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Sammanfattning 
 
I Trafikverkets föreskrifter finns många tekniska krav som 
järnvägsanläggningen ska leva upp till. Dessa finns till för att skapa en 
enhetlig anläggning med avvägda krav för genomförande och förvaltning. 
Trots detta kan det finnas behov för att överträda vissa av kraven, då 
exempelvis motivet för överträdelsen anses vara viktigare än kravet i sig. 
Dessutom finns möjligheten att det kring vissa krav existerar en del 
frågetecken och oklarheter. Det är just detta område examensarbetet handlar 
om, d.v.s. det kommer att undersöka hur två tekniska krav från Trafikverkets 
föreskrifter ställer sig mot verkligheten. Med verkligheten syftas för det ena 
kravet till felstatistik och för det andra kravet till vad kunniga personer anser 
vara lämpligt.  
 
Examensarbetet delas upp i två avsnitt där var och ett omfattar varsitt krav. 
Inom varje avsnitt finns flera frågeställningar som besvaras. Avsnitten och 
frågeställningarna är följande: 
 

1. Övergångsräler i kurvor  
Varför finns kravet som begränsar kurvationen till en minsta radie om 
1500 meter vid övergång mellan olika rälsprofiler?  
Finns det argument för att understiga denna begränsning vid 
dispensansökan?  
Är kravet motiverat?  
Är andra geometrier än sådana kurvor i större omfattning i behov av 
begränsning om övergångsräler? 
 

2. Neutralisering mot spårväxlar 
Hur nära går det att neutralisera mot växlar för att dess komponenter ska 
påverkas så lite som möjligt av krafterna i spåret?  
Finns det således någon skillnad mellan att neutralisera mot FSK 
respektive BKS i en spårväxel?  
Stämmer Trafikverkets kravdokument om att det mest gynnsamma för 
växeln är då kap- eller dragstället ligger minst 20 meter från FSK/BKS?  
Och slutligen, är kravet motiverat? 

 
För att utreda det första avsnittet  användes i första hand felstatistik. Där 
datasystem som BIS, Ofelia och BESSY använts för att reda ut var övergångar 
ligger och jämföra dessa felstatistiskt där kurvradierna skiljer sig från 
varandra. Det visade sig att kravet om att inte lägga övergångsräler i 
cirkulärkurvor radier mindre än 1500 meter inte kunde motiveras med hjälp av 
felstatistik. För att utreda det andra avsnittet intervjuas kunniga personer med 
många års erfarenhet inom spår och spårkrafter. Svaren på frågorna ställdes 



 

samman och jämfördes med varandra och tidigare utredningar. Detta krav 
kunde slutligen motiveras eftersom svaret från intervjupersonerna var enydiga, 
d.v.s. att det inte borde neutraliseras nära spårväxlar.  
 
Nyckelord: Övergångsräler, Neutralisering, Växlar, Trafikverket, Intervjuer, 
Felstatistik 
  



 

Summary 
 
In the regulation of Trafikverket there is many technical requirements that the 
railway facility should face. The reason for its existence is to create a 
standardized facility with well balanced requirements that includes 
implementation and management. But still, sometimes there is a need for 
violating some requirements, for example when the motive of the 
requirements are not holding against the motive of the violations. Furthermore 
there is a possibility that some questions and uncertainties comes along the 
requirements. This very topic is what the report is about, i.e. to investigate 
how two technical requirements that belongs to the regulation of Trafikverket 
are holding against the reality. By reality for one requirement it means 
incorrect statistics and for the other it means what knowledgeable people say 
is the most appropriate thing.  
 
The report is divided in to two parts where each part includes one requirement. 
Within each part there is several questions that will be answered. The parts 
and the questions are as follows: 
 

1. Rail transitions in curves 
There is a requirement that limits the curve radius to 1500 meters for 
rail transitions, why?  
Are there any arguments that can be used to violate the requirement in a 
dispensation application?  
Is the requirement motivated?  
Are there any other geometries than this curves that is in more need for 
a regulation? 
 

2. Neutralization against switches  
How close is it possible to neutralize against switches to affect their 
components as little as possible?  
Are there any difference to neutralize against FSK respective BKS in a 
switch?  
Is the requirement of Trafikverket, that says the most favourable for the 
switch that you shouldn’t place the cape or move closer than 20 meters 
from the FSK/BKS, correct?  
And finally, is the requirement motivated? 
 

To investigate the first part incorrect statistics primarily been used. Computer 
system as BIS, Ofelia and BESSY been applied to solve where the rail 
transitions are located and how the incorrect statistics differ with the curve 
radius. It turned out that the requirement that says you should not place rail 
transitions in curves with radius less than 1500 meters can not be motivated by 



 

incorrect statistics. To investigate the second part knowledgeable people that 
has years of experience in track and track forces has been interviewed. The 
answers got compiled and and later compared to each other and some earlier 
studies. The neutralization requirement can finally be motivated because the 
answers of the interviews is unambiguous, i.e. you should not neutralization 
close to switches. 
 
Keywords: Rail transition, Neutralization, Switches, Trafikverket, Interviewes, 
Incorrect statistics 
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Terminologi  
 
50E3 – Vignolrälstyp med vikten 50 kg/m. 
 
60E1 – Vignolrälstyp med vikten 60 kg/m. 
 
BESSY – System för att sammanställa besiktningar på Trafikverkets 
järnvägsanläggningar. 
  
BIS – Baninformationssystemet, är ett system för att lagra och hämta 
information om järnvägsanläggningen och händelser kring den.  
 
BKS – Bakre korsningsskarv, är en svetsskarv i spårväxeln som 
sammanbinder korsningsspetsen och rälen efter växeln. Se Figur 3 på sida 9. 
 
FSK – Främre stödrälsskarv, är en svetsskarv i spårväxeln som sammanbinder 
stödrälen med rälen innan växeln. Se Figur 3 på sida 9. 
 
Ofelia – Samlar system för rapportering av fel på Trafikverkets 
järnvägsanläggningar.  
 
Neutralisering – Metod för att få neutraltemperaturen att ligga inom 
neutraltemperaturintervallet. 
 
Neutraltemperatur – Den temperatur rälen har då den är spänningsfri. 
 
SFT – Spänningsfri temperatur, den temperatur i rälen då det inte existerar 
någon tryck eller dragspänning.  
 
STH – Största tillåtna hastighet. 
 
TDOK – Trafikverkets databas för standarder och föreskrifter.  
 
Tunganordning – Tunga och stödräl. 
 
Övergångsräl – Räl som förbinder olika dimensionerade rältyper med 
varandra. 
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1. Inledning  
 

1.1. Bakgrund och problemställning  
 
Trafikverkets regelverk finns till med syftet att framförallt skapa en enhetlig 
anläggning med avvägda krav för genomförande och förvaltning. Därför är det 
viktigt att regelverket följs i så stor mån som det går. Ibland kan trots 
ovanstående det vara nödvändigt att ansöka om dispens för att kringgå de krav 
som finns i Trafikverkets föreskrifter, detta kan bero på att kraven kan vara 
svåra att följa och ge orimligt stora negativa konsekvenser eller kostnader som 
följd. En dispensansökan ska omfatta beskrivningar, där bland annat motivet 
till den presenteras och är dessa starka nog kan ansökan om dispensen gå 
igenom. Om dispenser till vissa krav ofta är nödvändiga kan det finnas 
anledning att se över regelverket (Rydén, 2015). 
 
Ett tekniskt krav som återkommande är i behov av att söka dispens från 
förekommer i TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad - Skarvfritt spår, krav vid 
byggande och underhåll (Dahlberg, 2016). Kravet som syftas till är en 
begränsning om att övergångsräler mellan olika dimensioner på rälsprofil inte 
får läggas i cirkulärkurvor med radier som är mindre än 1 500 meter. Det finns 
i dokumentet inte någon längre förklaring till varför detta krav existerar. 
Vidare får inte heller övergångsräler enligt kravet placeras i övergångskurvor 
eller rälsförhöjningsramp. 
 
Ytterligare frågetecken i samma föreskrift är kravet om hur nära neutralisering 
ska utföras mot spårväxlar. Kravet anger att kap- eller dragstället inte får 
placeras närmare än 20 meter från främre stödrälsskarven eller bakre 
korsningsskarven i spårväxeln. Inte heller i detta sammanhang finns någon 
tydlig förklaring till varför kravet existerar och vad det innebär för 
anläggningen om kravet inte följs.  
 

1.2. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen att vid en dispensansökan 
framställa argument för att överträda två av de många tekniska krav 
Trafikverket ställer på järnvägsanläggningen. Kraven är de som i bakgrunden 
togs upp, d.v.s. att övergångsräler inte får placeras i cirkulärkurvor med radier 
mindre än 1 500 meter och vid neutralisering mot växlar kap- eller dragstället 
inte får placeras närmare än 20 meter från spårväxelns FSK eller BKS.  
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1.3. Frågeställningar  
 
Examensarbetet delas in i två avsnitt där det för vardera avsnitt ställs flera 
frågor som arbetet ska ge svar på.  
 

1. Övergångsräler i kurvor  
Varför finns kravet som begränsar kurvationen till en minsta radie om 
1500 meter vid övergång mellan olika rälsprofiler? 
Finns det argument för att understiga denna begränsning vid 
dispensansökan? 
Är kravet motiverat? 
Är andra geometrier än sådana kurvor i större omfattning i behov av 
begränsning om övergångsräler? 
 

2. Neutralisering mot spårväxlar  
Hur nära går det att neutralisera mot växlar för att dess komponenter ska 
påverkas så lite som möjligt av krafterna i spåret?  
Finns det således någon skillnad mellan att neutralisera mot FSK 
respektive BKS i en spårväxel?  
Stämmer Trafikverkets kravdokument om att det mest gynnsamma för 
växeln är att kap- eller dragstället ska ligga minst 20 meter från 
FSK/BKS? 
Och slutligen är kravet motiverat? 
 

1.4. Metodik och rapportupplägg 
 
Rapporten inleds med en litteraturstudie som ger en teoretisk beskrivning av 
de områden i anläggningen som berörars under den analys och diskussion där 
frågeställningarna reds ut. Områdena är: motstånd i spåret, neutralisering, 
spårväxlar och rälsövergångar. Informationen hämtas huvudsakligen ifrån 
Trafikverkets föreskrifter. 
 
I examensarbetet görs vidare en dataanalys och en intervjustudie för för att 
utreda de båda kraven.  
 
Det första avsnittet behandlas främst med hjälp av dataanalysen där 
övergångsrälernas felrapporter och besiktningsanmärkningar studeras med 
hjälp av BIS, OFELIA och BESSY.  
 
Det andra avsnittet behandlas med hjälp av intervjustudien, där kunniga 
personer inom spår och spårkrafter svarar på en del grundfrågor och ger sin 
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syn på hur neutralisering mot spårväxlar ska ske. Intervjustudien inkluderar 
även en fråga som behandlar hur övergångsräler i cirkulärkurvor ska hanteras. 
 
Analys och diskussion av de resultat som metoderna genererar för de båda 
avsnitten presenteras i slutskedet av rapporten. Det kommer därefter att 
formuleras slutsatser om frågeställningarna och vidare utredningar föreslås.  
 

1.5. Avgränsningar  
 
Den huvudsakliga avgränsningen som gjorts för examensarbetet vad gäller 
innehåll är den metodik som använts för att utreda de båda avsnitten. 
Möjligheten att utreda frågeställningarna på ett mer omfattande och utredande 
sätt finns givetvis. Med brist på resurser i form av tid och ekonomi har 
avgränsningar utförts och därmed så har metoderna anpassats till att vara 
rimliga men ändå kunna ge ett pålitligt resultat.  
  
Metodiken för det första avsnittet 
kräver vissa geografiska 
avgränsningar. Tre sträckor har 
valts ut och studerats, dessa är:  
Flemingsberg station – Södertälje 
hamn station, Stockholm central – 
Solna station och Solna – 
Sollentuna, dessa sträckor 
illustreras i Figur 1 till höger. På 
sträckan Flemingsberg – Södertälje 
utgörs den ordinarie trafiken nästan 
enbart av de lokala pendeltågen 
(Järnväg.net, 2017) med omkring 
fem avgångar per timme under 
rusningstid från Flemingsberg mot 
Södertälje, detta enligt SLs 
reseplanerare. På sträckan 
Stockholm C – Solna – Sollentuna 
trafikerar lokal-, regional- och 
godståg (Järnväg.net, 2017). Enligt 
SLs reseplanerare avgår det jämförelsevis sju pendeltåg per timme från 
Stockholm C mot Sollentuna.  
 
 För att få en helhetsbild över spårsträckorna har hela bandelar studerats och 
inte endast enskilda spår. Hög validitet har eftersträvats, därför har bara 
övergångar mellan två räler undersökts d.v.s. inte övergångar mellan räl och 

Figur	1	De	tre	studerade	sträckorna	med	markerade	
ändstationer.	
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växel eller räl och andra spårkomponenter. Detta med tanke på det radiella 
krav om 1 500 meter enbart gäller för övergångar mellan två räler.  
 
Vidare har även medvetna förenklingar gjorts vad gäller bedömningen av hur 
långt en övergångsräl påverkar spåret, denna är djupare beskriven under rubrik 
3.1.3. Det har även vad gäller felstatistiken gjorts tidsmässiga avgränsningar, 
felen och besiktningsanmärkningarna som i rapporten utreds sträcker sig inte 
tillbaka i tiden längre än fem år.   
 
Vid det andra avsnittet har det inte gjorts några geografiska avgränsningar, 
utan här har den undersökta spårväxeln varit generell. Vad som däremot 
begränsats handlar om vilka som varit av intresse att intervjua. Kravet på det 
intervjumaterial som eftersträvats har varit att intervjupersonerna ska vara 
erfarna och kunniga inom spårkrafter i synnerhet och spår i allmänhet. 
Personer som inte uppfyller detta har inte varit av intresse av att intervjua.  
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2. Litteraturstudie 
 
I detta kapitel presenteras de berörda delarna i spåranläggningen, detta med 
syftet att ge en bakgrund till vad som senare rapporten handlar om. 
Informationen är huvudsakligen hämtad från Trafikverkets databas för 
styrande dokument. Det som sökts efter i databasen är dokument som berör 
området banöverbyggnad.  
 

2.1. Övergångsräler 
 
För att sammanfoga olika rälprofiler krävs en övergångsräl, denna består ofta 
av den av de två rälerna som är tyngre. Den smids i ena änden ner för att 
kunna passa ihop med den lättare rälprofilen. En övergångsräl ska enligt 
Trafikverkets föreskrifter vara minst fyra meter lång (Frick, 2015). 
Övergångsräler som läggs in permanent ska inte läggas i cirkulärkurva med en 
radie som understiger 1500 meter, undantag är övergångsräler som svetsas 
direkt mot spårväxlar vilka begränsas av en radie ned till 800. Ytterligare krav 
som Trafikverket ställer på geometrin av spåret där övergångsräler ska läggas 
in är att de inte får läggas i övergångskurvor eller rälsförhöjningsramper 
(Tirus, 2014). Det finns i kravdokumenten ingen tydlig förklaring till varför 
dessa begränsningar finns eller var de kommer från. I Figur 2 nedan visas en 
schematisk illustration över en typisk övergångsräl.  
 

 
Figur	2	Övergångsräl	mellan	rältyp	60E1	och	50E3.	

 
2.2. Motstånd i spåret 

 
I ett skarvfritt spår uppstår tryck och dragspänningar vilka skapas av att 
rälsstål växer och krymper beroende på temperaturskillnader. Spänningarna 
kan ändras inte bara om man lägger in ny räl vid låga temperaturer eller kapar 
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av räl vid höga temperaturer, utan spänningarna kan också ändras beroende på 
trafikeringen som i förlängningen kan ge s.k. spårvandringar. Vanligt med 
spårvandringar är vid enkelriktad trafik mot fasta punkter i spåret, så som 
spårväxlar eller plankorsningar. För att detta inte ska ske krävs att ett motstånd 
finns i spåret, detta motstånd byggs upp av att rälen i första hand spänns fast i 
sliprarna med befästningar och sliprarna i sin tur ligger i en ballastbädd 
tillräckligt stor för att hålla sliprarna på plats (Tirus, 2014). 
 

2.2.1. Dynamisk spårstyvhet  
 
I spåret ska det finnas en dynamisk spårstyvhet, med riktvärdet 80	𝑀𝑁/
𝑚	men bör inte ligga utanför intervallet 60	– 	120	𝑀𝑁/𝑚. Skulle det i spåret 
ske kvalitetsvariationer på komponenterna i anläggningen sådana att 
spårstyvheten skulle ändras längs med sträckan, så är kravet för denna ändring 
maximalt 2	𝑀𝑁 𝑚,. Ytterligare krav för hur spårstyvheten får variera är att 
den ska variera linjärt med 0,5 sekunders tågpassage, vilket medför att 
längden för övergången ska vara:  𝐿 = 1

2,,
	   där v är hastigheten i km/h. Av 

tekniska skäl brukar övergångar byggas stegvis där varje steg har en konstant 
styvhet, varje steg ska då vara minst L meter och stegen bör maximalt vara 
20	𝑀𝑁/𝑚 (över 200𝑘𝑚/ℎ	10	𝑀𝑁/𝑚) (Tirus, 2014). Exempel på när 
spårstyvheten skulle kunna variera är vid övergångsräler.  
 

2.2.2. Andningszon 
 
Ett skarvfritt spår har förstås också det ett slut någonstans, det kan vara en 
kapad räl, en rälskarv eller mot en fast punkt så som en spårväxel. Innan det 
skarvfria spåret tar slut finns det en s.k. andningszon, denna zon uppstår då 
klämkraften i befästningarna är större än ballastmotståndet mot sliprarna. 
Andningszonens längd beror på räldimensionen och ballastmotståndet, ju 
större räldimension desto längre andningszon och ju större ballastmotstånd 
desto kortare andningszon (Tirus, 2014). 
 

2.3. Neutralisering  
 
Rälernas drag- respektive tryckkraft beror på den spänningsfria temperaturen. 
En hög spänningsfri temperatur i rälen motverkar att solkurvor kan uppstå på 
sommaren medan det kan medföra sprickbildningar i rälen på vintern, på 
samma sätt kan en låg spänningsfri temperatur medföra att risken för 
sprickbildningar på vintern minskar medan risken för solkurvor på sommaren 
ökar (Johnson, 2007). Därför är det viktigt att hitta en balans för den 
spänningsfria temperaturen, eftersom klimatet i Sverige inte är lika överallt 
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har Trafikverket gjort ett grovt förslag på neutraltemperaturintervall i fem 
regioner i Sverige, vilka presenteras i Tabell 1 nedan. Den spänningsfria 
temperaturen ska ligga inom det intervall som ansvarig för respektive bana på 
Trafikverket förespråkar, då temperaturförändringarna ska påverka krafterna i 
spåret så lite som möjligt. Den spänningsfria temperaturen kan komma att 
påverkas av tågtrafiken i form av så kallad utvalsning och bör därför ligga 
3	– 4°𝐶 över årsmedeltemperaturen för det geografiska området. Det är även 
därför viktigt att parametrar som påverkar den spänningsfria temperaturen så 
som spänningarna i spåret och aktuell rälstemperatur ibland mäts upp och 
beräkningar på den aktuella spänningsfria temperaturen utförs. Ligger den inte 
inom neutraltemperaturområdet är det i så fall läge för neutralisering. 
Neutralisering utförs med syftet att få rätt rälsmängd i spåret, d.v.s. att uppnå 
neutrallängd och på så sätt även få den spänningsfria temperaturen att ligga 
inom neutraltemperaturintervallet. Generellt gäller att spår med för hög 
spänningsfri temperatur ska neutraliseras innan sommaren och spår med för 
låg spänningsfri temperatur ska neutraliseras innan vintern (Tirus, 2014).  
 
Tabell	1	Förslag	på	spänningsfri	temperatur	som	grundas	på	mätningar	av	medeltemperatur	som	gjorts	under	åren	
1965–2009.		(Tirus,	2014)	

Region		 Neutraltemperaturintervall	
Skåne	och	utefter	västkusten	 16–20°C	

Övriga	Götaland	och	södra/östra	Svealand	 14–18°C	
Norra	Svealand	och	södra	Norrlands	kustland	 12–16°C	
Södra	Norrlands	inland	och	norra	Norrlands	

kustland	
10–14°C	

Norra	Norrlands	inland	 	8–12°C	
 

2.3.1. Olika sätt att neutralisera 
 
Framförallt så används tre metoder, i undantagsfall även en fjärde, för att få 
rälsen att anta neutrallängd. Dessa metoder är: 

• Naturlig neutralisering, denna innebär att rälen kapas i ändarna av 
sträckan som avses neutraliseras, friläggs från sliprarna och läggs upp 
på rullar. Rälen blir då spänningsfri vid den rådande rälstemperaturen. 
Metoden förutsätter att den rådande rälstemperaturen ligger inom 
neutraltemperaturområdet.  

• Neutralisering med sträckning av rälen, denna innebär att rälen friläggs 
precis som vid naturlig neutralisering men i kurvationer är det även ett 
krav att rullarna ska klara att ta upp sidokrafter. Med rälssträckare 
appliceras sedan så stor kraft att rälen antar neutrallängd. När rälsen åter 
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är befäst och hopsvetsad ska rälssträckaren fortsatt appliceras med 
samma kraft i minst 15 minuter.   

• Neutralisering med värmning av rälen, denna innebär att rälen värms 
upp, utan att skada känsliga delar av anläggningen, i 60 meters intervall 
där rälen friläggs och placeras upp på rullar allt eftersom. För de sista 
60 meterna där hopsvetsning sker krävs att rälen med rälssträckare hålls 
i rätt läge minst 15 minuter efter att svetsning och befästning skett.  

• Beräkningsmetoden är ytterligare en metod som kan användas i 
undantagsfall. Metoden innebär att man beräknar den verkliga 
spänningsfria temperaturen, beräknar den rälsmängd som medför 
neutrallängd och därefter antingen svetsar in den behövda rälmängden 
eller kapar bort den överflödiga mängden räl utan att frilägga den 
resterande. Kapstället får inte ligga närmare än 50 meter till en växels 
BKS/FSK vid neutralisering med beräkningsmetoden (Tirus, 2014).  

 
2.3.2. Neutralisering mot växel  

 
Enligt Trafikverkets kravdokument TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad - 
Skarvfritt spår, krav vid byggande och underhåll ska neutralisering mot växlar 
ske genom först och främst naturlig neutralisering, i andra hand värmning och 
i sista hand sträckning av rälen. Med dragning får det endast neutraliseras en 
sträcka av 180 meter och skillnaden mellan faktisk rälstemperatur och önskad 
spänningsfritemperatur får maximalt vara 10°C. I kravdokumentet står det 
även att avståndet från FSK/BKS till kap/dragstället ska vara minst 20 meter 
(50 meter vid beräkningsmetoden), d.v.s. att övergången mellan det 
intilliggande neutraliserade spåret och spårväxelns FSK/BKS minst ska vara 
20 meter. Neutraltemperaturen bör väljas så högt som möjligt inom 
neutraltemperaturområdet, detta för att motverka den i allmänhet lägre 
neutraltemperaturen som finns i spårväxeln. Ordningen av neutralisering mot 
växel börjar med spåret mot FSK, därefter huvudspåret mot BKS och sist 
grenspåret mot BKS. Spårväxeln i sig neutraliseras normalt inte bortsett från 
vissa undantagsfall där man med naturlig neutralisering uppnår det bästa 
resultatet (Tirus, 2014). 
 
I avsnittet om neutralisering mot växlar finns i kravdokumentet inte någon 
förklaring om hur avstånden om 20 meter har arbetats fram, heller inte 
ordningsföljden av neutralisering eller om det är någon skillnad att 
neutralisera mot FSK eller BKS.  
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2.4. Spårväxlar  
 
Det finns många sorters spårväxlar som är byggda med olika material och 
krav. Trafikverkets standardsortiment vad gäller spårväxlar innehåller en rad 
olika typer av växlar med varierande funktion och kvalitet. I TDOK 
2013:0472 Spårväxel standardsortiment finns det beskrivet vilka enkelväxlar, 
enkelväxlar med rörlig korsningsspets, kryssväxlar och spårkors som finns. 
Där växeltyp, rälprofil, grenspårsradie, vinkel, om det är en höger eller vänster 
växel, om hur växeln kröker sig och växelmaterial framgår för var och en av 
växlarna  (Meyer, 2016). I Figur 3 nedan illustreras en klassisk enkelväxel där 
de berörda delarna pekas ut. 
 

 
Figur	3.	Enkelväxel	och	dess	i	rapporten	berörda	delar	

Slitaget på spårväxlarna påverkas givetvis liksom alla andra delar av 
anläggningen av yttre påverkan, inte minst på grund av den trafikmängd som 
förekommer i växeln. I ett examensarbete skrivet på KTH gjordes en statistisk 
undersökning om vad som genererade flest fel. Det visade sig att omkring 
20% av felen lades till grund för ”materialutmattning/åldring” (Blomqvist & 
Blomqvist, 2013) vilket kan kopplas ihop med den trafikmängd och de 
påfrestningar spårväxlarna genom åren fått stå emot.  
 
En kritisk punkt i spårväxeln kan anses vara anslutningen mellan tungan och 
stödrälen och även vidare även anslutningen mellan korsningsspetsen och 
vingrälen om det är en växel med rörlig korsningsspets. I Trafikverkets 
rutinbeskrivning TDOK 2013:0601 Växlar – manövrering med lokalställare 
passage när växeln är ur kontroll finns krav som anger att det maximalt får 
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vara 3 mm mellan tungan och stödrälen vid spetsen av tungan, finns det fler än 
ett växeldriv får det mellan två växeldriv maximalt vara 15 mm, krav för den 
frånliggande tungan är att det minst måste vara ett glapp på 60 mm. Det finns 
även krav på den rörliga korsningsspetsen, det får inte finnas ett glapp på mer 
än 3 mm mellan spetsen och vingrälen (Hiltunen, 2014). 
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3. Dataanalys  
 

3.1. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras metoden för den dataanalys som genomförts. 
Statistiken berör felrapporter och besiktningsanmärkningar på och i närheten 
av övergångsräler, dessa räler med syfte att förbinda olika räldimensioner med 
varandra. Det utförs jämförelser i felstatistiken där övergångarna ligger i 
kurvationer med radier mindre än 1500 meter, med kurvationer där radien är 
större än 1500 meter, med raklinje och med övergångskurvor.  
 
Detta statistiska avsnitt av arbetet är uppdelad i två faser, identifiering av 
övergångsräler och fel- och besiktningsanalys. 
 

3.1.1. Identifiering av övergångsräler 
 
Det krävs inledningsvis att spårsträckor väljs som underlag, utifrån att de ska 
vara representativa för undersökningen. Därefter används 
baninformationssystemet, BIS, vilket är en framställning av bansystemet i 
form av noder och länkar, och med utgångspunkt från Sverigekartan kan 
områden och sträckor väljas ut att granska detaljerat (Trafikverket, 2017). 
Med BIS identifieras övergångsrälerna specifikt. Där hämtas information om 
vilken driftplats, vilken spårkilometer, vilken bandel, vilken typ av övergång, 
hur geometrin ser ut, radien på cirkulärkurva, om det är en övergångskurva, 
vilket spår och vilken räl det handlar om. Detta genomförs med två olika 
utdrag från samma bandelar i systemet, ett för att beskriva rältypen och ett för 
att beskriva geometrin.  
 
Där övergångsräler kunde identifieras i övergångskurva utfördes vidare även 
beräkningar för i exakt vilken radie övergångsrälen ligger i. Denna beräkning 
förutsätter att övergångskurvan är rak, d.v.s. radien på övergångskurvan 
minskar eller ökar linjärt med dess längd. Det användes två generella formler 
för att ta fram denna kurvradie, formel (1) för övergångskurvor som börjar 
med raklinje i utgångspunkten och formel (2) för övergångskurvor som börjar 
med kurvspår i utgångspunkten. Dessa formler och förklaringar presenteras 
nedan.  
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𝑅9:;<= = 𝑅<>?1; ∙
AöCDEFåHFIEäKLAIMNEM	öOPECN
AIKPM	öOPECNLAIMNEM	öOPECN

                                                      (1) 
 
𝑅9:;<= = 𝑅<>?1; − 𝑅<>?1; ∙

AöCDEFåHFIEäKLAIMNEM	öOPECN
AIKPM	öOPECNLAIMNEM	öOPECN

                                      (2) 
 
Där 
 
𝑅9:;<= 												= 𝐷𝑒𝑛	𝑒𝑥𝑎𝑘𝑡𝑎	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛	𝑑ä𝑟	ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑙𝑒𝑛	ä𝑟	𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 
𝑅<>?1; 											= 𝐶𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙ä𝑟𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎𝑛𝑠	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒	𝑠𝑜𝑚	𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑟	ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎𝑛 
𝐿ö19?cådce?äf = 𝐷𝑒𝑡	𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑜𝑚	ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑙𝑒𝑛	ä𝑟	𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑖 
𝐿e=;?=	ö<>?1; 	= 𝐷𝑒𝑡	𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑜𝑚	ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎𝑛	𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟 
𝐿ef>=	ö<>?1; 			= 𝐷𝑒𝑡	𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑜𝑚	ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎𝑛	𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟 
 

3.1.2. Fel- och besiktningsanalys 
	
När bedömningen av att tillräckligt många övergångsräler identifierats så att 
jämförelser mellan de olika geometrierna var möjlig att utföra, vändes fokus 
mot ett utdrag från Ofelia. Ofelia är Trafikverkets system för felrapporter i 
anläggningen.  
 
Utdraget tillhandahölls och analys över materialet kunde utföras. Då det inte 
går att se felstatistiken för enbart rälsövergångarna måste felen manuellt 
kopplas samman med de tidigare i BIS identifierade övergångarna. Exempel 
på fel som förekommer i Ofelia och kan tänkas ha ett samband med 
rälsövergångar är: dåligt spårläge, solkurva, materialbrott, skevningsfel, 
deformation och rälskada. Fel identifieras inom ett närliggande område från 
övergångsrälen med något av de ovan nämnda felbeskrivningarna. Detta 
genom att se till informationen om var övergången är lokaliserad i spåret. 
Felen som hör till respektive övergång sammanställs därefter. Denna metod 
kräver att det tydligt anges på vilken spårmeter felrapporten syftar till, vilket 
kan vara av bristvara i BIS.  
 
För att komplettera de underlag om fel som finns i Ofelia användes även 
Trafikverkets besiktningssystem BESSY. BESSY är ett IT-system dit 
besiktningar inrapporteras, besiktningarna kan delas in i fyra kategorier, 
säkerhets-, underhålls-, OFP(oförstörande provning)- och maskinell 
besiktning (Trafikverket, 2017). För denna undersökning är alla fyra 
kategorier av intresse. I BESSY finns även angett för respektive 
besiktningsanmärkning vilken prioritet denne har. Prioriteringsnivåerna är 
indelade i: Akuta fel, vilket är fel som medför omedelbar risk för olycka eller 
driftstörning och ska därmed åtgärdas direkt utan dröjsmål, veckofel (V) vilka 
ska åtgärdas senast två veckor efter besiktningstillfället, månadsfel (M) vilka 
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ska åtgärdas senast tre månader efter besiktningstillfället eller besiktningsfel 
(B) vilka ska åtgärdas senast innan nästa besiktningstillfälle (Trafikverket, 
2015). Prioriteten på felen kommer att beaktas och senare även analyseras för 
att få ytterligare klarhet i hur rälsövergångarna i kurvation påverkar 
anläggningen i största allmänhet. Vad som ytterligare utgör användningen av 
BESSY för att vara en bra metod att se till felstatistiken för en viss specifik 
plats är besiktningsanmärkningarnas noggranna platsbeskrivning. Det är 
tydligt utsatt på vilka spårmeter som besiktningsanmärkningarna syftar till. 
Detta gör det möjligt att med lätthet identifiera de besiktningsanmärkningar 
som ligger i nära anslutning till övergångsrälerna.  
 

3.1.3.  Bedömning av hur fel/anmärkning tillhör övergångsräl 
 
För att kunna avgöra huruvida ett fel hör till en viss övergång eller inte har det 
tagits fram en teori. Teorin grundar sig i att det är spårstyvhetsförändringen 
som avgör hur långt spåret och därmed fel- och besiktningsstatistiken 
påverkas av övergångsrälen. Detta med tanke på den styvhetsförändring en 
övergångsräl ger upphov till när en räldimension övergår till en annan. 
 
I Trafikverkets föreskrift TDOK 2013:0664 Banöverbyggnad - Skarvfritt spår, 
krav vid byggande och underhåll finns det en metod för att beräkna hur lång 
en spårstyvhets variation bör vara och därmed inte kortare än, längden på 
denna beräknas enligt 𝐿 = 1

2,,
  där v alltså är tågtrafikens hastighet i 𝑘𝑚/ℎ. 

Det byggs i praktiken stegvis in variationer där L är sträckan i varje steg och är 
helt konstant.  
 
Med detta bakom sig kan det anses finnas ett samband mellan hur långt en 
övergång kan komma att påverka spåret i allmänhet och den beräknade 
längden för respektive steg i en spårstyvhetsförändring. Denna teori bygger på 
att spårstyvhetsvariationen är den faktor som avgör för hur långt en 
övergångsräl påverkar spåret i övrigt. Dessutom att hastigheten på trafiken den 
faktor som avgör hur lång denna sträcka bör vara.  
 

3.2. Problematik, felkällor och eventuella lösningar 
 
Det material som i detta avsnitt används är omfattande och stora delar är 
ointressant. Det handlar därför om att identifiera det som är av intresse och 
vidare kan analyseras. Eftersom detta till stor del sker manuellt finns det en 
risk att en del av det användbara materialet inte uppfattas och därför uteblir 
från analysen. För att motverka denna typ av bortfall har materialet 
genomgåtts minst två gånger.  
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Trots att materialet är stort och omfattande finns det även en risk att det inte är 
heltäckande, det vill säga att information saknas i BIS, Ofelia eller i BESSY.  
 
I BIS skulle problem kunna uppstå då en del av den geometriska 
informationen inte finns med, detta skulle medföra att validiteten minskar till 
att bli obefintlig eftersom geometrin är underlaget för den senare jämförelsen. 
Det kan vidare i BIS även finnas bristfällig information om var en viss 
rälsprofil övergår till en annan. Det uppstår då ett glapp, trots att det uppenbart 
finns en rälsövergång där, m.a.o., övergången är inte på spårmetern precist 
utmärkt. Detta skulle kunna medföra att en felkälla uppstår då fler antal 
fel/besiktningsanmärkningar kan kopplas till övergången eftersom ingen av 
dessa kan uteslutas inom intervallet. Denna typ av problematik motverkas då 
två olika sammanställningar utförs, en där samtliga övergångar räknas in i 
statistiken och en där bara de som exakt kan identifieras inräknas. Detta skapar 
en sammanställning med ett stort underlag men möjligen sämre exakthet och 
en sammanställning med mindre underlag men möjligen bättre exakthet.  
 
I Ofelia och BESSY kan ett stort problem vara att identifiera var felen 
respektive anmärkningarna exakt uppstår om det inte noggrant är angett var 
felet eller besiktningsanmärkningen är lokaliserad i anläggningen. Det kan då 
vara nödvändigt att i mån om tid och ekonomi göra ett besök i anläggningen 
på platsen för att göra en bedömning om ett fel eller besiktningsanmärkning 
kan kopplas till en övergångsräl. Skulle inte kilometer- och metertalet vara 
noterade i Ofelia eller BESSY är det mycket svårt att göra denna 
sammankoppling. Detta eftersom övergångsrälerna i BIS huvudsakligen 
identifieras med hjälp av kilometer- och metertal.  
 
Ytterligare problem som uppstår är vid bedömningen av hur långt ifrån en 
övergångsräl kan påverka spåret i övrigt. Det är mycket troligt att enskilda 
delar av spårsträckor påverkas olika beroende på hur anläggningskvaliteten är 
på just dessa. Eftersom denna problematik uppstår krävs den generalisering 
som gjorts då alla faktorer omöjligt kan räknas med. Även detta leder till att 
validiteten minskar för undersökningen då osäkerheten ändå är stor för hur 
nära övergångsräler påverkar spåret. Teorin bygger endast på förutsättningen 
att det är spårstyvhetsvariationen som ger upphov till de fel som inträffar 
p.g.a. övergångsräler. Övriga fenomen som av övergångsräler kan ge upphov 
till fel är alltså inte i teorin medräknad. Vidare är det hastigheten på fordonen 
som enbart är den faktor som avgör hur långt en övergång påverkar spåret. Det 
är givetvis fler faktorer i omgivningen och i spåret som avgör vad som orsakar 
fel och besiktningsanmärkningar men dessa räknas alltså inte med. 
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3.3. Resultat av statistisk undersökning  
 

3.3.1. Valet av spårsträckor 
 
Den första spårsträckan som valts ut är mellan Flemingsbergs station och 
Södertälje hamn station. Att denna sträcka valts grundar sig i att student Anton 
Nordvall, handledare Jan Dahlberg med rådgivning av Mats Karlsson på 
Sweco Rail ansåg att den är representativ och chansen att träffa på 
övergångsräler är stor.  
 
Det valdes efter identifiering av de första rälsövergångarna ytterligare en 
sträcka, med syfte att skapa ett större underlag när felstatistik senare skulle 
analyseras. Sträckan som valdes var mellan Solna station och Sollentuna 
station. Att just den valdes grundar sig i samma anledning som den först valda 
sträckan d.v.s. att den ska vara representativ. Sträckan är en del av 
Ostkustbanan, vilket är en hårt trafikerad bana där godståg, fjärrtåg, 
regionaltåg, pendeltåg och även nattåg går (Trafikverket, 2015). Denna hårda 
trafikering kan tänkas leda till att många fel och anmärkningar uppstår. 
 
Ytterligare en sträcka studerades med samma syfte som den andra valda, d.v.s 
att bredde underlaget för att möjliggöra hög validitet i resultatet. Den sista 
sträckan som valdes var mellan Stockholms central och Solna station. Alltså 
en tidigare del på den andra valda sträckan. Att just den valdes grundar sig i 
samma anledning som för Solna – Sollentuna, d.v.s. att den bör vara 
representativ. 
 
Slutligen är det dessa tre sträckor som analysen bygger på. De utgörs av 
bandel 410 och 401 vilka de då begärdes utdrag från. Ett exempel på ett utdrag 
som tillhandahölls från BIS och beskriver rältypen finns att se i Bilaga A. 
 

3.3.2. Identifiering av övergångsräler mellan Flemingsberg – 
Södertälje  

 
På sträckan mellan Flemingsberg station och Södertälje hamn station kunde 
med hjälp av BIS identifieras 11 rälsövergångar. I Tabell 2 presenteras på 
vilken driftplats, spårkilometer, bandel, mellan vilka räler, geometrin, radie på 
kurvationen, spår och vilken av de två rälerna som övergången ligger i. Den 
dimension på räl som det på denna sträcka handlar om i samband med 
rälsövergångar är 43-, 50-, och 60 kg tung räl. Den vanligaste övergången är 
från 50- till 60 kg räl med sju övergångar på sträckan, övergångar från 60- till 
50 kg räl förekommer tre gånger och övergångar från 60- till 43 kg räl 
förekommer en gång. Fyra av övergångarna ligger i raklinje, en i 
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övergångskurva och sex i cirkulärkurva. Av de sex som ligger i cirkulärkurva 
är det fyra av dem som ligger i kurvation med radie mindre än 1500 meter.   
	

Tabell	2.	Övergångsräler	på	sträckan	Flemingsberg	–	Södertälje	hamn	station.	

Övergån-
gsräl		

Driftplats	 Km	 Bandel	 Övergång	 Geometri	 Radie	[m]	 Spår	 Räl	i	
längdmätningen	

1	 Uts-Tu	 20+465	 410	 60–50	 Cirkulärkurva	 597	 U	 båda	
2	 Uts-Tu	 20+935	 410	 50–60	 Raklinje	 ∞	 U	 båda	
3	 Tu	 23+601	-	

23+666	
410	 50–60	 CIrkulärkurva	 2394	 4	 båda	

4	 Tu	 24+171	 410	 50–60	 Övergångskurva	 798	 4	 höger	
5	 Tu	 24+98	 410	 60–50	 Cirkulärkurva	 -1108	 4	 höger	
6	 Söd	 35+100	 410	 50–60	 Cirkulärkurva	 -387	 4	 båda	
7	 Söd	 35+100	 410	 50–60	 Cirkulärkurva	 -398	 1	 vänster	
8	 Söd	 36+592	-	

36+637	
410	 60–50	

	
Raklinje	 ∞	 1	 båda	

9	 Söd	 36+865	 410	 50–60	 Raklinje	 ∞	 3	 båda	
10	 Söd	 36+909	 410	 50–60	 Raklinje	 ∞	 1	 båda	
11	 Söd	 36+993	 410	 60–43	 Cirkulärkurva	 1800	 g	 båda	

 
3.3.3. Identifiering av övergångsräler mellan Solna station – 

Sollentuna station 
 
På sträckan mellan Solna station och Sollentuna station kunde med hjälp av 
BIS identifieras 17 rälsövergångar. I Tabell 3 nedan presenteras precis som 
tidigare vilken driftplats, spårkilometer, bandel, mellan vilka räler, geometrin, 
radie på kurvationen, vilket spår och vilken av de två rälerna som övergången 
ligger i. Den dimension på räl som det på liksom denna sträcka handlar om i 
samband med rälsövergångar är 60-, 50 och 43 kg tung räl. Den vanligaste 
formen av övergång är från 50- till 60 kg räl med åtta övergångar, från 60- till 
50 kg räl förekommer sex gånger, från 43–50 kr räl förekommer två gånger 
och från 50- till 43 kg förekommer en gång. Nio övergångar ligger i raklinje, 
två ligger i övergångskurva och en i cirkulärkurva. Den enda cirkulärkurvan 
med övergång har en radie på 600 meter. Vad som ytterligare bör nämnas om 
det BIS - material som finns att tillhanda på sträckan är att för geometrin finns 
det stora brister, då långa delar av sträckan inte finns inregistrerade i systemet 
och därmed går inte att få en helt klar bild över hur sträckan ser ut.  
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Tabell	3	Övergångsräler	på	sträckan	Solna	Station	-	Sollentuna	Station	

 
3.3.4. Identifiering av övergångsräler mellan Stockholms central – 

Solna station  
 
På sträckan mellan Stockholms central och Solna station kunde med hjälp av 
BIS identifieras 31 övergångsräler. I Tabell 4 nedan presenteras liksom för 
tidigare sträckor i vilken driftplats, spårkilometer, bandel, mellan vilka räler, 
geometrin, radie på kurvationen, vilket spår och vilken av de två rälerna som 
övergången ligger i. Den dimension på räl som det på denna sträcka handlar 
om i samband med rälsövergångar är 60- och 50 kg tung räl. Den vanligaste 
formen av övergång är från 50- till 60 kg räl med 19 övergångar, från 60- till 
50 kg räl förekommer tolv gånger. Elva övergångar ligger i raklinje, åtta ligger 
i övergångskurva och tio i cirkulärkurva. Av de tio som ligger i cirkulärkurva 
så är det åtta av dessa som ligger i kurvation med radie mindre än 1500 meter.  
 

Övergån-
gsräl	

Driftplats	 Km	 	 Bandel	 Övergång	 Geometri	 Radie	[m]	 Spår	 Räl	i		
längdmätningen		

43	 So	 4+332-	
4+458	

	 401	 43–50	 Raklinje	 ∞	 44	 b	

44	 So	 4+916	 	 401	 60–50	 Övergångskurva	 ∞	 u2	 b	
45	 So	 4+988	 	 401	 50–60	 info	saknas	 Info	saknas	 d1	 b	
46	 So	 5+	36	-		

5+	91	
	 401	 60–50	 info	saknas	 info	saknas	 d1	 b	

47	 So	 5+	36	-	
	5+	91	

	 401	 50–60	 Övergångsk-
Cirkulärk	

1850	 u1	 b	

48	 So	 5+393		 	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 u2	 b	
49	 So	 5+	40	 	 401	 50–60	 info	saknas	 info	saknas	 d2	 b	
50	 So	 5+468-	

5+503	
	 401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 u1	 b	

51	 So	 5+652-	
5+707	

	 401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 u2	 b	

52	 So	 5+683	 	 401	 50–43	 Cirkulärkurva	 -600	 d2	 info	saknas	
53	 So	 5+801	 	 401	 43–50	 info	saknas	 info	saknas	 d2	 b	
54	 So	 5+	89	 	 401	 60–50	 info	saknas	 info	saknas	 d2	 b	
55	 Udl	 6+367-	

6+415	
	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 g1	 b	

56	 Udl	 6+431	 	 401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 g1	 b	
57	 Udl	 6+459-	

6+513	
	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 u1	 b	

58	 Udl	 6+617-	
6+671	

	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 u2	 b	

59	 Udl	 6+659	 	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 g1	 b	
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Tabell	4	Övergångsräler	på	sträckan	Stockholms	central	–	Solna	Station.	

 
 
 

Övergån-
gsräl	

Driftplats	 Km	 Bandel		 Övergång	 Geometri	 Radie	[m]	 Spår	 Räl	i	
längdmätningen	

12	 Cst	 0+100	 401	 50–60	 Cirkulärkurva	 -600	 17a	 b	
13	 Cst	 0+105	 401	 50–60	 Cirkulärkurva	 600	 11	 b	

14	 Cst	 0+105	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 10	 b	
15	 Cst	 0+120	 401	 50–60	 Övergångskurva	 102	 12a	 b	
16	 Cst	 0+135	 401	 50–60	 Cirkulärkurva	 -450	 19a	 b	
17	 Cst	 0+135	 401	 50–60	 Övergångskurva	 405	 13	 b	
18	 Cst	 0+160	-	

0+172	
401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 11	 b	

19	 Cst	 0+285	 401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 n1s	 b	
20	 Cst	 0+338	-	

0+391	
401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 u1s	 b	

21	 Cst	 0+35	 401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 18a	 b	
22	 Cst	 0+447	-	

0+481	
401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 e2	 b	

23	 Cst	 0+646	-	
0+681	

401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 e2	 b	

24	 Cst	 1+142	-	
1+197	

401	 50–60	 Cirkulärkurva	 -596	 c1	 b	

25	 Cst	 1+143	-	
1+187	

401	 50–60	 Cirkulärkurva	 -600	 u1	 b	

26	 Cst	 1+274	-	
1+315	

401	 60–50	 Cirkulärkurva	 598	 u1	 b	

27	 Ke	 1+748	 401	 50–60	 Cirkulärkurva	 -3500	 u1	 b	
28	 Ke	 1+757	-	

1+811	
401	 50–60	 Cirkulärkurva	 720	 n1	 b	

29	 Ke	 1+764	-	
1+830	

401	 50–60	 Cirkulärkurva	 960	 u3	 b	

30	 Ke	 1+821	 401	 60–50	 Övergångskurva	 554	 n1	 b	
33	 Ke	 2+343	-	

2+375	
401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 d2	 b	

34	 Ke	 2+390	 401	 50–60	 Övergångskurva	 1710	 4	 h	
35	 Ke	 2+490	 401	 60–50	 Övergångskurva	 886	 4	 h	
36	 Ke	 2+572	-	

2+615	
401	 50–60	 Raklinje	 ∞	 n1	 b	

37	 Ke	 2+621	-	
2+650	

401	 50–60	 Övergångskurva	 2450	 u1	 b	

38	 Ke	 2+740	 401	 50–60	 Övergångskurva	 656	 n3	 b	
39	 Tmö	 2+835	 401	 50–60	 Cirkulärkurva	 3496	 d1	 b	
40	 Tmö	 4+280	 401	 60–50	 Raklinje	 ∞	 d2	 b	
41	 Tmö	 4+298	 401	 60–50	 Övergångskurva	 1170	 d1	 b	
42	 Tmö	 4+320	 401	 60–50	 Övergångskurva	 -3850	 u1	 b	
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3.3.5. Bedömning av hur rälsövergångar påverkar spåret 
 
Enligt linjeboken tillåter sträckan mellan Flemingsberg station och Södertälje 
hamn station en STH på 130km/h som högst, vilket ger att 
 𝐿 = ghi

2,,
≈ 18	𝑚. På sträckan mellan Stockholms central och Solna station 

förekommer enligt linjeboken största tillåtna hastigheten 140km/h, vilket 
skulle ge att = gki

2,,
≈ 20	𝑚. På sträckan mellan Solna station och Sollentuna 

station förekommer största tillåtna hastigheten 200km/h, vilket skulle ge att 
𝐿 = ,ii

2,,
≈ 28	𝑚  (Trafikverket, 2017). 

 
Därmed formuleras slutsatsen att i värsta tänkbara fall kan en övergång 
påverka spåret på respektive spårsträcka enligt Tabell 5 nedan, där hänsyn 
tagits till den hastighet som fordon maximalt får framföras på de olika 
sträckorna som undersökts.   
	

Tabell	5.	Övergångsrälers	påverkan	på	övriga	spåret	med	hänsyn	till	hastigheten	på	respektive	spårsträcka.	

 
 
 
 
 

 
3.3.6. Felstatistik i Ofelia  

 
I Ofelia gjordes ett utrdrag för de berörda bandelarna där sökningen 
begränsades till att endast se till felrapporter som innefattade 
anläggningstypen spår. Det tidsspann som sökningen efter fel begränsades till 
fem år eftersom bedömning gjordes att det skulle ge en rimlig mängd material 
att analysera.  
 
Vid första anblick av materialet från Ofelia såg det ut att kunna ge mycket att 
undersöka. Men vid närmare studerande konstaterades det att stor mängd 
skulle gå till spillo eftersom det inte var tydligt angett var exakt felen hade 
inträffat. Materialet var i de flesta fall anpassat för personer som har resurser 
att besöka varje plats där fel inträffat och göra bedömningar utifrån detta. 
Beskrivningar om var felen inträffat visar oftast inte på vilken spårmeter det 
har inträffat utan andra beskrivningar om omgivningen förekommer oftast.  
 
Exempel på hur platser som felrapporterna beskrivits är följande:  
”Solkurva vid infarten till depån.” 

Spårsträcka	 Övergångsräls	påverkan	
Flemingsberg	–	Södertälje	 18	meter		

Stockholm	C	–	Solna		 20	meter	
Solna	–	Sollentuna		 28	meter	



 
 
 

20 

”Solkurva 20 meter norr om plattform på spår U1.” 
”Skevningsfel ca 100 meter söder om signal 21, nedspår.” 
”Skarvjärn av på hamnspåret efter vxl???” 
”En meter efter signal Flb 33 dunkade det till på N2” 
 
Detta ledde fram till att bedömningen gjordes att utdraget var för svårtolkat. 
om sammankoppling mellan fel och övergångsräl skulle utföras skulle det 
tagit orimligt stora resurser. Fokus beslutades istället att läggas på 
besiktningsanmärkningar i BESSY med förhoppningen att dessa skulle vara 
bättre dokumenterade i detta sammanhang och att dessa då med större lätthet 
skulle kunna kopplas samman med överångsrälerna. Exempel på utdrag som 
tillhandahölls från Ofelia finns att se i Bilaga B. 
 

3.3.7. Besiktningsanmärkningar i BESSY 
 
I BESSY gjorde utdrag från samma berörda bandelar där sökningen 
begränsades till att endast se till besiktningsanmärkningar som tillhörde 
anläggningstypen räl. De besiktningstyper som sökningen omfattade var de 
fyra tidigare nämnda säkerhets-, underhålls-, OFP(oförstörande provning)- 
och maskinella besiktningar. I detta system fanns det inte problem med att 
identifiera var besiktningsanmärkningarna var placerade utan att behöva 
besöka platserna. Detta gjorde det möjligt att studerara de fel som uppträdde 
på de avstånd från rälsövergångarna för respektive spårsträcka enligt tabell 5 
ovan. I tabell 5, 6 och 7 presenteras de besiktningsanmärkningar som låg på ett 
sådant avstånd att de skulle kunna vara orsakade av övergångsräler. Exempel 
på utdrag som tillhandahölls från BESSY finns att se i Bilaga C. 
 

3.3.7.1. Rälsövergångspåverkade besiktningsanmärkningar på 
sträckan Flemingsberg station – Södertälje hamn station 

 
På spårsträckan mellan Flemingsberg station och Södertälje hamn station 
kunde det identifieras tio besiktningsanmärkningar som låg på ett sådant 
avstånd från en övergångsräl att felet som uppstått skulle kunna ha en 
anknytning till övergången. Den största delen av anmärkningarna (sju) är 
spårlägesfel, alla dessa anmärkningar tilldelades prioriteten månadsfel, sex av 
dessa tillhör övergång åtta och en tillhör övergång elva. Samtliga av de 
anmärkningar som tillhör övergång åtta och är spårlägesfel ligger inom 
intervallet för var övergången är placerad, d.v.s. övergången är inte är 
specifikt identifierad och medför att ett större antal anmärkningar än vad som 
borde kan ha blivit kopplade till denna. De resterande anmärkningarna (tre) 
bestod av skevningsfel veckofel, rälsfel (två stycken slag i rälsen) månadsfel 
och defekt räl (sårig räl) veckofel. Detta kan utläsas ur Tabell 6 nedan.  
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Tabell	6.	Närliggande	besiktningsanmärkningar	till	rälsövergångar	på	sträckan	Flemingsberg	station	-	Södertälje	hamn	
station.	

 
3.3.7.2. Rälsövergångspåverkade besiktningsanmärkningar på 

sträckan Solna station – Sollentuna station  
 
På sträckan mellan Solna station och Sollentuna station kunde det identifieras 
54 besiktningsanmärkningar som låg på ett sådant avstånd från en 
övergångsräl att denna skulle kunna vara orsaken. 53 av anmärkningarna var 
spårlägesfel, 42 av dessa var månadsfel och elva var veckofel. En 
besiktningsanmärkning som i BESSY beskrivs som ”rälsskrot” återfanns, 
denna bedömdes med prioriteten M (månad). De övergångsräler som det på 
sträckan besiktningsanmärkningar kopplats samman med är övergång 44, 47, 
48, 51, 57 och 58. Endast övergång 48 är en övergång som kan specifikt 
identifieras, de övriga är identifierade att ligga inom ett intervall. Detta går att 
utläsa ur Tabell 7 nedan. 
 
Tabell	7.	Närliggande	besiktningsanmärkningar	till	rälsövergångar	på	sträckan	Solna	station	-	Sollentuna	station.	

Övergångsräl	 Avstånd	mellan	fel	och	övergång	[m]	 Prioritet	på	felet	 Typ	av	fel	 Kommentar	
3	 1	 V	 defekt	 sårig	räl		
3	 4	 M	 rälsfel	 2st	slag	i	rälsen	
8	 11	 V	 skevning	3m	 ska	spårriktas	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 ej	återfunnet	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 ej	återfunnet	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 	
8	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 	

11	 16	 M	 spårläge	 	

Övergångsräl	 Avstånd	mellan	fel	och	övergång	[m]	 Prioritet	på	
felet	

Typ	av	fel	 Kommentar	

44	 4	 M	 spårläge	 optramfel	
44	 3	 M	 spårläge	 optramfel	
44	 övergången	ligger	inom	

felintervallet	
V	 spårläge	 optramfel	

44	 övergången	ligger	inom	
felintervallet	

V	 spårläge	 optramfel	

44	 9	 V	 spårläge	 optramfel	
44	 9	 V	 spårläge	 optramfel	
44	 17	 M	 spårläge	 optramfel	
44	 18	 M	 spårläge	 optramfel	
47	 16	 M	 rälskrot	 	
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47	 0	 M	 spårläge	 spårriktat		
47	 inom	intervallet	för	övergången		 V	 spårläge	 spårriktat		
47	 inom	intervallet	för	övergången		 V	 spårläge	 spårriktat		
47	 inom	intervallet	för	övergången		 V	 spårläge	 spårriktat		
47	 0	 M	 spårläge	 spårriktat		
47	 2	 V	 spårläge	 temperaturfel	
47	 2	 V	 spårläge	 spårriktat		
47	 2	 M	 spårläge	 spårriktat		
47	 6	 M	 spårläge	 temperaturfel	
47	 6	 M	 spårläge	 spårriktat		
47	 18	 M	 spårläge	 spårriktat		
47	 20	 M	 spårläge	 spårriktat		
48	 14	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 18	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 17	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 4	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 optramfel	
51	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 optramfel	
51	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 optramfel	
51	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 optramfel	
51	 1	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 14	 M	 spårläge	 optramfel	
51	 14	 M	 spårläge	 optramfel	
57	 10	 V	 spårläge	 temperaturfel	
57	 10	 M	 spårläge	 spårriktat		
57	 8	 V	 spårläge	 spårriktat		
57	 7	 M	 spårläge	 spårriktat		
57	 7	 M	 spårläge	 spårriktat		
57	 5	 M	 spårläge	 	
57	 5	 M	 spårläge	 spårriktat		
57	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 16	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 16	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 6	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 5	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 8	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 8	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 inom	intervallet	för	övergången		 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 12	 M	 spårläge	 spårriktat		
58	 12	 M	 spårläge	 spårriktat		
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3.3.7.3. Rälsövergångspåverkade besiktningsanmärkningar på 
sträckan Stockholm central – Solna station 

 
På sträckan mellan Stockholm central och Solna station kunde det identifieras 
56 besiktningsanmärkningar som låg på ett sådant avstånd från en 
övergångsräl att felet som uppstått skulle kunna ha en anknytning till 
övergången. 50 av övergångarna var spårlägesfel och samtliga var månadsfel. 
Tre fel benämns som räl v utan tydligare förklaring och tre fel benämns inne 
på räl utan tydlig förklaring, dessa fel bedöms också med prioriteten 
månadsfel. De övergångsräler som på sträckan besiktningsanmärkningar 
kopplats samman med är övergång 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29 och 37. 
Endast övergång 13, 14 och 27 är övergångar som specifikt kan identifieras, 
de övriga är identifierade att ligga inom ett intervall. Detta går att utläsa ur 
Tabell 8 nedan. 
 
Tabell	8.	Närliggande	besiktningsanmärkningar	till	rälsövergångar	på	sträckan	Stockholms	central	-	Solna	station.	

Övergångräl	 Avstånd	mellan	fel	och	övergång	
[m]	

Prioritet	på	felet	 Typ	av	fel	 Kommentar	

13	 15	 M	 räl	v	 skarv	trasig	
14	 1	 M	 spårläge	 spårriktat	
22	 16	 M	 spårläge	 spårriktat	
22	 16	 M	 spårläge	 spårriktat	
22	 3	 M	 spårläge	 spårriktat	
22	 13	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 17	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 5	 M	 spårläge	 	
23	 5	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
23	 3	 M	 spårläge	 	
23	 13	 M	 spårläge	 	
23	 18	 M	 spårläge	 	
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3.4. Sammanfattat resultat av statistiken 
Eftersom felstatistiken från Ofelia valdes bort på grund av bristfällig 
beskriving om var i anläggningen felen inträffat så anses det ta upp orimligt 
stora resurser för att sammanfatta detta material. Istället sammanfattas 
materialet om besiktningsanmärkningar från BESSY samt de övergångsräler 
som identifierats med hjälp av BIS. 
 
 

26	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
26	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 	
26	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
26	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
27	 13	 M	 räl	v	 	
28	 0	 M	 räl	v	 sliten	räl	

bytes	
29	 8	 M	 inne	på	räl	 	
29	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 inne	på	räl	 	
37	 7	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 7	 M	 inne	på	räl	 planerad	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 inom	intervallet	för	övergången	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 3	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 4	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 4	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 4	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 6	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 12	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 12	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 12	 M	 spårläge	 spårriktat	
37	 16	 M	 spårläge	 spårriktat	
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3.4.1.  Samtliga identifierade övergångsräler  
 
I BIS kunde det identifieras totalt 53 övergångsräler på de tre spårsträckorna. 
En stor del av dessa övergångar är inte exakt preciserade var de i anläggningen 
ligger, d.v.s. att de identifieras ligga inom ett intervall. Detta medför i 
förlängningen att fler besiktningsanmärkningar kommer kopplas till dessa 
övergångsräler än vad som verkligen är fallet. Trots medvetenheten om detta 
problem så väljs samtliga av dessa identifierade övergångar att räknas med i 
denna sammanställning eftersom det gör att mängden övergångar blir fler och 
ett mer noggrant resultat kan också då bli uppnått. 13 av dem fanns i 
cirkulärkurvor med radier mindre än 1500 meter, fyra av dem fanns i 
cirkulärkurvor med radier större än 1500 meter, 24 av dem fanns i raklinje och 
tolv av dem i övergångskurvor. Detta kan utläsas i Figur 4 nedan.  
 

 
Figur	4.	Identifierade	övergångsräler	i	BIS,	uppdelade	i	geometribeskrivningar.	

 
I BESSY kunde det i samband med övergångsräler på ett sådant avstånd för 
respektive spårsträcka så som tabell 5 medger totalt identifieras 119 
besiktningsanmärkningar. Samtliga av dessa bedömdes vara av sådan karaktär 
att övergångsräler skulle kunna ligga bakom felen som i förlängningen 
medfört besiktningsanmärkningarna. Fem av anmärkningarna förekommer i 
cirkulärkurvor med radier mindre än 1500 meter, sex av anmärkningarna 
förekommer i cirkulärkurvor med radier större än 1500 meter, 65 av 
anmärkningarna förekommer i raklinje och 43 av anmärkningarna 
förekommer i rälsövergångar. Detta kan utläsas i Figur 5 nedan. 
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Figur	5.	Identifierade	besiktningsanmärkningar	i	anslutning	till	övergångsräler	i	BESSY,	uppdelade	i	geometribeskrivning.	

 
Med tanke på det på de olika spårsträckorna inte förekommer rälsövergångar 
jämnt fördelat över sträckan och då heller inte jämnt fördelat över de olika 
geometriska utformningarna av järnvägen så måste detta tas i beaktan. Detta 
har genomförts på ett sådant sätt att antalet fel har räknats ut per hur många 
rälsövergångar det finns för de olika geometrierna och även delats in i 
respektive spårsträcka. För kurvor med radier mindre än 1500 meter 
förekommer det i genomsnitt 0,63 anmärkningar i samband med 
rälsövergångar, för kurvor med radier större än 1500 meter förekommer det i 
genomsnitt 3 anmärkningar i samband med rälsövergångar, i raklinje 
förekommer det i genomsnitt 7,69 anmärkningar i samband med 
rälsövergångar och i övergångskurvor förekommer det i genomsnitt 12,94 
anmärkningar i samband med rälsövergångar. Detta kan utläsas i Figur 6 
nedan. 
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Figur	6.	Genomsnittligt	antal	besiktningsanmärkningar	per	hur	många	övergångar	i	de	olika	geometrierna	för	respektive	
spårsträcka	har.	

 
3.4.2.  Precist identifierade övergångsräler 

 
Eftersom det finns en stor del av övergångsrälerna som inte exakt är 
preciserade har ytterligare en sammanställning valt att utföras. Denna gång har 
dessa ospecifierade övergångsräler uteslutits.  
 
Totalt identifierades 28 övergångsräler. Sex av dem fanns i cirkulärkurvor 
med radier mindre än 1500 meter, fyra av dem fanns i cirkulärkurvor med 
radier större än 1500 meter, nio av dem fanns i raklinje och nio av dem i 
övergångskurvor. Detta kan utläsas i Figur 7. 
 

 
Figur	7.	Specifikt	identifierade	övergångsräler	i	BIS,	uppdelade	i	geometribeskrivningar.	
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Det identifierades totalt 15 besiktningsanmärkningar i samband med dessa 
övergångsräler. En i kurva med radie mindre än 1500 meter, två i kurva med 
radie större än 1500 meter, två i rakspår och åtta i övergångskurva. Detta kan 
utläsas i Figur 8 nedan. 
 

 
Figur	8.	Specifikt	identifierade	besiktningsanmärkningar	i	anslutning	till	övergångsräler	i	BESSY,	uppdelade	i	
geometribeskrivning.	

Detta medförde en del förändringar i den mest talande figuren. För kurvor med 
radier mindre än 1500 meter förekommer det i genomsnitt 0,5 anmärkningar i 
samband med rälsövergångar, för kurvor med radier större än 1500 meter 
förekommer det i genomsnitt 1 anmärkning i samband med rälsövergångar, i 
raklinje förekommer det i genomsnitt 0,75 anmärkningar i samband med 
rälsövergångar och i övergångskurvor förekommer det i genomsnitt 8 
anmärkningar i samband med rälsövergångar. Detta kan utläsas i Figur 9. 
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Figur	9.	Genomsnittligt	antal	specifikt	bestämda	besiktningsanmärkningar	per	hur	många	övergångar	i	de	olika	
geometrierna	för	respektive	spårsträcka	har.	

 
3.4.3.  Övergångsräler i övergångskurvor 

 
Som resultatet hittills visat är övergångskurvorna de som representerar flest 
besiktningsanmärkningar, därför har dessa valts att studeras nogrannare. Det 
har som tidigare presenterats räknats fram den radiella placeringen för de 
övergångsräler som är placerade i övergångskurvor. Skulle det bortses från att 
dessa var övergångskurvor och istället se dem som korta cirkulärkurvor med 
enskilda radier kan de föras samman med felstatistiken för de övriga typerna 
av geometri. Denna sammanslagning av statistiken medför att underlaget för 
de övriga geometrierna ökar vilket gör att resultatet blir säkrare. De 
genomsnittligt antal fel när detta beaktas visas i Figur 10 för samtliga 
övergångar och Figur 11 för övergångar som precist kan identifieras.  
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Figur	10.	Genomsnittligt	antal	besiktningsanmärkningar	per	typ	av	geometri	där	övergångsrälerna	som	ligger	placerade	i	
övergångskurvor	räknas	om	och	fördelas	över	de	andra	geometrierna	beroende	på	var	de	ligger	i	övergångskurva.	
Samtliga	övergångsräler	räknas	här	in.	

 
Figur	11.	Genomsnittligt	antal	besiktningsanmärkningar	per	typ	av	geometri	där	övergångsrälerna	som	ligger	placerade	i	
övergångskurvor	räknas	om	och	fördelas	över	de	andra	geometrierna	beroende	på	var	de	ligger	i	övergångskurva.	Exakt	
identifierade	övergångsräler	räknas	här	in.	

Trenden visar sig, trots denna noggrannare sammanställning av underlaget för 
övergångskurvor, hålla i sig vad gäller besiktningsanmärkningar i kurvor med 
radier mindre än 1500 meter. Detta pekar båda figurerna ovan på.   
 
Där samtliga övergångsräler räknas in är det i huvudsak kurvor med radier 
större än 1500 meter som visar sig vara överrepresenterade. Där de exakt 
identifierade övergångsrälerna endast räknas in är det i huvudsak 
besiktningsanmärkningar i rakspår som visar sig vara överrepresenterade.  
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4. Intervjustudie 

4.1. Metod 
 
I detta avsnitt kommer metoden för intervjustudierna som genomförts att 
presenteras. I första hand handlar intervjustudien om avsnittet som berör 
neutralisering mot spårväxlar och på vilket avstånd från FSK respektive BKS 
detta bäst utförs. Men även en sista fråga i studien berör övergångsräler och 
det krav som ställs om att dessa inte ska placeras i cirkulärkurvor som har en 
radie mindre än 1500 meter.  
 
De personer som valts ut för intervjuerna är kunniga inom spårteknik med 
många års erfarenhet i branschen. Med den kunskap dessa personer besitter 
ska frågeställningarna redas ut så tydligt som möjligt.  
 
Frågorna som ställs till intervjupersonerna berör vilken generell uppfattning de 
har kring neutralisering, varför de tror det finns en avståndsbegränsning om 20 
meter för att neutralisera mot spårväxlar, hur neutralisering ska ske mot en 
växel på ett fackmässigt sätt och vad i växeln som är mest känsligt för de tryck 
och dragspänningar som en närliggande neutralisering kan ge upphov till.  
 
Intervjuernas upplägg är att i första hand låta intervjupersonerna prata fritt om 
vad de anser om neutralisering mot spårväxlar, där förhoppningen är att de 
flesta frågor blir besvarade. Om frågorna inte eller delvis inte besvaras så 
ställs de separat. 
 
När resultatet av intervjupersonernas svar sammanställts diskuteras dem och 
jämförs med varandra varefter en slutsats formuleras.  
 

4.2. Problematik och felkällor 
 
För att utreda det andra avsnittet vilket handlar om hur nära det går att 
neutralisera mot spårväxlar så användes enbart intervjuer som underlag och en 
del kompletterande rapportmaterial. Detta medför, trots att intervjupersonerna 
ska vara kunniga inom området, att frågor finns där fullständiga svar kan 
utebli då viss kunskapsbrist kan råda bland de intervjuade. Detta kan i 
förlängningen göra att analysen av intervjuerna i vissa frågor i viss mån kan 
bli bristfällig.  
 
Vidare kan även antalet intervjuade personer spela in, i denna studie 
intervjuades enbart fyra personer. Detta gör att var och en av 
intervjupersonernas svar väger mycket tungt för resultatet i studien. Är då 
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någon av intervjupersonerna möjligen dåligt uppdaterade eller informerade 
finns det även då en risk att analysmaterialet kan bli bristfälligt.  
 

4.3. Resultat  
 

4.3.1. Beskrivning av intervjuade personer 
 
De intervjuade personerna är valda dels för sin kunskap om spår och 
spårkrafter, men också för sin infallsvinkel utifrån deras yrkesroll. 
Målsättningen med att välja personer var att få en bred kunskap om samma 
sak fast sett med olika ögon. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt 
över avsnittet, m.a.o. är målet att resultatet inte ska påverkas av någon persons 
enskilda intressen. Detta mål kunde uppfyllas genom att personer från 
beställare, konsult, entreprenör och tillverkare kunde intervjuas. 
Intervjupersonerna var följande: 
 
Christer Juhlin – Sweco 
Med ett förflutet i Banverket produktion, arbetar han sedan 2014 på Sweco 
Rail. Christer fick svara på intervjufrågor över ett skypesamtal den 20 mars 
2017. 
 
Dan Cedergårdh – Trafikverket. 
Ansvarig för Trafikverkets nationella arbetsgrupp om solkurvor som tillhör 
nätverket Ban- och spårteknik inklusive spårutrustning (Trafikverket, 2015). 
Dan fick svara på intervjufrågor som ställts via e-postkontakt, delvis den 8 
februari men också den 28 mars 2017.  
 
Ralf Krüger – Vossloh  
Arbetade tidigare inom Trafikverket som anläggningsutvecklare inom 
underhåll på bansystem. Men nu teknikansvarig för spårväxlar på Vossloh. 
Ralf fick svara på intervjufrågor som ställts via e-postkontakt den 23 mars 
2017.  
 
Sven Bergström – Infranord  
Projektledare inom BEST, rörande växlar, spår och svetsning. Han är utbildad 
svetsansvarig och spårsvetsare och är sedan mars 2014 utlånad till Infranord 
som arbetsledare (Bergström, u.d.). Sven fick svara på intervjufrågor över 
telefonkontakt den 22 mars 2017.  
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4.3.2. Intervjuer 

 
I detta avsnitt presenteras varje intervjufråga och medföljande svar från 
intervjupersonerna. Intervjufrågorna kan i sammanfattat format finnas i Bilaga 
D. 
 
Vad är det generella intrycket om att neutralisera i närheten av växlar? 
Alla de fyra intervjuade personerna är eniga om vad som generellt gäller vid 
neutralisering mot spårväxlar, vilket är att iaktta försiktighet.  
 
Christer Juhlin säger: ”Problemet med spårväxlar är att man inte vill röra 
dem över huvud taget” och fortsätter, ”hade det inte funnits någon 
begränsning så hade man troligtvis fått problem när folk börjar dra hur som 
helts i rälen.” 
 
Dan Cedergårdh menar att det i teorin skulle fungera att neutralisera nära 
växeln men att det skiljer sig ifrån verkligheten, han säger: ”kommer vi till den 
beryktade verkligheten behöver vi marginaler för sådant som har med 
handhavande att göra.” 
 
Ralf Krüger säger:” Generellt brukar man inte neutralisera i och i anslutning 
till spårväxlar, d.v.s att man förutsätter helt enkelt att den spänningsfria 
temperaturen i en spårväxel ligger inom neutraltemperaturområdet. 
Spårväxlar är i övrigt väldigt känsliga för lägesförändringar och ändringar 
av spänningstillståndet”.  
 
Även Sven Bergström håller med om att försiktighet är viktigt. ”jag brukar ta 
lite mer än 20 meter för att vara på den säkra sidan.” 
 
Hur kommer det sig att det finns ett avståndskrav om 20 meter som man ska 
hålla sig utom från FSK/BKS när det ska neutraliseras? 
Den frågan splittrar intervjupersonerna en del då svaren skiljer sig en aning. 
Den intervjuperson som lämnar det mest utförliga svaret är Dan Cedergårdh. 
Varken Ralf Krüger eller Sven Bergström tror sig ha en aning om var kravet 
om de 20 meter som Trafikverket ställer kommer från.  
 
Christer Juhlin tror att kravet om 20 meter inte är slummässigt, han säger: 
”Det där med 20 meter, det tror inte jag bara har kommit till av en slump, 
utan det är att man inte vill riskera att dra i växeln alltså. Om det kommer ut 
någon obetänksam och börjar dra i det här så kan det nog bli hur som helst.” 
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Dan Cedergårdh säger att kravet inte bygger på någon utredning. ”det finns 
ingen särskild utredning som ligger till grund för detta utan det är erfarenhet, 
bedömning och benchmarking av det engelska regelverket i detta fall.” han 
fortsätter, ”Bedömningar gör vi (Trafikverket) definitivt själva. Benchmarking 
kommer i detta fallet från det engelska regelverket som vi bedömde som mest 
förtroendegivande då vi ändrade kravet från 50 till 20 meter. Ändringen i sig 
motiverades dock av egna utredningar, bland annat uppföljningen av 
solkurveutfall som visar att spåravsnitt inom 100m från fasta objekt såsom 
spårväxlar är överrepresenterade i statistiken.” 
 
Detta kan styrkas i den rapport som nämns i citatet. Rapporten om solkurvor 
från år 2015 visar att 70% av alla solkurvor som inträffat har ägt rum inom ett 
område om 100 meter från fasta objekt (Cedergårdh, 2015). 
 
På vilket avstånd är det lämpligt att neutralisera från en spårväxel? 
Även på denna fråga ger intervjupersonerna en del olika svar och verkar ha 
svårt att komma fram till ett genomgående bästa avstånd, Christer Juhlin och 
Sven Bergström reflekterar en del över frågan.  
 
Christer Juhlin tror att dagens befästningar många gånger är tillräckliga för att 
stå emot trycket och draget från rälsens längdändring på ett avstånd om 20 
meter från främre stödrälsskarven eller bakre korsningsskarven, han säger: 
”Jag tror att med  dagens befästningar som är kraftiga med fastclip och så 
vidare så håller det nog emot om det inte är neutraliserat precis vid 20 meters 
gränsen.” han fortsätter, ”Jag tror att det kan skilja sig åt avståndsmässigt i 
verkligheten och jag tror att man undviker neutralisering när man kommer till 
en växel, kanske till och med lämnar 40 meter eller ännu mer vid många 
växlar.” 
 
Sven Bergström som ska utföra en neutralisering mot en dilatationsanordning i 
sommar jämför denna med att neutralisera mot en växel och menar att det kan 
skilja sig mycket berooende på väder och årstidsförhållanden, han säger: ”Om 
man gör en neutralisering som vi ska göra i sommar, då vi lagt in en 
dilatationsanordning på Älvsjö bangård, då finns det faktiskt ett krav om att 
det är 200 meter ifrån man måste neutralisera, men samtidigt så har jag lagt 
in neutraliseringen i mitten på maj v.24. Då tänker jag att det går att släppa 
mycket närmare och låta solen neutralisera, på så sätt får rälsen växa fram i 
sin egen takt utan att det drar, då får man en väldigt snäll neutralisering. Det 
blir då inget drag i dilatationsanordningen och det är ju samma med en 
växel.”  
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Vilka komponenter i spårväxlar är mest känsliga för att en neutralisering 
utförs för nära? 
Samtliga fyra intervjupersoner var eniga om vad i växlarna som är mest 
känsliga, det handlar om i första hand de rörliga delarna. 
 
Christer Juhlin beskriver vad han tänker.” Växel räknas ju som fast punkt och 
den vill man ju inte flytta helt enkelt. Det som är känsligt i växeln är de rörliga 
delarna, du har ju tungan i förhållande till stödrälen och drar du då i 
stödrälen då kan du ju påverka det här rälsvandringshindet som sitter och dra 
med dig tungorna också”. Juhlin fortsätter, ”du har ju problemet med om du 
drar i rälen så att den flyttar sig d.v.s. stödrälen i växeln rör på sig och drar 
med de rörliga delarna kan det göra att TKKn inte längre sluter och du får ett 
signalfel.” 
 
Dan Cedergårdh är också inne på samma sak. ”Det jag anser är mest känsligt 
i växeln är tunghalvan. Där det finns rörliga delar, alltså tunga och 
omläggningsanordning, med kontrollanordningar som har mm tolerans.” 
 
Ralf Krüger svarar utförligt på frågan. ”Vad gäller komponenter som påverkas 
av neutralisering i en spårväxel är det främst tungor och deras samspel med 
stödrälen, drag- och kontrollstänger samt läget i förhållande till växeldriv och 
sliprar. En ändring av spänningsförhållandena i en spårväxel påverkar allt 
detta negativt. Problemet är att spåret genom spårväxeln inte kan betraktas 
som helsvetsad. Det är enbart stödrälerna som är helsvetsade medan tungorna 
ligger fritt. Tungornas rörelse begränsas genom rälsvandringshinder som 
kopplar ihop dessa med intilliggande stödräl. Men i princip har tungorna en 
ständig longitudinell rörelse som måste begränsas för att undvika 
driftstörningar p.g.a. negativ påverkan av växelomläggningen. Detta gäller 
även för spårväxlar med korsningar med rörlig spets.” 
 
Sven Bergström är även han inne på denna sak, han säger: ”Det är ju om du 
börjar dra i stödrälerna, tungorna har ju sitt eget liv de ligger ju inte fast på 
något vis, tungorna kan då röra sig på ett annat sätt än vad stödrälen kan. 
Börjar du då dra iväg stödrälen så kan du ju få tungan och stödrälen att inte 
sluta, i grunden så är det detta allt handlar om. TKKn kan ju exempelvis gå ur 
kontroll.” 
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Skiljer det sig att neutralisera mot främre stödrälsskarven gentemot bakre 
korsningsskarven? 
Även på denna fråga är svaren till stor del entydiga. 
 
Christer Juhlin säger: ”Jag tror du påverkar mindre om du kommer från BKS, 
för där har du inte några rörliga delar, men blir det tillräckligt stort drag så 
är det klart det kan påverka att neutralisera mot BKS ändå.” 
 
Dan Cedergårdh är inte helt säker men har ändå en uppfattning om frågan. 
”Vet inte. Skulle tro att det är känsligare mot FSK än BKS men det är inte av 
erfarenhet utan bara ren logik eftersom det är vid FSK tungan och 
omläggningsanordningen ligger. Det kan nog bero på skicket i den aktuella 
spårväxelindividen också. I extrema fall har solkurvor observerats i spårväxel. 
Det säger nog en del.” 
 
Ralf Krüger är inne på att det är stora påfrestningar även innan spårväxelns 
främre stödrälsskarv, han ger däremot inte något direkt svar på frågan. 
”Spårväxlar är relativt styva konstruktioner och utgör en mer eller mindre 
fast punkt i spåret och problem med eventuella solkurvor brukar uppstå strax 
innan FSK, där spåret ibland inte kan motstå de krafterna som det utsätts 
för.” 
 
Även Sven Bergström håller med, ”Eftersom det är vid FSK 
omläggningsanordningen och TKKn för växeln ligger så är det där det är 
mest känsligt.” 
 
Är det på något ytterligare sätt spårkrafterna kan påverka växeln? 
På frågan är det  Christer Juhlin, Dan Cedergårdh och Ralf Krüger som har en 
del tankar.  
 
Christer Juhlin har en mycket intressant fundering om att neutraliseringen 
kanske inte behöver påverka växeln så mycket i alla lägen egentligen, han 
säger: ”Det är inte säkert att det rör sig så mycket i slutändan, den rör sig ju 
mer närmare det här dragstället naturligtvis och då kan man ju dra sträck på 
lite ställen då, så att man ser hur mycket man drar. Drar man på en sträcka 
som är 5-600 meter är det ju inte säkert att det rör sig så mycket de sista 20 
meterna intill den tänkta växeln, kanske inte ens någonting. Det är alls inte 
säkert att draget längst in blir så mycket så att det påverkar på en så lång 
sträcka.” 
 
Dan är inne på att det kan bli snedbelastningar i växeln när det utförs 
neutralisering för nära den, han säger: ”Den spänningsfria temperaturen kan 
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skilja sig mellan höger och vänster räl vilket skapar olika behov av drag med 
domkraft, om det är sådana förhållanden att naturlig neutralisering inte kan 
utföras. Men även om det inte är så, så tror jag att man i praktiken 
neutraliserar en räl i sänder vilket innebär snedbelastning även om SFT skulle 
vara samma i båda rälerna.” 
 
Ralf Krüger funderar över ett problem som uppstår, han säger: ”Faktumet att 
spårväxeln utsätts för stora belastningar som på ena sidan (FSK) bara inleds 
via ett spår och på andra ändan (BKS) via två spår gör också att man helst 
inte vill påverka spårväxlars aktuella spänningstillstånd, då man har svårt att 
bedöma hur sådana arbeten påverkar den aktuella spårväxeln.” 
 
Övriga tankar om neutralisering och spårväxlar? 
 
Christer Juhlin pratar om nogrannheten av växelbyggarna, han säger: ” De 
som bygger växeln är väldigt måna om att tungan och stödrälen i förhållande 
till varandra hamnar på rätt plats och även de som svetsar inne i växeln är 
noga med det, kommer man då utifrån och drar så riskerar man då att få det 
ur sitt läge” 
 
Ralf Krüger säger: ”Det är kort sagt ganska riskfyllt att ändra 
spänningstillståndet i och omkring spårväxlar. När man byter komponenter i 
spårväxlar brukar man bara se till att uppnå det gamla spänningstillståndet 
efter bytet genomförts, d.v.s. att kapöppningen övervakas när den gamla 
komponenten skärs ut och man ser till att få samma kapöppning och därmed 
samma rälsmängd när den nya komponenten svetsas in. Vid byte av större 
komponenter, t.ex. i spårväxlar med grenspårsradie lika eller större än 1200 
meter, borde man dock överväga en neutralisering även i spårväxeln eftersom 
det gamla spänningstillståndet påverkas för mycket och ett nytt borde skapas. 
 
Sven Bergström berättar om hur han går till väga när beräkningsmetoden 
används vid neutralisering, han säger: ”Om jag gör en neutralisering med 
beräkningsmetoden, då kapar jag spåret och så drar jag i det. Då har jag en 
andningszon, jag drar då 80 meter åt varje håll. Och då anser ju jag att det är 
80 meter bort som växeln bör ligga. Med beräkningsmetoden så neutraliserar 
man därför 160 meter, denna metod används om det är en befästning som är 
jobbig att hålla på med, då går jag in och gör så istället för de andra 
neutraliseringsmetoderna.” Med beräkningsmetoden är som tidigare nämnt 
även kravet striktare. För denna metod är minsta avståndet från kapstället 50 
meter till FSK eller BKS.  
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Övriga tankar kring övergångsräler i små radier? 
 
Christer Juhlin tror inte det borde vara några större problem med övergångar i 
kurvor, han säger: ”Jag vet inte vad 1500 meter beror på, den är ju 
värmebehandlad den där tror jag och den är ju svetsad emellan så det kanske 
är att man inte tror på hållfastheten, men jag har aldrig upplevt att det har 
varit något problem med de där.” 
 
Dan Cedergårdh vet var kravet kommer från, han säger: ”Detta krav har att 
göra med den plötsliga förändring av kraft som blir fallet då man går från en 
rälsprofil till en annan med olika tvärsnittsarea. Sådana kraftspel vill vi inte 
ha i mindre kurvradier som vi statistiskt vet är överrepresenterade i 
solkurvestatistik. Det gäller framförallt radier som är mindre än så men som 
sagt så vill vi gärna ha lite marginaler också.” Detta styrker den 
generaliserade teori som tidigare används om att det är spårstyvhetsvariationen 
som avgör längden på det avstånd som övergångsrälen påverkar spåret i 
övrigt.   
 
Sven Bergström har en teori, han säger: ”Det jag kan tänka mig är att du får 
för mycket böj på övergångssvetsen på mitten.” 
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5. Analys och diskussioner  

I detta kapitel av rapporten kommer resultaten av de olika undersökningarna 
diskuteras. Diskussionsavsnittet kommer liksom de andra kapitlen delas upp 
så att varje studie får varsitt avsnitt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion, 
där problem, lösningar och pålitligheten för de olika metoderna tas upp.  
 

5.1. Vad begränsar till radie på 1500 meter för 
övergångsräler? 

 
Initialt gick tankarna kring att utdrag från både Ofelia och BESSY skulle 
användas för att ge ett så stort underlag som möjligt för en senare felstatistisk 
analys. Det ansågs som tidigare påvisat när närmare undersökning av 
materialet gjordes av Ofelia, att det var otillräckligt för denna undersökning. 
Felen var inte exakt preciserade i den mening att metertalet många gånger var 
bristfälligt noterat. Detta medförde att beslut att förkasta materialet togs med 
grunden att det skulle kräva för stora resurser att undersöka felen tillräckligt 
noggrant för att se om de kunde kopplas samman med de olika 
övergångsrälerna.  
 
Vidare utfördes utredning på material från BESSY, vilket ansågs vara mer 
behjälpligt med tanke på de resurser som fanns att tillhandahålla.  
 
Två huvudsakliga sammanställningar av resultatet från BESSY gjordes. Detta 
utfördes med syftet att få en så korrekt uppfattning som möjligt om 
felstatistiken för de olika geometrierna. Den första sammanställningen som 
gjordes gav den största mängden övergångsräler att undersöka 
anmärkningsstatistiken på, eftersom samtliga av de identifierade 
övergångsrälerna studerades, även de som inte exakt kunde identifieras. För de 
som inte exakt kunde identifieras var det tydligt att det inom ett intervall fanns 
en övergångsräl. Detta eftersom det i BIS övergick från en dimension på rälen 
till en annan på ett visst spår. Detta medför att fler besiktningsanmärkningar 
kan kopplas till dessa övergångsräler än vad som i verkligheten finns 
kopplade. Dessa övergångsräler är heller inte jämnt fördelade över de olika 
geometriformerna. Fem av övergångarna är förlagda i kurva med radie mindre 
än 1500 meter, 1 är förlagd i kurva med radie större än 1500 meter, 13 är 
förlagda i raklinje och 2 är förlagda i övergångskurva.  
 
Trots medvetenheten om detta räknades besiktningsanmärkningarna som 
kopplats till dessa övergångsräler ändå med i den första sammanställningen, 



 
 
 

40 

då en större mängd fel då kan analyseras och jämförelse med den andra 
sammanställningen då senare kan utföras.  
 
I den andra sammanställningen räknades dessa övergångsräler bort vilket då å 
ena sidan gav en större säkerhet vad gäller vilka besiktningsanmärkningar som 
hör till övergångsräler, men medförde å andra sidan att färre 
besiktningsanmärkningar kunde sammankopplas med övergångsräler. Det 
sammanställda materialet blev då mindre vilket i sig skulle kunna leda till en 
större osäkerhet i resultatet.  
 
I den första sammanställningen kunde det konstateras att de flesta 
övergångarna var förlagda i raklinje därefter cirkulärkurvor med radier mindre 
än 1500 meter, tätt följt av övergångskurvor och sist cirkulärkurvor med radie 
större än 1500 meter. Att flest övergångar är förlagda i rakspår skulle kunna 
ha med Trafikverkets krav att göra. Men att det ens förekommer så pass 
många övergångsräler i cirkulärkurvor med små radier och i övergångsräler 
men inte minst att ytterst få förekommer i kurvor med stora radier är tämligen 
uppseendeväckande. Förklaringen till detta är att det i tidigare föreskrifter inte 
funnits krav som begränsar övergångsräler att placeras i cirkulärkurvor med 
radier mindre än 1500 meter.   
 
Sett till antal fel som inträffade i den första sammanställningen för de olika 
typerna av geometri skedde det utan tvekan flest fel i rakspår och därefter i 
övergångsräler. Knappt några jämförelsevis i cirkulärkurvor. Detta resultat är 
dock svårtolkat eftersom det i analysen inte är jämnt fördelat övergångar över 
de olika geometrierna. Därför beräknades kvoten mellan 
besiktningsanmärkningar och antalet övergångsräler för de olika geometrierna 
och respektive spårsträcka. Det är först detta resultat som talar om hur trenden 
ser ut mellan anmärkningar på övergångsräler i olika geometrier. Det visade 
sig att övergångsräler är den geometri som är störst benägen att generera 
anmärkningar i samband med övergångar, därefter låg rakspårsanmärkningar 
högt, sedan kom cirkulärkurvor med stora radier och sist sirkulärkurvor med 
små radier.  
 
I den andra sammanställningen var resultatet likartat, dock med en liten 
utjämning. Det var i raklinje och övergångskurvor som flest övergångar 
påträffades, därefter i cirkulärkurvor med radier mindre än 1500 meter och sist 
cirkulärkurvor med radier större än 1500 meter. För den andra 
sammanställningen vad gäller fel höll trenden i största allmänhet i sig. 
Övergångskurvor var överrepresenterade vad gäller anmärkningar därefter 
rakspårsanmärkningar och cirkulärkurvor med stora radier och sist 
cirkulärkurvor med små radier. Vad gäller kvoten så låg fortfarande 
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övergångskurvor i topp, cirkulärkurvor med stora radier därefter, raklinje efter 
det och sist återigen cirkulärkurvor med små radier.  
 
Statistiken visade som tidigare nämnt att övergångskurvorna var 
överrepresenterade för övergångsräler i besiktningsanmärkningsstatistiken. 
För att närmare se för vilken radie övergångsrälerna låg i exakt i 
övergångskurvorna utfördes beräkningar för dessa, vilket förutsatte att 
samtliga var raka övergångskurvor. När dessa övergångar sedan fördes 
samman med de som låg i cirkulärkurvor och i rakspår kunde det fortsatt 
konstateras att övergångsräler i radier mindre än 1500 meter fortfarande var 
underrepresenterade. Däremot fanns det viss variation mellan då samtliga 
övergångar undersöktes och när de exakt identifierade. Variationen gällde för 
kurvor med radier större än 1500 meter och för rakspår, d.v.s. inte för kurvor 
med radier mindre än 1500 meter. Detta styrker ytterligare det som tidigare 
konstaterats, d.v.s. att kravet är överflödigt.  
 
Sett till vad besiktningsanmärkningarna rapporterade om för fel så var den 
allra största delen spårlägesfel, vilket skulle kunna kopplas ihop med att det är 
spårstyvhetsvariationen som är orsaken till att spåret inte antar rätt läge. 
Vidare var det även flest besiktningsanmärkningar som tillhörde 
prioritetsnivån månadsfel. Därför går det inte att dra någon direkt slutsats om 
den parametern eftersom skillnaderna mellan prioriteten på övergångarna var 
så liten.  
 
Det ställdes i övrigt även frågor till intervjupersonerna om hur de såg på 
övergångsräler i kurvor med små radier. Både Christer Juhlin och Sven 
Bergström anser att det inte är några större problem i samband med dessa. Dan 
Cedergårdh tror sig veta varför detta krav existerar, då han menar att 
variationen i spårstyvhet inte är att föredra i kurvor med små radier eftersom 
de skulle vara överrepresenterade i solkurvestatistiken. Den statistik som Dan 
Cedergårdh nämnar om att övergångsräler i cirkulärkurvor skulle vara 
överrepresenterade i solkurvestatistiken kan inte direkt styrkas i den rapport 
om solkurvor från år 2015 som Trafikverket lämnat ut då övergångsräler i sig 
inte anges som ett problem. Det rapporten däremot konstaterar är att 75% av 
solkurvorna hade 2015 inträffat i cirkulärkurvor eller övergångskurvor. Men 
det verkligt stora problemet som utgör stor risk för solkurvor är en specifik 
anläggningstyp, nämligen spår med 50E3 räl, Heybackbesfästning och 
träsliper. Denna typ utgör ca 15% av hela nätet men 64% av alla solkurvor 
inträffar här (Cedergårdh, 2015). M.a.o. borde inte övergångsräler i 
cirkulärkurvor det som fokus borde ligga på. Vidare så kan detta inte heller 
styrkas med den statistiska undersökningen som utförts i denna rapport. Dan 
Cedergårdh pratar i övrigt om den kraftvariation som uppstår när en räl med 
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en dimension övergår till en annan och att denna inte är något att eftersträva. 
Även detta styrker den teori om att det är spårstyvhetsvariationen som avgör 
hur långt en övergångsräl påverkar spåret i övrigt.  
 
Det går sammanfattningsvis med denna utredning inte att bekräfta det radiella 
krav på cirkulärkurvor om 1500 meter som Trafikverket ställer för placeringen 
av övergångskurvor. Enligt denna undersökning är det alltså fortsatt 
omotiverat att ställa ett sådant krav eftersom det inte finns något som tyder på 
att fler besiktningsanmärkningar och därmed fel inträffar då övergångsräler 
placeras i cirkulärkurvor med radier mindre än 1500 meter. Däremot kan 
kravet om att övergångsräler inte ska placeras i övergångskurvor motiveras 
eftersom besiktningsanmärkningar är flest i denna typ av geometri, oavsett om 
övergångsrälerna är specifikt identifierade eller inte.  
 

5.2. På vilket växelavstånd ska det neutraliseras?  
 
Inledningsvis så var tanken att även det andra avsnittet skulle utredas m.h.a. 
felstatistik och alltså liknande metod som för det första avsnittet. Det insågs 
däremot att problemen kring denna metod skulle bli övermäktiga. Det kunde 
inte tas fram någon tillräckligt bra metod för att identifiera 
neutraliseringsavståndet från spårväxlar, då denna information inte fanns att 
tillhandahålla i BIS.  
 
Det valdes därför istället att det andra avsnittet skulle utredas m.h.a. intervjuer 
gjorda av kunniga personer inom spår och spårkrafter. Intervjupersonerna 
valdes utifrån vad de arbetade med och då borde ha för infallsvinkel om 
frågställningarna. Beskrivning av dessa personer kan ses under rubrik 4.3.1. 
Metoden för intervjuerna var att personerna skulle i första hand få prata fritt 
om avsnittet och med inflik av frågor som komplement för att få exakt svar på 
det som skulle utredas, denna metod anses i efterhand vara lyckad då mycket 
information kunde utvinnas.  
 
Problematiken med att endast använda intervjuer som underlag för att dra 
slutsatser kring de olika frågeställningarna är att stort förtroende lämnas på 
intervjupersonerna, om deras kunskap är bristfällig skulle även resultatet bli 
bristfälligt. Detta ses i efterhand inte ha varit ett särskilt stort problem då 
intervjupersonerna i de flesta fall ansågs vara kunniga i den mån som 
eftersträvats. 
 
Det generella intrycken om neutralisering i närheten av spårväxlar är att de i så 
stor mån som möjligt ska undvikas. Samtliga av de intervjuade är inne på 
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detta. Ralf Krüger menar exempelvis att spårväxlar är mycket känsliga för 
lägesändringar och ändringar i spänningstillståndet, skulle då detta ske finns 
det stor risk att problem med växeln skulle uppstå, problem som i 
förlängningen skulle kunna leda till driftstörningar.  
 
Kravet i sig menar Dan Cedergårdh kommer från erfarenhet, bedömningar och 
benchmarking från det engelska regelverket. Det finns ingen studie som 
stödjer kravet vilket möjligtvis medför att oklarheten kring kravet ökar. 
Misstankarna om att oklarheter råder bland aktörer kring kravet styrks då 
Christer Juhlin tror att de avståndskrav om 20 meter inte enbart kommit till av 
en slump utan att det borde finnas tydligt stöd bakom, men han är inte helt 
säker på hur kravet kom till och varför det finns. Det är därmed möjligt att fler 
förlitar sig på att Trafikverkets krav är noggrant uträknade och därför bör 
följas, när dem i själva verket inte är det. 
 
På frågan om vilket avstånd som neutralisering mot spårväxlar borde utföras 
skiljer sig svaren åt en aning, men detta till trots är det ändå tydligt att kravet 
är i underkant, vilket samtliga av intervjupersonerna ger indikationer på.  
 
Om vilka komponenter i växeln som är mest känsliga vad gäller neutralisering 
är svaren entydiga. Det är i huvudsak tungan, stödrälen och samverkan mellan 
dessa som är i riskzonen enligt intervjupersonerna, det vill säga de rörliga 
komponenterna i växeln. Vidare i den frågan är om det troligt skiljer sig 
felstatistiskt att neutralisera mot FSK respektive BKS, även här är svaren 
entydiga, d.v.s. att det mot FSK borde vara större risk att fel inträffar då en 
nära neutralisering utförs.  
 
Christer Juhlin är i övrigt inne på ett intressant område, vilket skulle kunna 
medföra att neutralisering nära spårväxeln inte i alla lägen kanske har så stor 
inverkan på spänningstillståndet. Detta eftersom det inte är säkert att rälsen är 
benägen att växa lika mycket över en lång rälssträcka som neutraliseras med 
olika ställen där den utsätts för dragkraft. Det är uppenbart att rälsen växer 
mest närmast dragstället, är då inte dragstället placerat precis vid de 20 
meterna från FSK eller BKS så bör det inte uppstå så stora spänningar i 
stödrälen. Denna tankegång skulle kunna medföra att det finns möjlighet att 
neutralisera på ett närmare avstånd från växeln.  
 

5.3. Metoddiskussion 
 
Det underlag som för det första avsnittet användes d.v.s. BIS och BESSY, 
bedöms som pålitligt. Detta med tanke på att det är Trafikverkets egna system. 
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Vad gäller de metoder som använts för att sammanställa underlaget, så finns 
det risk att en del kan ha missats eller blivit fel under arbets gång med tanke 
på att metoderna har varit manuella. Eftersom det varit så specifika uppgifter i 
underlaget som efterfrågats, gjordes bedömningen att bortfallet på grund av 
felaktigheter ändå blir större om sammanställningarna skulle skett per 
automatik i Excel. Dessutom genomgicks samtligt underlag minst två gånger, 
ibland mer, för att säkerställa att bortfallet skulle bli så litet som möjligt.  
 
Vidare har bristfällig information i de olika systemen varit en avgörande orsak 
till att sammanställningarnas säkerhet kan ha blivit sämre.  
 
Det var i övrigt tvunget att utföras en bedömning om hur långt en övergångsräl 
påverkade spåret i allmämhet, eftersom det på detta avstånd kan förklaras att 
en övergångsräl hör samman med ett fel eller en besiktningsanmärkning. 
Avståndet som räknades fram för de olika sträckorna var grundade på att 
spårstyvhetsvariationen var den orsak som genererade fel eller 
besiktningsanmärkningar i samband med övergångsräler. Det var vidare 
hastigheten på tågtrafiken som var avgörande för hur lång en sådan sträcka 
skulle vara. Detta anses vara ett rimligt resonemang, men det bör ändå 
tilläggas att detta endast är en av många anledningar till hur långt en 
övergångsräl påverkar spåret.  
 
Vad gäller de intervjuer som utförts så finns det även här en del brister. 
Framförallt så skulle fler personer kunnat blivit intervjuade för att ge mer 
exakta svar på en del frågor. Trots det så gjordes ändå bedömningen att 
tillräckligt med underlag samlats för att kunna dra slutsatser om 
frågeställningarna när de fyra personerna intervjuats. Frågor skulle även 
kunnat ställts annorlunda, såsom: Är det på något ytterligare sätt 
spårkrafterna kan påverka växeln? Och Övriga tankar om neutralisering och 
spårväxlar? Vilka hade kunnat slagits samman till en och samma, för viss 
effektivisering. Intervjupersonernas koppling till olika organisationer i form av 
förvaltare, konsult, entreprenad och tillverkare skulle kunna ge viss vinkling 
på svaren, men med tanke på att en person från respektive organisation har 
intervjuats borde inte denna vinkling vara synlig i slutsatsen.  
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6. Slutsatser  

6.1. Vad begränsar till radie på 1500 meter? 
 
Med denna undersökning som underlag går det inte att motivera de krav som 
Trafikverket ställer om den minsta kurvradie om 1500 meter där 
övergångsräler inte får placeras. Den slutsatsen grundas framförallt på 
underlag från statistik över besiktningsanmärkningar från BESSY. Dessa visar 
tydligt att övergångsräler i kurvor med små radier inte är överrepresenterade, 
snarare tvärt om, underrepresenterade. Det kan vidare konstateras att den 
felstatistik från Ofelia som inledningsvis var tänkt att nyttjas är bristfällig. Det 
kan därmed finnas anledning att se över systemets funktionsduglighet i dessa 
sammanhang. 
 
Det kan med detta examensarbete som underlag, inte presenteras någon 
förklaring till varför Trafikverket ställer ett radiellt krav för de kurvor där 
övergångsräler är placerade i om 1500 meter. Det medför att resultatet från 
dataanalysen skulle kunna användas som argument vid eventuell 
dispensansökan från kravet.  
 
Vad gäller övriga geometrier kan det vidare konstateras att kravet att inte 
placera övergångsräler i övergångskurvor fortsatt är motiverat. Däremot kan 
det finnas anledning att se över formuleringen i kravet så att det begränsar 
placeringen av övergångsrälen i övergångskurvan, med tanke på den 
varierande radie som finns i en övergångskurva.  

6.2. På vilket växelavstånd ska det neutraliseras?  
 
Resultatet från intervjuerna visar att att kravet inte kan framhävas som 
omotiverat. Snarare tvärt om, kravet kan vara i behov av en skärpning då 
samtliga av intervjupersonerna beskriver att det kan uppstå problem då tryck 
eller dragkrafter i rälen verkar nära växlar. Däremot är det möjligt att kravet 
inte är i behov av samma strikthet när neutralisering sker mot BKS.  
 
Den enda intervjupersonen som talar för att neutralisering skulle kunna ske 
närmare spårväxlar är Christer Juhlin när han pratar om sin teori att rälen inte 
växer lika mycket överallt och att man med dragställets placering skulle kunna 
få rälen att växa mindre närmare växeln och därför påverka växeln mindre. 
Denna teori anses dock kräva vidare utredning för något konstaterande.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kap/dragstället vid neutralisering 
inte bör placeras närmare än 20 meter från spårväxelns BKS eller FSK. 
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7. Förslag till vidare arbete inom området 

Detta examensarbete har skett med begränsade resurser i form av tid och 
ekonomi. Hade dessa resurser varit större skulle frågeställningarna möjligen 
kunnat utredas mer omfattande. Det skulle exempelvis kunnat ske platsbesök 
ute i anläggningen vid de fel som blivit inrapporterade i Ofelia vilket skulle 
kunna ge en bättre bild över felstatistiken.  
 
Ytterligare metoder som skulle kunnat ha använts för att få ett mer utvecklat 
och motiverat svar på frågeställningarna för det andra avsnittet är att 
genomföra praktiska tester på spårväxlar som neutraliserats så att drag- eller 
kapstället är placerat innan-, på- och efter 20 meter från FSK/BKS. 
Alternativet till att utföra praktiska tester skulle kunna vara att utföra 
datorsimuleringar där liknande resultat skulle kunna uppnås. Anders Ekberg 
på Chalmers tekniska högskola säger såhär om de olika metoderna för att 
utreda frågeställningarna inom det andra avsnittet: ”Simuleringsmässigt så går 
detta att analysera, men det är rätt komplext om man skall få ut något 
användbart. Framförallt bör man tänka noga på vad man vill ha ut.” 
”Provmässigt tror jag det är smått omöjligt under tiden för ditt exjobb.” 
”Gå på statistik kanske ger något, men jag misstänker att det är mycket brus 
och svårt att se trender.” 
 
Med resultatet från denna rapport skulle ytterligare utredningar kunna bygga 
vidare. Dessa skulle kunna handla om att undersöka ytterligare krav som 
Trafikverket ställer på järnvägsanläggningen för att utreda om dessa är 
motiverade nog med samma eller med ovan nämnda utvecklade metoder. 
Kraven går att finna i Trafikverkets kravdokument och exempel på sådana 
som skulle kunna vara i behov av utredning är:  
”Slipersavståndet ska vara 600 mm i rakspår och i kurva ± 20 mm.” 
”Minsta tillåtna radie är för betongslipersspår 250 meter och för 
träslipersspår 300 meter.” 
”I kurvspår med horisontalradie mindre än 500 meter ska ballastskuldrornas 
bredd ökas till minst 55 cm.” 
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9. Bilagor 

Bilaga A 
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Bilaga B 
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Bilaga C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IV 

Bilaga D 
 
Vad är det generella intrycket om att neutralisera i närheten av växlar? 
 
Hur kommer det sig att det finns ett avståndskrav om 20 meter som man ska 
hålla sig utom från FSK/BKS när det ska neutraliseras? 
 
På vilket avstånd är det lämpligt att neutralisera från en spårväxel? 
 
Vilka komponenter i spårväxlar är mest känsliga för att en neutralisering 
utförs för nära? 
 
Skiljer det sig att neutralisera mot främre stödrälsskarven gentemot bakre 
korsningsskarven? 
 
Är det på något ytterligare sätt spårkrafterna kan påverka växeln? 
 
Övriga tankar om neutralisering och spårväxlar? 
 
Övriga tankar kring övergångsräler i små radier? 


