de krafter som kommer från fordonet utan även de dynamiska 
tillskottskrafterna som uppstår då spårets läge avviker från den nominella 
geometrin. Enligt TSD ska infrastrukturförvaltaren upprätta kvalitetsnormer 
för hur mycket den nominella geometrin får avvika. 
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5.2 Spårkomponenter 
5.2.1 Räl 
Rälerna 60E1 och 54E3 rälsprofiler, rälsvikt samt stålsorterna R260 och 
R350LHT överensstämmer med obligatoriska EN 13647-1:2003 och TSD 
vilket gör att dessa räler är ”etablerade” driftskompatibilitetskomponenter. 
60E1 och 54E3 har en rälsvikt på 60,34 kg/m respektive 54,54 kg/m vilket 
klarar TSDs krav ≥53 kg/m.  
 
Räl 50E3 överensstämmer rälsprofil och stålsort med TSD obligatoriska EN 
13647-1:2003. Rälsvikten för 50E3 är 50 kg/m överensstämmer inte med TSD 
minsta rälsvikt på 53 kg/m vilket gör att rälen betraktas som ”ny” 
driftskompatibilitetskomponent. Enligt Tabell 9 ska bedömning av ekvivalenta 
koniciteten, rälslutning, minivärden för genomsnittlig spårvidd och 
motståndsförmåga göras och bedömning är svårt att göra på grund av 
simuleringar och mätningar.  
 
5.2.2 Befästning  
Befästningen Fastclip med clips typerna FC1504 och FC 1604 följer EN 
13481-2:2002 enligt TSD och är då också en ”etablerad” 
driftskompatibilitetskomponent. De övriga befästningarna E-clip, Fist, 
Hambo, Hey-back, Fjäderspik, Låsspik och Spik finns i Banverkets 
järnvägsanläggning och kan inte analyseras på grund av mätnings- och 
testförfarande inte finns möjlighet att göra.  
 
Mellanläggens dynamiska styvhet ska i dag väljas så mellan intervallet 50-55 
MN/m för 25 tons axellast och 80-100 för 30 tons axellast. Detta överskrider 
inte TSDs värde på 600 MN/m och därmed överrensstämmer Banverkets val 
med TSD. För äldre befästningar har det föreskrivits mellanlägg av materialet 
gummi och plast där den dynamiska styvheten 70-90 MN/m respektive 150 
MN/m. Detta överensstämmer med TSD då dynamiska styvheten för gummi 
och plast inte överskrider TSDs föreskrivna värde på 600 MN/m.    
 
5.2.3 Sliper     
 
Etablerade driftskompatibilitetskomponenter  
Betongsliper 101, S2, LS, S3 och S4 har en längd på 2300 mm vilket klar TSD 
krav. Betongsliprar som har befästningssystemet Fastclip ska ha en längd på 
2500 mm vilket också klara TSD krav .  
 
Slipervikten enligt TSD ska vara minsta ≥220 kg. Betongsliper 101 har 
slipervikten 190 kg och är därmed lägre än TSDs krav. Betongsliprarna S2 och 
LS anges inte slipervikten i föreskriften. Betongsliper S3 och S4 med 
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slipervikt 250 kg respektive 248 kg är större än kraven enligt TSD. 
Betongsliprar med befästningssystemet Fastclip har en vikt mellan 280-310 kg 
vilket ligger över TSD krav på 220 kg.    
 
Ny driftskompatibilitetskomponent 
Träsliprar överstämmer inte med traditionella spårutformningen och ska då 
bedömas efter förfarande ”ny” driftskompatibilitetskomponent. Bedömningen 
är svårt att göra pågrund av att kontroll av ekvivalent konicitet ska göra vid 
drift samt simuleringsberäkning. 
   
5.2.4 Ballast  
TSD har inga krav för ballasten, men vid EG-kontroll används nationella 
bestämmelser. I Sverige gäller SS-EN 13450 för makadamballast klass 1. 
 

5.3 Spårväxel och spårkorsning 
5.3.1 Räl 
Räl 60 E1 i UIC60-spårväxel förekommer rälshuvudprofil och stålsort med 
EN 13647-2:2003 samt rälsvikten på 60,34 kg/m klara minikravet på 53 kg/m 
enligt TSD vilket betraktas som ”etablerad” driftskompatibilitetskomponent.  
 
Räl 50E3 i BV50-spårväxel förekommer inte rälshuvudprofil i EN 13647-
2:2003 och rälsvikten på 50 kg/m ligger under TSD minsta krav på 53 kg/m 
vilket betraktas som ”ny” driftskompatibilitetskomponent. Bedömning utifrån 
”ny” driftskompatibilitetskomponent har inte utföras på grund av 
simuleringsberäkningar och mättningar. 
 
5.3.2 Befästning 
I BV50 och UIC60 spårväxlar används befästningen E2039 men på grund av 
mätning och testförfarande har ingen analys av överensstämmelsen med TSD 
kunnat göras.  
 
Mellanläggets dynamiska styvhet är inte föreskrivet för spårväxel igen analys 
har kunnat genomföras.   
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5.3.3 Plötslig förändring av rälsförhöjningsbristen  
TSD och Banverket har föreskrivna värden beträffande plötslig förändring av 
rälsförhöjningsbristen i avvikandespåret i spårväxel. Banverket har hårdare 
krav upp till 170 km/h sedan är TSD hårdare. 
 
Nedan följer en analys av rälsförhöjningsbristen för en bestämd grenspårsradie 
och hastighet för Banverkets standardspårväxlar. Formel 4 används och den 
anordnade rälsförhöjningen är lika med 0 mm.  

Tabell 27: Redovisa rälsförhöjningsbristen för de olika Spårväxel typerna. 

Spårväxel typ Grenspårets 
radie (m) 

Hastighet i 
grenspåret 
(km/h) 

Plötslig förändring 
rälsförhöjningsbrist 
(mm) 

EV-UIC60-300-1:9  300 50 98,5 
EV-UIC60-500-1:12 500 65 66 
EV-UIC60-760-1:14  760 80 99,5 
EV-UIC60-760-1:15  760 80 99,5 
EV-UIC60-1200-1:18.5 1200 100 98,5 
EVR-UIC60-760-1:14  760 80 99,5 
EVR-UIC60-760-1:15  760 80 99,5 
EVR-UIC60-2500-1:26,5  2500 130 80 
EVR-UIC60-2500-1:27,5 2500 130 80 
EV-BV50-225/190-1:9  225-190 40 84-99,4 
EV-BV50-600-1:15  600 70 96,5 

 
Tabell 27 visar att rälsförhöjningsbristen är ca 100 mm och då ingen 
rälsförhöjningsramp finns blir detta värdet för den plötsliga förändringen av 
rälsförhöjningsbristen. Jämfört med de i TSD föreskrivna värdena 
överensstämmer Banverkets spårväxlar i Tabell 13.  
   
5.3.4 Detekterings- och förreglingssystem 
Detektering av spårväxeltungan och korsning med rörlig spets i Banverkets 
spåranläggning sker bland annat genom växeldrivet, då kontrollstänger ändrar 
läge på kontrollbrytarna. Efter att växeltungan och korsning med rörlig spets 
ligger i rätt läge låser ställverket spårväxelns läge. Tungkontrollkontakten 
kontrollerar också att tungan ligger i rätt läge och att den sitter på mitten av 
tungan. Detekterings- och förreglingssystemet överrensstämmer med TSD.  
 
5.3.5 Användning av korsningar med rörlig spets 
Banverket använder växlar med rörlig korsningsspets för låga hastigheter, se 
Tabell 13. Rörlig korsningsspets ska enligt TSD anläggas då hastigheten är 
större eller lika med 280 km/h. Banverket anlägger spårväxlar med rörlig 
korsningsspets på sträckor där hastigheten är mindre än TSDs krav. 
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5.4 Spårgeometri 
TSD har generösare bestämmelser än svenska föreskrifter. Den tillåtna 
anordnade rälsförhöjningen enligt TSD får uppgå till 180 mm eller 200 mm då 
banan ska trafikeras enbart av persontåg, medan det enligt svenska föreskrifter 
får uppgå till 150 mm. Därmed överensstämmer det med TSD. 
 
Även när det gäller rälsförhöjningsbristen har TSD generösare bestämmelser 
än svenska föreskrifter. Inte förrän hastigheten överskrider 300 km/h blir 
TSDs krav hårdare. Sverige har en tillåten rälsförhöjningsbrist på maximalt 
100 mm och enligt TSD (Tabell 1) är det tillåtna värdet högre än det svenska 
föreskrivna värdet, upp till 300 km/h. Sedan är TSD hårdare med en 
rälsförhöjningsbrist på 80 mm då den svenska rälsförhöjningsbristen är på 100 
mm. Högre rälsförhöjningsbrist tillåts då fordonets egenskaper kan 
kompensera rälsförhöjningsbristen enligt TSD. Tågkategori B-tåg och S-tåg 
har sådana egenskaper som begränsar rälsförhöjningsbristen. 
 
När det gäller rälsförhöjningsöverskottet så har Banverket och Europanorm 
som inte är föreskriven i TSD, samma tillåtna värde på 100 mm då kurvans 
radie är större än 1000 m och hastigheten är större än 50 km/h.  
 
För kurvradie som är mindre än 1000 mm och har en hastighet som är lika 
med eller mindre än 50 km/h, får rälsförhöjningsöverskottet vara högst 70 mm 
enligt Banverkets riktlinjer. En fordonshastighet som är under eller lika med 
50 km/h tillåter Europanormen (inte föreskriven i TSD) mer 
rälsförhöjningsöverskott (130 mm) än Banverkets riktlinjer. Skillnaden kan 
vara att Banverket tar hänsyn till lasten som kan förskjutas då för stor 
anordnad rälsförhöjning medan Europanormen går efter spårkrafterna som är 
mindre under 50 km/h.     
 
För spårväxelns avvikande spår gäller ett rälsförhöjningsöverskott på 100 mm 
då hastigheten är större än 50 km/h och 130 mm då hastigheten är lika med 
eller mindre än 50 km/h, för både Europanormen (inte föreskriven i TSD) och 
Banverkets riktlinjer.  
   
TSDs bestämmelser medför högre hastighet än svenska bestämmelser för en 
anordnad radie R. Exemplen nedan visar skillnaderna då kurvradien sätts till 
R=2000 meter. 
 
Enligt svenska bestämmelser blir hastigheten  
 
𝑉𝑏𝑎𝑙 = �𝑔ℎ𝑡𝑅

2𝑏0
= �𝑔∗(ℎ𝑎+ℎ𝑏)∗𝑅

2𝑏0
= �9,81∗(0,10+0,15)∗2000

1,5
= 57 𝑚

𝑠
→ 205 𝑘𝑚/ℎ  [31] 
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med största tillåtna anordnade rälsförhöjning ha= 0,15 m och 
rälsförhöjningsbrist hb=0,10 m. 
 
TSD med hastighetsintervall 230 <V≤ 250 km/h ger rälsförhöjningsbrist 
hb=0,15 m och största tillåtna anordnade rälsförhöjnings ha= 0,18m. 
 
𝑉𝑏𝑎𝑙 = �𝑔ℎ𝑡𝑅

2𝑏0
= �𝑔∗(ℎ𝑎+ℎ𝑏)∗𝑅

2𝑏0
= �9,81∗(0,18+0,15)∗2000

1,5
= 65𝑚 𝑠⁄ → 234 𝑘𝑚/ℎ  [32] 

 
där formel 3 används och där resterande parametrarna g=9,81 m/s2 och  
2bo =1,5 m. 
 
TSD har inga bestämmelser för övergångskurvans och rälsförhöjningsrampens 
utformning. I Sverige finns det bestämmelser för detta på grund av en 
medvetet anlagd skevning. Skevningen får inte avvika hur mycket som helst 
eftersom fordonet då spårar ur. I Sverige ska övergångskurvans längd vara 
större eller lika med ramptalet 400.  
 
En Europanorm som inte är reglerad i TSD har föreskrivna värden för 
maximalt ryck. För en linjär förändring av övergångskurvan och 
rälsförhöjningsrampen tillåter Banverkets maximala värde mer ryck för 
kategori S-tåg än Europanormens maximala värde. För Banverkets kategori A- 
och B-tåg är kraven hårdare för det maximala rycket än Europanormen. 
Maximalt värde för en sinusformad övergångskurva och rälsförhöjningsramp 
tillåter större ryck än Europanormerna för kategori A- och B-tåg. Kategori S-
tåg tillåter lika mycket maximalt ryck som Europanormen. 
 
Banverket har rekommenderat värde för rycket. Rycket vara bör vara så lågt 
som möjligt för bästa komfort.  
 
TSD och Banverkets föreskrifter har ingen föreskriven längd för 
övergångskurvans och rälsförhöjningsramp beroende på 
korglutningssystemets inställningstid, då datorn behöver en viss tid innan 
kurvan för att hinna beräkna korgens lutning och installationstid. Normal tid 
som korglutningssystemet behöver är 4 sekunder.  
   
Sveriges riktliner ställer hårdare krav på lutningen jämfört med TSD i 
huvudtågspår. Enligt TSD får med- och motlut inte vara större än 25 ‰ och i 
svenska föreskrifter inte mer än 10 ‰ på långa sträckor. På kortare sträckor 
får inte lutningen överstiga 35 ‰ medan man i svenska bestämmelser får ha 
en lutning som uppgår till 12 ‰. Vid plattform blir det tvärtom då det är TSD 
som har hårdare krav då lutningen inte får överstiga 2,5 ‰ jämfört med 
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Sveriges 5 ‰. Mindre lutning medför mindre motstånd mot dragfordonet och 
då kan tyngre gods dras.  
 
TSD har inga krav på minsta vertikalkurva. Sverige har definierat minsta 
vertikalkurva för huvudtågspår och rälsförhöjningsrampen för att minimera 
vertikalkrafter samt för bättre resandekomfort.  
 

5.5 Ekvivalent konicitet  
En annan del av studien som har behandlats är den ekvivalenta koniciteten. I 
TSD 2008/217/EG finns föreskrivna gränsvärden för den ekvivalenta 
koniciteten medan svenska föreskrifter inte har belyst detta.  
 
60E1 rälsprofil med rälslutningen 1:30 uppfyller TSD 2008/217/EG 
gränsvärden för ekvivalent konicitet för alla hastighetsområden förutsatt att 
spårvidden inte får avvika mer än -2 millimeter. BV50 rälsprofil med 
rälslutning 1:30 uppfyller inte TSD 2008/217/EG på grund av att gränsvärdet 
för den ekvivalenta koniciteten är överskriden redan vid den nominella 
spårvidden.   
 
Ska man köra med högre hastigheter än 280 km/h måste man t.ex. ändra 
rälslutningen till 1:20, vilket ger mindre ekvivalent konicitet och därmed 
större toleranser på den avvikande nominella spårvidden. Spårkonstruktion 
som har rälsprofil 60E1 med rälslutning 1:20 och en spårvidd mellan 1435-
1437 anses uppfylla TSD krav.  
 
Liten ekvivalent konicitet leder till minskat slitage på rälshuvudet och bättre 
gångdynamik för fordonet som minskar spårkrafterna och därmed förhindrar 
att spåret förskjuts i sidled. Se bilaga 1där olika räler med olika rälslutningar 
analyseras.  
 

5.6 Rälslutning 
Rälslutningen för betongsliper 101, S2, LS, S3 och nytillverkade (25 & 30 
ton) betongsliper är 1:30. Rälsbefästningarnas underläggsplatta för träsliper 
ger en rälslutning på 1:30. Både trä- och betongsliper ligger i TSDs godkända 
intervall som är 1:20 till 1:40.  
 
För spårväxel och spårkorsning av typ BV50 respektive UIC60 anges ingen 
rälslutning. Enligt TSD får inte hastigheten vara större än 200 km/h om det 
ska anläggas rälslutning, med visa undantag för hastighet mellan 200 – 250 
km/h kan det vara godkänt att inte använda rälslutning.  
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5.7 Spårlägesfel  
Jämförelse mellan Svenska föreskrifter och TSDs bestämmelser för 
urspårningsfarliga fel, vilket skevning och spårvidd anses vara.  
  
5.7.1 Skevning 
Skevning är ett urspårningsfarligt fel som man måste ha kontroll över så att 
inte säkerheten äventyras. Av ekvation 23 kan gränsvärdet för TSDs 
omedelbara åtgärd beräknas. För mätbaserna 3 och 6 meter ger det 
gränsvärdena 9 mm respektive 6 mm. I jämförelser mellan TSDs framräknade 
gränsvärden för omedelbart åtgärd mot motsvarande i svenska föreskrifter 
(Tabell 18) ligger alla kvalitetsklassers värden över TSDs tillåtna värde för 
både mätbas 3 och 6.  
 
Jämförelse av avvikelsen för skevning per meter ger att Svenska föreskrifter 
inte överrensstämmer helt med TSD. Kvalitetsklass K4, K3, K2 toleranser för 
skevningen avviker mer än vad som TSD tillåter enligt avsnitt 4.2.11.1 för 
linjehastighet som är lika med eller mindre än 200 km/h. Kvalitetsklass K1 
överensstämmer med TSD då linjehastigheten är lika med eller mindre än 200 
km/h, K1 värde på 7 mm/m lika med TSDs värde. Kvalitetsklass K0 
överensstämmer med TSD då linjehastigheten är lika med eller mindre än 
200km/h. Ska linjehastighet vara större än 200 km/h överensstämmer inte K0 
med TSD. K0 har en avvikelse på 6 mm/m medan TSD har 5 mm/m för 
linjehastighet som är större än 200 km/h.    
    
5.7.2 Spårvidd 
Avvikelse i spårvidden är också ett urspårningsfarligt fel. Jämförelser mellan 
Sveriges föreskrifter (Tabell 19) och TSDs bestämmelser (Tabell 8) för tillåten 
spårviddsavvikelse visar att Sverige har mindre tolerans än TSD och därmed 
uppfyller Sverige de krav som TSD ställer.  
 
Sveriges föreskrifter har inga bestämmelser för genomsnittlig spårvidd för att 
säkerställa ekvivalenta koniciteten som är viktig för slitage på rälsen och 
fordonets gångdynamik. 
 

5.8 Spåravstånd  
Spåravståndet bestäms av en referensprofil som utgör ett fritt utrymme för 
fordonet. Svenska riktlinjer för normalt spåravstånd är 4,5 meter för alla 
hastigheter. TSD föreskriver 4 meter då hastigheten är 230<V ≤250 km/h och 
för hastighet som är mindre än 230 km/h ska hänsyn till den kinematiska 
referensprofilen tas då spåravståndet ska bestämmas.  
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Svenska riktlinjer överrensstämmer med TSD så länge de håller sig till 4,5 
meter. 
    

5.9 Kontaktledning  
Som för spårkomponenterna visar även denna studie skillnaden mellan TSDs 
bestämmelser och svenska bestämmelser. Nedan följer en analys av 
kontaktledningen.   
 
5.9.1 Kontaktledningshöjd 
Svenska bestämmelser har en föreskriven nominell höjd på 5500 mm och det 
överensstämmer med TSDs krav. För linjekategori II, gäller intervallet 5000-
5500 mm och i linjekategori III är intervallet 5000-5750 mm vilket 
överensstämmer med den svenska nominella höjd. För SYT15/15 gäller ett 
undantag då linjen ska projekteras för TSDs linjekategori I då den nominella 
höjden ska vara 5300 mm, vilket överensstämmer med TSD nominella höjd 
intervallet 5000-5300.  
 
Alla svenska kontaktledningssystem har minsta kontaktledningshöjd på 5200 
mm, där TSD har föreskrivit minsta höjd på 4950 mm för linjekategori II och 
III. Därmed uppfyller svenska bestämmelser TSDs krav. 
 
Enligt svenska bestämmelser är den maximala höjden för alla 
kontaktledningssystem 5650 mm, därmed uppfyller Sverige TSDs krav, som 
har en maximal höjd på 6000 mm.   
 
5.9.2 Kontaktledningens lutning 
TSD hänvisar till EN 50119 där maximallutningen och lutningsändringen 
anges som funktion av hastigheten. Alla svenska kontaktledningssystem går 
efter EN 50119 och överrensstämmer därmed med TSD på denna punkt.      
 
5.9.3 Trådföring 
Banverkets föreskrifter ger en maximal tillåten trådlägesavvikelse inklusive 
vindavdrift beroende på 500 mm om kontaktledningen ska projekteras för 
europaströmavtagaren eller inte. Om kontaktledningssystemet ska 
dimensioneras för europaströmavtagaren får inte kontakttråden avvika mer än 
400 mm inklusive vindavdrift. Detta gäller både vid normalt spann och vid 
sektionsövergången.  
 
När det gäller Sveriges strömavtagare får inte trådläget avvika mer än 500 
mm. Undantag görs för kontaktledningssystem S 4.9/5.9  samt ST 7.1/.7.1 som 
har en avvikelse som inte få vara större än 600 mm respektive 550 mm på 
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rakspår och radie ner till 2500 m. Detta gäller vid normalt spann och vid 
sektionsövergång inklusive vindavdrift.  
 
5.9.4 Vågutbredningshastighet  
När det gäller vågutbredningshastigheten så ska inte STH vara 70 % högre än 
vågutbredningshastigheten enligt TSD. Författaren har låtit göra en 
överslagsberäkning av kontaktledningssystemens STH av 
vågutbredningshastigheten och resultatet sammanfattas i tabellen nedan.   

Tabell 28: Resultatet av beräkningarna för kontaktledningssystemens STH av 
vågutbredningshastigheten och kontaktledningen egenfrekvensen jämförs med 
kontaktledningssystemens BVS 543.35010, 543.35020, 543.35030, 543.35040, 543.35050, 
543.35060, 543.35070 och 543.35080 STH. 

Kontaktlednings
-system  

Egen-
frekvens f0 
(Hz) 

Vågutbrednings
-hastigheten 
 V våg (km/h) 

70 % 
(km/h) 

90 % 
(km/h) 

Kontaktledningens 
STH (km/h) i BVS.  

S4,9/5,9 0,79 169,60 119 153 120 
ST7,1/7,1 0,85 182,95 128 165 140 
ST9,8/9,8 1,0 214,94 150 193 180 
ST9,8/11,8 0,98 212,24 149 191 200 
SYT7,0/9,8 0,99 214,94 150 193 200 
SYT9,8/9,8 0,97 209,23 146 188 200 
ST15/15 1,10 238,38 167 215 220 
SYT15/15 0,99 231,85 162 109 250 

 
Beräkningen visar att de svenska kontaktledningssystemens STH inte 
överensstämmer med TSDs krav. I de svenska kontaktledningssystemen är 
STH 90 % eller högre än vågutbredningshastigheten. Därmed uppfyller inte 
svenska bestämmelser TSDs krav. 
 
Beräkningarna för vågutbredningshastigheten och egenfrekvensen har utförts 
med hjälp av formeln 19 respektive 20 . Förspänningskraft för kontakttråden 
och bärlinan samt spannlängden anges i avsnitt 4.4.11.2. Konstanten K sätts 
till 0,49 enligt avsnitt 3.8.4. Kontaktledningssystemets STH beräknas genom 
vågutbredningshastigheten som multipliceras med 0,7 (70 %). Beräkningar har 
även gjorts för 90 %. Kontaktledningsvikten i enhet kg/m är beräknat i  
bilaga 2. 
 
Kontaktledningsvikten i enheten kg/m är godtycklig och om vikten ökar så 
minskar vågutbredningshastigheten och därmed minskar kontaktledningens 
STH. För att öka vågutbredningshastigheten och därmed öka 
kontaktledningens STH måste då förspänningskraften i kontaktledningen ökas.    
 
Kontaktledningens vikt i kg/m är beräknad i bilaga 2. 
 



 
 
76 

5.9.5 Hållfast  
Analys av kontakttrådens, bärlinans, bärtrådarnas och Y-linans uppfyllelse av 
TSDs krav på hållfasthet.  
 
5.9.5.1 Kontakttrådens hållfast 
Kontakttråden ska enligt EN 50149 klara av en minsta brottspänning som 
anges i avsnitt 4.4.11.3. Förspänningens dragspänning 𝜎a beräknas av formel 
45 i bilaga 3 och den tillåtna arbetsspänningen för kontakttråden 𝜎arbete, kontakttråd 
som erhålls ut av ekvation 48 i bilaga 3. Beräkningsresultatet sammanfattas i 
tabellen nedan.  

Tabell 29: Jämförelse mellan Banverkets kontaktledningssystems förspänningsdragspänning och 
TSD tillåtna arbetsspänning för kontakttråden. 

Förspänningens dragspänning för de 
olika kontaktledningssystemens, 𝜎a 
(N/mm2) 

TSD tillåten 
arbetsspänning för 
kontakttråden 𝜎arbete, 

kontakttråden (N/mm2) 
S4,9/5,9 74 158 
ST7,1/7,1 71 158 
ST9,8/9,8 98 158 
ST9,8/11,8 110 158 
SYT7,0/9,8 98 158 
SYT9,8/9,8 98 158 
ST15/15 125 152 
SYT15/15 125 148 

 
Jämförelsen i tabellen ovan ger att kontakttråden för alla 
kontaktledningssystem överrensstämmer med TSD 2008/284/EG.     
 
5.9.5.2 Bärlinans hållfast 
I bilaga 3 har bärlinas maximala dragkraft beräknas. När vinkeln för 
förspänningskraften ändras så ändras också storleken på förspänningskraften. 
Den maximala storleken på dragkraften visas i tabellen nedan. TSDs tillåtna 
arbetskraft beräknas också i bilaga 3. 
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Tabell 30: Jämförelse mellan bärlinas dragkraft och TSD tillåten arbetskraft. 

Bärlinans största dragkraft för de olika 
kontaktledningssystemens, Sbärlina (N) 

TSD tillåten arbetskraft, 
Farbete, bärlina (N) 

S4,9/5,9 4905 12051 
ST7,1/7,1 7108 16439 
ST9,8/9,8 9811 16439 
ST9,8/11,8 9811 16439 
SYT7,0/9,8 8607 12051 
SYT9,8/9,8 11813 16439 

ST15/15 15012 22604 
SYT15/15 17819 22604 

 
Analys av resultatet i tabellen ovan ger att alla kontaktledningssystem 
uppfyller TSDs bestämmelser för hållfastheten.   
 
5.9.5.3 Bärtrådarnas hållfast 
I Bilaga 3 har en enkel kraftekvation utförts för kontaktledningssystemen 
(nedhäng & kontaktrådens egenvikt). Dragkrafterna i Bärlina är 0 N och för 
system med Y-lina är dragkrafterna 74, 92 och 128 för SYT7,0/9,8, 
SYT9,8/9,8 respektive SYT15/15. Den tillåtna arbetskraften för alla system är 
beräknat till 2356 N. Bärtrådarnas dragkraft ligger under TSD arbetskraft.   
 
5.9.5.4 Y-lina 
Y-linans största dragkraft och TSDs tillåtna arbetskraft som beräknats i bilaga 
3 sammanfattas i tabellen nedan.  

Tabell 31: Jämförelse mellan Y-linas beräknade dragkraft och TSD tillåtna arbetskraft. 

Y-linans dragkraft för de olika 
kontaktledningssystem, FY-lina (N) 

TSD tillåten 
arbetskraft, 
Farbete, Y-lina (N) 

SYT7,0/9,8 1602 Inga 
dimensioner 

SYT9,8/9,8 2003 5760 
SYT15/15 2803 5760 

 
Jämförelsen visar att alla kontaktledningssystem med Y-lina klarar kravet på 
TSDs tillåtna arbetskraft förutom system SYT 7,0/9,8.  
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6 Nässjö – Hässleholm, nulägesbeskrivning 

Detta kapitel sammanfattar utformning av spår- och 
kontaktledningsanläggningen på sträckan Nässjö – Hässleholm. Sträckan är 
indelad i tre bandelar 813 Nässjö – Alvesta, 814 Alvesta – Älmhult och 815 
Älmhult – Hässleholm inkl stationer samt indelat i uppspår och nerspår. 
Stationerna Nässjö och Hässleholm ingår inte i bandelarna 
     

6.1 Spårkomponenter 
Tabellen nedan redovisar de räls- och befästningstyper som finns i 
spåranläggningen mellan Nässjö och Hässleholm.  

Tabell 32: Sammanfattning av räls och befästningstyper på sträckan Nässjö – Hässleholm 
(Banverket, 2009) 

 813 814 815 
N U N U N U 

Räl BV50/ 
UIC60 

BV50/ 
UIC60 

BV50/ 
UIC60 

BV50/ 
UIC60 

BV50, 
UIC60 

BV50 

Befästning Fist, e-
clip 

e-clip e-clip, 
Fist, 
Hey-
back,  

e-clip, 
Fist, 
Hey-
back, 

Hambo,  

e-clip, 
Hey-
back 

Hambo, 
Hey-

back, e-
clip 

Sliper S2, LS, 
S3 

S3 S2, Ls 
trä, S3 

S2, Ls, 
trä, S3 

trä, S3 trä, S3 

 

6.2 Spårväxel och spårkorsning 
Tabell nedan sammanfatta de spårväxlar och spårkorsningsväxlingstyper 
mellan Nässjö - Hässleholm.  

Tabell 33: Sammanfattning av spårväxel och spårväxelkorsningstyper mellan Nässjö - Hässleholm 
(Banverket, 2009). 

Typer 813 814 815 
U N U N U N 

Ev60-9 0 1 3 4 0 0 
Ev60-15 4 8 4 2 1 2 
Ev60-18 18 18 8 8 1 1 
Ev50-9 0 0 4 4 0 0 

EV50-15 0 0 2 2 8 8 
Dkv50-9 0 0 2 2 0 0 
Ev50-18 0 0 0 0 1 0 
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6.3 Spårgeometri  
6.3.1 Horisontalkurva 
Sammanfattning av bandelarnas minsta horisontalradie redovisas i Tabell 34.  

Tabell 34: Sammanfattning av minsta horisontalkurva mellan Nässjö – Hässleholm (Banverket, 
2009). 

 813 814 815 
 N U N U N U 

Minsta radie 
(m) 

1137 1145 1490 1485,5 1710 1640 

Anordnad 
rälsförhöjning 
(mm)  

30 40 115 115 130 80 

 
Allmänt har bandelarna en väldig varierande horisontalradie (Banverket, 
2009).  
 
6.3.2 Övergångskurvan 
Tabell 35 redovisar övergångskurvans längd och skillnad mellan 
rälsförhöjningarnas start- och slutvärde på sträckan Nässjö – Hässleholm.  

Tabell 35: Sammanfattning av övergångskurvans längd och skillnaden mellan rälsförhöjningens 
start och slutvärden (Banverket, 2009). 

 813 814 815 
N U N U N U 

Övergångskurvans 
längd, L (m) 

160 160 40 40 75 75 

Skillnad mellan 
rälsförhöjnings 

start och slut 
värde, ∆ha (mm) 

115 115 40 40 55 60 

 
6.3.3 Lutning 
Spåret ligger i allmänhet mellan 0 – 10 ‰ för bandelarna 813, 814 och 815 i 
upp- och nerspår (Banverket, 2009). 
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6.3.4 Lutningen vid plattform 
Tabell 36 sammanfattar lutningarna vid plattform på stationerna mellan Nässjö 
- Hässleholm. 

Tabell 36: Lutning vid plattform (Banverket, 2009). 

 813 814 815 
N U N U N U 

Bodafors 
(Bdf) 

-8 ‰ (128m) -1 ‰     

Sävsjö 
(Sä) 

0 ‰ 3 & 0 ‰     

Alvestad 
(Av) 

  0 & -1 ‰ 0 & 1 ‰   

Älmhult 
(Äh) 

  0 ‰ 0 ‰   

 Osby (O)     -1 ‰ -1 ‰ 
 
6.3.5 Vertikalkurvan 
Sammanfattning av största och minsta vertikalkurva för Nässjö - Hässleholm 
redovisas i Tabell 37. 

Tabell 37: Sammanfattning av minsta vertikalkurva mellan Nässjö - Hässleholm (Banverket, 2009). 

 813 814 815 
N U N U N U 

Minsta 
konkavkurva 

(m) 

14500 15000 15000 15000 13000 10000 

Minsta 
konvexkurva 

(m) 

-12000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 

Största 
konvexkurva 

(m) 

80000 50000 50000 50000 50000 50000 

Största 
konvexkurva 

(m) 

-100000 -50000 -60000 -50000 -70000 -50000 

 

6.4 Spåravstånd 
Sträckorna Hässleholm - Älmhult (815) och Älmhult - Alvesta (814) har 
minsta spåravståndet 4,5 meter. Sträckan Alvesta - Nässjö (813) har minsta 
spåravstånd 4 meter men normalt är spåravståndet 4,5 meter (Banverket, 
2009). 
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6.5 Kontaktledning  
Tabell 38 sammanfattar de kontaktledningssystem som används mellan Nässjö 
- Hässleholm. 

Tabell 38: Kontaktledningssystemen mellan Nässjö – Hässleholm (Banverket, 2009). 

System 813 814 815 
N U N U N U 

SYT15/15       
ST15/15 Ja Ja     

SYT 9.8/9.8       
SYT7.0/9.8       
ST 9.8/11.8    Ja Ja Ja 
ST9.8/9.8       
ST7.1/7.1 Ja Ja Ja Ja   
S4.9/5.9   Ja  Ja  Ja  Ja  
N4,9/5,9   Ja Ja   
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7 Nässjö – Hässleholms anpassningsbehov 

Detta avsnitt analyserar behovet av anpassning på sträckan Nässjö – 
Hässleholm för att uppfylla kraven i Europas gemensamma transportnät - TEN 
järnväg.  
 

7.1 Spårkrafter 
Se avsnitt 5.1 för spårkraftsresonemanget. 
 

7.2 Spårkomponenter  
De driftskompatibilitetskomponenterna som ska användas i TEN måste 
uppfylla TSD.    
  
7.2.1 Räl 
I avsnitt 5.2.1analyserades Banverkets valda rälstyper mot TSD. Resultatet 
blev att 60E1 och 54E3 överensstämmer med TSD medan 50E3 inte kunde 
bedömas pågrund av simuleringar och mättningar.   
 
7.2.2 Befästning 
Fastclip är den enda befästningssystemet i Banverkets anläggningar som har 
EG-försäkran om överensstämmelse och som får användas i TEN.   
 
7.2.3 Sliper 
Resultatet av sliperanalys visar att betongslipers S3, S4 och betongsliprar med 
Fastclip är de enda sliprar som överrensstämmer med TSD utifrån ”etablerad” 
driftskompatibilitetskomponent förfarandet. Sträckan Nässjö - Hässleholm har 
träsliprar och betongsliprarna, S2, LS och S3. Träslipers betraktas som ”ny” 
driftskompatibilitetskomponent och bedömning har inte kunnat göras.   
 
7.2.4 Ballast 
Ballasten har inga TSDs krav.  
 

7.3 Spårväxel och spårkorsning  
På sträckan Nässjö - Hässleholm förekommer det spårväxlar typ UIC60 och 
BV50 och dubbla korsningsväxlar av typ BV50. I UIC60-spårväxel 
överensstämmer driftkompatibilitetskomponent 60E1 med TSD och i BV50-
spårväxel har inte bedömning kunnat göra för 50E3 pågrund av simulering och 
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mättningar. Befästningssystem E2039 har ingen EG-försäkran för både UIC60 
och BV50 spårväxel.    
 
Rälslutningen i UIC60- och BV50-spårväxel står rakt upp vilket enligt TSD 
begränsa hastigheten till 200 km/h.  
 
Rörligkorsningsspets är inte anlagd på sträckan Nässjö-Hässleholm och om 
sträckan anläggs för mer än 280 km/h ska spårväxlarna på sträckan utrustas 
med det. Banverkets avsikt är att har en hastighet på 250 km/h vilket inte 
kräver rörligkorsningsspets.  
 
Förreglings- och detekteringssystem se avsnitt 5.3.4. 
 

7.4 Spårgeometri 
Sträckan Nässjö – Hässleholm är en befintlig bana som tillhör TEN för 
höghastighetsjärnväg. Enligt TSD linjekategori II ska banan dimensioneras för 
hastigheter runt 200 km/h. Banverket har även som avsikt att öka hastigheten 
till 250 km/h. 
 
7.4.1 Horisontalkurvan  
Den dimensionerande hastigheten för bansträckningen är varierande och som 
minst är hastigheten 112 km/h mellan Nässjö och Hässleholm som  
Tabell 39 nedan anger. Hastigheten för den minsta horisontalkurvan är 
beräknad enligt ekvation 3 och följer förfarandet enligt BVF 586.41. Minsta 
horisontalradien och dess anordnade rälsförhöjning på sträckan Nässjö - 
Hässleholm är tagna från Tabell 34 i kapitel 6.1. 
 

Tabell 39: Sträckan Nässjö – Hässleholm minsta anordnade radier och rälsförhöjning (Banverket, 
2009). 

 813 814 815 
 N U N U N U 

Minsta radie (m) 1137 1145 1490 1 485,5 1635,5 1640 
Anordnad 
rälsförhöjning 
(mm)  

30 40 115 115 90 80 

Dimensionerande 
hastighet 

112 117 164 177 162 158 

 
Tabell 40 visar de lägsta hastigheterna på de olika bandelarna och en 
möjlighet är att höja hastigheten utan att ändra kurvradien och är att då öka 
den anordnade rälsförhöjningen med hänsyn till rälsförhöjningsbrist och -
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överskott. Optimering av den dimensionerande hastigheten utgår från TSDs 
anordnade rälsförhöjning på 180 mm, rälsförhöjningsöverskott på 100 mm 
enligt kategori A-tåg och Europanorm 13803:2002 rälsförhöjningsbrist på 100 
mm. Lägsta hastigheten som ett tåg trafikera banan är antagen till 100 km/h.  
 

Tabell 40: Sträckan Nässjö – Hässleholm minsta anordnade radier och optimering av 
rälsförhöjning (Banverket, 2009). 

 813 814 815 
 N U N U N U 

Minsta radie (m) 1137 1145 1490 1 485,5 1710 1640 
Dimensionerande 
hastighet (km/h), 

TSD 

164 165 188 188 194 194 

Rälsförhöjning 
(mm) 

180 180 179 179 172 171 

 
Beräkningsresultatet i Tabell 40 ger att ingen av bandelarna (813, 814 & 815) 
inte klara hastigheten V≥200 km/h vid optimering av den anordnade 
rälsförhöjningen. Men hastigheten ska ligga runt 200 km/h enligt linjekategori 
II som banan ska minst projekteras för.      
 
Tabellen nedan sammanfattar de kurvor mellan Nässjö - Hässleholm som 
ligger under hastigheten V<200 km/h, i intervallet 200 ≤V<250 km/h och över 
250<V km/h. Den dimensionerande hastigheten är optimerad efter TSD och 
Europanorm, på samma sätt i tabellen ovan. 
 

Tabell 41: Sammanfattning av antalet kurvor som ligger i respektiver intervall (Banverket, 2009). 

 813 814 815 
N U N U N U 

Antal kurvor som har hastighet som 
V<200 km/h 

8 8 2 1 4 4 

Antalet kurvor som har hastighet som 
ligger i intervallet 200<=V<250 km/h 

42 44 10 13 23 21 

Antalet som har hastighet som är 250 
=<V km/h 

15 26 20 14 10 12 

Antalet kurvor 65 78 32 28 37 37 
 
Tabellen ovan visar att kurvradien behöver ändras för 27 kurvor för att nå 
dimensionerande hastigheten 200 km/h. Det blir betydligt fler kurvor om den 
dimensionerande hastigheten ska vara minst 250 km/h. 
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Alla beräkningar av horisontalkurva, se bilaga 5 med bandelarnas geometri 
(Banverket, 2009) och beräkningsförfarande i bilaga 4. 
 
7.4.2 Övergångskurvan och rälsförhöjningsramp 
Nedan redovisas en analys av övergångskurvan och rälsförhöjningsrampens 
dimensionerande hastigheter beroende på rycket och korglutningssystemets 
inställningstid. Beräkning av övergångskurvan och rälsförhöjningsrampens 
längd enligt ekvation 28 i avsnitt 4.4.4.5; av övergångskurvans längd och 
skillnaden i den anordnade rälsförhöjningen i Tabell 35 i avsnitt 6.3.2. 
Godhetstalen 8 och 12 är antagna och används i beräkningen av 
övergångskurvan och rälsförhöjningsrampens längd. Dimensionerande 
hastighet beroende på korglutningssystemets inställningstid enligt ekvation 18.   

Tabell 42: Sammanfattar beräknings resultat för dimensionerad hastighet för värden som 
sammanfattas i avsnitt 6.3.2 och där den beror på övergångskurvan, rälsförhöjningsramp och 
korglutningssystemet. 

 813 814 815 
N U N U N U 

Dimensionerande 
hastighet för 

övergångskurvan och 
rälsförhöjningsrampen, 

V (km/h) då 

q=8 174 174 135 125 170 170 

q=12 116 116 83 83 114 114 

 Tdata=4 144 144 36 36 67 67 
 
Som tabellen redovisar så är den dimensionerande hastigheten mindre än 
200km/h. Här måste man öka övergångskurvans och rälsförhöjningsrampen 
längd då det inte går att ändra på skillnaden mellan start- och slutvärde på 
rälsförhöjningen. 
 
7.4.3 Vertikalkurva 
Analyseringen av minsta och största vertikalkurvas radie från Tabell 37 i 
avsnitt 6.3.5 ger en dimensionerande hastighet enligt tabellen nedan. Den 
dimensionerande hastigheten är beräknad ur ekvation 30.  
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Tabell 43: Dimensionerande hastighet för största och minsta vertikalkurva på sträckan Nässjö - 
Hässleholm som har beräknas fram. 

 813 814 815 
N U N U N U 

Minsta 
konkavkurva 

(km/h) 

301 306 306 306 285 250 

Minsta 
konvexkurva 

(km/h) 

274 250 250 250 250 250 

Största 
konvexkurva 

(km/h) 

707 559 559 559 559 559 

Största 
konvexkurva 

(km/h) 

790 559 612 559 661 559 

 
I den dimensionerande hastigheten som har beräknats fram i tabellen ovan har 
den minsta vertikalkurvan en hastighet på 250 km/h med en radie på 10000 
meter. Den dimensionerande hastigheten uppfyller TSDs krav då banan ska 
anpassas efter linjekategori II där hastigheten ska ligga runt 200km/h samt 
Banverkets avsikt att upprusta banan till 250 km/h. 
  
7.4.4 Lutning  
För sträckan Nässjö – Hässleholm ligger lutningen mellan 0 -12 ‰ och 
lutningssträckan är mindre än 1400 m. Enligt TSD är den lutningen godkänd 
då maximal lutning är 35 ‰. 
 
Lutning för plattform redovisas i Tabell 36. Enligt TSD ska lutningen vara 
högst 2,5 ‰. I Bodafors är lutningen -8 ‰ och Sävsjö 3 ‰ vilket inte är 
godkänt.  
 

7.5 Ekvivalent konicitet  
Se avsnitt 5.5 för resonemang. Här kan rälslutning på 1:30 användas då 
hastigheten är under 280 km/h. 
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7.6 Spåravstånd 
Sträckan Nässjö - Hässleholm har normalt spåravståndet 4,5 meter. På 
sträckan kan spåravståndet vara ned till 4 meter på vissa spårpartier. Sträckan 
ska projekteras för linjekategori II enligt TSD och spåravståndet på sträckan 
överensstämmer med TSD. Om sträckan ska projekteras för en STH över 250 
km/h så behöver spåravståndet öka på sträckan till minst 4,20 meter enligt 
TSD.   
 

7.7 Spårlägesfel 
För sträckan Nässjö - Hässleholm ska spåret dimensioneras för minst 
linjeklass II då sträckan är befintlig samt att det finns intresse att köra i 250 
km/h. För att få spåret godkänt enligt TSD gäller det att ändra den hårdaste 
kvalitetsklassen K0. För skevningen får avvikelsen per meter inte övergå 
5mm/m då linjehastigheten är större än 200 km/h. Då mätbas 3 och 6 används 
får inte skevningen avvika mer än 9 mm respektive 6 mm som beräknas fram 
av formell 23. Kvalitetsklass K0 uppfyller TSDs krav för spårviddstoleransen.         
 

7.8 Kontaktledning  
Om kontaktledningssystemet ska överrensstämma med TSD måste Banverket 
se till att de fel som visas i analys 5.9 åtgärdas.  
 
 
 
  



 
 
88 

8 Slutsats 

Jämförelsen mellan Sveriges och EU regelverk visar att det finns ett antal 
områden där EUs regelverk ger hårdare krav. Jämförelse visar även att 
svenska föreskrifter saknar regler på visa områden, t.ex. ekvivalent konicitet 
där EUs regelverk har bestämmelser på detta område.  
  
Ekvivalent konicitet är ett viktigt område som bör beaktas ur säkerhets-, 
driftsäkerhets- och prestandasynpunkt. För i höga hastigheter ger det högre 
frekvens för sinusgången och därmed kommer spåret att flytta på sig och 
medför urspårning. Detta påverka valet av spår- och växelkomponenter då 
hastighet är stor. För då kunna erhålla höghastighet utifrån Banverkets 
standard för spårkomponenter bör rälslutningen ändras till 1:20 då kan också 
spårvidden avvika något. 
 
Ett spår som är anpassat till EUs regelverk och väljs efter Banverkets 
föreskrifter har t.ex. kombination: rälstyp 60E1 (UIC60) med stålsort R260 
eller R350LHT på betongslipers med rälslutningen 1:30 och befästningen 
fastclip. Med rälslutningen 1:30 begränsas hastigheten till 280 km/h. Denna 
kombination kan användas på sträckan Nässjö-Hässleholm-förutsatt att 
komponenterna är försäkrade.    
 
Spårkrafterna är intressanta ur ett livslängd perspektiv. Banverket saknar vissa 
bestämmelser om storleken på krafter som tillåts i spår. Att veta den tillåtna 
storkleken för krafterna medför att spårets livslängd kan utnyttjas bättre då 
rätta spårkomponenterna kan väljas. Att erhålla lång livs längd förutsätter att 
underhålls sköts korrekt så att inte krafterna ökar.  
 
Spårgeometrin medför i princip inga förändringar mellan Sveriges och EUs 
regelverk, förutom rälsförhöjningsbristen för ett fordon som kör med en 
hastighet som är över 300 km/h där TSD är hårdare. Fordon som har 
egenskaper som kompenserar rälsförhöjningsbristen tillåts enligt TSD köra 
med högre hastighet.    
 
Sträckan Nässjö-Hässleholms spårgeometri är varierande. Enligt EU ska 
sträckan minst dimensioneras enligt prestandan i linjekategori II. Analys av 
geometrin visar att hastigheten i horisontalkurvan kan enkelt höjas genom att 
öka den anordnade rälsförhöjningen med hänsyn till rälsförhöjningsbristen och 
rälsförhöjningsöverskottet. För andra horisontalkurvor är radien så stor så att 
horisontalkurvan inte behövs ändras. Analysen visar också att vissa 
horisontalkurvor behöver ändra radie då inte rälsförhöjningen har räckt för att 
öka den dimensionerande hastigheten.    
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Sveriges standard kontaktledningssystem är enligt EUs regelverk helt anpassat 
förutom vågutbredningshastigheten. I svenska standarderna påpekas det också 
att systemen är anpassade till TSD. Men för att systemen ska bli godkända 
enligt TSD krävs det också en simulering av systemen som idag fattas.      
 

8.1 Generalisering av resultatet  
De bestämmelser som Rådet och Europaparlamentet beslutat om, är tanken att 
fler sträckor ska ingå i TEN efterhand. Det finns fler sträckor i Sverige som 
kan behöva dimensioneras för en hastighet över 250 km/h för att kunna köra 
höghastighetståg, t.ex. resten av stambanan där järnvägsanläggningen 
innehåller samma komponenter som Nässjö - Hässleholm och som också 
måste bytas ut så att de uppfyller TSDs krav.  
 

8.2 Uppslag till nya studier 
Denna studie har tagit upp en del områden inom järnvägstekniken, t.ex. 
matningssystem och det fria utrymmet (hinderfrihet för fordonet) längs med 
banan.  
 
Till denna studie kan man även undersöka de ekonomiska konsekvenserna av 
anpassning mellan regelverken.  
        

8.3 Avrundning 
Denna studie (examensarbete) har visat brister i svenska föreskrifter och 
standarder vid anpassningen till TSDs höghastighetsnormer. Mycket har också 
ändrats men det kommer vara mycket förarbete innan Sveriges järnvägssystem 
får ett transeuropeiskt järnvägsnät där Södra Stambanan ska följa direktivet för 
höghastighetsjärnväg och där delsträckan Nässjö - Hässleholm ingår.     
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10 Bilagor 

Bilaga 1 
 
Ekvivalent Konicitet 
 

 
Figur 22: Ekvivalenta koniciteten för de olika rälslutningar (Andersson, Berg, & Stichel, 2007). 

 
Sidoförskjutningen, ∆y 
 

 
Figur 23: Definition av avståndet ∆y som uppkommer vid hjulparet sidoförskjuts (Andersson, Berg, 
& Stichel, 2007). 
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Bilaga 2 
 
Beräkning av kontaktledningens vikt för de olika systemen 
Kontaktledningsvikten beräknas av följande ekvation 
 
𝑀𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑟å𝑑 + 𝑀𝐵ä𝑟𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑀𝐵ä𝑟𝑡𝑟å𝑑 + 𝑀𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎  [33] 
 
där  
 
M kontaktledning kontaktledningens vikt i enhet kg/m 
 
M kontakttråd  kontakttrådens vikt i enhet kg/m 
 
M bärlina  bärlinas vikt i enhet kg/m 
 
M bärtråd  bärtrådens vikt i enhet kg/m 
 
och eventuellt  
 
M Y-lina  Y-linans vikt i enhet kg/m 
 
I tabellen nedan anges kontaktlednings vikt för de olika 
kontaktledningssystemen. 

Tabell 44: Kontaktlednings vikt för de olika kontaktledningssystemen. 

Kontaktledningssystem M kontaktledningssystem (kg/m) 
S4,9/5,9 1,17 
ST7,1/7,1 1,32 
ST9,8/9,8 1,32 
ST9,8/11,8 1,50 
SYT7,0/9,8 1,15 inte Y-lina inräknat 
SYT9,8/9,8 1,40 
ST15/15 1,65 
SYT15/15 1,74 

 
Kontakttrådens vikt 
Kontakttrådens vikt anges i avsnitt 4.4.11.3 
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Bärlinans vikt  
Bärlinans vikt i kg/m beräknas av formeln   
 
𝑀𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑟å𝑑 = 𝐴𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑟å𝑑  ∗ 𝛾𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑟å𝑑 ∗ 𝜌𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑟å𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 [34] 
 
Parametrarna för beräkning av bärlinas vikt i kg/m anges materialet och area i 
tabellen samt resultatet för bärlinans vikt för de olika 
kontaktledningssystemen.  

Tabell 45: Bärlinans vikt för de olika kontaktledningssystemen. 

Kontaktlednings-
system 

Material  Area,  
Abärlina 
(m2) 

Höjd, 
 𝛾bärlina 

 (m) 

Densiteten, 
ρbärlina 
(kg/m3) 

Vikt,  
Mbärlina 
(kg/m) 

S4,9/5,9 Cu 0,00005 1 8950 0,448 
ST7,1/7,1 Cu 0,00007 1 8950 0,627 
ST9,8/9,8 Cu 0,00007 1 8950 0,627 
ST9,8/11,8 Cu 0,00007 1 8950 0,627 
SYT7,0/9,8 Cu 0,00005 1 8950 0,448 
SYT9,8/9,8 Cu 0,00007 1 8950 0,627 
ST15/15 Bz II    0,600 
SYT15/15 Bz II    0,600 

 
Värdena för parametrarna är tagna från avsnitt 4.4.11.4 samt vikt för brons Bz 
II. 
 
Parametern 𝛾 är höjden som behövs för att ge kontakttrådens volym för att 
kunna beräkna vikten på kontakttråden.   
 
Y-linans vikt 
Y-linans vikt i kg/m beräknas av ekvationen 
 
𝑀𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎 = 𝐴𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎∗𝜌𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎∗ξ

𝐿
    [35] 

  
Där Y-linans längd 𝜉 (m) multipliceras med tvärsnittarean och materialet 
densitet som sedan divideras med spannlängden L (m) för att få Y-linans vikt i 
kg/m då Y-linan inte sträcker sig över ett helt spann.    
 
Kontaktledningssystem SYT9,8/9,8 ger vikten 
 
𝑀𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎

0,000035∗8950∗16
60

= 0,08 𝑘𝑔/𝑚   [36] 
 
Kontaktledningssystem SYT15/15 ger vikten 
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𝑀𝑌−𝑙𝑖𝑛𝑎

0,000035∗8950∗18
65

= 0,09 𝑘𝑔/𝑚   [37] 
  
För system SYT7,0/9,8 finns inget material föreskrivna och där med kan inte 
vikten för Y-linan beräknas. 
 
Parametervärdena för kontaktledningssystemen SYT9,8/9,8 SYT7,0/9,8 och 
SYT15/15 anges i avsnitt 4.4.11.1, 4.4.11.2 och 4.4.11.4.  
  
Bärtrådens vikt  
Bärtrådens vikt i kg/m beräknas av ekvationen  
 
𝑀𝑏ä𝑟𝑡𝑟å𝑑 = 𝜔∗𝜓 

𝐿
 [38] 

 
 
där bärtrådens material är av bronslegeringen BZ II och har vikten 𝜓 
=0,089kg/m. Bärtrådarna är jämnt utplacerade i spannet, undantag första och 
sista bärtråd till utliggaren. Genom att multiplicera summan av bärtrådarnas 
längder 𝜔 med materialet vikt 𝜓 och dividera med spannlängden L fås 
Bärtrådens vikt i kg/m.    
 
Summan av bärtrådens längder fås av formeln  
 
𝜔 = 2 ∗ (𝐵0 + 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3) [39] 
 
Bärtråd längd: 
 

 
Figur 24: Definition av Bärtråd längder och storhet 𝜏.  

 
 
Bärtrådens längd beräknas genom följande formler  
 
𝐵0 = 𝑏ä𝑟𝑡𝑟å𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [40]    

𝜏 𝜏 𝜏 𝜏 𝜏 𝜏 𝜏 
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𝐵1 = 𝐵0 + 𝜏 ∗ tan𝛼  [41] 
 
𝐵2 = 𝐵0 ∗ 𝜏 ∗ 2 ∗ tan𝛼 [42] 
 
𝐵3 = 𝐵0 ∗ 𝜏 ∗ 3 ∗ tan𝛼 [43] 
 
Storhet 𝜏 är Närliggande katet, se Figur 24 och beräknas genom formel 
 
𝜏 = 𝐿

𝑁
 [44] 

 
Då minsta avståndet mellan två bärtrådar är lika med minsta avståndet mellan 
bärtråd och utliggare. Då villkoret inte är lika, beräknas 𝜏 av formeln 
 
𝜏 = (𝐿−2∗𝜇)

𝑁
  [45] 

 
där storhet µ är minsta avståndet mellan utliggare och bärtråd. Storhet N är 
antalet avståndsbitar i ett spann.   
 
Vinkeln α se bilaga 3 under rubriken vinkel.  
 
Resultatet för bärtrådens vikt presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 46: Bärtrådens vikt i kg/m för de olika kontaktledningssystemen. 

Kontaktledningssystem Antal 
avståndsbitar, 
N  

Vikt, Mbärtråd 
(kg/m) 

S4,9/5,9 9 0,0095 
ST7,1/7,1, ST9,8/9,8 & 
ST9,8/11,8  

7 0,0069 

SYT9,8/9,8 7 0,010 
SYT 7,0/7,8 7 0,010 
ST15/15  7 0,011 
SYT15/15 7 0,011 

 
Densiteten  
För att kunna beräkna kontaktledningsvikten används densiteten för 
materialet. Formlerna 34 och 35 kommer ifrån formeln 46 som har ändrats om 
så att vikten söks. Formel för densitet är   
 
𝜌 = 𝑀

𝑅
= 𝑀

𝐴𝛾
= 𝑀

𝐴∗ξ
   [46] 
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,tvärsnittsarean A med enhet m2, densiteten 𝜌 med enhet kg/m2, höjden 𝛾 med 
enhet m och Volymen R med enhet m3.  
 
  



 
 
98 

Bilaga 3 
 
Kontaktledningens hållfast  
Vid analys av kontaktledningssystemens hållfasthet har beräkning av 
kontakttrådens, bärlinans, bärtrådens och systemens dragspänning gjorts.   
 
Dragspänningen beräknas av formeln  
 
𝜎 = 𝐹

𝐴
  [47] 

 
Där allmänt storheterna är:   

• dragspänningen 𝜎 med enheten N/mm2, 
dragkraften F med enhet N och  

• tvärsnittsarean A med enhet mm2. 
 
Kontakttrådens hållfast  
I analysen av kontakttrådens hållfasthet behövs dragspänningen för 
kontakttråden beräknas samt TSDs tillåtna arbetsspänning. Med ekvation 47 
kan då dragspänningen för kontakttråden beräknas med parametervärden för 
förspänningskraften från avsnitt 4.4.11.2 och arean för kontakttråden i avsnitt 
4.4.11.3. Minsta brottspänningen för kontakttråd anges i avsnitt 4.4.11.3.   
 
TSD tillåten arbetsspänningen 𝜎arbete beräknas av ekvation 24 och faktor 
värdena sätts till: 

• Ktemp=0,9 då maximalt kontakttrådsarbetes temperatur antar ≤70˚C 
• Antagen kvalitet för nötning Knötning=0,8 
• Klast=0,95 då viktavspänning för kontakttråd och bärlina för vind och is 

last 
• Kskarv=1,0 då ingen svets- eller lödskarv antar finnas i systemet 
• Kklämma=1,0  
• Kverkningsgrad=0,95    

 
Ger ekvationen  
 
𝜎𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 = 𝜎𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∗ 0,65 ∗ 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑&𝑖𝑠 ∗ 𝐾𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐾𝑘𝑙ä𝑚𝑚𝑎 ∗
𝐾𝑠𝑘𝑎𝑟𝑣 = 𝜎𝐴 ∗ 0,65 ∗ 0,9 ∗ 0,95 ∗ 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 0,95 N  [48] 
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I tabellen nedan sammanfattas resultatet för kontakttrådens dragspänning och 
TSDs tillåtna arbetsspänning för jämförelse. 

Tabell 47: Sammanfattning av beräknings resultat för kontakttrådens dragspänning och TSD 
tillåten arbetsspänning. 

Kontaktlednings-
system 

Förspännings-
kraften, Fa (N) 

Area, 
Akontakttråd 
(mm2) 

Förspännings 
dragspänning, 
𝜎kontakttråd 
(N/mm2) 

Minsta 
brottspänning, 
𝜎brott (N/mm2) 

Tillåten 
arbetsspänning, 
𝜎arbete (N/mm2)  

S4,9/5,9 5900 80 74 375 158 
ST7,1/7,1 7100 100 71 375 158 
ST9,8/9,8 9800 100 98 375 158 
ST9,8/11,8 11800 107 110 375 158 
SYT7,0/9,8 9800 100 98 375 158 
SYT9,8/9,8 9800 100 98 375 158 
ST15/15 15000 120 125 360 152 
SYT15/15 15000 120 125 360 148 

 
Bärlinas hållfast 
I avsnitt 4.4.11.4 anges brottkraften för materialen koppar Cu och brons BzII.  
 
TSDs tillåtna arbetskraft Farbete för bärlina beräknas av formel 25. 
Faktorvärdena sätts till: 

• Ktemp=0,9 då maximal arbetstemperatur antar vara ≤70 ˚C 
• Kvind=1,0 då vindhastigheten är mindre än 100 km/h och bärlinas ände 

går till viktavspänning 
• Kis= 1,0 då bärlinan går till viktavspänning 
• Kverkningsgrad=1,0 
• Kklämma=1,0 
• Kvertikallast=1,0 då eventuellt utan vertikallast 

 
Ger ekvationen 
 
𝐹𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 = 𝐹𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∗ 0,65 ∗ 𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝐾𝑖𝑠 ∗ 𝐾𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐾𝑘𝑙ä𝑚𝑚𝑎 ∗
𝐾𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝜎𝐴 ∗ 0,65 ∗ 0,9 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0  N  [49] 
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Tabellen nedan sammanfattar resultatet av beräkningarna för TSD tillåtna 
arbetskraft samt redovisar bärlinans dragkraft som jämförelse.    

Tabell 48: Beräknings resultat för TSD tillåten arbetskraft samt redovisning för bärlinas dragkraft. 

Kontaktledningssystem Bärlinans  
material  

Minsta 
brottkraft,  
Fbrott (N) 

Tillåten 
arbetskraft,  
Farbete (N) 

Bärlinas 
dragkraft, 
Fbärlina (N) 

S4,9/5,9 Cu 20600 12051 4905 
ST7,1/7,1 Cu 28100 16439 7108 
ST9,8/9,8 Cu 28100 16439 9811 
ST9,8/11,8 Cu 28100 16439 9811 
SYT7,0/9,8 Cu 20600 12051 8607 
SYT9,8/9,8 Cu 28100 16439 11813 
ST15/15 BZII 38640 22604 15012 
SYT15/15 BZII 38640 22604 17819 

 
Y-lina 
I avsnitt 4.4.11.4 anges Y-linans minsta brottkraft för materialet koppar, Cu. 
Enligt TSD får inte dragkraften överskrida med 40 % av minsta brottkraft. 
Kontaktledningssystemen SYT 9.8/9.8 och SYT 15/15 har materialet koppar, 
Cu som har minsta brottkraften 14400 N enligt avsnitt 4.4.11.4 och ger då en 
tillåten drag- och tryckarbetskraft på 5760 N. Kontaktledningssystem SYT 
7.0/9.8 har inget angivet i standarden.     
 
Bärtråd 
Samma TSD krav på drag- och tryckkraften för bärtråden som för Y-lina. 
Minsta brottkraft anges av formel 50 med materialet BZ II brottspänning på 
589 N/mm2 och tvärsnittarean 10 mm2 vilket ger  
 
𝜎 = 𝐹

𝐴
 → 𝐹𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 𝜎𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 ∗ 𝐴𝑏ä𝑟𝑡𝑟å𝑑 = 589 ∗ 10 = 5890  [50] 

 
Tillåten tryck- och dragarbetskraft blir 2356 N då bärtråden inte på få har en 
tryck- och dragarbetskraft som överskrider 40 % av minsta brottkraft.  
 
Beräkning av dragkrafterna 
Beräkning av bärtrådkrafterna i ST kontaktledningssystem, explosive ST 
4.9/5.9. 
  
Punkt I 
→ : −𝐹𝑏 + 𝑆𝐼𝐽 cos𝛼 = 0  ger  𝑆𝐼𝐽 = 𝐹𝑏

cos𝛼
 

 
↑ : 𝑅𝐼 − 𝑆𝐼𝐽 sin𝛼 = 0   ger 𝑅𝐼 = 𝑆𝐼𝐽 sin𝛼 
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Punkt J 
→ : −𝑆𝐼𝐽 cos𝛼 + 𝑆𝐽𝐾 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝐽𝐾 = 𝑆𝐼𝐽 
 
↑ : −𝑆𝐽𝐵 − 𝑆𝐽𝐾 sin𝛼 + 𝑆𝐼𝐽 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝐽𝐵 = 0 
 
Punkt K 
→ : −𝑆𝐽𝐾 cos𝛼 + 𝑆𝐾𝐿 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝐽𝐾 = 𝑆𝐾𝐿 
 
↑ : −𝑆𝐾𝐶 − 𝑆𝐾𝐿 sin𝛼 + 𝑆𝐽𝐾 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝐾𝐶 = 0 
 
Punkt L 
→ : −𝑆𝐾𝐿 cos𝛼 + 𝑆𝐿𝑀 = 0  ger 𝑆𝐿𝑀 = 𝑆𝐾𝐿 cos𝛼 
 
↑ : −𝑆𝐿𝐷 + 𝑆𝐾𝐿 sin𝛼 = 0  ger 𝑆𝐿𝐷 = 𝑆𝐾𝐿 sin𝛼 
 
Punkt P 
→ : 𝐹𝑏 − 𝑆𝑂𝑃 cos𝛼 = 0  ger 𝐹𝑏 = 𝑆𝑂𝑃 cos𝛼 
 
↑ : 𝑅𝑃 − 𝑆𝑂𝑃 sin𝛼 = 0  ger 𝑆𝑂𝑃 = 0 
 
Punkt O 
→ : 𝑆𝑂𝑃 cos𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝑂𝑁 = 𝑆𝑂𝑃 
 
↑ : −𝑆𝑂𝐺 + 𝑆𝑂𝑃 sin𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝑂𝐺 = 0 
 
Punkt N 
→ : 𝑆𝑂𝑃 cos𝛼 − 𝑆𝑁𝑀 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝑁𝑀 = 𝑆𝑂𝑃 
 
↑ : −𝑆𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑂 sin𝛼 − 𝑆𝑁𝑀 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝑁𝐹 = 0 
 
Punkt M 
→ : 𝑆𝑀𝑁 cos𝛼 − 𝑆𝐿𝑀 = 0  ger 𝑆𝐿𝑀 = 𝑆𝑀𝑁 cos𝛼 
 
↑ : 𝑆𝑀𝑁 sin𝛼 − 𝑆𝑀𝐸 = 0  ger 𝑆𝑀𝐸 = 𝑆𝑀𝑁 sin𝛼 
 
System ST 4.9/5.9 läggs punkt Ä och Å till.  
 
Punkt Ä 
→ : −𝑆𝐼Ä cos𝛼 + 𝑆Ä𝐽 cos𝛼 = 0   ger 𝑆𝐼Ä = 𝑆Ä𝐽 
 
↑ : −𝑆Ä𝑌 − 𝑆Ä𝐽 sin𝛼 + 𝑆𝐼Ä sin𝛼 = 0  ger 𝑆Ä𝑌 = 0 
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Punkt J 
→ : −𝑆Ä𝑗 cos𝛼 + 𝑆𝐽𝐾 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝐽𝐾 = 𝑆Ä𝑗 
 
↑ : −𝑆𝐽𝐵 − 𝑆𝐽𝐾 sin𝛼 + 𝑆Ä𝐽 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝐽𝐵 = 0 
 
Punkt Å 
→ : 𝑆Å𝑃 cos𝛼 − 𝑆Å𝑂 cos𝛼 = 0  ger 𝑆Å𝑃 = 𝑆Å𝑂 
 
↑ : 𝑆Å𝑊 + 𝑆Å𝑃 sin𝛼 − 𝑆Å𝑂 sin𝛼 = 0 ger 𝑆Å𝑊 = 0 
 
Punkt O 
→ : 𝑆Å𝑃 cos𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝑂𝑁 = 𝑆Å𝑃 
 
↑ : −𝑆𝑂𝐺 + 𝑆Å𝑃 sin𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝑂𝐺 = 0 
 
System med Y-lina läggs punkt Ä, Z, Å och X. 
 
Punkt I 
→ : −𝐹𝑏 + 𝑆𝐼Ä cos𝛼 = 0  ger  𝑆𝐼Ä = 𝐹𝑏

cos𝛼
 

 
↑ : 𝑅𝐼 − 𝑆𝐼Ä sin𝛼 = 0   ger 𝑅𝐼 = 𝑆𝐼Ä sin𝛼 
 
Punkt Ä 
→ : −𝑆𝐼Ä cos𝛼 + 𝑆Ä𝐽 cos𝛼 − 𝑆Ä𝑍 cos𝛽 = 0 ger  𝑆Ä𝐽 = 𝐹𝑏+𝐹𝑐

cos𝛼
 

 
↑: 𝑆𝐼Ä sin𝛼 − 𝑆Ä𝐽 sin𝛼 − 𝑆Ä𝑍 sin𝛽 = 0   
 
Punkt Z 
→:−𝐹𝑐 + 𝑆Ä𝑍 cos𝛽 = 0  ger 𝑆Ä𝑍 = 𝐹𝑐

cos𝛽
 

 
↑ : −𝑆𝑍𝑌 + 𝑆𝑍Ä sin𝛽 = 0 ger 𝑆𝑍𝑌 = 𝑆𝑍Ä sin𝛽 
 
Punkt J 
→ : −𝑆Ä𝑗 cos𝛼 + 𝑆𝐽𝐾 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝐽𝐾 = 𝑆Ä𝑗 
 
↑ : −𝑆𝐽𝐵 − 𝑆𝐽𝐾 sin𝛼 + 𝑆Ä𝐽 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝐽𝐵 = 0 
 
Punkt P 
→ : 𝐹𝑏 − 𝑆𝑃Å cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝑃Å = 𝐹𝑏

cos𝛼
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↑:−𝑆𝑂𝑃 sin𝛼 = 0  ger 𝑆𝑂𝑃 = 0 
 
Punkt Å 
→ : −𝑆𝑂Å cos𝛼 + 𝑆𝑃Å cos𝛼 − 𝑆Å𝑋 cos𝛽 = 0 ger 𝑆𝑂Å = 𝐹𝑏+𝐹𝑐

cos𝛼
    
↑: 𝑆𝑃Å sin𝛼 − 𝑆𝑂Å sin𝛼 − 𝑆Å𝑋 sin𝛽 = 0 
 
Punkt X 
→:𝐹𝑐 − 𝑆Å𝑋 cos𝛽 = 0   ger 𝑆Å𝑋 = 𝐹𝑐

cos𝛽
  

 
↑ : −𝑆𝑋𝑊 + 𝑆Å𝑋 sin𝛽 = 0 ger 𝑆𝑋𝑊 = 𝑆𝑋Å sin𝛽  
 
Punkt O 
→ : 𝑆Å𝑃 cos𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 cos𝛼 = 0  ger 𝑆𝑂𝑁 = 𝑆Å𝑃 
 
↑ : −𝑆𝑂𝐺 + 𝑆Å𝑃 sin𝛼 − 𝑆𝑂𝑁 sin𝛼 = 0 ger 𝑆𝑂𝐺 = 0 
 
Vinkel 
Beräkning av vinkeln α för bärtråd enligt formeln  
 
α = tan−1( 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 

𝑛ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡
) [51] 

 
Beräkning av motstående katet av formeln 
 
𝑀𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡 = 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 − 𝑏ä𝑟𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡 ℎö𝑗𝑑  [52] 
 
då värdena anges i avsnitt 4.4.11.2.  
 
Beräkning av närliggande katet av formeln  
 
𝑁ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡 = (𝐿−𝜏)

2
  [53] 

 
Spannlängden L anges i avsnitt 4.4.11.2 och storhet 𝜏, se bilaga 2. 
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Resultatet för vinkeln sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 49: Vinkel α för de olika kontaktledningssystemen samt motstående- och närliggandekatet.  

Kontaktledningssystem Motståendekatet 
(mm) 

Närliggande- 
katet (mm) 

Vinkel 
α (rad) 

S4,9/5,9 1200 26667 0,045 
ST7,1/7,1 1200 25714 0,047 
ST9,8/9,8 1200 25714 0,047 
ST9,8/11,8 1200 25714 0,047 
SYT7,0/9,8 1200 26143 0,046 
SYT9,8/9,8 1200 26286 0,046 
ST15/15 1050 26571 0,039 
SYT15/15 1300 26571 0,045 

 
Beräkning av vinkel β för Y-linan antar vara lika stor som vinkeln α.  
 
Dragkraft 
Beräkning resultat för olika kontaktledningssystemens dragkraft i 
hängkonstruktion.  

Tabell 50: Största dragkrafter. 

 S4,9/5,9 ST7,1/7,1 ST9,8/9,8 ST9,8/11,8 
SIJ  7108 9811 9811 
SJK 4905 7108 9811 9811 
SJB 0 0 0 0 
SKL 4905 7108 9811 9811 
SKC 0 0 0 0 
SLM 4900 7100 9800 9800 
SLD 0 0 0 0 
SME 0 0 0 0 
SLM 4900 7100 9800 9800 
SNF 0 0 0 0 
SNM 4905 7108 9811 9811 
SOG 0 0 0 0 
SON 4905 7108 9811 9811 
SOP  7108 9811 9811 
SIÄ 4905    
SÄJ 4905    
SÄY 0    
SÅP 4905    
SÅO 4905    
SÅW 0    
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Fortsättning.  

Tabell 51: Största dragkrafter, fortsättning. 

 ST15/15 SYT15/15 SYT9,8/9,8 SYT7,0/9,8 
SIJ/ SIÄ 15012 15016 9811 7008 
SÄJ  17819 11813 8609 
SJK 15012 17819 11813 8609 
SJB 0 0 0 0 
SKL 15012 17819 11813 8609 
SKC 0 0 0 0 
SLM 15000 17800 11800 8600 
SLD 0 0 0 0 
SME 0 0 0 0 
SLM 15000 17800 11800 8600 
SNF 0 0 0 0 
SNM 15012 17819 11813 8609 
SOG 0 0 0 0 
SON 15012 17819 11813 8609 
SÅO  17819 11813 8609 
SOP/ SPÅ 15012 15016 9811 7008 
     
SÄZ  2803 2003 1602 
SÅX  2803 2003 1602 
SZY  128 92 74 
SXW  128 92 74 

 
Figurer 
Figurer för beräkning av kontaktledningssystemens hållfasthet. 

 
Figur 25: kontaktledningssystem ST7,1/71; ST9,8/9,8 och ST9,8/11,8. Ritad: Författaren. 
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Figur 26: Kontaktledningssystem SYT7,0/7,8; SY9,8/9,8 och SYT15/15. Ritad: Författaren. 

 

 
Figur 27: Kontaktledningssystem S4,9/5,9. Ritad: Författaren.  
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Bilaga 4 
Beräkningsförfarande för optimering av dimensionerande hastighet av 
spårgeometrin i bilaga 5 på samma sätt som i avsnitt 5.4.  
 
Nuvarande dimensionerande hastighet beräknas enligt nedan 
 

𝑉𝑏𝑎𝑙 = �(ℎ𝑎+ℎ𝑏)𝑅
11,8

= �(ℎ𝑎+100)𝑅
11,8

   

  
För att kunna bestämma den anordnade rälsförhöjningen ℎ𝑎 behöver vi 
bestämma den teoretiska rälsförhöjningen för det långsamma fordonet som 
trafikera banan. Lägsta hastighet som ett fordon trafikera en bana är antaget 
till 100 km/h, enligt 5.4. 
 
Den teoretiska rälsförhöjningen för ett fordon med hastigheten 100 km/h 
enligt formeln  
 

ℎ𝑡,100𝑘𝑚/ℎ =
11,8𝑉2

𝑅 =
11,8 ∗ 1002

𝑅  
 
För kurva med radie R (m).  
 
 
För det långsamma fordonet kommer det blir ett rälsförhöjningsöverskott som 
får vara 100 mm stort och den teoretiska rälsförhöjningen för fordonet ovan 
som kör med 100 km/h ger då en anordnad rälsförhöjning enligt formeln  
 

ℎ𝑎 = ℎö + ℎ𝑡,100 𝑘𝑚/ℎ = 100 +
11,8 ∗ 1002

𝑅  
 
För att kunna beräkna det snabbare fordonets hastighet så måste den teoretiska 
rälsförhöjningen för det snabbare fordonet beräknas, som fås av formeln nedan     
 
ℎ𝑡,𝑠𝑛𝑎𝑏𝑏 = ℎ𝑏 + ℎ𝑎 = 100 + ℎ𝑎  
 
Teoretiska rälsförhöjningen fås genom att vi begränsa rälsförhöjningsbristen 
till 100 mm, enligt 5.4 och att vi vet anordnade rälsförhöjning (som vi fick 
ovan).    
 
Med formeln nedan kan vis nu beräkna hastigheten för det snabbare fordonet 
 

𝑉 = �ℎ𝑡,𝑠𝑛𝑎𝑏𝑏∗𝑅
11,8

.     
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