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Sammanfattning 
 

DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i 

Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – 

Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen 

DVVJ. Stiftelsen DVVJ är ett samarbete mellan kommunerna Mellerud, 

Bengtsfors samt Årjäng som sköter trafiken på hela banan. Banan har varit 

nedläggningshotad ett flertal tillfällen; senast 2013. Trafikverket kom 2014 

överens med Västra Götalandsregionen om en upprustning av banan genom 

byte av räl, slipers samt en upprensning av ballasten. 

 

Hastigheten är i dagsläget som högst 80 km/h men där stora delar av 

sträckningen har 40 - 60 km/h i hastighetsbegränsning och större broar har 20 

km/h hastighetsbegränsning. I dagsläget körs det godstrafik av stiftelsen 

DVVJ med timmer- och pappersmassatransporter. Under juni till augusti kör 

stiftelsen turisttrafik på hela bansträckningen, Bengtsfors – Mellerud.  

 

Vi har utrett om det går att få till en höjning av hastigheten på en kortare 

sträcka där det är problematiskt för godstågen i dagsläget. Det vi har fokuserat 

på är att öka rälsförhöjningen, för att kostnaderna inte ska skena iväg. Vi byter 

även ut två av de äldsta broarna mot trummor, för att kunna höja de enskilda 

hastighetssänkningarna. Detta gör att vi kan få en höjd hastighet på ca 3 km 

lång sträcka, där det idag är 40 km/h till 70 km/h för godståg. Detta gör det 

lättare för godstågen att ta sig upp för en backe mellan Åsensbruk och 

Håverud. Tidsbesparingen kan antas vara på ca 1.5 minut eller mer, beroende 

på tågtyp och längd på tåget. Den nya hastigheten för B-tåg blir 80 km/h på 

delsträckan. Vi anser att det är bästa metoden för att få till en enklare höjning 

av hastighet till lägst kostnad. Växlarna i Åsensbruk kommer även utrustas 

med 𝑇𝐾𝐾2i huvudspår för att möjliggöra högre hastighet genom driftplatsen. 

Åtgärden innefattar även att en försignal innan Åsensbruk driftplats söderifrån 

behöver sättas upp för att möjliggöra hastighetshöjningen. Vidare åtgärd vi 

föreslår som höjer banstandarden är en bortröjning av en växel som förbinder 

ett nedlagt sidospår i Tisselskog. 

 

Vidare har vi utrett en utflyttning av växling och lastning från Billingsfors 

driftplats ut till ett lastspår vid ett nedlagt sågverk, söder om Billingsfors. Vi 

ser bättre möjligheter att bedriva mer effektiv lastning med större möjligheter 

att lagra gods, om såverksägaren investerar i förhållande till det nuvarande 

centrala läget nära bostadsområden på Billingsfors driftplats.  

 

Nyckelord: Järnväg, DVVJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg, Gods, 

Omlastningscentral. 



   

 

  

Abstract 
 

DVVJ (Dal - Västra railway) is a low traffic railway in Dalsland. Trafikverket 

trusts parts of the track, in present Mellerud - Billingsfors and Billingsfors – 

Bengtsfors is trusted by the foundation DVVJ. The foundation DVVJ is a 

collaboration between the municipalities Mellerud, Bengtsfors and Årjäng 

who runs the traffic on the entire track. The track has been under threat of 

closure in numeral occasions, the latest in 2013. In 2014 Trafikverket and 

Västra Götalands region agreed on a refurbishment of the track through a 

replacement of rail, sleeper and clean-up of the ballast. 

 

The highest speed on the track is today 80 km/h but where large part is 40 – 60 

km/h in speed limit and larger bridges have 20 km/h as speed limit. In present 

years there is only freight traffic run by the foundation DVVJ. The goods that 

are being transported is lumber and wood pulp. During June to August the 

foundation runs tourist traffic on the entire track length, Bengtsfors – 

Mellerud. 

 

We have investigated if increased speed can be done on a shorter section 

where it is problematic for freight traffic today. Our focuses have been on low 

cost measures such as increasing the cant on a specified section. We are also 

substituting two of the oldest bridges for two culverts, to remove the current 

speed reductions. The changes lead to raised speed limit to 70 km/h over 

approximately 3 km from 40 km/h for freight trains. This makes it easier for 

freight to overcome a hill. The timesaving can be expected to attain 

approximately 1.5 minutes or more, depending on train type and length of 

train. The new speed for B-trains is 80 km/h over the section. We believe that 

this is the best approach to implement raised speed limit to lowest cost. The 

turnouts through Åsensbruk will be equipped with 𝑇𝐾𝐾2at the main track to 

enable a raised speed limit. These measures comprise also an approach signal 

before Åsensbruk southwards to enable a raised speed limit. In addition, we 

include a clearing of the turnout in Tisselskog that is connecting a disused 

side-track.  

 

Furthermore, we have investigated a relocation of freight loading from 

Billingsfors to a loading track by a disused lumber mill, southwards of 

Billingsfors. We see better opportunities of achieving more efficient loading. 

If the lumber mill owner is willing to invest, there can be greater opportunities 

of storing goods, if relocate the present central location near residential areas 

in Billingsfors. 

 

Keywords: Railway, DVVJ, Dal - Västra Värmlands railway, Cargo, 

Transshipment central. 



   

 

  

Förord 
 
Detta examensarbete utgör slutdelen av utbildningen till högskoleingenjör i 

byggteknik med inriktning järnvägsteknik på Lunds Tekniska Högskola, 

Campus Helsingborg. Arbetet omfattar 22,5 hp och har bedrivits med hjälp av 

Atkins Sverige AB i Helsingborg.  

 

Grundidén till arbetet fick vi under hösten 2015 och preciserades mer 

ingående i samråd med Atkins under senare delen av 2015 samt tidigt 2016.  

 

Därför riktar vi ett stort tack till våra handledare på Atkins, Robin Andersson, 

Tim Nilsson och Mattias Månsson för råd och hjälp med upplägg. Vi riktar 

även ett stort tack till deras kollegor för deras hjälp att ta fram underlag från 

Trafikverket och för att vi fick utföra arbetet på Atkins. 

 

Vi tackar även vår handledare på LTH Ingemar Braathen för precisering av 

arbetet samt hjälp och råd med upplägg under arbetets gång. 

 

Vi riktar ett stort tack till alla personer kopplade till DVVJ-banan som ställde 

upp för intervju. 

 

Helsingborg, maj 2016 

Filip Malmqvist & Johan Olofsson 

 

 



   

 

  

Terminologi 
 
A-tåg Kategori av tåg med stela hjulaxlar, utan 

radialstyrning. Främst godståg. 

 

B-tåg Kategori av tåg med mjuka hjulaxlar som 

möjliggör radialstyrning. Ex. motorvagnar. 

 
Ballast Stenmaterial i bankroppen runt slipersen, 

för att ta upp spårkrafterna och hålla spåret 

på plats.  

 
Balkbro Bro som bärs upp av vertikala stöd. 

 
Befästning Klämanordning för att förankra räl mot 

slipers och genom det ta upp spårkrafter 

och hålla spåret rakt. 

 

Besiktningsklass Klassificeringen bygger på hastighet, 

trafikbelastning, uppbyggnad och ålder av 

banan eller bron. Besiktningsklass B2 

gäller när hastigheten mindre eller lika med 

80 km/h men högre än 40 km/h. 

Trafikbelastningen är mindre eller lika med 

8 miljoner brt/spår och år. 

 
BIS Baninformationsystem, Trafikverkets 

datasystem för teknisk information om 

myndighetsförvaltade banor. 

 
BRT Bruttotonnage, sammanlagd vikt för 

överfarter över en viss sektion. Exempelvis 

broar. 

 

Driftplats Specificerat område vilket en tågklarerare 

kan övervaka. 

 

ERTMS – E3 Nivå 3 av signalsystemet ERTMS, där 

signaler och blocksträckor tas bort för att 

ersättas med trådlös mottagning och 

sändning mellan radiomast och lok direkt. 

 



   

 

  

Försignal Förhandsbesked om hur nästföljande 

huvudljussignals besked ser ut.  

 

Gudrunbrygga Kontaktledningsavskiljare i anslutning till 

lastspår, där endast loket står under 

spänning vid inbackning av tåget.  

 

Heybackbefästning Befästningsmodell av fjädrande mer 

avancerad typ, anpassad för träslipers. 

 

Huvudljussignal Huvudbesked om hur passage av signalen 

sker gällande hastighet. Stoppbesked ges 

även i signalen.  

 
Makadamballast Ballast där alla kornen är helt krossade. 

Kan användas vid byggande av järnväg i 

överbyggnaden. 

 
K-befästning Befästningsmodell av äldre årgång, 

anpassad för träslipers.  

 

K-nyckel Specialnyckel för upplåsning och 

omläggning av växel. Säkerheten är att 

nyckeln inte går att ta ut ur låset förrän 

växeln läggs i rakläge. 

 

Radialstyrning Mjuk inspänning av hjulaxlar som 

möjliggör anpassning till hjulradien i 

kurvor. 

 
Railvac Spårmaskin för uppsugning av ballast. 

Används i samband med spårarbete för att 

effektivt kunna lägga in ny ballast i 

bankroppen. 

 

Rälsförhöjning Förhöjning av ytterräl i kurvor för att rikta 

delar av centrifugalkraften nedåt i banan.  

 

Skarvspår Spår vars räler är sammanfogade till spår 

med skruvförband. Ger rälerna möjligheter 

att utvidgas vid temperaturförhöjningar. 

 



   

 

  

Skruvbefästning Befästning av fjädrande modell, anpassad 

för träslipers. 

 

Spikbefästning Befästning av enklaste sort, ej fjädrande. 

Anpassad för träslipers. 

 
SPM Spårmeter, längdmätning i spårets riktning i 

enheten meter. 

 

Spårplansacceleration Acceleration som beror på radie, vinkel och 

hastighet i kurvor. 

 

Spärrfärd Tågrörelse på ett begränsat område där 

endast ett fordon får befinna sig. 

Spårfordonet får köra på den sträckan både 

framåt och bakåt. 

 

STAX D Klassning av banors största tillåtna axellast, 

specifikt klass D ger tillåtelse för upptill 

22,5 ton i axellast. 

 

STH Största tillåtna hastighet (km/h). 

 

STVM   Största tillåtna vikt per meter (ton/m). 

 

System M Manuellt tågledningssystem. System med 

manuella rutiner med tåganmälan mellan 

varje driftplats. Där endast ett tåg kan 

befinna sig mellan två bevakade driftplatser 

vid enkelspår. 

 

𝐓𝐊𝐊𝟐 Tungkontrollkontakt, system för extern 

kontroll om växeltungorna ligger an mot 

stödrälen i spåret. 

    
Växeltungor Rörliga räler i en växel. Sluter an till 

stödräl vid omläggning.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en järnväg genom Dalsland (DVVJ, 

2016a). Trafikverket vill lägga allt mindre pengar på de lågtrafikerade banorna 

och lägga pengarna på att underhålla de större banorna istället (Trafikverket, 

2014). Dal-Västra Värmlands Järnväg har varit nedläggningshotad flertalet 

gånger, senast december 2013 (Trafikverket, 2013). Västra Götalandsregionen 

och Trafikverket kom 2014 överens om en upprustning på sträckan Mellerud - 

Billingsfors för 65 miljoner kronor, som delades mellan parterna (Bengtsfors 

Kommun, 2016a). Stiftelsen DVVJ har sedan 1987 förvaltning av 

infrastrukturen på sträckan Billingsfors - Bengtsfors. Persontrafiken lades ner 

på hela DVVJ 1986 och i dagsläget går endast godstrafik på sträckan. 

Stiftelsen är i sin tur ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Mellerud 

och Årjäng (DVVJ, 2016a). Trafikverket har ansvar för infrastrukturen på 

sträckan Mellerud – Bengtsfors (Trafikverket, 2016a). 

 

På sträckan Mellerud – Billingsfors gjordes 2014 upprustningen med byte av 

slipers och räls på delar av sträckan. Till detta gjordes en upprensning av 

ballasten genom att en genomkörsel med Railvac-maskin gjordes där stora 

delar finkornigt material bortrensades. Inget fullständigt utbyte gjordes vid 

upprustningen, men översta delarna av bankroppen fick ny klass ett 

makadamballast, ned till slipersunderkant1.  

 

På banan går idag godstransporter av timmer, fibermassa och papper två dagar 

i veckan mellan Mellerud och Billingsfors. Sommartid mellan 20 juni och 27 

augusti (DVVJ, 2016c) bedriver DVVJ turisttrafik mellan Mellerud och 

Bengtsfors (Bengtsfors Kommun, 2016a). Banan är oelektrifierad, 

signalsystemet är System M. Eftersom godstrafiken har banan för sig själv kör 

godsföretagen i dagsläget tågen som spärrfärd. Vid spärrfärds körning utgår 

inga banavgifter till Trafikverket. Godstrafiken är ensam stora delar av året 

och detta gör att trafikeringen av banan kan pågå under hela dagen med delade 

tågset2. De flesta tåg delas även upp på flera tågsätt, eftersom tågen blir för 

tunga att dra upp för backarna samt att banan har begränsningar gällande 

totalvikt på tågen3. Det råder förhållandevis låga hastigheter på 60–80 km/h 

större delar av banan, men även ner till 20 - 40 km/h på delar av banan 

(Trafikverket, 2015b). Ett normalt godståg beräknas vanligtvis kunna köra 90 

km/h på större banor (KTH, 2007). 

 

                                         
1 2 3 Mattias Månsson Signalprojektör Atkins Sverige AB, Intervju 25/2-16 (a) 
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På Billingsfors driftplats finns ett ändlastspår med en längd på 225–250 meter 

som i dagsläget blockerar plattformen vid fullt utnyttjande (Vectura, 2013). 

Ungefär 2 km söder om Billingsfors driftplats finns ett ändlastspår på 800 m 

vid ett nedlagt sågverk, varav ca 150 - 200 meter går att lasta på (Vectura, 

2013).  

 

Banan går genom Dalsland där avfolkningen är ett stort problem och har varit 

sedan 50-talet. Under 2015 hade Bengtsfors kommun 9626 invånare, 

Melleruds kommun hade 9 169 invånare (SCB, 2016). Infrastruktursatsningar 

för godstrafik kan ge utökade möjligheter för företagen i kommunerna att 

frakta gods som i sin tur ger arbetsmöjligheter. Detta kan bidra med till en 

ökad attraktivitet för hela landsbygden (Regeringen, 2015). 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ge ett underlag för en injustering av banan anpassad 

för godstrafik, samt undersöka om en omlokalisering av godsterminal i 

Billingsfors är möjligt. 

 

Målet är att besvara frågeställningarna vi har satt upp i rapporten och 

tydliggöra kring intresse av en injustering av banan för godstrafik från 

kommunernas och företagens sida, i förhållande till rimliga insatser på banan. 

1.3 Problemformulering 

Vilka enklare åtgärder på DVVJ med inriktning på högre hastigheter och 

bättre spårläge kan göras för att underlätta för tågtrafiken?  

 

Hur kan en omlokalisering av godsbangården i Billingsfors underlätta för att 

öka godstrafiken? Har detta en effekt på förutsättningarna för en framtida 

persontrafik?  

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att fokusera på nyttorna av en utveckling av DVVJ på 

lokal nivå, då ett större perspektiv kopplat till regional nivå blir för brett och 

för politiskt beroende av kapacitetstilldelning på intilliggande banor. Med 

lokal nivå menas företagen i kommunerna som kör gods på banan och 

kommunernas nyttor av den. Med regional nivå menas godsets hela väg från 

punkt a till punkt b över flera banor i regionen. Vi avgränsar oss till att 

behandla sträckan Mellerud – Billingsfors, för att det är den sträckan som 

Trafikverket förvaltar och det är den delen det idag går regelbunden godstrafik 

på.  
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Vidare avgränsar vi oss till att endast ytligt beröra planerna på att införa 

persontrafik på banan. Vi utreder därför inte hur en sådan trafik kan bedrivas i 

form av fordon eller tågtider. Vi avgränsar oss också beträffande godstrafiken: 

Hur en potentiell ökning av trafiken påverkar anläggningen i form av tågtider 

och underhåll av banan. 

 

Målsättningen för arbetet är att gemene man ska förstå och ta till sig arbetet. 

Det underlättar om läsaren har grundläggande kunskaper inom järnvägsteknik 

för att lättare kunna ta till sig fakta om banan. Däremot har vi lagt stor vikt vid 

att vara tydliga i resonemang och teoretiska formler, resultat och slutsatser i 

arbetet för att läsaren ska kunna förstå helheten. 

1.5 Metod 

För att erhålla den kunskap som har behövts för att skriva arbetet har vi hämtat 

den tekniska kunskapen från Trafikverkets tillgängliga föreskrifter och 

dokument. Bandata har tagits fram via Trafikverkets program BIS. All data 

om trafikverksförvaltade banor sammanställs här, dock är uppdateringar av 

indata på lågtrafikerade banor såsom på DVVJ låg. I BIS var delar av 

informationen okänd, såsom om vissa rälstyper och brotyper på banan (BIS, 

2016a). Trafikverkets bandata har därför kompletterats av vår handledare på 

Atkins, Mattias Månsson.  

 

Litteratursökning har gjorts av främst Trafikverkets tekniska dokument 

gällande föreskrifter av spårgeometri, spårkomponenter och 

förvaltningsområde. Även teknisk data samt historian om banan ingick i denna 

sökning. Sökningen gjordes för att skapa en stabil grund för att ta reda på 

problemen som finns på banan.  

 

Vi har genomfört intervjuer med nyckelpersoner kopplade till banan, för att 

bilda oss en uppfattning om dels företagens och kommunens ambitioner och 

prioriteringar. Vi har intervjuat stiftelsen DVVJ representerad av en lokförare 

på banan, samt en konsult anlitad för tekniska frågor av banan. Vidare har 

intervjuer genomförts av kommunchef för Bengtsfors kommun samt 

skogsföretagen som har intresse av banan. Intervjuerna har utförts per telefon 

och mejl. 

 

Arbetet har till största del bedrivits på Atkins kontor i Helsingborg. Genom att 

arbetet har utförts hos Atkins gavs möjligheter att få hjälp med tekniska frågor 

rörande banan. Avstämning med handledare på Atkins har skett fortlöpande 

under processen. Avstämning med handledaren på LTH har skett innan 

intervjuer samt när behov har funnits. Detta för att arbetet skulle flyta på och 

att vi inte skulle fastna i detaljer. 

  



   

 

 

 

4 

2 Nulägesbeskrivning av DVVJ 

 
Figur 1 DVVJ Mellerud-Bengtsfors 
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2.1 Trafikering 

Idag går två tåg i veckan på DVVJ per riktning som matar till Norge-

/Vänerbanan, tågen rangeras och körs av DVVJ. Tågen blir för tunga att köra 

på en gång på den kurviga och backiga banan, vilket gör att tågen delas upp på 

2-3 tågset på grund av begränsade dragkraften4. Därav kan det ses tillskillnad 

ifrån grafen att det går ca 4 tåg i veckan på banan. Tågen går idag med timmer 

från Södra skog och VIDA skog. Rexcell i Skåpafors får även pappersmassa 

med järnvägen i form av balar5. 

 

VIDA skog kör när det behövs, detta är ca var 14:e dag. Tågen går direkt från 

Billingsfors till orten de ska till, utan att stanna i Mellerud. Det enda som sker 

i Mellerud är förarbyte från DVVJ-lokföraren till VIDA skogs egna lokförare6. 

VIDA skog har egna diesellok som de kör hela vägen med virket till 

sågverken i främst Småland7. 

 

På Billingsfors driftplats sker idag omlastningen mellan lastbil och tåg. Det 

handlar bland annat om pappersmassa för vidare transport till 

förädlingsindustri (Vectura, 2013). 

 

DVVJ jobbar efter principen att köra timret direkt från skogen och lastar 

direkt från lastbil till järnvägsvagn. På detta sätt undviks att lasta om virket två 

gånger, vilket kostar pengar. När väl virket ligger på järnvägsvagnen 

transporteras det ner till Mellerud efterhand som vagnar fylls upp och inte 

överstiger bärförmågan för banan. I Mellerud fraktas godset sedan vidare med 

Green Cargos eltåg till Göteborg där det senare står tills det finns en lämplig 

tågavgång. Oftast går godset sedan vidare till sågverk och industrier i 

Småland8. 

 

Upplägget som det ser ut idag fungerar genom att DVVJ hyr loket av Green 

Cargo. Loket körs ner till Göteborg för tankning och service ca var tredje - 

fjärde vecka. 

 

Enligt Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning för 2017 är planeringen att sänka 

hastigheten för godståg på hela banan till STH 50 km/h på grund av dåligt spår 

(Trafikverket, 2016c). 

                                         
4 5 6 8 Thommy Erlandsson Lokförare DVVJ, Intervju 27/4-16 

 

 
7 Fredrik Nilsson Logistikchef VIDA skog, Intervju 27/4-16 

 



   

 

 

 

6 

2.2 Räl 

Rälsen längs sträckan består idag av SJ43 och SJ50/E3 räl, på 43- respektive 

50 kg/m. Några korta avsnitt finns med SJ32 räler på 32 kg/m, främst på 

sidospår vid driftplatser (BIS, 2016a). Banan är en skarvspårsbana (Franzen, 

O. 2009). 

2.3 Befästning 

Befästningen som används längs sträckan är spikbefästning till allra största 

del. Några kortare sträckor med Heyback, K-befästning respektive 

skruvbefästning finns också (BIS, 2016a). Vid upprustningen 2014 valdes att 

inte uppgradera befästningstyperna, vilket hade gjort att inspänning mellan räl 

och slipers förbättrats. Enligt Mattias Månsson var detta på grund av att det 

var brist på Heybackbefästning samt att det inte övervägdes vid aktuellt 

tillfälle. 

2.4 Slipers 

Banan har idag träslipers till största del av varierande ålder. En sträcka på ca 

400 m är idag av betongslipers på Billingsfors driftplats. Vilket gör att ca 2 % 

av det totala slipersbeståndet består utav betong (BIS, 2016a).  

2.5 Ballast 

Banan har idag klass I ballast på stora delar av banan. Resterande delar med 

bland annat sidospår har grusballast9. Klass I ballast innebär att kornstorleken 

är bestämd på fraktion till 31,5 – 63 mm och finmaterialhalten får högst vara 

0,5 viktprocent (Trafikverket, 2015c). I samband med upprustningen 2014 

rensades ballasten med Railvac ner till slipersunderkant. Detta för att få bort 

större delen av vegetationen10. Genom att vegetationen rensades bort gavs en 

bättre dränerad banöverbyggnad utan finkornigt jordmaterial och vegetation 

som håller kvar vattnet. I och med att reningen gjordes kommer bankroppen 

inte brytas ner lika fort som tidigare (VTI, 2015).  

2.6 Hastigheter 

Den största hastigheten på sträckan Mellerud - Billingsfors är idag 80 km/h 

och den sträckan är i början från Mellerud fram till bron över Ingribyån km 7 

+ 720 (m), där det råder 40 km/h under 25 m. Därefter är det åter 80 km/h 

fram till mellan km 8 + 429 till km 9 + 427 där det råder 70 km/h. Efter denna 

sträcka är det 80 km/h fram till Åsensbruk vid km 11 + 970 där det råder 40 

km/h. 40 km/h råder det över ett kurvigt parti fram till bron i Håverud på km 

14 + 625 som har hastighetsbegränsning 20 km/h. Efter bron är 

hastighetsbegränsningen 60 km/h över ett kurvigt parti fram till Tisselskog på 

                                         
9 10 Mattias Månsson 2016a 
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km 23 + 820 till km 24 + 070. Där är det 40 km/h i hastighetsbegränsning över 

en växel som måste kontrollbekräftas. Därefter är det återigen 60 km/h på 

grund av kurvor fram till km 30 + 445 där hastighetsbegränsningen är 55 km/h 

på grund av kurvor (Trafikverket, 2015b).  

 

Därefter över broarna Långbron och Strömmen-bron är 

hastighetsbegränsningen 20 km/h fram till 32 + 250. Därefter blir det 70 km/h 

i hastighetsbegränsning över ett kurvigt parti fram till km 34 + 759 där det 

återigen blir 80 km/h. 80 km/h är det sedan fram till infarten av Billingsfors 

driftplats där det är 40 km/h i hastighetsbegränsning. Inne vid stationen är 

hastighetsbegränsningen 20 km/h på grund av signaltekniska orsaker 

(Trafikverket, 2015b). 

2.7 Växlar 

På sträckan finns 19 växlar av varierande modell och ålder. 7 av växlarna 

ligger ej i normalhuvudspår, utan förbinder sidospår med ytterligare sidospår 

inne på driftplatserna. Sju av växlarna är inlagda 1970 och resterande är 

inlagda någon gång under senare delen av 1970-talet (BIS, 2016c).  

 

Fyra av växlarna är klovade, vilket innebär att växlarna är låst i rakläge och 

går därför inte att lägga om. Växlarna i huvudspår är till största del 

enkelväxlar av modell SJ43 med olika längd på tungorna av modell EV-SJ43-

10-1:12 eller EV-SJ43-11-1:9 (BIS, 2016c). 10 och 11 står för längden på 

tungorna i meter och 1:12 samt 1:9 står för vinkeln på växeln (Trafikverket, 

2015e). Tre växlar i huvudspår på banan har kortare tunglängder om 5,9 m och 

6,1 m. Dessa befinner sig på ett mötesspår i Dals-Långed och i Billingsfors 

(BIS, 2016c). 

 

Samtliga växlar har kontrollås med K-nyckel som låsanordning (BIS, 2016c). 

Det innebär att de är låsta i rakspår i normalfall men kan låsas upp för att 

läggas om. För att nyckeln ska kunna tas ut måste växeln ligga i normalläge 

(Trafikverket, 2015f). Hastigheten i dessa växlar är i dagsläget begränsat till 

40 km/h i både rakspår och avvikande sidospår11. 

2.8 Broar 

Här nämns större broar på DVVJ som medför hastighetsnedsättningar längs 

banan. Även vilken ålder och vilket material broarna är uppbyggda av. Vi har 

använt BIS på Trafikverkets banportal för att inhämta fakta om broarna.  

 

Av alla broar har vi valt att i rapporten ta upp broar som på någon form 

medför hastighetsnedsättning av olika anledningar längs sträckningen.  

                                         
11 Thommy Erlandsson 2016 
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Av totalt sju broar på banan har följande fem broar någon form av 

hastighetsnedsättning längs sträckningen. Övergripande gemensamt för de 

andra broarna som inte tas upp här är att de har betydligt yngre banunder- och 

banöverbyggnad än nedföljande broar (BIS, 2016b). 

 

 Ingribyån Mölnerud 
 

 
Figur 2 Ingribyån Mölnerud järnvägsbro, 2015 

Ingribyån Mölnerud ligger i en kurva på DVVJ. Bron är på km 7 + 729 och 

sträcker sig 10,2 spm (BIS, 2016a). Bron är byggd år 1917 och är en helvalsad 

balkbro av stål. Överbyggnaden är från 1923. Besiktningsklassen av bron är 

B2 (BIS, 2016b).  

Bron har besiktningsklass B2 (BIS, 2016b). Besiktningsklassen som förklaras 

i terminologin ovan innebär att på sträckningen är trafikbelastningen mindre 

eller lika med 8 miljoner brt/spår och år samt att hastigheten är högre än 40 

km/h men lägre eller lika med 80 km/h (Trafikverket, 2012a).  

Brokonstruktionen medför en hastighetsnedsättning till 40 km/h från 80 km/h 

(Trafikverket, 2015). 
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 Åsensbruk 
 

 
Figur 3 Åsensbruk järnvägsbro, 2015 

Åsensbruk ligger på km 13 + 020 och sträcker sig 12,6 spm (BIS, 2016a). 

Överbyggnaden och underbyggnaden på bron är ifrån år 1925. Bron är av 

typen helvalsad balkbro i stål.  

 

Över en längre sträcka ligger det en hastighetsnedsättning till 40 km/h från 80 

km/h, som inte beror på brokonstruktionen i fråga utan på kurvorna i partiet 

mellan Åsensbruk och Håverud (Trafikverket, 2015).  
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 Håverud 
 

 
Figur 4 Håverud järnvägsbro, 2015 

Håverud järnvägsbro befinner på km 14 + 605 och sträcker sig 80 spm (BIS, 

2016a). Överbyggnaden och underbyggnaden är från 1925. Bron är en 

öppningsbar klaffbro och brokonstruktionen medför hastighetsnedsättning till 

20 km/h från 40 km/h söderifrån och 60 km/h norrut (Trafikverket, 2015).  

 

Bron är konstruerad i stål och har STAX 22.5 ton. Besiktningsklassen av bron 

är B2. Bron har förstärkt linjeklass till D4 sedan 2002 (BIS, 2016b). 

Linjeklassen innebär högre STVM till 8,0 ton/m (Trafikverket, 2012b).  

 

En av anledningarna till 20 km/h nedsättningen är förutom åldern på bron är 

de öppna skarvar på broöppningen. Öppna skarvar leder till hårda slag i bron 

vid tågpassage12.  

 

  

                                         
12 Mattias Månsson 2016a 
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 Strömmen 
 

 
Figur 5 Strömmen järnvägsbro, 2015 

Strömmen är en järnvägsbro i stål som ligger strax norr om Dals-Långed. Bron 

ligger på km 32 + 051 och sträcker sig 71,9 spm (BIS, 2016a). Bron stod 

färdig år 1923 och är STAX D anpassad. Besiktningsklassen av bron är B2 

och har förstärkt linjeklass till D4 sedan 2002 (BIS, 2016b).  

 

Brokonstruktionen medför en hastighetsnedsättning till 20 km/h från 55 km/h 

söderifrån. Norrut är det 20 km/h från nästa bro (Trafikverket, 2015b). Bron är 

inte öppningsbar men ligger i anslutning till nästa bro Långbron, som är 

öppningsbar (BIS, 2016b). 
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 Långbron 
 

 
Figur 6 Långbron järnvägsbro, 2012 

Långbron är den öppningsbara delen av brokomplexet i Dals-Långed. Bron 

byggdes år 1923. Bron är av typen klaffbro och är av stål och befinner sig på 

km 32 + 164 och sträcker sig 22,5 spm (BIS, 2016a). Hastigheten över bron är 

på 20 km/h och liksom Strömmen är bron STAX D anpassad.  

 

Besiktningsklassen av bron är B2 (BIS, 2016b). Bron har förstärkt linjeklass 

till D4 sedan 2002 (BIS, 2016b). Norrut är hastigheten 70 km/h fram till bron. 

Söderifrån är det 20 km/h som är fortsättningen på Strömmen-bron 

(Trafikverket, 2015). Bron har öppna skarvar som förutom åldern på bron är 

anledningarna bakom 20 km/h hastighetsnedsättning. Öppna skarvar leder till 

hårda slag i bron vid tågpassage13. 

2.9 Radier och stigningar 

DVVJ har en kurvig bansträckning som kan härledas till geografin i området 

med ett stort antal sjöar och även kuperad terräng (NE, 2016). Radierna kan 

vara små, ner mot 200 meter. Lutningen på banan är som högst 20 ‰ 

(Trafikverket, 2015b). Lutningen är långt över gränsen för godstågstrafik vid 

nyproduktion på 10 ‰ (Trafikverket, 2015a). 

                                         
13 Mattias Månsson 2016a 
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3 Möjligheter för enklare åtgärder för att gynna godstrafik 

Vi har lokaliserat ett antal åtgärder som möjliggör ökad hastighet på delar av 

sträckan. Första åtgärden är ökad hastighet i ett kurvigt parti mellan 

Åsensbruk och Håverud. Detta följer nedan i 3.2, men för att förstå 

uträkningarna nedan måste ett antal teoretiska samband förklaras. Dessa ses i 

punkt 3.1 här under och kommer sedan i praktisk användning i punkt 12.2.  

3.1 Teoretiska samband 

Följande samband är hämtade ur TDOK 2014:0075 Banöverbyggnad om inget 

annat anges. I följande formler står R för radien (m), V för hastigheten (km/h) 

(Trafikverket, 2015a). 

 Teoretisk rälsförhöjning 
 

ℎ𝑡 =
11,8 × 𝑉2

𝑅
 

 

Teoretisk rälsförhöjning används för att ta fram fordonsspecifikt optimal 

rälsförhöjning för att rikta centrifugalkraften i kurvan ner i banan istället för 

utåt. Detta är främst en säkerhetsaspekt för att förhindra tåg från tågvältning. 

Men det har även en komfortaspekt då det inte är tillåtet med alltför stor 

sidoacceleration som kan omfördela lasten alternativt skapa obehag för 

passagerare. För stor rälsförhöjning för långsamtgående godståg leder till 

utplattning av innerrälen. 

 

Ju högre hastighet i kurvorna desto högre rälsförhöjning krävs för att 

kompensera den fysiska sidoaccelerationen (centrifugalkraften) riktad utåt i 

kurvan (KTH, 2014).  

 

 Tillåten rälsförhöjningsbrist 
 

ℎ𝑏 = ℎ𝑡 − ℎ𝑎 
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Figur 7 Tillåten rälsförhöjningsbrist, hb. (Trafikverket, 2015) 

Tillåten rälsförhöjningsbrist används för att visa maximal differens mellan 

anordnad rälsförhöjning och den fordonsspecifika teoretiska rälsförhöjningen 

(KTH, 2014).  

 

Som ses ovan är det skillnad om tåget räknas som A-, B- eller S-tåg. Detta för 

att B-tåg har bättre möjligheter att kompensera för rälsförhöjningsbristen med 

bättre radialstyrning och mjuka boggier jämfört med A-tåg. S-tåg har mjuka 

boggier samt korglutning som själv kompenserar bristen till stora delar (KTH, 

2007).  

 

 Anordnad rälsförhöjning vid r ≤ 290 m 
 

Vid anläggande av rälsförhöjning vid horisontalradier ≤ 290 m måste 

beaktande tas till maximal rälsförhöjning: 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑅 − 50

1,5
 

 

Detta för att vid små radier och stor rälsförhöjning är risken större för 

urspårning när tåg måste stanna i en kurva. Anledningen till detta är att det 

sker en stor hjulavlastning av ytterhjulen vid hög rälsförhöjning. Vilket 

betyder att tåget halkar ner och trycker på innerrälen som vid stor 

rälsförhöjning samt hög tyngdpunkt ökar risken för tågvältning (KTH, 2014). 
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 Minsta tillåten längd på rälsförhöjningsramp 
 

Rälsförhöjningsramper anläggs i övergångskurvor för att få en jämn övergång 

till angiven rälsförhöjning utan stora ryck (KTH, 2014). Övergångskurvor 

utföres utifrån en klotoid-modell som ses nedan, vilket innebär att en ökad 

linjär krökning sker av ytterrälen i kurvan. Innerrälen hålls konstant på samma 

höjd som rakspåret för att få en skillnad i höjdled med ytterrälen. Det finns tre 

olika formler för att räkna ut övergångskurvans längd. Två formler tar hänsyn 

till den anordnade rälsförhöjningen. Det som skiljer dessa åt är att den ena tar 

hänsyn till lutningen på rampen, den andra tar hänsyn till 

rampstigningshastigheten. En formel tar hänsyn till rälsförhöjningsbristen, 

vilket i bilagan ses skilja sig mer åt mellan olika tågtyper. Då vi strävar att 

göra så få ingrepp i banan som möjligt med så stor effekt på hastigheten som 

möjligt, gör att vi anlägger bristen för att uppfylla kraven.  

 

Övergångskurvor anläggs minst om 20 meter i längd, vid mindre dras 

kurvorna ut för att sammanfogas till en övergångskurva. Vid sammanräknade 

övergångskurvor utan rakspår emellan i så kallade S-kurvor följer innerrälen 

spårets profilhöjd genom kurvans längd (Trafikverket, 2015a). 

 

 
Figur 8 Klotoid modell (Mathematics at Harvey Mudd College, 2016) 

  

Med hänsyn till ramplutningen (𝒅𝒉𝒂/𝒅𝒔) 

𝐿𝑟 =
∆ℎ𝑎

2,5
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Med hänsyn till rampstigningshastigheten (𝒅𝒉𝒂/𝒅𝒕) 

 

𝐿𝑟 =
∆ℎ𝑎 × 𝑉 × 𝑞𝑎

1000
 

 

 
Figur 9 Minsta värden på qa (Trafikverket, 2015) 

I fallen nedan används värdena för rak ramp i övergångskurva. 

 

Med hänsyn till rälsförhöjningsbristens ändringshastighet (𝒅𝒉𝒃/𝒅𝒕) 

 

𝐿𝑟 =
∆ℎ𝑏 × 𝑉 × 𝑞𝑏

1000
 

 

 
Figur 10 Minsta värden på qb (Trafikverket, 2015) 

I fallen nedan används värdena för linjär övergångskurva i ramp. 
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3.2 Höjning av hastighet sträckan Åsensbruk – Håverud 

 
Figur 11 Åsensbruk-Håverud (Lantmäteriet, 2016)  
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Mellan km 12 + 307 och 14 + 591(vilket är från strax innan det gamla 

pappersbruket i Åsensbruk fram till bron i Håverud)(BIS, 2016a) är det idag 

40 km/h fram till den öppningsbara bron i Håverud. Från och med där är det 

20 km/h i hastighetsbegränsning som togs upp tidigare i avsnitt 2.8.3 

(Trafikverket, 2015b). 

  

På denna sträcka är det idag K-befästning och Heybackbefästning. Som ses 

ovan i punkt 3.1.2 gör detta att det tillåts upp till 100 mm i 

rälsförhöjningsbrist. Vi har här planerat att höja hastigheten på detta avsnitt till 

70 km/h för A-tåg och 80 km/h för B-tåg, för att på detta sätt ta tillvara på den 

nerförsbacke som kommer efter bron i Håverud ner till Åsensbruk söderut. Att 

få en högre hastighet är positivt dels i bemärkelsen att det är bättre för 

godstågen att köra upp för en backe i högre hastighet. Det blir även enklare att 

ta sig över krönet som det blir här för tågen söderifrån och dessutom sparar 

tågen ett antal minuter på att höja hastigheten på denna sträcka. Främst blir det 

för B-tåg som får störst ökning i hastighet från 40 km/h till 80 km/h. 

Hastighetshöjningen kräver signaltekniska åtgärder för att kunna visa en högre 

hastighet än 40 km/h. 

 

Vi inriktar oss på enklare åtgärder på banan. Det handlar om att öka 

rälsförhöjningen för att kunna höja hastigheten och det medför längre 

övergångskurvor enligt de teoretiska sambanden ovan. I de fall när kurvorna 

ligger nära i anslutning till varandra och går åt samma håll görs en 

sammanräkning av övergångskurvorna till en ramp för ∆ℎ𝑎. 

 

Övergångskurvor behöver förlängas i de fall rälsförhöjningen ökar för att inte 

få för stort ryck i höjd- och sidled (KTH, 2014). Enklare åtgärder innefattar 

även som ses i punkt 3.5 och 3.6 att byta ut två broar mot två trummor på hela 

sträckan. En växel på sträckan som ses i punkt 3.7 planerar vi här också att ta 

bort för att få bort nedsättningen till 40 km/h. 

 

All fakta i de följande avsnitten har vi hämtat ifrån BIS-data från Trafikverket 

för den aktuella bansträckningen 662 (Mellerud – Billingsfors) (BIS, 2016a). 

 

Nedan syns resultaten från beräkningarna över den aktuella sträckan uppdelad 

på kurvor som behöver åtgärder. Fullständiga beräkningar bakom resultatet 

ses som bilaga i punkt 12.2 
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 Kurvor som kräver åtgärd 
 

Kurvor som kräver åtgärd 

Km-tal Radie 

(m) 

Nuvarande 

räls-

förhöjning 

(mm) 

A-tåg 

brist 

70 

km/h 

(mm) 

B-tåg 

brist 

80 

km/h 

(mm) 

Ny räls- 

förhöjning  

(mm) 

A-tåg 

brist 

70 

km/h 

(mm) 

B-tåg 

brist 

80 

km/h 

(mm) 

13+742 – 13+781 290 65 134 195 115 84 145 

13+893 – 13+965 324 55 123 178 85 93 148 

14+000 – 14+020 267 75 141 208 135 83 148 

14+546 – 14+580 284 25 178 240 120 83 146 
Figur 12 Tabell över kurvorna som kräver åtgärd.  

 
Km-tal Övergångskurvans 

minsta längd 

söderifrån 

Övergångskurvans 

minsta längd 

norrut 

Uppfyller med 

förändring 

kraven för 

hastighetshöjning 

13+742 – 13+781 32 spm 32 spm Ja 

13+893 – 13+965 34 spm 34 spm Ja 

14+000 – 14+020 5 spm 60 spm Ja 

14+546 – 14+580 59 spm 59 spm Ja 
Figur 13 Tabell över övergångskurvorna. 

 

 

 Kurvor som inte kräver åtgärd 
 

Kurvor som inte kräver åtgärd 

Km-tal Radie 

(m) 

Nuvarande 

räls-

förhöjning 

(mm) 

A-tåg 

brist 70 

km/h 

(mm) 

B-tåg 

brist 

80 

km/h 

(mm) 

Uppfyller kraven 

för 

hastighetshöjning 

12+430 – 12+449 427 45 90 131 Ja 

12+630 – 12+640 1923 0 30 39 Ja 

12+750 – 12+761 595 25 72 102 Ja 

12+996 – 13+252 289 115 85 146 Ja 

13+470 – 13+518 980 50 9 27 Ja 

13+655 – 13+706 476 40 81 119 Ja 

13+824 – 13+841 1000 20 37 55 Ja 

14+298 – 14+374 350 85 80 131 Ja 

14+400 – 14+430 397 85 60 105 Ja 
Figur 14 Tabell över kurvor som inte kräver åtgärd. 
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3.3 Fristående försignal till Infartsignalen i Åsensbruk 

I dagsläget finns ingen fristående försignal till infartsignalen söderifrån i 

Åsensbruk (BIS, 2016a). För att kunna höja hastigheten från 40 km/h till 70 

km/h för A-tåg respektive 80 km/h för B-tåg är det ett krav att en fristående 

försignal till infartsignalen sätts upp innan Åsensbruk (Trafikverket, 2016d). 

Fristående försignal är ett krav från STH > 40 km/h. Signalen ska för att få 

sättas upp vara märk med driftplatssignatur, samt om avståndet till 

huvudljussignalen överstiger 1100 m en avståndsmarkering.  

 

Siktkravet för 80 km/h som råder för B-tåg vid höjning är 140 m, vilket 

innebär att det ska vara fri sikt på den sträckan. Avståndet mellan försignalen 

till infartsignalen ska vara minst 800 m om stopp i signalbesked ska signaleras 

i försignalen.  

 

Kortare avstånd kan tillåtas vid hastigheter under 80 km/h. 1 000 m är 

normalavståndet mellan försignal och huvudsignal som inte behöver skyltas 

med en avståndskylt (Trafikverket, 2016d).  

 

Banan har inga speciella omständigheter som vi ser för att placera försignalen 

på ett kortare avstånd än minimiavståndet 800 m. Eftersom banan klarar ett 

avstånd på 1000 m som vi ser det finns inga hinder för att nyttja det avståndet. 

Enligt föreskrifterna behöver det avstånd inte avståndsskyltas.  

3.4 Växlar på Åsensbruk driftplats 

På Åsensbruks driftplats finns idag fem växlar i huvudspår. Växlarna har 

långa tungor om 10 och 11 m (BIS, 2016c). I dagsläget är det begränsning till 

40 km/h vid passage genom växlarna14.  

 

I anslutning till driftplatsen i Åsensbruk finns i dagsläget Håfreströms 

företagspark (Håfreströms Företagspark, 2015). Företagen kan i framtiden 

komma att utnyttja lastspåren för transporter på DVVJ, därför har vi valt att 

anpassa och behålla möjligheterna för att använda spåren där i framtiden. Här 

kan en genomgång göras för att avgöra om en slopning av vissa växlar till de 

yttre sidospåren ska göras till sidospåret i framtiden. Om växlarna genom 

Åsensbruk i huvudspår utrustas med TKK2 på rakspårstungan med tillhörande 

kabeldragning till signalsystemet kan hastigheten höjas15.  

 

Kravet för att kunna utrusta växlarna med 𝑇𝐾𝐾2 är att tunglängden överstiger 

5,9 m och hastigheten är större än 40 km/h genom växeln (Trafikverket, 

                                         
14 Thommy Erlandsson 2016 
15 Mattias Månsson Signalprojektör Atkins Sverige AB, E-post 28/4-16 (b) 
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2015g). Alla växlarna i huvudspår genom Åsensbruk uppfyller dessa krav. 

Med denna åtgärd kan hastigheten höjas genom Åsensbruks driftplats till vad 

höjningen av hastigheten är projekterad till i rakspår, 70 km/h för A-tåg och 

80 km/h för B-tåg16. 

3.5 Bron över Ingribyån Mölnerud 

Som ses i punkt 2.5.1 är det idag hastighetsnedsättning till 40 km/h över bron, 

från 80 km/h som råder innan samt efter bron. Nedsättningen beror på 

broteknisk orsak och 40 km/h råder på en sträcka av 25 m (Trafikverket, 

2015b).  

 

Om ett utbyte av bron sker till en trumma, vilket är möjligt med den relativt 

smala ån 10,2 spm bro idag. Likt det är idag över Östra Vässby bäck nordöst 

om Mellerud på DVVJ, som inte har någon hastighetsnedsättning 

(Trafikverket, 2015b). Den bron har över- och underbyggnad ifrån 2014 (BIS, 

2016b). Kan hastigheten höjas på sträckan över Ingribyån Mölnerud till 80 

km/h kan tågen hålla en jämnare hastighet och inte behöva bromsa. Tåg som 

kan hålla en jämnare hastighet utan inbromsningar och accelerationer minskar 

sin dieselförbrukning (KTH, 2007). 

3.6 Bron i Åsensbruk 

Som ses i punkt 2.5.2 är bron i Åsensbruk ett förmodat hinder för att kunna 

höja hastigheten från 40 km/h till 70 km/h för A-tåg och 80 km/h för B-tåg. 

Hitintills har 40 km/h rått på grund av kurvorna på banavsnittet (Trafikverket, 

2015). 

 

Vid en höjning av rälsförhöjningen enligt avsnittet ovan är ökad hastighet över 

bron ett hinder. Om bron klarar 80 km/h får fastställas genom 

broundersökning. Att byta ut bron till en trumma, bör vara möjligt över den 

smala ån 12,6 spm bro idag. 

 

Likt exemplet med bron i Östra Vässby ovan är det möjligt med en modernare 

bro att undvika hastighetsnedsättning.  

 

Kan hastigheten höjas på sträckan över Åsensbruk till 80 km/h så kan tågen 

hålla en jämnare hastighet och inte behöva bromsa. Här gäller samma 

resonemang som för bron ovan över Ingribyån Mölnerud att tåg som kan hålla 

en jämnare hastighet utan inbromsningar och accelerationer minskar sin 

dieselförbrukning (KTH, 2007). 

                                         
16 Mattias Månsson 2016b 
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3.7 Växeln i Tisselskog 

 
Figur 15 Tisselskogsväxeln, 2012 

I Tisselskog på km 23 + 820 finns idag en gammal växel med 40 km/h 

nedsättning från 60 km/h både söderut och norrut längs linjen. Nedsättningen 

är för att lokföraren ska hinna kontrollera växelns läge (Trafikverket, 2015).  

 

Växeln kopplar samman ett stickspår för omlastning från år 1957 till det 

nedlagda företaget Boardtex AB (SJK Postvagnen, 2012). Företaget har varit 

inaktivt på platsen under långt tid, då platsen är igenvuxen. Spåret är även idag 

till största del borttaget17. Endast ett nytt företag med namn Nya Boardtex AB 

i Eslöv finns registrerat sedan 1970. Bolaget är i dagsläget inaktivt (Allabolag, 

2016). 

 

Växeln är dessutom klovad i rakläge, vilket innebär att den inte går att lägga 

om till sidospåret (BIS, 2016c). Därför planerar vi här att ta bort växeln.  

Det gör att sträckningen kan höjas till 60 km/h som råder dels innan växeln 

samt efter. Därmed fås en jämnare hastighetsprofil som gynnar alla tåg på 

sträckan. Vi ser inget framtida behov för lastspåret och genom att ta bort 

växeln ges banan en större attraktivitet genom en jämnare hastighetsprofil. 

                                         
17 Thommy Erlandsson 2016 
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3.8 Sammantagna vinster på banan 

Genom att byta ut bron över Ingribyån Mölnerud samt bron i Åsensbruk mot 

en trumma, ges tidsvinster genom att hastighetsprofilen jämnas ut och en 

högre medelhastighet ges. Broundersökningar måste först göras för att avgöra 

vilka åtgärder som kommer att krävas för hastighetshöjningen. 

 

Genom att införa försignal i Åsensbruk samt införa TKK2 på huvudspårets 

växlar ges även här en utjämning av hastighetsprofilen. Detta gör att tågen kan 

hålla 80 km/h fram till Åsensbruk. Där blir hastigheten 70 km/h för A-tåg och 

fortsatt 80 km/h för B-tåg. 

 

Den största vinsten är att tågen kan accelerera upp i hastighet snabbare i 

nerförsbacken mellan Håverud och Åsensbruk, genom att nyttja 

gravitationskraften. Det är även positivt med en högre hastighet när godståget 

kommer söderifrån. När tåget ska bestiga backen innan Håverud är det positivt 

att ha en högre ursprungshastighet för att klara backen vid tunga och långa tåg.  

 

Tidsvinsten på sträckan mellan Håverud och Åsensbruk är på ett ungefärligt 

värde ca 1,5 minuter räknat på en ren tidsvinst över avståndet, med en 

differens av hastigheten på 30 km/h (40 - 70 km/h) för godstågen. Dock ska 

hänsyn tas att genom den förbättring som görs undviker tågen att behöva 

bromsa ner till 40 km/h i Åsensbruk, godstrafiken kan då gå ner till 70 km/h 

från 80 km/h som råder söderifrån innan Åsensbruk. Åtgärden gör att det 

troligen är mer än 1,5 minuter godstågen sparar. Inbromsningen av tågen som 

det ser ut idag, behöver göras innan hastighetsskylten på 40 km/h i Åsensbruk. 

Avståndet är större för 40 km/h nedsättningen än endast mellan varje 

hastighetsskylt. Inbromsningen som nu blir från 80 km/h till 70 km/h kan ske 

över ett betydligt kortare avstånd än från 80 km/h till 40 km/h. 

 

En utjämning av hastighetsprofilen som åtgärden blir, sparar mer än vad en 

höjning av topphastigheten på banan skulle göra18. 

 

Med bortröjning av växeln i Tisselskog sker här även en utjämning av 

hastighetsprofilen. Det är små åtgärder vi riktat in oss på. Detta gör att det 

borde ses som en bra investering på en i dagsläget lågtrafikerad bana. Men 

dessa åtgärder kräver att banan underhålls och att en generell sänkning av 

hastigheten för godståg till 50 km/h inte träder in 2017.  

  

                                         
18 Mattias Månsson 2016a 
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4 Omlastningscentral  

4.1 Inledning 

En plats för omlastning av timmer i Dalsland och norra Bohuslän behövs 

framför allt när det bli lite längre transporter. När sträckan är över 10 mil kan 

oftast lastbilstransporter inte mäta sig med tågtransporter (Vectura, 2013). 

Därför blir kostnaden att frakta godset för högt med lastbil. För att kunna sälja 

timret till ett bra pris behöver det finnas effektivt sätt att frakta biomassan 

längre sträckor19. 

  

Idag används spåren på Billingsfors driftplats för att hantera omlastning av 

timmer. Detta anses dock inte vara helt lyckat eftersom platsen inte är byggd 

för att vara omlastningsterminal. Detta gör att det finns små möjligheter till 

upplagsplatser för mellanlagring av timmer från lastbilarna som ska omlastas 

till tåg20. 

 

 
 Figur 16 Bäckefors placering på Norge- / Vänerbanan 

                                         
19 Fredrik Nilsson 2016 
20 Björn Karlsson Tf. logistikchef Södra skog, Intervju 3/5-16 
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4.2 Bäckefors 

En omlastningsterminal har utretts att placera i Bäckefors tidigare både 2010 

och 2013 (WSP, 2010) (Vectura, 2013). Bäckefors ligger längs med 

Norgebanan. En stor fördel med att placera en terminal i Bäckefors är att den 

skulle bli elektrifierad. Vilket gör att du slipper köra diesellok för att växla rätt 

vagnarna. Avståndet mellan Billingsfors och Bäckefors är ca 20 km (Vectura, 

2013). I en modern terminal behövs inte diesellok för växling eftersom den 

anläggs genom att det byggs en Gudrunbrygga där endast loket står under 

spänning när tåget backas in i terminalen (Vectura, 2013). 

 

En terminal i Bäckefors har utretts flertalet gånger för att lasta om timmer från 

lastbil till järnvägen. Timret kan på detta sätt fraktas längre sträckor utan att 

kostnaden för transporten blir allt för stor21. 

 

Kommunerna sa nej till att medfinansiera en terminal i Bäckefors 2011 (Ttela, 

2011). Det största problemet med en terminal i Bäckefors är att det är svårt att 

få finansiering (Ttela, 2011). Enligt Björn Karlsson är inte problemet att 

finansiera själva terminalen. Utan problemet ligger i att kommunen alternativt 

regionen inte vill betala spåret och växeln fram till själva terminalen för att 

ansluta till befintliga banan.  

 

Idag går det ca 12 tåg på Norgebanan enligt daglig graf en vanlig måndag 

(Trafikverket, 2016b). Vilket är betydligt mer trafik på Norge- / Vänerbanan 

än DVVJ, som har ca två tåg i veckan. Terminalen har utretts flera gånger 

under det senaste 10 åren, men planerna har aldrig realiserats.  

 

 
Figur 17 Gudrunbrygga 

 

                                         
21 Björn Karlsson 2016 
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4.3 Billingsfors 

I Billingsfors sker idag omlastning mellan lastbil och tåg på Billingsfors 

driftplats. Där är ett spår utrustat med betongslipers, för att spåret var i ett så 

dåligt skick 2012 att det rustades upp enligt Mattias Månsson. 

Upplagsmöjligheterna är idag begränsade på platsen och lastningen sker i nära 

anslutning till bostäder då de sker inne i Billingsfors (Vectura, 2013). 

 

Söder om driftplatsen finns redan ett godsspår på 800 meter. Det går till ett 

nedlagt sågverk, spåret har rustats upp under 2000-talet men används inte idag 

(Vectura, 2013). Av 800 meter spår går ca150 - 200 meter att utnyttja för 

lastning.   

 

Spåret går förmodligen att förlänga till att bli ca 500 meter lång lastyta om en 

investering utav ägaren sker. För att kunna fungera som omlastingscentral 

behövs plats för lagring av virke som ska lastas, därför är platsens läge väldigt 

bra då det inte finns andra verksamheter i närheten som det ser ut idag. Platsen 

har tidigare varit sågverk med upplagsmöjligheter som har haft tillstånd att 

lagra virke på platsen. På platsen ska omlastning kunna ske med timmer från 

lastbil till järnväg. Vid sågverket finns en stor asfaltsyta som förmodligen 

skulle kunna användas till mellanlagring av timmer. Växeln från huvudspåret 

är i dagsläget klovad som ses i avsnitt 2, vilket innebär att Trafikverket måste 

godkänna en upplåsning av växeln för att kunna ta spåret i bruk.  

 

Sågverksområdet ägs idag en privat norsk entreprenör som måste hyra ut 

platsen vid spåret för att omlastningsterminalen ska kunna tas i bruk. Ägaren 

har varit öppen för att göra detta tidigare (Ttela, 2015).  

  

Med en terminal i Billingsfors kommer tågen köras ner till Mellerud där 

dieselloket byts ut till ellok för vidare transport. Detta skulle göra att varje tur 

blir lite dyrare på grund av dieseltrafiken. En elektrifiering av en lågtrafikerad 

sträcka som DVVJ är otänkbart då den kostnaden inte betalar av sig under 

överskådlig tid. Eftersom investeringen som behövs för att få en hyfsad 

terminal är låg gör det att själva trafiken blir billig ändå22. På detta sätt kan 

även växlingsrörelserna på Billingsfors driftplats undvikas, vilket anses 

olämpligt (Atkins, 2015). Vidare är i dagsläget linjen spärrad för trafik när 

växling sker inne i Billingsfors och driftplatsen inte går att lokalbevaka enligt 

Trafikverkets regler i dagsläget23. Om växling och lastning istället flyttas ut till 

sågverksspåret blir kostnaden lägre för att utrusta ett enskilt spår med 

möjlighet till övervakning, än vad utrustning för det antal spår som finns inne i 

Billingsfors kostar. Samtidigt som bullret från växling och lastning flyttas från 

                                         
22 23 Thommy Erlandsson 2016 
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tätbebyggt område i Billingsfors till ett industriområde som är attraktivt för 

Bengtsfors kommun. Sågverksområdet söder om driftplatsen är byggt för att 

hantera virke och biobränslen. Den 4 mil långa sträckan kommer i detta fall 

trafikeras med dieseltrafik. Det sker dock utveckling med både hybridlok och 

biobränslen, detta borde därför inte ses som ett stort problem (Ttela, 2015).  

 

Under 2015 rensades spåret upp från sly för att kunna återuppta trafiken på 

sträckan (Ttela, 2015).  

Bilder på infarten till sågverksområdet ses nedan. Spårplanen över Billingsfors 

driftplats ses nedan med sågverksspåret längs till vänster. 

 

 

 
Figur 18 Sågverksspåret före upprensningen (2013) 

 
Figur 19 Sågverksspåret efter upprensningen (2015) 
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Figur 20 Billingsfors driftplats med sågverksspåret vid växel 2a 

 

Figur 21 Billingsfors med det nedlagda sågverket strax söder om i cirkeln 
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Figur 22 Bild från sågverksspåret.  

 
Figur 23 Bild från sågverksspåret.  
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Figur 24 Bild inifrån byggnaden som går över spåret. 

 
Figur 25 Bild från den stora asfaltsplan som börjar efter byggnaden. 
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4.5 Effekter för persontrafiken 

Den största effekten för den turisttrafik och för en eventuell persontrafik är att 

den kommer få bättre gångtider jämfört med idag. När hastigheten höjs för 

godstrafiken höjs även hastigheten ytterligare för persontågen som 

kategoriseras som B-tåg, detta på grund av att persontågen tillåter en högre 

tillåten rälsförhöjningsbrist genom bättre gångegenskaper. Detta samtidigt 

som persontågen har bättre acceleration, leder till att det blir ännu kortare 

gångtid mellan Bengtsfors - Mellerud, än vad gångtidsbesparingen blir för 

godståg. Vilket möjliggör ökad användbarhet av banan för persontrafik.  

 

En annan stor fördel är att om en utflyttning av omlastningen från Billingsfors 

driftplats till sågverksspåret sker, är att banan kan utnyttjas mer effektivt. Plats 

frigörs då inne på Billingsfors driftplats för persontrafiken. ”När växling sker 

inne på Billingsfors driftplats är all trafik på linjen spärrad på hela sträckan 

mellan Mellerud - Bengtsfors” enligt Mattias Månson. Detta innebär att det 

frigörs utrymme på banan om lastning kan ske på sågverksspåret utan att 

påverka hela banan. Vid flyttning frigörs även plats för en säkrare övergång 

till plattformen i Billingsfors, som nu blockeras av godstrafiken vid lastning. 

 

För att få en välfungerande trafik på hela banan behöver terminalen flyttas, 

annars tar godstrafiken för stor plats nära tätbebyggt område. Skogsföretagen 

vidhåller att en ökning av godset är omöjligt inne i Billingsfors. En 

omlastningsterminal hade tagit upp hela samhället om storleken hade 

motsvarat den efterfrågade mängden timmer från skogen som är lönsam att 

frakta ut.  
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5 Intervjuer 

5.1 Metod för intervjuer 

Alla frågor som ställdes till intervjupersonerna finns som en bilaga till denna 

rapport. Följdfrågor utöver dessa förekom även när det gällde 

intervjupersonens konkreta intresseområde. Alla intervjupersoner hade inte 

svar till alla frågor. Vissa intervjupersoner hade stora kunskaper om själva 

banan, andra hade större kunskaper inom logistiken i ett helhetsperspektiv. 

Andra hade ett helhetsperspektiv inom den offentliga styrningen.  

Intervjuerna och intervjupersonerna är öppna, vilket innebär att 

intervjupersonerna är benämnda med namn.  

 

Alla intervjupersoner har fått möjligheten att läsa igenom hela 

transkriberingen av sin intervju för att undvika missförstånd. 

Hjälp att komma i kontakt med intervjupersonerna har vi fått genom Mattias 

Månsson på Atkins. Han hade i sin tur hade kontakter som ledde vidare till 

ytterligare kontakter som hade kunskaper att dela med sig av. 

5.2 Beskrivning av intervjupersoner 

Här följer en presentation av alla personer som intervjuades. Kopplingen till 

banan redovisas även här. Nedan i svaren på frågorna är namnen förkortade 

till initialer på följande intervjupersoner: 

 

Björn Karlsson (BK) 

Tf. logistikchef samt chef för rundvirkesåkeriet på Södra skog. Björn har 

jobbat inom skogsbranschen i 30 år och med transport och logistikfrågor under 

större delen av sin karriär. Styr flödet så att det alltid finns råvara till deras 

industrier. Södra skog skickar timmer med Green Cargo tåget på DVVJ. 

 

Christian Guldberg (CG) 

Bedriver konsultverksamhet sedan 2005 inom säkerhetsgranskning av 

spårtrafikens tekniska system och järnvägsjuridik under egen firma, Christian 

Guldberg AB. Har varit engagerad inom spårtrafik sedan 1990 inom nästintill 

allt inom spårtrafikens tekniska system. Kopplade samman DVVJ med 

juridiska ombud mot Trafikverket vid stängningen av banan 2013-14. 

 

Fredrik Nilsson (FN) 
Logistikchef på VIDA skog, vilket innebär att han ansvarar för flödena till 

VIDA skogs egna sågverk. Har erfarenhet av planering av logistik sedan ca 15 

år tillbaka inom IKEA, Södra skog och nu på VIDA skog.  

VIDA skog skickar gods på DVVJ i form av timmer och massa. Detta sker 

med både egna tåg och via Green Cargo. 
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Per Eriksson (PE) 

Kommunstyrelseordförande för Bengtsfors kommun sedan 2008. Uppväxt i 

Billingsfors och har jobbat 13 år inom pappersindustrin på Rexcell i 

Skåpafors. Var fackligt aktiv inom pappers västra distrikt fram till 2001 och är 

idag tjänstledig från Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare. Verkar för att 

utveckla och behålla DVVJ-banan.  

 

Tommy Erlandsson (TE) 
Lokförare på stiftelsen DVVJ och även lokaltågklarerare under sommaren när 

det körs turisttrafik. Tommy sysslar även med banunderhåll av DVVJ och 

upprättar olika former av skydd vid underhåll samt spärrfärd. Har erfarenhet 

av branschen sedan 22 år. Tommy kör godstågen på banan på uppdrag från 

VIDA skog och Green Cargo med deras lok och vagnar. 

 

Ulf Peterson (UF) 

Produktionsledare Green Cargo.  

Jobbar som trafikplanerare för trafiken i Västsverige. Green Cargo anlitar 

stiftelsen som underentreprenör för att köra godset på banan samt växling. 

Green Cargo ställer upp med både lok och vagnar.  
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6 Intervjuresultat 

6.1 Godstrafik på DVVJ 

Hur ser ni på dagens situation för godstrafiken? Punktlighet? Effektivt 

utnyttjande av banan? 

UF: Anser att banan idag är lågtrafikerad och att därmed punktligheten är god. 

DVVJ trafikerar banan själva vilket gör att det borde vara enkelt att få bra 

punktlighet. 

TE: Punktligheten är bra på banan. Green Cargo och VIDA tar sig till 

Mellerud så är det inget problem med punktligheten. Kapacitet finns för att 

utnyttja banan mer. Green Cargo kommer med två heltåg i veckan som sedan 

delas upp till två eller ibland tre körningar till Billingsfors. VIDA skogs tåg 

körs ca var 14:e dag.  

FN: Samarbetet med DVVJ fungerar jättebra, vi hade kunnat köra ett tåg varje 

vecka om det bara fanns volymer till det. Nu kör vi ju trafiken delvis 

tillsammans med Green Cargo, det blir ca 2 000 – 3 000 m3. Turisttrafiken är 

ett hinder som hitintills har kunnat lösas genom körning på kvällar och nätter. 

BK: Det finns bara en aktör på spåret, punktligheten är det inget fel på. Det 

går ju tyvärr bara att köra halva tåg på sträckan vilket blir dyrare ju fler 

körningar som körs. Dessutom är det bara dieseltrafik på sträckan vilket är 

dyrare än el-trafik. 

 

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för godstrafiken på DVVJ? 

UF: Det fungerar bra med nuvarande upplägg, men ser gärna att trafiken ökar 

och börjar köra ett tredje tåg i veckan exempelvis. Bruket i Billingsfors nämns 

att det kanske skulle gå att få trafik till. 

FN: Vi har nyligen köpt ett sågverk i Nössemark, vilket gör att våran trafik 

troligtvis kommer minska något. För våran del är det svårt att svara på 

utvecklingsmöjligheterna, men vi kommer förmodligen köra grantimmer på 

sträckan istället. Det är viktigt att det finns möjligheter för transporter på 

järnväg, det blir snabbt dyrt med lastbilstransporter över längre avstånd. 

TE: Det har ju pratats en del om containrar från sågverksspåret. Dieseltrafiken 

på banan är inget större problem då loket endast behöver tankas när det är på 

service var tredje till fjärde vecka nere i Göteborg. Det går då åt ca 2,5 – 3 m3 

diesel på den tiden. 

BK: Det är för lågt tonnage på järnvägen som det är idag för att få till ett bra 

flöde. Banan är i för dåligt skick, speciellt i jämförelse med Norge- / 

Vänerbanan där det diskuteras om en eventuell utbyggnad till dubbelspår på 

sträckan Kornsjø - Mellerud. Upprustningspengarna som lades hade gjort 

bättre nytta någon annanstans än för den trafiken på DVVJ. Skattekraften i 

Dalsland för folk i arbetsför ålder är låg, vilket gör att kommunerna har svårt 

att få pengar till satsningar i infrastrukturen.  
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CG: Finns potential för att köra mer gods på banan. DVVJ har en fördel då de 

har en positiv uppbackning av företagen och invånarna längs banan. 

 

Varför går det endast ca två godståg i veckan på banan idag? 
FN: Det finns inte underlag för mer än det som går idag på banan. 

BK: Det blir för låg effektivitet att köra dieseltågen som halva tåg. Det gör att 

det blir för dyrt. Det är billigare att köra med lastbil till Uddevalla och sedan 

vidare med tåg söderut.  

CG: Antar att det beror på att det inte finns underlag för att köra mer än det 

som går idag. Ett annat upplägg med fler intressenter skulle kunna ändra detta, 

banan är långt ifrån fullt utnyttjad. Fler godskunder skulle säkerligen leda till 

mer trafik. 

 

Är er verksamhet beredd att delfinansiera investeringar på banan, ex. i 

form av godsterminal vid spåret mot sågverket söder om Billingsfors 

driftplats? 
FN: Vi är alltid intresserade men nu har vi köpt sågverket i Nössemark och det 

gör att det är mindre intressant för oss. Men det kommer alltid finnas behov av 

bra terminaler för att frakta ner till södra Sverige. Vi har även andra råvaror 

som måste ner till Sydsverige.  

BK: För att det ska vara intressant måste vi veta att spåret ligger kvar i 10 - 15 

år till och det vågar vi inte lita på. Dessutom måste det finnas ordentligt med 

yta för att lagra på. Däremot i Bäckefors är vi intresserade av att finansiera en 

terminal. Det finns mycket bättre möjligheter på andra ställen än Billingsfors.  

PE: Ja det är vi absolut i samverkan med Västra Götalandsregionen. Men då 

får det vara en öppen terminal som alla får tillgång till. Enligt kommunallagen 

får vi inte enskilt gynna en aktör genom en terminal. Vi var med och 

finansierade upprustning på DVVJ, bland annat genom Västra 

Götalandsregionen. Det gör oss kluvna angående att finansiera något som mer 

eller mindre konkurrerar med DVVJ. 

 

Hur ser ni på interaktionen mellan godstrafiken och turisttrafiken på 

banan? Om en ökning av godstrafiken sker, hur ser ni på en uppkommen 

konflikt mellan dessa intressen? 

UF: Nej jag ser inga konflikter. Men det är ju DVVJ som sköter båda delarna 

och det har kunnat lösa alla problem som vi ser har uppkommit. 

FN: Eftersom det är få aktörer som kör på banan idag fungerar det. Men skulle 

det bli fler aktörer hade det varit problem på sommaren. Vår industri är 

beroende av färsk råvara hela tiden, vilket gör att det är jätteviktigt att inte 

drabbas av turisttrafiken.  

TE: Det är klart att ökar trafiken för mycket kan det bli problem, men idag går 

det att lösa. Något godståg får gå tidig morgon och annars efter sista 

kvällståget. Eventuellt har vi kört något tåg på natten. Men det undviker vi 
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gärna för att inte störa de boende längs med järnvägen. Men ökar trafiken för 

mycket behövs bevakning av Billingsfors med en lokaltågklarerare. Som det 

är idag är hela spåret upptaget ända ner till Mellerud när du växlar på 

Billingsfors driftplats. Felet är att Billingsfors inte går att bevaka som det är 

idag på grund av nya säkerhetskrav. 

PE: Finns det intresse av det går det att ordna. Finns det en transportplanerare 

är jag helt övertygad om att det går att få till att samverkan mellan 

godstrafiken och turisttrafiken på banan fungerar. 

CG: Tror inte att det är ett stort problem i dagsläget. En separation av 

trafikslagen i tid borde lösa en eventuell uppkommen konflikt. Ett 

utvecklingsarbete borde göras för att undersöka möjligheten för reguljär 

persontrafik på banan.  

 

Hur är er bild av Trafikverkets insatser på mindre lokalbanor? 

Underhåll? Investering?  

UF: Det som hände 2013 var helt oacceptabelt och det var vi väldigt tydliga 

med. Men efter det gjordes en upprustning. Det är svårt att svara exakt på 

skicket idag eftersom vi inte själva kör tågen på banan. 

FN: Tycker att Trafikverket inte ser godstrafikens behov i dagsläget och 

hänvisar till trafikstoppet som var under 2013. 

BK: Trafikverket har inget intresse av att underhålla de mindre oelektrifierade 

banorna. Det finns inte pengar till alla banor. Det ska byggas höghastighetståg 

för 320 miljarder.  

PE: Jag tror att Trafikverket bara tycker DVVJ är besvärande. De har misskött 

den under många år. 

CG: Under trafikstoppet 2013 - 2014 var hans uppfattning att Trafikverket har 

stora brister gällande tekniskt kunnande, förvaltningsjuridik, uppföljning av 

entreprenörer och inte minst europeiska järnvägens regelverk. Vidhåller att en 

frikoppling av mindre banor ifrån Trafikverkets förvaltning genom regional 

finansiering eller marknadsmässigt tänkande skulle gynna banornas 

överlevnad. 

 

Varför körs inte tågen idag från sågverket? Är det någon speciell 

anledning till att ni inte gör detta? 

UF: Som det är idag är spåret för kort och för de mängderna vi kör fungerar 

spåret i Billingsfors tillfredställande. Idag körs det med 15-16 vagnar som får 

plats i Billingsfors. 

FN: Även om spåret hade förlängts hade det förmodligen blivit dyrare än att 

lasta som vi gör idag i Billingsfors. Men det finns inga färdiga 

kostnadsförslag, det är svårt att ge ett svar. 

TE: En anledning är att det inte är helt iordninggjort. Det är färdigt första 

biten men det behöver förlängas. Återstår att se när ägaren till sågverket 

genomför det. 
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BK: Spåret är för kort och spåret slutar innan där lastningen kan börja. En 

förlängning av spåret är i så fall ett måste. 

PE: Min uppfattning är att ägaren har haft för mycket att göra på senare tid 

och det gör att det stannat upp lite. Men förhoppningsvis kommer arbetet 

igång snart. 

CG: Var involverad i DVVJ innan den nya ägaren tog över området men jag 

tror det finns möjlighet till en bra bangård på platsen. 

 

Hur stort behov finns det av en ordentlig terminal. Eller är dagens 

möjligheter tillfredställande för dagens trafik? 
UF: För att det ska vara intressant bör det vara med eltåg och kunna köras 

heltåg hela vägen. Därför är det förmodligen mer intressant med Bäckefors. 

Men för oss är dagens lösning tillräcklig. 

BK: En ordentlig terminal skulle minska trafiken till Göteborg med ca 60 

timmerbilar per dygn. Det finns ett stort behov av att avverka mer i Dalsland, 

det är inget arbete som kan outsourcas det måste avverkas i Dalsland. Men det 

behövs el och gott om lastningsyta för att det ska vara ekonomiskt hållbart. 

Svar ja men någon annanstans. 

CG: Uppfattade 2014 att arrangemanget fungerade men att det är 

småkrångligt att få till en bra drift i Billingsfors. Jag ser att det finns utrymme 

att bygga en bra terminal för dagens trafik och för framtida utveckling. 

 

Skulle mängden gods öka, om det fanns större plats för att mellanlagra? 
TE: Bilden jag får är att det är dyrare att mellanlagra, det som är billigast är att 

lasta direkt från bil till vagn. Detta gör att du slipper hantera det flera gånger. 

Vilket gör att du sparar pengar. Viss mellanlagring sker dock i liten skala. 

PE: Idag kostar det inte att lagra på kommunens mark. Men samtidigt kommer 

någon som driver en terminal att vilja ha betalt. Men det har jag personligen 

svårt att tala om.  

CG: Har svårt att svara på den frågan, men behovet att lagra verkar inte 

minska se exempelvis Shurgards expansion för förvaringsplatser runt om i 

landet. En generell marknadserfarenhet är att möjligheter föder ökat nyttjande.  
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7 Sammanställning av intervjupersonernas åsikter 

7.1 VIDA skog, Södra skog och Green Cargo 

Generella uppdelningen mellan intervjupersonernas svar är att godskunderna, i 

form av företrädare för Södra skog och VIDA skog, tycker att den största 

nackdelen med DVVJ är att det inte går att köra heltåg på banan. Detta 

eftersom bärigheten är låg. Vidare är problematiken att banan inte är 

elektrifierad. Elektrifierings-problematiken är som störst för Södra skog, men 

både VIDA skog och Green Cargo ser att en elektrifiering främst med tanke på 

Bäckefors är en värdefull framtidsäkring.  

 

Men båda representanterna vidhåller att som trafikupplägget ser ut idag 

fungerar den trafik som går där. Men anledningen till att det fungerar är för att 

det endast är dessa aktörer och några fler. Ännu fler hade skapat problem som 

hade varit svåra att lösa. 

 

Turisttrafiken är ett hinder som hitintills har lösts genom att köra godset på 

kvällar och nätter under sommarmånaderna, men en ökning av den trafiken 

skulle skapa stora problem enligt VIDA skog. 

 

Båda skogsföretagen och Green Cargo har samma ståndpunkt att transporter 

av skog är ökande. Det kommer alltid behövas järnväg för att transportera 

råvaran från skogen i Dalsland till sågverken, som till stor del finns i Småland 

och södra Sverige. Järnväg är ett måste för att kapaciteten blir för låg vid 

vägtransporter. Bäckefors-alternativet är förespråkat av båda företagen men 

det vidhålls av VIDA skog att det är viktigt att alla transporter inte centreras 

till en enda plats. Beträffande sågverksspåret i Billingsfors har de ingen 

uppfattning om det är möjligt att använda detta utan en förlängning av spåret. 

Men oavsett detta måste det ske en investering av ägaren som kommer tas ut 

av användaren. Kostnadsmässigt är de överens om att det förmodligen 

kommer kosta mer att lasta där än inne i Billingsfors i dagsläget. 

 

För VIDA skogs del med köpet av sågverket i Nössemark kommer deras 

behov av transporter på DVVJ inte att öka, det kommer att förmodligen vara 

ungefär som idag. Exempelvis finns behov av transporter av grantimmer på 

sträckan.  

 

Södra skog vill ha garantier att spåret är trafikerbart under minst 10 – 15 år 

framåt i tiden för att de ska vara villiga att investera i en terminal på en viss 

sträcka, vilket de i dagsläget inte ser på DVVJ. 
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7.2 Tommy Erlandsson 

Lokföraren på DVVJ, Tommy Erlandsson, ser positivt på att det går att 

utvidga trafiken på banan och att upplägget fungerar som det ser ut idag. Han 

vidhåller att det inte är ett stort problem med att banan inte är elektrifierad. 

Det är en relativt kort sträcka ner till Mellerud med dieseltrafik därefter tar 

ellok över godset. Dieselloket behöver endast tankas när det är på service var 

tredje - fjärde vecka i Göteborg. Detta innebär en dieselförbrukning på ca 2,5 

– 3 𝑚3. Uppställning av vagnarna sker i Mellerud allteftersom de har fyllts 

upp med timmer. Det gör att heltåg-problematiken inte är ett stort problem 

enligt Tommy Erlandsson. Mellanlagringen ser Tommy inte som ett 

kostnadseffektivt sätt. Idag sker lastning direkt mellan lastbil och 

järnvägsvagn. Det är det mest effektiva och billigaste, även om det sker viss 

mellanlagring precis intill spåret. När såverksägaren får igång sin anläggning 

ser Tommy en lättare drift av anläggningen om lastningen sker där. Nu är hela 

sträckan blockerad när växling sker inne i Billingsfors.  

 

7.3 Christian Guldberg 

Christian Guldbergs åsikt är att banan fyller en funktion och har möjligheter 

att utvecklas för både godstrafik och persontrafik. Sågverksspåret skulle 

förmodligen vara ett intressant alternativ, eftersom det på Billingsfors 

driftplats är knepig att få till en bra drift. Trafikverkets syn på banor av detta 

slag behandlas på ett oansvarigt sätt enligt Christian Guldberg. 

 

7.4 Per Eriksson 

Per Eriksson vidhåller att det finns goda möjligheter att utveckla trafiken på 

banan. Men en godsterminal-finansiering främst i Bäckefors är svår att 

genomföra. Kommunallagen inte tillåter en investering som endast gynnar en 

enskild aktör. Sågverks-ägaren har enligt Per planer att göra i ordning spåret 

för omlastning. Det kan vara en lösning för trafiken på DVVJ. Problematiken 

ligger i att dagens lastning på kommunal mark inne i Billingsfors inte kostar 

företagen några pengar, något som förmodat såverksägaren kommer vilja ha 

för att nyttja sågverksspåret för lastning.   
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8 Resultat och analys 

DVVJ är en lågtrafikerad bana som har upprustas under senare år. Grunden till 

banan har behållits vilket gör att banan är kuperad, har små radier och 

möjliggör inte heltåg på banan. Hastigheten på banan är begränsad i dagsläget 

på grund av en mängd faktorer där de öppningsbara broarna har som lägst 

hastighetsbegränsning till 20 km/h. Gamla industrier har under tiden lagts ner 

men kopplingen till banan har behållits genom exempelvis växeln till 

stickspåret i Tisselskog. Verksamhet har inte bedrivits där på många år. 

 

Vi har i detta arbete fokuserat på en utjämning av hastighetsprofilen, vilket vi 

ser gynnar banan som helhet till en rimlig kostnad för förvaltaren 

Trafikverket. Det krävs dock att Trafikverket underhåller spåren så att den 

generella hastighetssänkningen för godståg till 50 km/h kan undvikas för att 

inte ytterligare försämra banans funktion. Vi ser inte att det är rimligt med för 

stora insatser för i detta fall en lågtrafikerad bana utan regelbunden 

persontrafik. Utjämningen ser vi gynnar både godstågen samt persontrafikens 

B-tåg genom att färre inbromsningar och accelerationer ger kortare restider 

och lägre dieselförbrukning. Eftersom banan är kuperad ser vi positiva följder 

av högre hastighet. Tunga godståg kan i dagsläget ha problem att ta sig över 

branta backar där det i nu råder 40 km/h på sträckan. 

 

DVVJ som kör trafiken idag är positiva till banans fortsatta överlevnad och 

utveckling av bland annat containertrafik. Men tas det hänsyn till de som 

köper transporter, bland annat olika skogsföretag är det en annan bild som ges. 

VIDA skog har nyligen köpt ett sågverk i Nössemark och kommer 

förmodligen inte öka sina transporter, förmodligen kommer de minska något 

när sågverket kommer igång. Södra skog är intresserade av att etablera en 

terminal i Bäckefors för att kunna köra heltåg på el fram till terminalen. Den 

största bristen är att banan inte klarar heltåg idag. Detta gör att trafiken blir 

dyrare. Dieseltrafiken fungerar tack vare att Green Cargo-tåget byter till ellok 

i Mellerud. Dieselförbrukning är inte så stor vid dagens trafik. Samtidigt är en 

elektrifiering otänkbar på en lågtrafikerad bana som DVVJ. Om eller när en 

eventuell terminal byggs i Bäckefors är svårt att säga. En sådan investering 

kommer däremot att konkurrera med DVVJ. Avståndet mellan Bäckefors och 

Billingsfors är endast ca 2 mil. 

Vi ser att det behövs prioriteras åtgärder för att höja rälsförhöjningen på 

kurvorna mellan Åsensbruk - Håverud. Vilket för med sig åtgärder inne på 

Åsensbruk driftplats gällande installation av på växlarnaTKK2i huvudspår. 

Men även uppsättning av försignal innan driftplatsen söderifrån. I den 

åtgärden kommer även ombyggnation av bron i Åsensbruk till en trumma för 

att inte skapa en flaskhals över bron med 40 km/h nedsättning.  
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Vi ser även att borttagningen av växeln i Tisselskog är en motiverad åtgärd. 

Då kan vi slopa hastighetsnedsättningen till 40 km/h över en sträcka på 260 m 

och istället höja hastigheten till 60 km/h som råder både innan och efter 

växeln. 

Det kan bli problem att få investeringen som behövs till sågverksspåret. 

Mycket på grund av att det är svårt att vilja satsa pengar när det är osäkert hur 

länge banan ska vara i trafik. Men det kommer krävas investeringar för att få i 

ordning spåret och det ligger på sågverkets ägare att göra. Frågan är också om 

kunderna på DVVJ är villiga att betala en avgift för att lasta på sågverksspåret, 

när det är kostnadsfritt att lasta på Billingsfors driftplats. För att det ska bli 

attraktivt att lasta på sågverksspåret, måste en förbättring ske gentemot att 

lasta på Billingsfors driftplats. För att uppväga den förmodade kostnaden att 

lasta på sågverksspåret. Eller att företagen och DVVJ-stiftelsen ser 

möjligheter för större kapacitet om banan kan frigöras från spärr vid växling i 

Billingsfors. Från kommunens sida finns positiva effekter med att flytta ut 

godstrafiken till sågverket och på detta sätt möjliggöra plats för en framtida 

eventuell reguljär persontrafik utöver turisttrafiken. Även ett minskat buller 

inne i tätbebyggt område i Billingsfors är positivt från kommunens sida vid en 

utflytt av omlastningen. 

 

Åtgärder som är viktiga men som är mer kostnadskrävande än lösningarna 

ovan är ombyggnation av bron över Ingribyån Mölnerud till en trumma. Detta 

är något som är en viktig framtida prioritering. Bron är kort, gammal samt 

skapar onödig inbromsning innan och acceleration efter bron. Det viktigaste 

att framhålla är att den generella hastighetssänkningen till 50 km/h inte 

behöver införas till 2017. 
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9 Slutsatser 

9.1 Svar på frågeställning 

Vilka enklare åtgärder på DVVJ med inriktning på högre hastigheter och 

bättre spårläge kan göras för att underlätta för tågtrafiken?  

Att öka rälsförhöjningen och ta bort ett antal broar kan skapa stora 

förbättringar för en relativt låg kostnad. Det får som följdverkning att ett antal 

växlar behöver utrustas med TKK2 för att nyttja hastighetsökningen genom 

Åsensbruk och en försignal behöver även sättas upp. Det är framför allt de 

åtgärderna som kan tänkas vara kostnadseffektiva för en lågtrafikerad bana 

som DVVJ. Ombyggnation av två broar är mer kostnadskrävande men då 

broarna är korta och kan ersättas av trummor är det en framtidsäkring för 

banan att åtgärda dessa. 

 

Slutsatsen vi drar av detta är att det är relativt enkelt att få bra åtgärder som 

förenklar för tågtrafiken utan att kostnaderna drar iväg allt för mycket. Att få 

till större åtgärder som kurvrätningar kommer vara svårt att motivera på grund 

av kostnaderna som det skulle innebära. Det gör att detta får ses som ett 

kostnadseffektivt sätt att spara pengar i en eventuell upprustning.  

 

Det kan vara svårt att motivera för stora åtgärder som kurvrätning på en 

lågtrafikerad bana som DVVJ. Allt underhåll som görs kan vara en 

standardhöjning på banan. När underhåll utförs bör det göras lite bättre än att 

endast byta ut det som behöver bytas. Detta bygger naturligtvis på att också 

utföra det underhåll som behövs för att i alla fall upprätthålla banstandarden. I 

JNB för 2017 finns det indikationer på en generell hastighetssänkning till 50 

km/h för godstrafiken. JNB 2017 börjar dock gälla först 2017. Vi ser att en 

generell hastighetssänkning till 50 km/h för godståg är en påverkan som 

kommer på sikt leda till en ohållbar situation för banan. Ytterligare 

försämringar skulle leda till att företag inte kommer vara villiga att satsa på att 

bedriva trafik på banan. Detta leder till ett ytterligare försämrat underhåll från 

Trafikverkets sida och en framtida nedläggning av reguljär trafik på banan. 

 

Hur kan en omlokalisering av godsbangården i Billingsfors underlätta för 

att öka godstrafiken?  
Framför allt ökar det möjligheterna att lasta fler tåg. Även om åsikterna går 

isär finns det ändå ett behov av en ordentlig lastplats, med större lastyta. 

Skogsföretagen ser i dagsläget helst att en omlastningscentral byggs i 

Bäckefors istället för på DVVJ. Även om de ser att det inom överskådlig tid 

kommer behöva gå transporter på DVVJ. Det kommer alltid finnas behov av 

lastplatser intill mindre banor. 
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Den största effekten av att flytta omlastningen från Billingsfors driftplats 

skulle vara att de inte stör inne i samhället som idag. Godset kan på detta sätt 

få en egen plats där lastning kan ske ostört. Det skulle göra att det förmodligen 

blir mer rationell lastning än vad det är idag på stationsområdet. Men 

skogsbolagens åsikt är att det är för dyrt att transportera med halvtåg och 

dieseltrafik. 

 

Har detta en effekt på förutsättningarna för en framtida persontrafik?  
Förutsättningarna kommer att bli positiva för dagens turisttrafik, men även för 

en eventuell framtida införande av reguljär persontrafik mellan Billingsfors - 

Mellerud. Högre hastighet för godståg kommer även att leda till bättre 

möjligheter för persontågstrafiken. Att flytta omlastningen till sågverksspåret 

kommer även det leda till att det finns mer plats för trafiken, på grund av inte 

hela linjen blockeras vid växling i Billingsfors. Detta kräver investering för att 

möjliggöra övervakning av spåret. Vi anser det billigare än att utrusta ett spår 

vid sågverket än flera spår inne i Billingsfors. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Här tas upp hur metoder vi använde oss av fungerade under arbetes 

fortlöpande. Även om det fanns sådant som hade kunnat göras annorlunda. 

 

 Litteratursökning 
Litteratursökning gjordes av Trafikverkets dokument gällande spårgeometri, 

växlar och infrastrukturförvaltare. Information om banan hämtades ifrån BIS 

och via intervjuer när skriftlig information saknades. DVVJ är en lågtrafikerad 

bana som enligt Trafikverkets regelsystem inte sätter lika hög standard på hur 

ofta dokumentation ska uppdateras (Trafikverket, 2016c). Därför har vi under 

arbetes gång fått komplettera oklarheter genom intervjupersonerna samt med 

vår handledare på Atkins, Mattias Månsson. 

Det positiva i sammanhanget är att då det är en lågtrafikerad bana sker inga 

stora förändringar av banan under tiden som detta arbete har utförts. Vilket gör 

att arbetet speglar hur banan ser ut idag. Litteratursökningen har tillsammans 

med intervjuerna utgjort underlag för kunskapsinhämtning till rapporten. 

 

 Intervjuer 
Intervjupersonerna valdes för att ta in alla intressenters åsikter kring banan. 

Intervjuerna gjordes även för att få fram fakta kring hur trafikering av banan 

görs och hur olika intressenter uppfattar att det fungerar. Vi anser att vi har 

intervjupersoner som tillsammans speglar situationen på banan idag.  
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Det har för det mesta varit lätt att etablera kontakt och avtala tid för intervjuer. 

Vissa intervjupersoner har dock haft mycket att göra och varit bortresta, vilket 

har fördröjt genomförandet av vissa intervjuer. 

 

Intervjufrågorna ställdes upp i början av etableringen av kontakterna innan vi 

hade all fakta om banan. Vilket gjorde att i efterhand hade vissa frågor kunnat 

omformuleras och att andra frågor kunde ställts istället, som givit ett ännu 

bättre underlag till rapporten.  

 

Godsföretagen är av relevans för intervju då de vet hur godsflödet fungerar 

och hur lönsamt transporterna är i sammanhanget. De vet även huruvida flödet 

är anpassat till kapaciteten på banan kontra hur stor del av råvaran som lönar 

sig att frakta. Samt hur deras prioritering av transporter ser ut, hur deras 

godsflöden fungerar från skogen till sågverket. 

 

Intervjun med lokföraren är av stor relevans. Han vet och har erfarenhet om 

var problemen och begränsningarna på banan är och hur transporterna 

fungerar i dagsläget. Han har även erfarenhet av hur banstandarden har 

utvecklats under åren 

  

Fler intervjuer hade kunnat göras med bland annat företagen i närheten av 

banan som i dagsläget inte kör gods på banan. Rexcell, som fraktar gods på 

banan, är av intresse att intervjua. Anledningen till att det inte gjordes var 

tidsbrist då intervjuerna genomfördes i slutskedet där intervjupersonerna 

tipsade om andra intressenter av banan. Intressanta övergripande frågor till 

dessa hade varit varför de inte väljer att transportera sitt gods på banan och 

vad som i så fall skulle krävas för att de skulle överväga att göra detta. 

 

 Studiebesök 
En förändring vi hade kunnat göra var att åka ut till banan och gå sträckan där 

vi ville förändra. Vi fick sent i arbetet ett studiebesök där vi fick gå längs med 

sågverksspåret, detta var oerhört givande. Därav drar vi slutsatsen att vi skulle 

ha gjort ett större besök tidigare. 

9.3 Framtida studier? 

I slutskedet av arbetet har möjligheter att utveckla vissa delar uppkommit som 

kan ligga till grund för andra arbeten.  

 

Utreda om det är lönsamt att sätta in lokaltågklarerare på Billingsfors eller 

kanske rent utav att införa signalsystemet E3 på hela banan? 

Växling inne på Billingsfors driftplats spärrar hela banan eftersom den inte går 

att lokalbevaka driftplatsen. Om det möjliggörs kan kapaciteten på banan öka. 
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Är det en motiverad investering att lösa problemen även inne i Billingsfors, 

med eller utan införande av signalsystemet E3 på hela banan? 

 

Undersöka hur inställningen är hos andra företag i anslutning till banan som 

inte transporterar på DVVJ kring transporter på banan? 

Det kan finnas andra intressenter som kan nyttja banan för andra ändamål än 

för timmer- och pappersmassatransporter som går på banan i dagsläget.  

 

Utreda om ökning av bärigheten på banan är en motiverad investering för att 

kunna köra heltåg? 

Godsföretagen tycker att banans största nackdel är att det inte går att köra 

heltåg på banan. De ser en stor besparing i tid och pengar om en 

sammanslagning av tågsätten kan ske. Det skulle leda till att antalet körningar 

på banan halveras och därmed öka kapaciteten på banan. Är det en investering 

som kan motiveras för en lågtrafikerad bana som DVVJ?  
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10 Figur- och tabellförteckning 

Figur 1 DVVJ Mellerud-Bengtsfors. Källa: OpenRailwayMap, 2016. 

 

Figur 2 Ingribyån Mölnerud järnvägsbro. Källa: Trafikverket IMV100 

mätvagn STRIX, 2015. 

 

Figur 3 Åsensbruk järnvägsbro. Källa: Trafikverket IMV100 mätvagn STRIX, 

2015. 

 

Figur 4 Håverud järnvägsbro. Källa: Trafikverket IMV100 mätvagn STRIX, 

2015. 

 

Figur 5 Strömmen järnvägsbro. Trafikverket IMV100 mätvagn STRIX, 2015. 

 

Figur 6 Långbron järnvägsbro. Källa: Mårtensson, R. SJK Postvagnen, 2012. 

 

Figur 7 Tillåten rälsförhöjningsbrist, hb. Källa: Trafikverket TDOK 

2014:0075, 2015. 

 

Figur 8 Klotoid modell. Källa: Mathematics at Harvey Mudd College, 2016.  

 

Figur 9 Minsta värden på qa. Källa: Trafikverket TDOK 2014:0075, 2015. 

 

Figur 10 Minsta värden på qb. Källa: Trafikverket TDOK 2014:0075, 2015.  

 

Figur 11 Åsensbruk-Håverud. Källa: Lantmäteriet, 2016. 

 

Figur 12 Tabell över kurvorna som kräver åtgärd. 

 

Figur 13 Tabell över övergångskurvorna. 

 

Figur 14 Tabell över kurvor som inte kräver åtgärd. 

 

Figur 15 Tisselskogsväxeln. Källa: Trafikverket IMV100 mätvagn STRIX, 

2015 

 

Figur 16 Bäckefors placering på Norge- / Vänerbanan. Källa: Vectura, 2013. 

 

Figur 17 Gudrunbrygga. Källa: Vectura, 2013. 

 

Figur 18 Sågverksspåret i Billingsfors före upprensning. Källa: Mårtensson, R. 

SJK Postvagnen, 2015. 
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Figur 19 Sågverksspåret i Billingsfors efter upprensning. Källa: Mårtensson, 

R. SJK Postvagnen, 2015.  

 

Figur 20 Spårplan - Billingsfors driftplats. Källa: Trafikverket, 2013. 

 

Figur 21 Billingsfors, med det nedlagda sågverket strax söder om. Källa: 

Lantmäteriet, 2016. 

 

Figur 22 Bild från sågverksspåret.  

 

Figur 23 Bild från sågverksspåret.  

 

Figur 24 Bild inifrån byggnaden som går över spåret 

 

Figur 25 Bild från den stora asfaltsplan som börjar efter byggnaden. 
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12 Bilagor 

12.1  Intervjuunderlag 

Syftet med intervju underlaget är att få fram hur Bengtsfors kommun och 

företagen inblandade i banan ställer sig till framtiden för banan för godstrafik 

och utvecklingen kring godsterminal. 

 

Om det har varit möjligt att spela in intervjuerna för intervjupersonernas del, 

har detta gjorts. 

Intervjuerna har transkriberats och skickats tillbaka för godkännande för 

intervjupersonernas del. 

Allmänt: 
1. Namn? 

 

2. Roll? 

 

3. Erfarenhet i branschen? 

 

4. Hur är du/ni inblandade i DVVJ? 

 

Godstrafik på DVVJ: 

1. Hur ser ni på dagens situation för godstrafiken? Punktlighet? Effektivt 

utnyttjande av banan? 

 

2. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för godstrafiken på DVVJ? 

  

3. Varför går det endast ca två godståg i veckan på banan idag? 

 

4. Hur ser du på interaktionen mellan godstrafiken och turisttrafiken på 

banan? Om en ökning av godstrafiken sker, hur ser ni på en 

uppkommen konflikt mellan dessa intressen? 

 

5. Hur är er bild av Trafikverkets insatser på mindre lokalbanor? 

Underhåll? Investering?  

 

6. Varför körs inte tågen idag från sågverket? Är det något speciell 

anledning till att ni inte gör detta?  

 

7. Hur stort behov finns det av en ordentlig terminal. Eller är dagens 

möjligheter tillfredställande för dagens trafik? 

 

8. Skulle mängden gods öka, om det fanns större plats för att mellanlagra? 
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12.2 Uträkningar 

Km 12+ 430 till 12 + 449 kurva 
Radie 427 m, nuvarande rälsförhöjning 45 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån innan kurvan är 36 spm, norrut efter kurvan är 34 spm. Före 

övergångskurvan söderifrån är det en raklinje på 84 spm. Efter 

övergångskurvan norrut är den raklinje på 112 spm. 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

427
= 135 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 135 − 45 = 90 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 
 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

427
= 176 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 176 − 45 = 131 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 

 
Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan respektive norrut efter kurvan: 

𝐿𝑟 =
45

2,5
= 18 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
45 × 70 × 6

1000
= 18,9 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
90 × 70 × 6

1000
= 38 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
45 × 80 × 5

1000
= 18 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
132 × 80 × 5

1000
= 52.74 𝑚 

 

Med hänsyn till det största värdet på 53 spm får det plats med en nuvarande 

längd på övergångskurva på 36 spm och 34 spm med rakspår som tas i 

anspråk före och efter övergångskurvorna.  
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Km 12 + 630 till 12 + 640 kurva 

Radie 1923 m, nuvarande rälsförhöjning 0 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån innan kurvan är 35 spm, norrut är den 32 spm. Raklinjen före 

övergångskurvan söderifrån delas med kurvan före på 112 spm. Efter 

övergångskurvan norrut är det en raklinje på 37 spm.  

  

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

1923
= 30 𝑚𝑚 

ℎ𝑏 = 30 − 0 = 30 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚  
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

1923
= 39 𝑚𝑚 

ℎ𝑏 = 39 − 0 = 39 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚  

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan och norrut efter kurvan: 

 

𝐿𝑟 =
0

2,5
= 0 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
0 × 70 × 6

1000
= 0 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
30 × 70 × 6

1000
= 12.62 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
0 × 80 × 5

1000
= 0 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
39 × 80 × 5

1000
= 15.7 𝑚 

 
Då det inte behövs göra några förändringar i rälsförhöjningen för att höja 

hastigheten behöver ingen förändring ske av längden på övergångskurvorna. 

 

Km 12 + 750 till 12+ 761 kurva 

Radie 595 m, nuvarande rälsförhöjning 25 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån innan kurvan är 41 spm, norrut efter kurvan är den 42 spm. 
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Raklinjen före övergångskurvan söderifrån delas med kurvan före på 37 spm. 

Efter övergångskurvan norrut är det en raklinje på 104 spm.  

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

595
= 97 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 97 − 25 = 72 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚  

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

595
= 127 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 127 − 25 = 102 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚  

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan samt norrut efter kurvan: 

𝐿𝑟 =
25

2,5
= 10 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
25 × 70 × 6

1000
= 10,5 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
72 × 70 × 6

1000
= 30.3 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
25 × 80 × 5

1000
= 10 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
102 × 80 × 5

1000
= 40.7 𝑚 

 

Med hänsyn till det största värdet på 41 spm får det plats med en nuvarande 

längd på övergångskurva på 41 spm och 34 spm med rakspår som tas i 

anspråk före och efter övergångskurvorna.  

 

Km 12 + 996 till 13+ 252 kurva 
Radie 289 m, nuvarande rälsförhöjning 115 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån innan kurvan är 89 spm, norrut är den 94 spm. Raklinjen före 

övergångskurvan söderifrån delas med kurvan före på 104 spm. Efter 

övergångskurvan norrut är det en raklinje på 92,8 spm. 
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ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤
289 − 50

1,5
= 159,33 𝑚𝑚 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

289
= 200 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 200 − 115 = 85 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

289
= 262 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 262 − 115 = 146 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan och norrut efter kurvan: 

 

𝐿𝑟 =
115

2,5
= 46 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
115 × 70 × 6

1000
= 48,3 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
85 × 70 × 6

1000
= 35.7 𝑚 

 
B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
115 × 80 × 5

1000
= 46 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
146 × 80 × 5

1000
= 58.5 𝑚 

 

Km 13 + 470 till 13 + 518 kurva 

Radie 980 m, nuvarande rälsförhöjning 50 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån innan kurvan är 31 spm, norrut efter kurvan är den 51 spm. 

Raklinjen före övergångskurvan söderifrån delas med kurvan före på 92,8 

spm. Efter övergångskurvan norrut är det en raklinje på 14 spm. 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

980
= 59 𝑚𝑚 
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ℎ𝑏 = 59 − 50 = 9 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 
B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

980
= 77 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 77 − 50 = 27 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan och norrut efter kurvan: 

 

𝐿𝑟 =
50

2,5
= 20 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
50 × 70 × 6

1000
= 21 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
9 × 70 × 6

1000
= 3.78 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
50 × 80 × 5

1000
= 20 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
27 × 80 × 5

1000
= 10.82 𝑚 

 
 

Km 13 + 655 till 13 + 706 kurva 
Radie 476 m, nuvarande rälsförhöjning 40 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån är 72 spm, norrut är den 36 spm i sammanvägning med nästa kurva. 

Raklinjen före övergångskurvan söderifrån delas med kurvan före på 14 spm.  

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

476
= 121 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 121 − 40 = 81 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
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B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

476
= 159 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 159 − 40 = 119 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan: 

𝐿𝑟 =
40

2,5
= 16 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
40 × 70 × 6

1000
= 16,8 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
81 × 70 × 6

1000
= 34.22 𝑚 

 
 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
40 × 80 × 5

1000
= 16 𝑚 

∆hb 

𝐿𝑟 =
118 × 80 × 5

1000
= 47.5 𝑚 

 

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet norrut är samma som för nästföljande övergångskurva 

söderifrån. 

 

Km 13 + 742 till 13 + 781 kurva 
Radien 290 m, nuvarande rälsförhöjning 65 mm. Nuvarande övergångskurvor 

söderifrån är 36 spm i sammanvägning med förra kurvan, norrut är den 43 

spm i sammanvägning med nästa kurva. 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤
290 − 50

1,5
= 160 𝑚𝑚 

 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

290
= 199 𝑚𝑚 



   

 

 

 

61 

 

ℎ𝑏 = 199 − 65 = 134 𝑚𝑚 > 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

290
= 260 𝑚𝑚 

  

ℎ𝑏 = 260 − 65 = 195 𝑚𝑚 > 150 𝑚𝑚 
 

Om vi höjer rälsförhöjningen till 115 mm istället: 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑏 = 199 − 115 = 84 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 
B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑏 = 260 − 115 = 145 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Då kurvan innan har 40 mm i rälsförhöjning och kurvan är en höger kurva 

som den föregående kurvan blir således ∆ℎ𝑎 = 115 − 40 = 75 𝑚𝑚.  
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån innan kurvan: 

 

𝐿𝑟 =
75

2,5
= 30 𝑚 

 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
75 × 70 × 6

1000
= 31,5 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 84 − 81 = 3 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
3 × 70 × 6

1000
= 1.26 𝑚 

 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
75 × 80 × 5

1000
= 30 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 145 − 118 = 27 𝑚𝑚. 
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𝐿𝑟 =
27 × 80 × 5

1000
= 10.8 𝑚 

 

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet norrut är samma som för nästkommande 

övergångskurva söderifrån. 

 

Km 13 + 824 till 13 + 841 kurva 
Radien 1000 m, nuvarande rälsförhöjning 20 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån innan kurvan är 43 spm i sammanvägning med förra kurvan, norrut 

efter nuvarande kurva är 52 spm i sammanvägning med nästa kurva. 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

1000
= 57 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 57 − 20 = 37 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

1000
= 75 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 57 − 20 = 55 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 

 

 

Då kurvan innan har 115 mm i rälsförhöjning och kurvan är en höger kurva 

som den föregående kurvan blir således ∆ℎ𝑎 = 115 − 20 = 95 𝑚𝑚.  
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 

𝐿𝑟 =
95

2,5
= 38 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
95 × 70 × 6

1000
= 39,9  

 

∆ℎ𝑏 = 84 − 37 = 47 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
47 × 70 × 6

1000
= 19.7 𝑚 
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B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
95 × 80 × 5

1000
= 38 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 145 − 55 = 90 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
90 × 80 × 5

1000
= 36 𝑚 

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet norrut är samma som för nästkommande 

övergångskurva söderifrån. 

 

Km 13 + 893 till 13+ 965 kurva 

Radien 324 m, nuvarande rälsförhöjning 55 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån är 52 spm i sammanvägning med förra kurvan, norrut är den 35 

spm i sammanvägning med nästa kurva. 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

324
= 178 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 178 − 55 = 123 𝑚𝑚 > 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

324
= 233 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 233 − 55 = 178 𝑚𝑚 > 150 𝑚𝑚 

 
 

Om vi höjer rälsförhöjningen till 85 mm istället: 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑏 = 178 − 85 = 93 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑏 = 233 − 85 = 148 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

 

Då kurvan innan har 20 mm i rälsförhöjning och kurvan är en höger kurva 

som den föregående kurvan blir således ∆ℎ𝑎 = 85 − 20 = 65 𝑚𝑚.  
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Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 

 

𝐿𝑟 =
65

2,5
= 26 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
65 × 70 × 6

1000
= 27,3 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 93 − 37 = 56 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
56 × 70 × 6

1000
= 23,52 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
65 × 80 × 5

1000
= 34 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 148 − 55 = 93 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
93 × 80 × 5

1000
= 37.2 𝑚 

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet norrut är samma som för nästkommande 

övergångskurva söderifrån. 

 

Km 14 + 000 till 14 + 020 kurva 

Radien 267 m, nuvarande rälsförhöjning 75 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån är 35 spm i sammanvägning med förra kurvan, norrut efter kurvan 

är den 56 spm. Efter övergångskurvan norrut är det en raklinje på 191,8 spm. 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤
267 − 50

1,5
= 144,67 𝑚𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

267
= 216 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 216 − 75 = 141 𝑚𝑚 > 100 𝑚𝑚 
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B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

267
= 283 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 283 − 75 = 208 𝑚𝑚 > 150 𝑚𝑚 
 

Om vi höjer rälsförhöjningen till 135 mm istället: 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑏 = 216 − 135 = 83 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑏 = 283 − 135 = 148 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Då kurvan innan har 85 mm i rälsförhöjning och kurvan är en höger kurva 

som den föregående kurvan blir således ∆ℎ𝑎 = 135 − 85 = 50 𝑚𝑚.  
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 

 

𝐿𝑟 =
50

2,5
= 20 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
50 × 70 × 6

1000
= 21 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 93 − 83 = 10 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
10 × 70 × 6

1000
= 4.2 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
50 × 80 × 5

1000
= 20 𝑚 

 

 ∆ℎ𝑏 = 148 − 148 = 0 𝑚𝑚.  
 

𝐿𝑟 =
0 × 80 × 5

1000
= 0 𝑚 

 

Norrut går kurvan från 135 mm till 0 mm i rälsförhöjning på raksträckan. 

Övergångskurvan blir därför: 
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𝐿𝑟 =
135

2,5
= 54 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
135 × 70 × 6

1000
= 56,7 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 81.6 − 0 = 81,6 𝑚𝑚. 
 

𝐿𝑟 =
81,6 × 70 × 6

1000
= 34,25 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
135 × 80 × 5

1000
= 54 𝑚 

 

 ∆ℎ𝑏 = 148 − 0 = 148 𝑚𝑚.  
 

𝐿𝑟 =
147,84 × 80 × 5

1000
= 59.1 𝑚 

 

Km 14 + 298 till 14 + 374 kurva 
Radien 350 m, nuvarande rälsförhöjning 85 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån före kurvan är 53 spm, norrut efter kurvan är den 26 spm i 

sammanvägning med nästa kurva. Raklinjen före övergångskurvan söderifrån 

delas med kurvan före på 191,8 spm.  

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

350
= 165 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 165 − 85 = 80 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

350
= 216 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 216 − 85 = 131 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 

 
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 
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𝐿𝑟 =
85

2,5
= 34 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
85 × 70 × 6

1000
= 35,7 𝑚 

∆ℎ𝑏 

𝐿𝑟 =
80 × 70 × 6

1000
= 33.68 𝑚 

 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
85 × 80 × 5

1000
= 34 𝑚 

∆ℎ𝑏 

𝐿𝑟 =
130 × 80 × 5

1000
= 52.3 𝑚 

 

 

Efter kurvan norrut blir övergångskurvorna 

 

𝐿𝑟 =
0

2,5
= 0 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
0 × 70 × 6

1000
= 0 𝑚 

∆ℎ𝑏 

 
ℎ𝑏 = 80 − 60 = 20 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
20 × 70 × 6

1000
= 8,4 𝑚 

 

 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑏 = 216 − 85 = 131 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 

 

𝐿𝑟 =
0 × 80 × 5

1000
= 0 𝑚 

∆ℎ𝑏 

𝐿𝑟 =
26 × 80 × 5

1000
= 10,4𝑚 
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Km 14 + 400 till 14 + 430 kurva 
Radien 397 m, nuvarande rälsförhöjning 85 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån innan kurvan är 26 spm i sammanvägning med förra kurvan, norrut 

efter kurvan är den 35 spm. Efter övergångskurvan norrut är det en raklinje på 

32 spm. 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

397
= 145 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 145 − 85 = 60 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 

 
B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

397
= 190 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 190 − 85 = 105 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 

𝐿𝑟 =
0

2,5
= 0 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
0 × 70 × 6

1000
= 0 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 80 − 60 = 20 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
20 × 70 × 6

1000
= 8.4 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
0 × 80 × 5

1000
= 0 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 131 − 105 = 26 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
26 × 80 × 5

1000
= 10.4 𝑚 
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Efter kurvan behövs en övergångskurva norrut. 

 

𝐿𝑟 =
85

2,5
= 34 𝑚 

 
A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
85 × 70 × 6

1000
= 35,7 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 60 − 0 = 60 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
60,6 × 70 × 6

1000
= 25,4 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
85 × 80 × 5

1000
= 34 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 105 − 0 = 105 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
105 × 80 × 5

1000
= 42,1 𝑚 

 

 

 

Km 14 + 546 till 14 + 580 kurva 

Radien 284 m, nuvarande rälsförhöjning 25 mm. Nuvarande övergångskurva 

söderifrån innan kurvan är 49 spm, norrut efter kurvan är den 20 spm i 

sammanvägning med nästa kurva. Raklinjen före övergångskurvan söderifrån 

delas med kurvan före på 32 spm. 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤
284 − 50

1,5
= 156 𝑚𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 702

284
= 203 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑏 = 203 − 25 = 178 𝑚𝑚 > 100 𝑚𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑡 =
11,8 × 802

284
= 266 𝑚𝑚 
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ℎ𝑏 = 266 − 25 = 240 𝑚𝑚 > 150 𝑚𝑚 

 
Om vi höjer rälsförhöjningen till 120 mm istället: 

 

A-tåg 70 km/h 

ℎ𝑏 = 203 − 120 = 83 𝑚𝑚 < 100 𝑚𝑚 
 

B-tåg 80 km/h 

ℎ𝑏 = 266 − 120 = 146 𝑚𝑚 < 150 𝑚𝑚 
 

Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet söderifrån: 

𝐿𝑟 =
120

2,5
= 48 𝑚 

 

A-tåg 70 km/h 

𝐿𝑟 =
120 × 70 × 6

1000
= 50,4 𝑚 

b 

𝐿𝑟 =
84 × 70 × 6

1000
= 35 𝑚 

 

B-tåg 80 km/h 

𝐿𝑟 =
120 × 80 × 5

1000
= 48 𝑚 

b 

𝐿𝑟 =
146 × 80 × 5

1000
= 58.36 𝑚 

 
Övergångskurvans minsta längd med hänsyn till ramplutning och 

rampstigningshastighet norrut: 

 

Kurvan efter har 25 mm i rälsförhöjning och kurvan är en höger kurva som 

den föregående kurvan blir således ∆ℎ𝑎 = 120 − 25 = 95 𝑚𝑚.  

𝐿𝑟 =
95

2,5
= 38 𝑚 

 

A-tåg 20 km/h 

𝐿𝑟 =
95 × 20 × 6

1000
= 11,4 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 145 − (−2.3) = 147.3 𝑚𝑚 
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𝐿𝑟 =
147.3 × 20 × 6

1000
= 17.67 𝑚 

 

 

B-tåg 20 km/h 

𝐿𝑟 =
95 × 20 × 5

1000
= 9,5 𝑚 

 

∆ℎ𝑏 = 83,59 − −2,3 = 85,89 𝑚𝑚 
 

𝐿𝑟 =
85,49 × 20 × 5

1000
= 8,589 𝑚 

 


