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Förord 
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effek-
tivt och hållbart byggande samt ett hållbart användande av mark och naturresurser vilket 
inkluderar forskning och utveckling avseende underhållsåtgärder och kapacitetshöjande 
åtgärder i befintlig infrastruktur.  

Bärighetsåtgärder är väsentliga för det befintliga järnvägsnätet vid ökning av trafikbelast-
ning och trafikmängd, för att minska omfattningen av trafikrestriktioner med avseende på 
bärighet, för att minska omfattningen av akuta underhållsinsatser och för att undvika tra-
fikstörningar på grund av ras, skred och liknande händelser i infrastrukturen. Bärigheten 
för den svenska järnvägen påverkas av att många av järnvägssträckorna byggdes för över 
100 år sedan, då banunderbyggnaden ej utformades enligt den praxis som tillämpas idag. 
Banunderbyggnaden består på många sträckor av material som i hög grad påverkas av ex-
trem nederbörd och tjällossning samt av om diken, dräneringar och trummor har bristfäl-
lig funktion. Bärighetsbrister för järnvägskonstruktioner yttrar sig i ökat behov av under-
håll av spår och avvattningsanläggningar.  

Mellan Frövi - Ställdalen utfördes under 2015 - 2017 ett projekt för bärighetsförbättring 
av befintlig järnvägsanläggning som gav möjlighet att beskriva hur dagsläget ser ut när 
det gäller kunskap om orsaken tillbärighetsbrister för befintliga järnvägsanläggningar, 
möjlighet att beskriva hur projektering och utförande av ett bärighetsförbättringsprojekt 
kan genomföras samt även redovisa praktiska erfarenheter till nytta för framtida projekt. 

Demonstrationsprojektet ” Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar” 
har drivits som ett FUD-uppdrag finansierat av Trafikverket. Trafikverkets representanter 
i projektet har varit Peter Carlsten och Peter Zackrisson. Värdefulla synpunkter på rappor-
ten har, förutom av Peter Carlsten och Peter Zackrisson, lämnats av Roger Blom, Joakim 
Holtbäck, Anders Hallingberg, Magnus Karlsson och Eva-Lotta Olsson, samtliga Trafik-
verket. Information om byggprojektet har lämnats av Roger Blom och Peter Richter, Tra-
fikverket. Information om underhållsarbete på sträckan Frövi-Ställdalen har lämnats av 
Herbert Adolfsson, Trafikverket och Håkan Georgsson, Infranord. Vi vill rikta ett varmt 
tack till dessa personer och organisationer som direkt eller indirekt medverkat i projektet. 
Vi vill även tacka Martin Sundvall, Tyréns för att vi fått tillstånd att använda fotot till 
rapportens försättssida.  

Huvudförfattare till rapporten är Björn Dehlbom, SGI och Stefan Håkansson, Sweco. Eric 
Berggren, Eber Dynamics har medverkat med texter och figurer avseende spårstyvhets- 
och rälsnedböjningsmätningar. 

    

Björn Dehlbom 
Uppdragsledare 

 Karin Lundström 
Granskare 
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Läsanvisning 
Spårkonstruktionens underbyggnad påverkar i högsta grad funktionen hos spåranlägg-
ningen. Detta avser allt från spårlägesfel till tjällyftning, anrikning av finjord samt risk för 
lokalt skjuvbrott. I föreliggande rapport redovisas: 

• Översiktligt dagens kunskapsnivå när det gäller bärighetsproblematik avseende 
befintliga järnvägsanläggningar samt utredningsmetodik och metoder för att åt-
gärda bärighetsbrister. 

• Erfarenheter från framtagning av projekteringsunderlag, mätmetoder, värdering 
av projekteringsunderlag, projektering och byggande från bärighetsförbättrings-
projektet mellan Frövi och Ställdalen. 

• Rekommendationer avseende lämpliga konstruktionstekniska krav för bärighets-
åtgärder samt hur utredning, projektering och utförande av ett bärighetsförbätt-
ringsprojekt bör genomföras.  

• Förslag på fortsatta insatser vad gäller forskning och utveckling. 

I kapitel 2.2 redovisas översiktligt dagens kunskaper när det gäller samband mellan fel i 
spåröverbyggnaden och banunderbyggnadens egenskaper. I många av referenserna påvi-
sas samband mellan låg spårstyvhet / hög rälsnedböjning vid tågpassage och spårlägesfel. 
Det finns också ett par exempel som visar att det är vanligt att spårlägesfel uppkommer på 
samma ställen år efter år, trots återkommande spårlägesjusteringar. I kapitlet redovisas 
också möjliga principer för hur deformationer kan uppkomma på grund av cyklisk belast-
ning. I ett antal referenser visas hur högt vatteninnehåll i jorden högt upp i bankroppen 
orsakar deformationer och spårlägesfel. Resultat från en genomgång av tidigare studier 
avseende orsaker till lerpottor i järnväg visar att nötning av sliper och makadamballast 
sannolikt är en vanlig orsak till lerpottor. I kapitlet visas också ett exempel på skärnings-
sträckor med återkommande spårlägesfel, där tjällyftning också har observerats på samma 
ställen som spårlägesfelen under kalla vintrar. 

I kapitel 2.3 redovisas en genomgång av nuvarande regelverk avseende bärighet för järn-
väg, vilken visar att omfattningen av krav och rekommendationer avseende bärighetsför-
bättring för järnväg är mycket begränsade i nuvarande regelverk. 

I kapitel 2.4 redovisas var information som underlag till ett bärighetsförbättringsprojekt 
kan hittas samt olika undersöknings- och mätmetoder. Förutom konventionella undersök-
ningsmetoder redovisas även en nyutvecklad metod för mätning av rälsnedböjning, 
EBER Track Lab, som bedöms vara en viktig metod som underlag för projektering och 
uppföljning vid bärighetsförbättringsprojekt för järnväg. Mätningar av rälsnedböjning ut-
förs inte generellt på bannätet på samma sätt som spårlägesmätningar. Mätutrustningen 
monteras på spårlägesmätvagn och bör användas mer frekvent och den bör framförallt an-
vändas innan ett spårupprustningsprojekt startar. 

I kapitel 2.5 redovisas förutsättningar vid värdering av underlag för identifiering av bärig-
hetsbrister.  

I kapitel 2.6 redovisas olika metoder som kan tillämpas vid åtgärdande av bärighetsbrister 
för järnväg. I kapitlet redovisas konventionell metodik, som exempelvis tillämpats vid 
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projektet Frövi – Ställdalen, men även ny metodik (underballastbytesmaskiner) som an-
vänts under lång tid utanför Sverige, men ännu inte inom det svenska järnvägsnätet. 

I kapitel 3.1 – 3.4 redovisas bakgrunden till bärighetsförbättringsprojektet Frövi – Ställd-
alen, byggförutsättningarna för projektet samt en sammanfattning av de konstruktionstek-
niska krav och åtgärder som tillämpades i projektet. 

I kapitel 3.5 – 3.6 redovisas hur värdering av underlag för projektet utförts vid val av åt-
gärder för olika delsträckor samt erfarenheter avseende användning av databaser och 
olika mätmetoder. En viktig erfarenhet är att samanalys måste göras av olika typer av in-
data och att dessa indata emellanåt kan visa divergerande resultat. Värdering av underlag 
är en iterativ process där utökad information under projekteringsprocessen gör att besluts-
underlaget förbättras efterhand. Förutom de geotekniska förutsättningarna måste även 
andra faktorer beaktas inklusive byggnadspraktiska och ekonomiska förutsättningar. 

I kapitel 3.7 – 3.8 redovisas exempel på olika typer av åtgärder som tillämpats i projektet 
Frövi – Ställdalen. Exempel visas på vidtagna åtgärder för sträcka med skärningsslänt, yt-
lig torv, ytligt berg och vägkorsning samt förutsättningarna vid en sträcka med ytlig silt / 
lera, där höglyft utförts. 

I kapitel 3.9 – 3.13 redovisas erfarenheter från utförande av olika bärighetsåtgärder samt 
erfarenheter av projektering, utförande, kontroll och kostnader för projektet Frövi – 
Ställdalen. Det konstateras att genomförande av ett bärighetsförbättringsprojekt är kom-
plext och kräver noggrann planering samt ett väl fungerande samarbete mellan projektö-
rer, byggledning, entreprenörer, markägare och tillståndsgivande myndigheter. Projektet 
Frövi – Ställdalen är ett exempel på ett väl fungerande bärighetsförbättringsprojekt. Vik-
tigt i det avseendet är god järnvägsgeoteknisk och järnvägsteknisk kunskap hos projektö-
rer, beställarens byggledning och entreprenörerna.  

I kapitel 4 redovisas en analys av spårläge och rälsnedböjning före och efter upprustning 
av delar av sträckan Frövi – Ställdalen. I kapitlet visas nyttan av att använda rälsnedböj-
ningsmätning och spårlägesmätning som underlag för beslut avseende erforderliga åtgär-
der och för att göra uppföljning av resultatet av åtgärderna. Metodiken är ny och bör vida-
reutvecklas och användas som standardmetod inom järnvägssektorn, både vid bärighets-
förbättringsprojekt och som underlag för planering av underhållsåtgärder. 

I kapitel 5 redovisas rekommendationer avseende konstruktionstekniska krav vid utfö-
rande av bärighetsåtgärder. Förslag på krav avseende rälsnedböjning, tjällyftning / tjäl-
lossning, material i bankropp, vatteninnehåll i bankropp samt avvattning redovisas. Även 
rekommendationer avseende genomförande av ett bärighetsförbättringsprojekt redovisas i 
kapitlet, från inledande inventeringsarbeten till uppföljning av utförda åtgärder.  

I kapitel 6 redovisas förslag på fortsatt forskning och utveckling inom området förbättring 
av bärighet för befintliga järnvägsanläggningar. Förslagen omfattar modellutveckling och 
laboratorieförsök samt fältstudier i spår avseende samband mellan spårlägesfel, rälsned-
böjning och deformationer på grund av tågbelastning, test av ny åtgärdsmetodik, utveckl-
ing av nya IT-verktyg, vägledning för projektering och utförande samt utredning avse-
ende erforderlig underballasttjocklek. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det svenska järnvägsnätet är till stor del byggt på slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet. Många anläggningar är gamla och konstruerade för dåtidens laster och tra-
fikintensitet. Någon dokumentation om hur banunderbyggnaden utfördes saknas gene-
rellt. Den enda information som finns utgörs oftast av geotekniska undersökningsresultat 
utförda från början av 1900-talet och framåt. Banunderbyggnadens materialegenskaper 
och tjocklek är den viktigaste informationen vid uppgradering av befintliga banor med 
avseende på bärighet. Samtidigt är det svårt att erhålla data om banunderbyggnadens 
egenskaper. 

Under de senaste 25 åren har uppgradering utförts av befintliga banor för högre hastig-
heter, högre axellaster och högre linjelaster. Uppgraderingen har skett genom uppgrade-
ring av enkelspår eller genom ombyggnad av enkelspår till dubbelspår. Det senare huvud-
sakligen på grund av kapacitetsbrist. 

De geotekniska förstärkningsåtgärder som utförts för befintliga banor har under denna pe-
riod i huvudsak omfattat förstärkning med avseende på banornas bankstabilitet och total-
stabilitet. För dessa åtgärder finns standardiserad undersöknings- och projekteringsmeto-
dik. De spåråtgärder som utförts under denna period omfattar i huvudsak spår- och sli-
persbyte samt makadamballaståtgärder. 

Spårkonstruktionens underbyggnad påverkar i högsta grad funktionen hos spåranlägg-
ningen. Detta avser allt från spårlägesfel till tjällyftning, anrikning av finjord samt risk för 
lokalt skjuvbrott. Nybyggda järnvägsanläggningar har hög kvalitetsmässig standard, men 
befintliga äldre banor, både enkelspår och äldre spår i en dubbelspåranläggning, har nor-
malt lägre standard med avseende på de nya laster och hastigheter som banorna avses att 
trafikeras med. 

Orsaken till ovanstående brister är att de åtgärder som är aktuella normalt innebär arbeten 
i spår som kräver avstängning av järnvägstrafiken under en längre period och att kostna-
derna kan bli höga. En annan orsak är avsaknaden av relevanta normer som ger handled-
ning i hur projektering och beslut ska utföras vid uppgradering av en befintlig bana med 
avseende på bärighet. Det finns även kunskapsbrister vad gäller sambanden mellan funkt-
ionen hos överbyggnaden och funktionen hos underbyggnaden. Under de senaste 20 åren 
har en del forskning utförts inom detta område, men det finns fortfarande stora kunskaps-
luckor. 

Ovanstående förutsättningar innebär att det normalt krävs god järnvägsgeoteknisk erfa-
renhet för att utvärdera och bedöma olika typer av underlag i syfte att identifiera sträckor 
där åtgärder erfordras samt att utföra relevanta bedömningar av vilka åtgärder som är 
lämpliga att utföra på en viss sträcka. Det handlar således inte om strikta krav som ska ve-
rifieras utan snarare praktiska ingenjörsmässiga bedömningar baserat på ett ofullständigt 
underlag. 
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Mellan Frövi och Ställdalen utfördes mellan 2015 - 2017 ett projekt för bärighetsförbätt-
ring av befintlig järnvägsanläggning som dels gav möjlighet att beskriva hur dagsläget ser 
ut när det gäller teoretisk förståelse för bärighetsåtgärder för befintliga järnvägsanlägg-
ningar, dels möjlighet att beskriva hur projektering och utförande av ett bärighetsförbätt-
ringsprojekt kan genomföras och även redovisa praktiska erfarenheter till nytta för fram-
tida projekt. 

1.2 Detta projekts syfte 

Befintliga järnvägsanläggningar uppgraderas efterhand för högre tåglaster och högre tåg-
hastigheter. För att klara detta behöver vi kunna: 

• Definiera vilka minimikrav som ska uppnås för acceptabel bärighet hos den upp-
rustade järnvägen. 

• Beskriva vilka olika underlag som finns att hämta i Trafikverkets databaser; spår-
lägesmätningar, rälsnedböjnings- och styvhetsmätningar, information från BIS 
och Bessy m.m. 

• Beskriva en metodik för att göra kompletterande undersökningar såsom georadar, 
provtagning av över-/underballast och terrass, tjälavvägning m.m. 

• Beskriva funktionen hos den befintliga anläggningen på ett ”objektivt” sätt och 
beskriva en metodik för att identifiera sträckor med dålig/bra bärighet. 

• Beskriva möjliga åtgärder för att förbättra bärigheten där den är otillräcklig. 
• Beskriva metoder för att verifiera effekten av vidtagna åtgärder. 

Ett projekt för att förbättra bärigheten hos befintlig järnväg mellan Frövi och Ställdalen 
har utförts under perioden 2015 - 2017. Projektet drevs stegvis, så att ca 10 km av 
sträckan åtgärdades under varje sommar 2015 - 2017. Erfarenheten från den första 
sträckan (Frövi - Vedevåg), som genomfördes sommaren 2015, utnyttjades vid projekte-
ringen av efterföljande sträckor. Tanken med detta demonstrationsprojekt är att det ska 
fungera som erfarenhetsåterföring inför likartade projekt vid andra banor i Sverige. Pro-
jektet har utförts som ett FUD-uppdrag på uppdrag av Trafikverket. 

Projektet syftar till att: 

• Redovisa erfarenheter från framtagning av underlag, mätmetoder, värdering av 
underlag, projektering och byggande från ett bärighetsförbättringsobjekt mellan 
Frövi – Ställdalen. Dessa erfarenheter är viktiga i syfte att erhålla bättre underlag 
för planering och budgetering av framtida tänkbara bärighetsförbättringsobjekt 
samt underlätta arbetet med prioritering mellan objekten. 

• Redovisa dagens kunskaper när det gäller bärighetsproblematik avseende befint-
liga järnvägsanläggningar. Detta innebär att tidigare forskningsrön framledes kan 
komma i praktisk tillämpning och att underlag och idéer till ny forskning present-
eras. 

• Rekommendera lämpliga konstruktionstekniska krav för bärighetsåtgärder, hur en 
bärighetsutredning samt projektering och utförande bör genomföras. 
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Avgränsningen av projektet är att endast bärighetsåtgärder i spår behandlas och ej stabili-
tetshöjande åtgärder och dylikt (mer än om de bärighetshöjande åtgärderna leder till att 
stabilitetshöjande åtgärder erfordras, exempelvis tryckbankar, sponter, stödmurar etc.). 
Broar ingår ej, dock övergång mellan bro och bank. Trummor och övergång mellan 
trumma – bank ingår, dock ej detaljerat avseende de många olika metoder som finns för 
trumrenovering, trumförlängning och trumbyte. 

1.3  Definition av bärighet 

För en väg avser bärighet den högsta last, enstaka eller ackumulerad, som kan accepteras 
med hänsyn till uppkomst av sprickor och deformationer i vägen (Trafikverket, 2011).  
För järnväg hänförs begreppet bärighet exempelvis till spårläge, nedböjning, nedbrytning 
av ballast och sliper, anrikning av finmaterial etc. För både vägar och järnvägar används 
begreppet bärighet som en beskrivning av konstruktionens styvhet.   

Brister i banunderbyggnaden orsakar bland annat spårlägesfel, tjällyftning, uppluckring 
vid tjällossning och lerpottor. Påverkan på spåröverbyggnaden kan yttra sig olika bero-
ende på tid på året och väderförhållanden och varierar även mellan olika år. Tjällyftning 
uppkommer under kalla och snöfattiga vintrar och lerpottor vid områden med alltför tunn 
bankropp på jordar med låg styvhet. Under många år har det studerats samband mellan 
spårstyvhet / rälsnedböjning och spårlägesfel. Att hitta exakta relationer är inte helt enkelt 
men det kan ändock konstateras att låg spårstyvhet och variationer i spårstyvhet kan leda 
till spårlägesfel. Det innebär också att rälspänningar och spänningar mellan räl och sliper 
kan bli för höga. På samma sätt kan för hög spårstyvhet, exempelvis i bergskärningar, or-
saka spårproblem. Problematiken enligt ovan försämras med ökade axellaster, ökad has-
tighet och ökad trafikering. 

I föreliggande rapport definieras bärighet för järnväg enligt följande: 

• För en järnväg avser brist på bärighet oönskade deformationer i bankropp och 
undergrund på grund av tåglast. 

• För en järnväg motsvaras acceptabel bärighet av den största rälsnedböjning 
som kan accepteras i en enstaka punkt (mm) och den största rälsnedböjnings-
förändring (differentialnedböjning) som kan accepteras längs spåret (mm/me-
ter spår) för axellast med mätmetoden EBER Track Lab.  

Vid val av kravnivå för ett projekt ska hänsyn tas till banans ackumulerade bruttotonnage 
(MGT (miljoner bruttoton per år), största axellast (stax), största metervikt per meter 
(stvm) och största tillåtna hastighet (sth). Vid värdering av mätresultat från rälsnedböj-
ningsmätning ska hänsyn även tas till tidsutvecklingen av vertikala och horisontella 
spårlägesfel i aktuell punkt, tidpunkt i underhållscykeln efter spårriktning/ballastrening 
samt påverkan från klimatlaster (nederbörd, tjällossning) för aktuell banunderbyggnad. 

I föreliggande rapport definieras acceptabel tjällyftning för järnväg (hävning i ban-
kropp och undergrund) som den största rälshävning som kan accepteras i en enstaka 
punkt (mm) och den största rälshävningsförändring (differentialhävning) som kan ac-
cepteras längs spåret (mm/meter spår) för banans maximala temperaturlast baserat på 
tillåtet vertikalt spårlägesfel. 
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2. Teknik och regelverk 

2.1 Definitioner och begrepp 
Nedan redovisas järnvägstekniska definitioner och järnvägsterminologi avseende över-
byggnad, underbyggnad och undergrund för järnväg enligt TDOK 2015:0198, Typsekt-
ioner för banan (Trafikverket, 2015h) och AnläggningsAMA 17 (Svensk Byggtjänst, 
2017a, 2017b). 

 

 

Figur 2-1 Järnvägstekniska benämningar – bank (Trafikverket, 2015h). 

 

 

Figur 2-2 Järnvägstekniska benämningar – skärning (Trafikverket, 2015h). 
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Terminologi  Nivå Lager Materialtyp 

 RÖK  
(räls överkant) 
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 B
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ad
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år
öv
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-

by
gg
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d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassyta 
 
 

 
 

Spåranläggning 

 
 
Räl, mellanlägg, befästning, sliper, 
spårväxel etc. 
 

Ö
ve

rb
yg

gn
ad

 1  
 

 
Ballastlager 

 
Makadamballast klass 1, DCH.311  

B
an

un
de

rb
yg

gn
ad

/b
an

va
ll 

2  

 
Underballastlager 

Förstärkningslager av: 
bergkrossmaterial, DCH.15  

 
Underballastlager 

Frostisoleringslager av: 
bergkrossmaterial, DCH.16  
jordmaterial, DCH.16 
gruskrossmaterial, DCH.16 

U
nd

er
by

gg
na

d  
 
 
 
Markyta 

 
Bankfyllning 

 
Fyllning, CEB.3 eller CED.1 

 
Förstärkt bankfyllning 

 
Förstärkt jord, DBB.2 eller DBC.2 

        
   

   
U

nd
er

gr
un

d 

  
Jord eller berg 

 
Naturlig jord eller berg 
Materialtyp 1-6 enligt tabell CB/1  

  
Förstärkt jord eller 

berg 

 
Förstärkt jord, CDB, DBB.2 eller 
DBC.2 
Pålverk, CC  
Förstärkt berg, CDC, CDD, EBE.1131 
eller EBF.3 

 
 
1) I överbyggnad ingår även eventuella släntbeklädnader och erosionsskydd. 
2) I banunderbyggnad ingår även övriga fyllningslager såsom dräneringslager, tätning 
och avjämningslager, lättfyllning etc. 
 
 

Figur 2-3 Järnvägsterminologi (Trafikverket, 2015h). 

 

I föreliggande rapport tillämpas följande definitioner och förkortningar: 

Spåröverbyggnad Avser spåranläggningen dvs. räl, mellanlägg, befästning, 
sliper, spårväxel etc. 
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Banöverbyggnad Del av järnvägsanläggning som är belägen mellan RÖK och 
överkant underballastyta (TDOK 2015:0198). Banöver-
byggnaden avser således spår och makadamballast. I rap-
porten används även överballast som synonym till maka-
damballast. 

Banunderbyggnad/banvall Del av järnvägsanläggning som är belägen mellan överkant 
underballastyta och undergrund (TDOK 2015:0198). Ban-
underbyggnaden avser således jordmaterial beläget mellan 
naturligt lagrad jord eller berg och underkant makadam-
ballast. 

Bankropp Banöverbyggnad och banunderbyggnad (TDOK 
2015:0198). 

Undergrund Del av mark till vilken last överförs från en grundkonstrukt-
ion för en byggnad eller en bro, en bankropp eller dylikt 
(TDOK 2015:0198). Undergrund avser således naturligt 
lagrad jord eller berg under banunderbyggnaden. 

Styvhet, spårstyvhet Styvhet definieras som förhållandet mellan belastning (kN) 
och slipersstyvhet  och nedböjning (mm). Sambandet mellan belastningen och 

nedböjningen är inte linjärt och är beroende av belastnings-
frekvensen.  Spårstyvhet beskriver styvheten för spåret in-
klusive mellanlägg, sliprar, bank och undergrund. Sliper-
styvhet beskriver styvheten för sliprar, bank och under-
grund. 
 

Rälsnedböjning Rälsnedböjning är den vertikala deflektion som erhålls i 
spåret vid tågpassage vid en axel med en specifik axellast. 
Rälsnedböjning mätt med mätvagn IMV100 (EVS-meto-
den) och IMV200 (ETL-metoden) är för axellast 130 kN. 
Rälsnedböjningen för spåret inkluderar rörelser i mellan-
lägg, sliprar, bank och undergrund. 

Lerpotta En lerpotta avser en ansamling av finmaterial invid en sli-
per, synlig i makadamballastens överyta. En lerpotta kan 
uppkomma dels på grund av nötning mellan sliper och ma-
kadamballast kombinerat med kvarstående vatten högt upp i 
bankroppen, dels på grund av finmaterialvandring från un-
dergrunden. Lerpottor kan även benämnas finjordsfläckar. 
En sträcka med lerpottor brukar också kallas skvättsträcka. 

Ballastrening Ballastrening innebär att befintlig makadamballast schaktas 
bort ned till 0,3 m under sliper med ballastreningsmaskin. 
Materialsortering utförs varvid material med kornstorlek 
större än ca 30 mm återförs till spåret och övrigt material 
lastas i avfallsvagnar.   
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Utskiftning Utskiftning avser i föreliggande byggprojekt Frövi-Ställda-
len att jordschakt utförs till 1,3 m under RUK. Återfyllning 
utförs sedan med underballast för förstärkning och maka-
damballast. Om underliggande jord är tjälfarlig komplette-
ras med frostisolering av cellplast. 

Urgrävning Urgrävning avser i föreliggande byggprojekt Frövi - Ställd-
alen att jordschakt utförs av lös jord, torv eller lera, ned till 
fast jord eller till minst 1,9 m under RUK. 

RUK  Räls underkant. 

RÖK  Räls överkant. 

Spm   Spårmitt. 

Stax   Största tillåten axellast (ton eller kN). 

Sth   Största tillåten hastighet (km/h). 

Stvm  Största tillåten vikt per meter (ton/m). 

Våglängder  För att på rätt sätt kunna värdera vissa spårlägesparametrars 
inverkan på säkerhet och komfort så behöver parameterns 
storlek eller avvikelse (punktfel) utvärderas på en viss 
sträcka, våglängd. Utvärdering görs vanligen för tre olika 
våglängdsintervall, ca 1 - 25 meter (kortvågiga fel), 25 - 70 
meter respektive 70 - 150/200 meter (långvågiga fel).  

2.2 Samband mellan fel i spåröverbyggnad och 
makadamballastens och banunderbyggnadens 
egenskaper 

I nedanstående kapitel redovisas översiktligt samband mellan fel i spåröverbyggnaden 
och makadamballastens / banunderbyggnadens egenskaper.  

2.2.1 Exempel på brister i makadamballast och banunderbyggnad 
som påverkar spåret 

Exempel på orsaker till fel i spåröverbyggnaden orsakat av makadamballastens och ban-
underbyggnadens egenskaper är: 

• Tjällyftning eller bärighetsproblem vid skärningar med silt- eller lerterrass. 
• Bärighetsproblem vid sträckor med tunn bankropp på torv, silt, lera eller gyttja. 
• Bärighetsproblem vid sträckor med tunn och förorenad överballast (finjord +    

slig (finkornigt koncentrat av malm). 
• Bärighetsproblem på grund av underballast av sand / silt. 
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• Tjällyftning eller bärighetsproblem på grund av bristfällig avvattning och dräne-
ring. 

• Tjällyftning och bärighetsproblem vid plankorsningar på grund av orsaker enligt 
ovan. 

• Tjällyftning på grund av äldre frostisolering med bristfällig funktion. 
• Spårfel vid passage över trummor och övergångar mellan bro och bank. 

2.2.2 Samband mellan spårlägesfel och rälsnedböjning / spårstyvhet 
Kontroll av spårläget utförs rutinmässigt med hjälp av mätvagnarna IMV100 och IMV 
200 och mätresultaten ger underlag för erforderliga underhållsåtgärder. De parametrar 
som kontrolleras är bland annat höjdlägesfel och sidolägesfel. 

Krav ställs avseende följande höjdlägesfel (Trafikverket, 2015b): 

• Kortvågiga fel med 1 - 25 m våglängd. 
• Långvågiga fel. 
• Avvikelse i rälsförhöjning. 
• Skevning med 3 och 6 m mätbas. 

Krav ställs avseende följande sidolägesfel (Trafikverket, 2015b): 

• Kortvågiga fel med 1 - 25 m våglängd. 
• Långvågiga fel. 
• Avvikelse från nominell spårvidd (punktfel). 
• Spårviddens medelvärde över 100 m spårlängd. 
• Spårviddsändring inom 10 m spårlängd. 

Uppmätta spårlägesregistreringar kontrolleras mot tillåtna gränsvärden enligt uppställda 
kvalitetsnormer för respektive hastighetsklass. Kvalitetsnormerna används vid utvärde-
ring av spårlägesmätningar för att bedöma spårjusteringsbehov, studera spårutveckling 
över tiden samt för att kontrollera krav efter utförda arbeten.  

Följande gränsvärden för spårlägesparametrar förekommer (Trafikverket, 2015b): 

A. Tillåten storlek på fel i nyjusterat spår.  
B. Planeringsgränsvärde. 
C. Riktvärden för underhåll (underhållsgräns 1 och 2).  
D. Kritisk gräns dvs. gräns för omedelbar åtgärd. 

Förutom de fel som kan uppkomma i spårkonstruktionen kan höjdlägesfel i spåret orsakas 
av deformationer i makadamballast och banunderbyggnad på grund av tåglast, temperatur 
(tjällyftning), sättningar på grund av bankens egentyngd och grundvattensänkning samt 
sättningar beroende av urspolning av finmaterial i bankar vid bristfälliga avvattningsan-
läggningar. 
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Spårlägesfel på grund av tågbelastning som kan hänföras till förhållandena under slipern 
beror huvudsakligen på att deformationer utbildas vid varje passerande axel. De små de-
formationerna ackumuleras med tiden till spårlägesfel. Deformationer kan utbildas i ma-
kadamballastlagret, i underballast och bank samt i undergrunden. För tydlighets skulle 
bör det påpekas att alla spårlägesfel inte kan hänföras till undergrunden, utan beror även 
på påverkan av spårkonstruktionen, exempelvis växlar och isolerskarvar.  

En viktig parameter vid analys av potentiella bärighetsbrister är spårnedböjningen / spår-
styvheten vid tågpassage. Spårets nedböjning vid tågpassage har en direkt koppling till 
undergrundens egenskaper.   

I Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (Trafikverket, 2016c) avseende nybyggt 
ballastfritt spår för STH ≤ 320 km/h anges att bärigheten på frostisoleringslagers överyta 
ska vara minst Ev2=120 MPa (deformationsmodul bestämd genom statisk plattbelast-
ning). Bärigheten på terrassytan ska vara minst Ev2=60 MPa.  I Trafikverkets kravdoku-
ment Banöverbyggnad - Skarvfritt spår, Krav vid byggande och underhåll (Trafikverket, 
2014) anges att bärigheten på terrassytan (underkant underballast) ska vara minst Ev2=80 
MPa. Enligt Esveld (2015) har Deutsche Bahn som krav att bärigheten på underballastens 
överyta ska vara minst Ev2=120 MPa. På sträckan Frövi – Ställdalen har Smekal med 
flera (2015), utfört mätning med fallviktsdeflektometer i tre sektioner på 0,3 m djup un-
der sliper. Ev2 varierade i dessa sektioner mellan 15 - 60 MPa.  

I Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (Trafikverket, 2016c) avseende nybyggt 
ballastfritt spår för STH ≤ 320 km/h anges att nedböjning i enstaka punkt ej får överstiga 
1,5 mm vid tågpassage.  

I Trafikverkets kravdokument Banöverbyggnad - Skarvfritt spår, Krav vid byggande och 
underhåll (Trafikverket, 2014) anges att den dynamiska spårstyvheten, räknad från räl-
sens överkant, inklusive banöverbyggnad och allt därunder, ska ligga mellan 60 - 120 
MN/m med riktvärdet 80 MN/m. Detta motsvarar ca 1 – 2 mm nedböjning för ett person-
tåg med 130 kN axellast för lok och ca 2 – 4 mm för ett godståg med 250 kN axellast. I 
en övergångszon mellan olika spårstyvheter ska ändringen av spårstyvheten fördelas lin-
järt på en längd motsvarande 0,5 sekunders tågpassage, dvs. på längden:  

L = V / 7,2 meter         Formel 1 

där L = spårsträcka i meter och V= tåghastighet i km/h 

I SNCF-rapporten Draft - Vertical elasticity of ballastless track (UIC, 2005) anges att en 
vanlig storlek på acceptabel rälsnedböjning är 1 – 2 mm för 20 tons axellast, för ballast-
fritt spår. Storleken på rälsnedböjningen anses vara en god kompromiss mellan åkkomfort 
och livslängden för spårkomponenterna på grund av nedbrytning. 

Enligt Esveld (2015) bör spårdeflektioner för 25 tons axellast normalt ej vara större än 3 
mm, dock maximalt 4 – 5 mm. Om dessa värden överskrids erhålls en intensiv nötning 
och utmattning av spårkomponenter samt en snabb nedbrytning av spårläge. 

I projektet Silent Track (Hammarlund, 1997) genomfördes en inventering av praxis vid 
olika europeiska järnvägsförvaltningar vad gäller maximal spårnedböjning för järnvägs-
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fordon med maximalt tillåten axellast, se tabell 1 nedan. Nedan angivna värden är sanno-
likt inte normkrav, utan snarare erfarenhetsmässiga riktvärden. Två järnvägsförvaltningar 
anger nedböjning för en specificerad axellast. 

Tabell 1 Elastisk rälsnedböjning vid tågpassage (Hammarlund, 1997).  

FÖRVALTNING VERTIKAL RÄLSNED-
BÖJNING (mm) 

LATERAL RÄLSRÖ-
RELSE (mm) 

DB (Tyskland) 2 1 
NS (Holland) 1,1 – 1,7 (22,5 ton) 2 (22,5 ton) 
VR (Finland) 0,5 – 1 - 
RENFE (Spanien) 1 varav 0,2 mm mellanlägg 

(bef. spår) 
1,5 varav 0,3 mm mellan-

lägg (nya spår) 

0,5 
0,5 

LUL (Storbritannien) 3 (12 - 17 ton) - 
SNCB (Belgien) 4 - 
RAILTRACK (Storbr.) 2 - 
 

I Eurobalt 2-projektet (Cleon, 2000) varierade uppmätt rälsnedböjning vid tågpassage 
mellan 0,3 – 1,25 mm, för i huvudsak nybyggda järnvägsanläggningar. För ballasterat 
spår med mjukt mellanlägg rekommenderades så styv terrassyta som möjligt. Parameter-
studier visade att spårjusteringsintervallen minskade 2 – 4 gånger när undergrundens 
styvhet ökade.  

För det kinesiska höghastighetsnätet ställs krav på maximalt 1 mm nedböjning av banun-
derbyggnaden vid tågpassage (Xiao med flera, 2016). Det framgår inte av artikeln om 
kravet avser ballastfria spår eller ballastspår eller om kravet gäller båda dessa typer av 
spårkonstruktioner. I de cykliska fältförsök som redovisas i artikeln och som utfördes för 
provbankar utan makadamballast innehölls ovanstående krav för axellast motsvarande 
220 kN och hastighet 200 km/h. 

Vid jämförelser mellan rälsnedböjningskrav och olika typer av rälsnedböjningsmätningar 
som utförts måste hänsyn tas till den axellast och tåghastighet som mätningarna/kraven 
avser samt den mätmetod som använts. Rälsnedböjningen ökar med ökad axellast och 
ökad tåghastighet.  

Som jämförelse med ovanstående krav visas nedan resultat från rälsnedböjningsmätning 
med 130 kN axellast mellan km 415 till km 416 på sträckan Frövi - Ställdalen i Figur 2-4. 
Resultatet från rälsnedböjningsmätningen visar samband med spårlägesfelsobservationer 
dvs. stor variation av nedböjning sammanfaller ofta med spårlägesfel. I figuren kan man 
också se en senare mätning av nedböjning efter att åtgärder utförts (röd linje i övre figu-
ren). De åtgärder som gjorts på sträckan har sannolikt åtgärdat grundproblemet. På 
sträckan km 401 till km 460 mellan Frövi-Ställdalen har elastisk rälsnedböjning upp till 
10 mm uppmätts. I bilaga 1 A och 1B redovisas resultat från samtliga rälsnedböjnings-
mätningar på sträckan.   
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Figur 2-4 Överst redovisas rälsnedböjningsmätning på sträckan Frövi-Ställdalen km 415 – 

km 417 (BILAGA 1B). I mitten visas nedböjningsgradient (styvhetsgradient) och 
nederst visas spårläge från 1998 - 2017. 

Styvhet definieras som förhållandet mellan F=belastning (kN) och d=nedböjning (mm) 
dvs. F/d. Sambandet mellan belastningen och nedböjningen är inte linjärt och är beroende 
av belastningsfrekvensen. Styvheten (K) påverkas således av frekvens och statisk kraft 
(Cleon, 2000).   
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Lösa jordarter har ofta en låg resonansfrekvens. Styvheten är då som lägst vid resonans-
frekvensen. Normalt sett ökar också spårstyvheten med pålagd last. Mellanlägg och ball-
ast uppvisar vanligen denna egenskap. 

Inom banteknik förekommer två begrepp för att beskriva styvhet; spårstyvhet och sliper-
styvhet. Spårstyvhet beskriver styvheten för spåret inklusive räl, mellanlägg, sliprar, bank 
och undergrund och sliperstyvhet beskriver styvheten för sliprar, bank och undergrund.  

Berggren (2009) visar en förenklad modell av spårstyvheten, se Figur 2-5. 

  

Figur 2-5 Förenklad modell av total spårstyvhet (Berggren, 2009).  

De viktigaste parametrarna i ovanstående modell är ”sub-ballast” (omfattar här både un-
derballast och bankfyllning) och ”soil” (undergrund). Dessa fjädrar består dock i prakti-
ken av ett antal fjädrar, vars egenskaper är svåra att bestämma. Egenskaperna kan också 
variera med årstid och väderlek. Vid tågbelastning kommer fjädrarna att röra sig elastiskt 
med olika storlek beroende av det enskilda materialets styvhet, omgivande materials styv-
het och belastning. Den tillskottsspänning som erhålls i respektive lager beror på respek-
tive materiallagers egenskaper och tåglastens storlek och fördelning (axelavstånd), se ex-
empel i Figur 2-7.  

Det finns forskare som tagit fram analytiska formler för beräkning av jords statiska och 
dynamiska styvhet (Dehlbom med flera, 2010). De olika modellerna skiljer sig åt, men 
följer i huvudsak följande princip: Styvhet (jord) = Bäddmodul (jord) x Kontaktyta mot 
jord. Bäddmodulen, som är förhållandet mellan kontakttryck och deformation beror bl.a. 
på belastningsytans form och storlek samt på jordarten och jordlagrets mäktighet. 

I Eurobalt 2-projektet (Köhler med flera, 2000) studerades bland annat sambandet mellan 
spårstyvhet och vertikala spårlägesfel. I Figur 2-6 visas samband mellan uppmätta verti-
kala spårlägesfel som funktion av spårstyvhet och ackumulerat bruttotonnage. Spårläges-
felen ökar med minskad spårstyvhet och ökat ackumulerat bruttotonnage. 
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Figur 2-6 Vertikala spårlägesfel som funktion av spårstyvhet och ackumulerat bruttotonnage 
(Köhler med flera, 2000).  

Sambandet mellan spårstyvhet och spårproblem sammanfattas i följande punkter enligt 
Berggren (2009):  

• Låg spårstyvhet kan kopplas till mjuka jordar, stor rälsnedböjning och snabb ned-
brytning av spår.  

• Varierande spårstyvhet kopplas till heterogen banuppbyggnad och övergångszo-
ner.  

• Nedböjning på grund av glapp mellan sliper och ballast kopplas till förorenad 
ballast, hängande sliprar och dåliga befästningar.  

• Varierande spårnedböjning kopplas till olika spårstyvhet för vänster och höger 
räl. 

I spåret uppkommer ofta ett fenomen som kallas ”hängande sliper”, vilket betyder att en-
staka sliprar ej har kontakt med ballasten när spåret är obelastat. I järnvägsbranschen för-
klaras detta rutinmässigt som effekten av ”dålig stoppning” av makadamballasten vid 
spårjustering, dvs. att ballasten rörs om och ej erhåller tillräcklig packning vid juste-
ringen, eller befästningsfel. Detta är sannolikt inte det enda förklaringen, utan orsaken till 
glapp mellan sliper och ballast kan säkerligen även hänföras till den rörelse som sker i 
spår vid varje tågpassage. Om detta beror på undergrunden eller rörelser i makadambal-
lasten är dock inte klarlagt.  
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I Eurobalt 2-projektet (Dehlbom med flera, 2000a) studerades storleken på ”sliperglapp” 
under ett år för sektioner med olika undergrund (från bergskärning till bank på kalkce-
mentpelarförstärkt lera). Några signifikanta skillnader avseende storlek på ”sliperglapp” 
kunde inte observeras mellan sektioner med olika typ av undergrund.  

På sträckan Frövi-Ställdalen mättes nedböjning vid tågpassage i olika sektioner omfat-
tande ca 6 sliprar vid varje mätsektion (Smekal med flera, 2015). I en av sektionerna ob-
serverades större nedböjning vid en enstaka sliper, vilket förklarades med att det var en 
”hängande sliper” med dålig stoppning. Det noterades även att slipern var vitdammig, vil-
ket tyder på nötning av slipern. En annan förklaring till fenomenet kan dock, enligt förfat-
tarna till denna rapport, vara att rörelserna i undergrunden är större vid den aktuella sli-
pern än de närliggande, vid tågpassage. Detta är inte helt osannolikt med hänsyn till att 
jorden under sliprarna bestod av 15 cm makadamballast på 15 cm blött siltigt sandigt grus 
på lera.  

Enligt Muramoto med flera (2016) uppkommer ”hängande sliprar” normalt vid rälskar-
var, övergångar mellan ballasterat spår och ballastfritt spår samt på sträckor med oregel-
bundna sättningar / spårlägesfel.  

Tåglastens storlek och lastspridningen under slipers är väsentlig för hur jorden under spå-
ret påverkas med avseende på nedböjning vid tågpassage. I rapporten Tidsberoende last-
beräkningar i Plaxis 2D och 3D (Wellershaus, 2015) redovisas beräknade spänningar mot 
djupet för olika vagnstyper (rörlig last) för en bank uppbyggd av 1,4 - 1,6 m makadam-
ballast och underballast på skumglas. Beräkningar har utförts med olika styvhetsvärden 
för material runt skumglaslagret. Av Figur 2-7 framgår att tillskottsspänningarna från 
tåglasten minskar kraftigt ned till ca 1,5 – 2 m djup och har sedan minskat till ca 10 – 20 
% av tåglasten på ca 3 – 4 m djup. Intressant att notera är även att för exempelvis fall M2-
06 (vagnstyp Q48/49), där styvheten i makadamballast och underballast är ca 10 gånger 
högre än för fall M1-06 (vagnstyp Q48/49), är tillskottsspänningen för M2-06 ca 2,5 
gånger lägre på ca 2,5 m djup jämfört med fall M1-06. Överbyggnadsmaterial med hög 
styvhet ökar således lastspridningen och minskar belastningen på underliggande 
jord/material.  



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
24 

 

 
Figur 2-7 Tåglastens lastspridning mot djupet för olika vagnstyper (Wellershaus, 2015). Blått 

streck motsvarar överkant skumglas. Modell 1 (M1) och modell 2 (M2) har olika 
styvhet för omgivande material. -01 till -06 motsvarar olika vagnstyper.  

Xiao med flera (2016) har genomfört cykliska fältförsök på provbankar utan makadam-
ballast med last motsvarande axellast 220 kN och hastighet 200 km/h. Belastningen vid 
försöken motsvarade en enstaka axel. Den uppmätta förändringen av tillskottsspänningar 
mot djupet visas i Figur 2-8. Av figuren framgår att tillskottsspänningen i jorden har 
minskat till ca 10 – 20 % av ytspänningen på ca 1,5 – 2,5 m djup. 

 

Figur 2-8 Uppmätt lastspridning mot djupet vid cykliska belastningsförsök (Xiao med flera, 
2016). 
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Av de två exemplen ovan framgår att vid analys av tillskottsspänning på grund av tåglast 
måste både axellasten (stax) och vagnstypen / linjelasten (stvm) beaktas.   

Även tåginducerade vibrationer som kan orsaka störningar på omgivande byggnader etc. 
påverkas av järnvägskonstruktionens styvhet. De största vibrationsproblemen uppkom-
mer dock inte på grund av låg styvhet i materiallager strax under spårkonstruktionen, utan 
på grund av tåginducerade rörelser i undergrund med mäktiga lager av naturligt lagrad 
jord med låg styvhet. 

2.2.3 Spårlägesfel orsakade av deformationer på grund av 
tågbelastning 

Inledning 

Ett gammalt banmästarordspråk lyder: ”Spåret minns”. Det betyder att spårlägesfel ofta 
återkommer på samma ställen eller åtminstone inom en viss specifik sträcka år efter år, 
trots att banan belastats med tågtrafik upp mot 100 år. Någon generell inventering inom 
det svenska bannätet avseende detta fenomen finns dock ej att tillgå. I Figur 2-9 visas ett 
exempel på deformationer under sliper för en bana med bristfällig banunderbyggnad. 

 

Figur 2-9 Foto från Ådalsbanan (2000) med deformationer under slipers. Deformationer på 
 ca 1 dm på 0,5 m djup under sliper (Foto Peter Zackrisson, Trafikverket). 

På aktuell sträcka mellan Frövi och Ställdalen är återkommande spårlägesfel relativt van-
ligt. Ett exempel på detta visas i Figur 2-10. Spårlägesdiagram från perioden 2002 - 2012 
visas för en kort sträcka. Exemplet avser sträckan km 415+000 till km 415+500 med åter-
kommande spårlägesfel, där lerpottor och uppfrysning uppkommit vid olika tillfällen och 
där rälsnedböjning upp till 6 mm observerats vid rälsnedböjningsmätning på ungefär 
samma ställen som de största spårlägesfelen. I figuren visas höjdfel för höger räl. Enligt 
Adolfsson/Georgsson (2017) utförs mer spårlägesjustering på sträckan Frövi-Ställdalen 
än jämförbara järnvägssträckor med motsvarande spårkonstruktion och trafikering. 
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Figur 2-10 Spårlägesfel på sträckan Frövi-Ställdalen. Ca 1 m tjock bankropp på siltterrass 
 (Dehlbom, 2005 och Håkansson, 2015a). 

 

I bilaga 1B visas spårfelsutvecklingen för km 401 – 461 på sträckan Frövi – Ställdalen 
under perioden 1998 till 2017. 

Spårfelsutveckling med tiden på Malmbanan 

Berggren, Nielsen med flera (2015) har analyserat spårlägesfel vid tillfartsbankarna till en 
bro på Malmbanan. Axellasten på Malmbanan höjdes 2001 från 25 till 30 ton. I Figur 
2-11 visas spårlägesfel för sträckan 1490+350 – 1490+550 under en tvåårsperiod mellan 
2008 – 2010. Det framgår att spårlägesfelen efter spårjustering återkommer på samma 
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ställen och till ungefär till samma storlek. Vid de lägen där spårlägesfelen är störst har 
lägst spårstyvhet uppmätts (och därmed högst rälsnedböjning). 

 

Figur 2-11 Exempel på vertikalt spårläge mätt vid tre tillfällen på Malmbanan. 
 Våglängdsintervall 1 – 25 m (Nielsen / Berggren med flera, 2015).  

Förändring av höjdläge med tiden efter en spårlägesjustering visas i Figur 2-12. Av mät-
ningarna framgår att efter varje spårlägesjustering sker en försämring av spårläget tills 
nästa justering utförs.  

  

Figur 2-12 Vertikalt spårläge mätt mellan september 1997 till februari 2014 i sektion 1490+450 
(1490,45 enligt Figur 2-11). Våglängdsintervall 1 – 25 m. Max toppvärde till medel-
värde av vertikalt spårläge (Nielsen / Berggren med flera, 2015).  

Spårfelsutveckling med tiden på Västra stambanan 

På sträckan Alingsås – Partille har Berggren (2014) sammanställt spårläget under peri-
oden 1997 – 2014. Spårlägesmätningar har utförts 3 – 4 gånger per år under denna period. 
I diagrammen kan förändring av spårläget följas beroende av utförda spårlägesjusteringar. 
Spårlägesfelen i specifika sektioner förändras efter spårjustering, men återgår ofta till fel i 
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ungefär samma storleksordning. Spårstyvhetsmätningar och rälsnedböjningsmätningar ut-
fördes med spårlägesmätvagnen IMV100 under 2011 och 2012. En jämförelse mellan 
rälsnedböjning mätt 2011 - 2012 och spårläge mätt under perioden 1997 – 2014, på 
sträckan km 429 – 431, visas i Figur 2-13. 

       

 

 

Figur 2-13 Jämförelse mellan rälsnedböjning mätt med IMV100 2011 – 2012 och vertikalt 
spårläge för uppspår under perioden 1997 – 2014 på sträckan km 429 – 431 mel-
lan Alingsås och Partille (Berggren, 2014). Spårläget har delats upp i 50 m seg-
ment och färgkodats från blått till rött där rött är stora fel. Se även Bilaga 2A. 

Effekter av vatteninnehåll i bankropp 

För förorenad makadamballast erhålls, enligt Li med flera (2016), ökande deformationer 
vid ökande vatteninnehåll för cyklisk belastning. Enligt Li erhålls ingen skillnad i de-
formationer oavsett vatteninnehåll för normenlig makadamballast med lite finjordsinne-
håll. 

Vid ett nyligen genomfört fältförsök har rörelsemönstren för ballastpartiklar för en sekt-
ion med ”ren” ballast (liten andel finmaterial) och en sektion med ”förorenad” ballast 
(stor andel finmaterial) jämförts (Huang, 2018). Mätningarna har utförts med så kallade 
SmartRocks, som är en mätanordning som placeras i ballastlagret och är utformad som en 
ballastpartikel. Mätmetoden innebär att partikelrörelser under tågpassage kan registreras 
och överföras trådlöst via Bluetooth. I Figur 2-14 visas en jämförelse av mellan vertikal 
acceleration för en sektion med ”ren” torr ballast och en sektion med ”förorenad” våt 
ballast vid tågpassage med ett AMTRAK-tåg med en axellast på ungefär 160 kN och has-
tighet 115 km/h. I den senare sektionen erhålls störst partikelacceleration, således större 
elastiska rörelser vid tågpassage. 
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Figur 2-14 Partikelacceleration vid tågpassage mätt med SmartRocks. Jämförelse mellan 
”ren” torr ballast och ”förorenad” våt ballast (Huang, 2018) 

Fältförsök och laboratorieprovning med cyklisk belastning i bland annat Kina (Xiao med 
flera, 2016) och Australien / Japan (Gallage med flera, 2016) visar att ökat vatteninnehåll 
i både friktionsjord och kohesionsjord ökar de elastiska rörelserna vid tågpassage och de 
permanenta deformationerna. I Figur 2-15 visas exempel från kinesiska cykliska fältför-
sök för en nybyggd järnvägsbank där en period med kraftig nederbörd ökade den plas-
tiska deformationen i en banksektion med fyllning av kalkstabiliserad finjord. Den prak-
tiska konsekvensen är att täta jordar med bristfälligt dränerande egenskaper högt upp i 
bankroppen kan leda till ökade deformationer och därmed spårlägesfel.   

 

 

Figur 2-15 Deformationer vid cyklisk belastning (Xiao med flera, 2016).  

Bian med flera (2016) har utfört fullskaleförsök med cyklisk belastning som simulerar tåg 
med olika tåghastigheter för en järnvägsbank med undergrund av lerig / siltig jord. Tester 
har gjorts dels med torr (naturfuktig) jord, dels efter tillförsel av vatten i jorden. Prov-
ningarna visar att den permanenta deformationen ökar avsevärt efter tillförsel av vatten 
och att deformationerna ökar med tåghastigheten, se Figur 2-16.  

Sättningar på grund av 
skyfall i sektion A 
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Figur 2-16 Deformationer före och efter tillförsel av vatten (Bian med flera 2016). Observera 
att skalan som redovisar storlek på deformationer i figur a är 0 – 3 mm och i figur b 
0 – 80 mm. 

Sammanställningar av tidigare utförd forskning (Li, 2016) påvisar tydliga samband mel-
lan vatteninnehåll och ökade deformationer jämfört med torr banunderbyggnad. Li redo-
visar ett intressant exempel på hur ett skyfall orsakade momentan spårfelsökning (maka-
damballast på ca 0,5 m underballast av sand/grus, material i undergrunden redovisas ej), 
se Figur 2-17. 

 

Figur 2-17 Spårlägesfel vid skyfall (Li, 2015)  

Asplund (2017) redovisar att underhållsåtgärder avseende avvattning (sannolikt dikes-
rensning och dräneringsåtgärder) på Malmbanan gett en minskning av spårlägesfelen 
inom våglängdsintervallet 25 – 70 m. 

Effekter av rullande tåglast 

Vid bedömning av deformationer med avseende på tåglast måste hänsyn även tas till den 
rotation av huvudspänningarna som sker i jorden närmast under sliper på grund av att las-
ten är rullande, se Figur 2-18. Ballasten och jorden under slipers utsätts således för en 
skjuvpåkänning från närliggande axel som kan leda till rörelser mellan kornen dvs. de-
formationer och spårlägesfel. 
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Figur 2-18 Rotation av huvudspänningar i jord under spår vid tågpassage (Li, 2016) 

Gallage med flera (2016) har simulerat huvudspänningsaxelrotationen i laboratorium, för 
att simulera rörlig tåglast, se Figur 2-19. Töjningen vid cykliska skjuvförsök, motsva-
rande rullande last, har jämförts med vertikala cykliska försök, motsvarande stillastående 
last, för sand. Provning har utförts med lufttorkad sand samt sand med vattenkvot 7,8 % 
och 9,6 %. Efter 200 lastcykler ökar deformationen ungefär med 184 % (lufttorkad sand), 
32 % (vattenkvot 7,6 %) och 16 % (vattenkvot 9,6 %) för rullande last jämfört med en-
punktsbelastning. Försöken visar att den ackumulerade töjningen är större vid försöken 
med rörlig tåglast jämfört med försök med enpunktsbelastning. Intressant att notera är att 
att sand med vattenhalt på 9,6 % resulterar i mindre deformation än sandprovet med 7,8 
% vattenkvot och provet med lufttorkad sand, vilket avviker från de erfarenheter som 
redovisas av olika författare ovan vad gäller påverkan från vatten. I artikeln förklaras 
detta med att närvaro av vatten kan resultera i en krökt yta vid kontaktpunkterna mellan 
sandkornen, vilket ökar partikelbindningen och förbättrar motståndet mot kompression.  

  

Figur 2-19 Cyklisk enpunktsbelastning och belastning med cyklisk rörlig last  
 (Gallage et. al.) 2016). 

Vattenkvot 7,8 %              
Töjning vid enpunkts-
belastning kontra rörlig 
last 

Lufttorkad jord                   
Töjning vid enpunkts-
belastning kontra rörlig 
last 

Vattenkvot 9,6 %              
Töjning vid enpunkts-
belastning kontra rörlig 
last 
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Svealandsbanan - jämförelser mellan nedböjning vid tågpassage / spårstyvhet och 
långtidsdeformationer 

I Eurobalt 2-projektet (Dehlbom med flera, 2000b) utfördes mätningar av rörelser i olika 
jordlager vid verklig tågbelastning från X2000-tåg på Svealandsbanan. Uppföljning av 
långtidssättningar utfördes för olika delar av bankroppen genom mätning med ASAT-
sättningsmätare. Svealandsbanan var då nybyggd och utförd med makadamballast och 
underballast av sprängsten enligt då gällande normer samt med bankar av sprängstensfyll-
ning. I Figur 2-20 visas sträckan med utförda förstärkningsåtgärder samt tjocklek på lerla-
ger. 

 

Figur 2-20 Svealandsbanan 36+000 till 43+000. Profil med utförda förstärkningsåtgärder 
 (Lindland med flera, 2001). 

I sektion 37+537 studerades en 1,7 m hög bank av makadamballast och sprängstensun-
derballast på 1,4 m urgrävning och återfyllning med sprängstensfyllning följt av kalkce-
mentpelarförstärkt lera ned till ca 10 m djup. I sektion 40+855 studerades en skärning 
med 1,7 m makadamballast och sprängstensunderballast på 1,4 m morän följt av berg. 
Skillnaden mellan sektionerna är att den ena sektionen är grundlagd på berg och den 
andra på kalkcementpelarförstärkt lera. I Figur 2-21 visas elastisk nedböjning vid passage 
av ett X2000-tåg (axellast 175 kN för lok och 130 kN för passagerarvagnar) för sektion 
37+537 och 40+855. 
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(a) Makadam + sprängstensunderballast + morän på berg 

  

(b) Makadam + sprängstensunderballast/sprängsten + kalkcementpelarförstärkt lera 

Figur 2-21 Elastiska nedböjningar vid tågpassage med X2000 (a) undergrund av berg 
 (b) undergrund av kalkcementpelarförstärkt lera (Dehlbom med flera, 2000b). 
 Se även Bilaga 2B. 
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För sektion 40+855 (berg) uppmättes 0,58 mm total nedböjning för loket och 0,3 mm för 
passagerarvagnarna. Följande nedböjningar uppmättes i respektive lager: 

• 83 % för lok och 72 % för passagerarvagn av total nedböjning i makadamballast-
lagret.  

• 17 % för lok och 28 % för passagerarvagn av total nedböjning i sprängstensun-
derballast och morän.  

I sektion 37+537 (kalkcementpelarförstärkt lera) uppmättes 0,8 mm total nedböjning för 
loket och 0,4 mm för passagerarvagnarna. Följande nedböjningar uppmättes i respektive 
lager: 

• 41 % för lok och 18 % för passagerarvagn av total nedböjning i makadamballast-
lagret. 

• 45 % för lok och 62 % för passagerarvagn av total nedböjning i sprängstensun-
derballast och sprängstensfyllning. 

• 14 % för lok och 20 % för passagerarvagn av total nedböjning i den 7 m tjocka 
kalkcementpelarförstärkta leran.  

Nedböjningen i sprängstenslagret är ca 3 gånger högre i sektionen med bank på kalkce-
mentpelarförstärkt lera jämfört med sektionen med undergrund av berg.  

Den totala nedböjningen i sektionerna, exklusive rörelser i mellanlägg, varierade mellan 
0,3 – 0,8 mm, med störst nedböjning vid belastning från lok med högst axellast.  

Vid mätningar mellan Frövi-Ställdalen (Smekal med flera, 2015) erhölls som jämförelse 
ca 1 - 2 mm total nedböjning för ett passagerartåg (8 axlar med 150 kN axellast) och ca 1 
- 4 mm för en transformatortransport (48 axlar med 60 – 180 kN axellast), inklusive spår-
konstruktionens (och mellanläggets) rörelse. Rälsnedböjningsmätningar med metoden 
EVS (Eber Vertikal Styvhet) (axellast 130 kN) under maj 2015 gav i motsvarande sekt-
ioner nedböjningar varierande mellan 3 – 4,5 mm. Som ytterligare jämförelse uppmättes 
vid nedböjningsmätningar för en befintlig bank på torv efter Malmbanan ca 0,5 mm ned-
böjning för persontåg och ca 4 – 6 mm nedböjning för malmtåg med 250 – 300 kN axel-
last. Mätresultaten är exklusive nedböjning i makadamballastlagret (Banverket, 1996b). 
Som ännu en jämförelse erhölls, vid de cykliska fältförsök (1,5 miljoner lastcykler) som 
utfördes på ca 6 – 7 m höga provbankar uppbyggda av grusunderballast på packad kalk-
stabiliserad fast lera (Xiao, 2016) och cyklisk last motsvarande en axellast på 220 kN, 
nedböjningar varierande mellan 0,3 – 0,45 mm. 
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Under en 1-årsperiod mellan december 1998 – november 1999, se Figur 2-22, uppmättes 
följande permanenta deformationer på Svealandsbanan i Eurobalt 2-projektet (Dehlbom 
med flera, 2000a): 

Sektion 40+855 (totala permanenta deformationer ca 3,5 mm): 

• 92 % av total deformationen i makadamballastlagret.  
• 8 % av totala deformationen i sprängstensunderballast och morän. 

Sektion 37+537 (totala permanenta deformationer ca 6 mm): 

• 46 % av totala deformationen i makadamballastlagret.  
• 54 % av totala deformationen i sprängstensunderballast och sprängstensfyllning. 
• 0 % av totala deformationen i den 7 m tjocka kalkcementpelarförstärkta leran. 

 

Figur 2-22 Permanenta deformationer i makadamballast, sprängstensunderballast + fyllning 
och naturligt lagrad jord. Mätningar utförda mellan december 1998 – november 
1999 på Svealandsbanan (Dehlbom med flera, 2000a). 

I projektet ”Erfaringer med bygging og drift av jernbaneanlegg på blöt grunn” (Lindland 
med flera, 2001) följdes ett antal nybyggda järnvägssträckor i Sverige och Norge upp av-
seende sättningar och spårlägesfel, bland annat sträckan 36+000 till 43+000 på Svea-
landsbanan. Nedan redovisas en sammanställning av uppmätta sättningar på sträckan (av-
vägning av räl) under 2,5 år. I sektion 37+537 uppmättes ca 3–7 gånger högre sättningar 
än i sektion 40+855, se Figur 2-23. 
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Figur 2-23 Uppmätta sättningar på Svealandsbanan 36+000 till 43+000. (Lindland med flera, 
2001).  

Följande observationer kan göras av mätningarna på Svealandsbanan i Eurobalt II-pro-
jektet och projektet ”Erfaringer med bygging og drift av jernbaneanlegg på blöt grunn”: 

• De elastiska rörelserna i sprängstensunderballast + fyllning + undergrund är 8 
gånger högre i kalkcementpelarsektionen jämfört med bergsektionen. Den perma-
nenta deformationen i sprängstensunderballast + fyllning är ca 10 gånger högre i 
kalkcementpelarsektionen jämfört med bergsektionen. Den totala permanenta de-
formationen är ca 3 - 7 gånger högre i kalkcementpelarsektionen jämfört med 
bergsektionen för en period av 2,5 år.  

• Vid belastning från passagerarvagnar uppkom ca 5 gånger större elastiska rörel-
ser i ballastlagret i bergsektionen jämfört med kalkcementpelarsektion. Trots 
detta är de permanenta deformationerna efter 1 års tågbelastning i princip lika 
stor i ballasten. I 13 studerade sektioner varierade ballastdeformationerna mellan 
1,6 – 3,3 mm under ca 1 år. 

• Mindre permanenta deformationer uppkommer även i kalkcementpelarförstärkt 
jord (41+100) och naturligt lagrat sand/grus (37+400).  

De permanenta deformationerna i makadamballasten är således likartad oavsett under-
grund. Deformationerna i sprängstenslagret ökar dock med minskad styvhet på under-
grunden. På en kalkcementpelarförstärkt sträcka på Svealandsbanan jämfördes deformat-
ionshastigheten i mm/megaton tåglast med spårstyvheten och lerdjupet med spårstyv-
heten. Spårstyvheten korrelerar väl med både lerdjup och permanenta deformationer. Se 
Figur 2-24. 
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(a) 

  
 (b)       

Figur 2-24 Spårstyvhet jämfört med (a) lerdjup och (b) deformationshastighet (mm/MGT) mel-
lan km 39+300 – 40+300 på Svelandsbanan. 

Diskussion – deformationer på grund av cyklisk tågbelastning 

Slutsatsen av ovanstående mätningar på Svealandsbanan är att sättningar på grund av 
tåglast till stor del uppkommer i makadamballast och underballastlager/fyllningslager av 
friktionsjord. Den naturliga jordens styvhet påverkar sättningarna i underballastlager / 
fyllningslager. Om jordens styvhet är låg erhålls stor nedböjning vid tågpassage och stora 
sättningar. Sättningar kan sannolikt utbildas, dels genom att materialet packas dvs. att tä-
tare lagring erhålls vid fast undergrund, dels genom omlagring pga. av rörelser i jorden 
vid lös undergrund. För befintliga banor med ej normenlig uppbyggnad av bankroppen är 
sättningar i naturligt lagrade sediment mer troliga då de kan finnas högt upp i bankrop-
pen. Storleken på sättningar i naturliga sediment (lera, silt, sand, grus) beror sannolikt på 
avståndet från underkant sliper till överkant naturlig jord. Sannolikt ökar sättningarna i de 
flesta fall då vatteninnehållet ökar i jorden under spåret. 
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Sannolikt kan ”jämna” sättningar uppkomma på sträckor med låg bärighet utan att stora 
spårlägesfel uppträder på mitten av sträckan, men att spårlägesfel uppkommer vid över-
gång till styvare underbyggnad eller om det exempelvis finns en styvare trumma mitt på 
sträckan. Storleken på sättningarna är beroende av axellasten och tågintensiteten på en 
sträcka. Detta innebär att högre axellaster, högre linjelaster och ökad tågmängd medför 
större deformationer, vilket leder till att behovet av spårjusteringar ökar.  

Det finns ett antal analytiska modeller för beräkning av deformationer på grund av trafik-
last. För ballast har flertalet modeller logaritmisk form, dvs. de utgår från en initialt stor 
deformation som sedan avklingar och närmar sig ett asymptotiskt värde (Holm med flera, 
2001). 

Formler för beräkning av ballastsättningar och sättning i finkornig jord på grund av 
cyklisk tåglast, beskrivs bland annat av Selig med flera (1994) och Li med flera (2016). 
Normalt innehåller dessa formler olika konstanter som inte är möjliga att bestämma med 
konventionella fält- och laboratorieförsök.  

Även om det utförts en hel del forskning avseende permanenta deformationer på grund av 
cyklisk tåglast framgår av ovanstående beskrivningar att det varken finns entydiga mo-
deller eller metodik för att kunna analysera deformationsutveckling på grund av cyklisk 
tåglast på ett stringent sätt. Det finns således utrymme för olika antaganden och nedan re-
dovisas därför en diskussion kring möjliga principer för hur permanenta deformationer 
kan utbildas i olika jordlager under spårkonstruktionen på grund av cykliskt rullande last.  

Princip 1  

Permanenta deformationer på grund av ”packning” av makadamballast och frikt-
ionsjord under spåret vid cyklisk belastning 

Deformationer som uppkommer på grund av ”packning” av jorden vid cyklisk belastning 
har normalt en logaritmisk form, dvs. en initialt stor deformation erhålls som sedan av-
klingar och närmar sig ett asymptotiskt värde. Detta innebär att den permanenta deformat-
ionen och spårlägesfelet bör minska med tiden, såvida inte belastningen överskrider brott-
gränsvärden. Sättningen kan ske i: 

• Makadamballast- och underballastlagret.  
• I friktionsjord under makadamballasten/underballasten. 
• Bankfyllning eller naturligt lagrad jord av friktionsjord. 

Det finns ett flertal olika beräkningsmodeller för att beräkna plastiska deformationer i 
ballast och friktionsjord beroende av antalet belastningscykler (Li, 2015). I makadambal-
lastlagret sker även en nötning i kontaktpunkterna mellan kornen, som på sikt leder till 
sättningar, se princip 5.  

Det är även möjligt att horisontella deformationer erhålls i ballast och banunderbyggnad 
vid tågbelastning, exempelvis vid smala bankar, som kan leda till vertikala sättningar och 
spårlägesfel, se kapitel 2.2.9. De permanenta deformationerna påverkas även av vattenin-
nehåll enligt princip 4. 
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Hänsyn måste även tas till den rotation av huvudspänningarna som sker i jorden närmast 
under sliper på grund av att lasten är rullande. Ballasten och jorden under slipers utsätts 
för en skjuvpåkänning från närliggande axel som kan leda till rörelser mellan kornen dvs. 
deformationer och spårlägesfel. Se undersökningar av Li (2016) och Gallage med flera 
(2016) redovisade tidigare i kapitlet.    

Princip 2  

Permanenta deformationer på grund av plasticering av kohesionsjord och mellan-
jord under spåret vid cyklisk belastning 

Deformationer kan uppkomma på grund av plasticering av lera och silt vid cyklisk belast-
ning. Sannolikt kan permanenta deformationer även erhållas i organisk jord (torv, gyttja) 
på grund av cyklisk tåglast. Storleken på deformationerna i leran eller den organiska jor-
den beror på avståndet från underkant sliper till överkant naturlig jord dvs. storlek på till-
skottsspänningar från tåg. Cykliska triaxialförsök utförda av Rankka och Holmén (2017) 
samt Åhnberg och Larsson (2012) visar att permanenta deformationer uppkommer vid 
cyklisk belastning av lera, beroende av antal cykler och belastningens storlek. Även Hu-
ang (2016) visar liknande resultat för Shanghailera. Li (2015) redovisar ett antal mo-
deller, med samma principiella utseende, för beräkning av plastiska deformationer i fin-
kornig jord vid cyklisk belastning.  

Hänsyn måste även tas till plastiska deformationer på grund av rullande last enligt princip 
1. Det är även möjligt att horisontella deformationer i jorden erhålls vid tågbelastning 
som kan leda till vertikala sättningar och spårlägesfel, se kapitel 2.2.9. Sättningarna på-
verkas även av vatteninnehåll enligt princip 4. 

Princip 3  

Permanenta deformationer på grund av omlagring av makadamballast / friktions-
jord vid cyklisk belastning vid undergrund med låg styvhet 

Deformationer på grund av omlagring av makadamballast och grovkornig friktionsjord 
orsakat av elastisk deflektion i ett underliggande löst jordlager bygger på att rörelser vid 
tågpassage uppkommer i ett högt beläget löst jordlager av exempelvis lera, silt eller torv 
eller dåligt packad blandjord (fyllning). Denna rörelse kan leda till att omlagring sker i 
ovanförliggande friktionsjordslager och makadamballastlager.  

Vid tågpassage på lös undergrund trycks det lösa jordlagret ihop och då rör sig i princip 
hela ballastlagret i en nedåt- och uppåtgående vågrörelse där kontaktpunkterna mellan 
kornen utsätts för omväxlande tryck- och dragkrafter i kombination med skjuvkrafter på 
grund av att lasten är rörlig. Principen är således att vid en nedåt- och uppåtgående vågrö-
relse, då ett tåg passerar, kan mikrodeformationer erhållas då kornen ändrar läge. Efter 
tillräckligt många cykliska belastningar erhålls sättningar av millimeterstorlek som ger 
sig till känna i form av spårlägesfel. Efter att spårjustering utförts uppkommer samma 
process fram till nästa spårlägesjustering.   
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Princip 4 

Permanenta deformationer på grund av vatten och tjäle i bankropp vid cyklisk be-
lastning 

Praktiska erfarenheter från järnvägssidan visar att vid sträckor där vatten ansamlas i ban-
kroppen på grund av bristfälligt material i bankroppen och bristfälliga dräneringsåtgärder, 
kan återkommande spårlägesfel och lerpottor uppkomma. Vatten kommer in i bankroppen 
huvudsakligen genom regn. Vatten kan även sugas upp i en bankropp med finkorniga 
material på grund av kapillärkrafter. De islinser som bildas under tjälperioden kommer 
under tjällossningen ansamlas som vatten i bankroppen. I vissa fall kan dräneringsåtgär-
der vid sidan av banken minska även vatteninnehållet i bankroppen, men i de flesta fall 
erfordras åtgärder i järnvägsbanken dvs. utbyte till dränerande material under spår.  

Vatten som ansamlas i bankroppen påverkar utbildandet av deformationer enligt princip 1 
- 3 då elasticiteten ökar och sättningsmodulerna minskar vid ökad vattenkvot. Se även 
undersökningar utförda av Xiao med flera (2016), Gallage med flera (2016) och Bian 
med flera (2016) samt sammanställningar av tidigare utförd forskning (Li, 2016), som på-
visar tydliga samband mellan vatteninnehåll och ökade sättningar jämfört med torr banun-
derbyggnad.   

Det har även påvisats vid cykliska laboratorieförsök på underballast av bergkrossmaterial 
att nedbrytningen ökar vid vatteninnehåll i materialet (Dehlbom, 2004). 

Sättningar kan även orsakas av brister i avvattningsanläggningen som orsakar en vatten-
strömning genom bank, vilket kan leda till urspolning av finmaterial. 

Princip 5 

Permanenta deformationer på grund av nedbrytning av makadamballast i berg-
skärningar  

Deformationer kan uppkomma på grund av krossning eller nötning av ballastkorn. Vid 
makadamballast på fast undergrund erhålls höga tryckkrafter mellan ballastkornen och 
ballastlagret trycks ihop och återgår sedan till nästan ursprungligt läge vid axellastpas-
sage. Se exempel i Figur 2-21 från mätningar på Svelandsbanan för ett relativt nybyggt 
spår. Omlagring av kornen (packning) sker om lagret inte är packat exempelvis efter en 
spårjustering. När ballastlagret är packat efter ett visst antal tågöverfarter har ballasten 
hög inre hållfasthet vid tågbelastning. Kontaktkrafterna mellan kornen ökar, varför de-
formationer kan uppkomma vid fast undergrund, exempelvis berg, på grund av att ballast-
kornens tryckhållfasthet eller nötningshållfasthet överskrids dvs. det sker en knäckning av 
korn eller nötning av korn om ballastkvaliteten ej uppfyller erforderliga krav. Nötning av 
slipern kan även erhållas på grund av överbelastning. Orsaken till nedbrytningen av 
ballastkornen är normalt att ballastlagret är för tunt eller att ballasten är av för låg kvali-
tet. Med tiden fylls hålrummen mellan ballastkornen med finkornigt material från ballast-
kornen eller slipern och deformationer / spårlägesfel uppkommer. På sträckan Frövi – 
Ställdalen har det även observerats att högt berg i kombination med dålig avvattning av 
spåret gör att lerpottor uppkommer i bergskärningar.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att orsaken till de flesta återkommande spårlägesfel kan 
hänföras till banunderbyggnadens och undergrundens egenskaper eller snarare i avsaknad 
av normenlig banunderbyggnad enligt dagens praxis. För en spårkonstruktion kan perma-
nenta deformationer / spårlägesfel uppkomma på grund av att deformationer enligt en el-
ler flera av nämnda principer inträffar. Vilken som är den vanligaste orsaken till återkom-
mande spårlägesfel som pågått under lång tid är dock svårt att bedöma och kräver fort-
satta forskningsinsatser och fältmätningar för att verifiera mekanismer och teoretiska 
samband. Det bör också påpekas att spårlägesfel även kan bero på fel i själva spårkon-
struktionen och andra orsaker som konsolideringssättningar på grund av statisk last 
(egentyngd hos bank) eller grundvattensänkning. 

2.2.4 Rälskador 
Krav på spårläge med avseende på fordonens funktion är kopplat till urspårningssäker-
het, komfortkrav, slitage på rullande material och utmattning av rullande material. 

I UIC Code 712R (UIC, 2012) redovisas sammanställningar av olika typer av skador som 
kan uppkomma i hela rälsektionen, rälhuvud, rälliv och rälfot.  

Paulsson med flera (2017) redovisar möjliga skador som kan uppkomma vid ökning av 
axellasten: 

• Plastisk deformation sker i princip alltid i gränssnittet hjul-räl. I de flesta fall 
minskar deformationen med tiden och upphör ibland helt och hållet. 

• Slitage på grund av skjuvning i gränssnittet hjul-räl kombinerad med en stor rela-
tiv rörelse mellan hjul och räl. Dessutom kan slitage bildas i periodiska mönster, 
vilket resulterar i korrugering av rälhuvudet och/eller hjulet. Detta fenomen kom-
mer att öka den dynamiska belastningen. Slitage kommer också att ta bort små 
defekter och sprickor på ytan av hjul och räl, vilket i allmänhet är fördelaktigt.  

• Ytlig kontaktutmattning i gränssnittet hjul – räl, vilket leder till att ytliga sprickor 
bildas. När sprickor initieras kommer dessa att växa som en konsekvens främst av 
skjuvdeformation av sprickytorna. 

• Inre utmattning som leder till utmattningssprickor under rälytan. Sprickorna spri-
der sig under ytan tills slutligt brott sker i ytan. 

• Utmattning som leder till sprickor i rälfoten.  

Förutom problem enligt ovan anges också att sektioner med isolerskarvar och svetsar 
samt sektioner med mindre bärförmåga, exempelvis på grund av hål i rälen, är särskilt ut-
satta för nedbrytning vid axellasthöjning. Enligt rapporten måste även spårstyvhetsvariat-
ioner beaktas vid ökning av axellast. Dessa variationer tenderar att ha större inverkan på 
spårkonstruktionen vid ökning av axellasten.  

I rälen kan således ytutmattning, inre utmattning, vågbildning och utmattningsbrott upp-
komma. De flesta skador i räl beror på tågbelastning, tåghastighet, samverkan hjul-räl och 
spårkonstruktionens status. Vissa typer av skador kan dock påverkas av egenskaperna i 
undergrunden. Defekter i rälen som ökar de dynamiska lasterna har dessutom inverkan på 
jordmaterial under slipern.    
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På Malmbanan utfördes, inför planerad axellasthöjning, en inventering och analys av 
uppkomna rälskador (Banverket, 1996a). Ytutmattningsskador (spalling) var vanligare i 
tunnlar och gallerier. Detta bedömdes bero på att underbyggnaden var styvare (oftast 
berg) och att man vintertid har isbildning i ballasten som ger en extremt hård bädd, vilket 
bedömdes kunna förstärka effekten av lokala dynamiska kraftvariationer i kontakten hjul 
- räl med åtföljande spänningstoppar i ytskiktet. Exempel på ytutmattningsskada redovi-
sas i Figur 2-25. 

  

Figur 2-25 Ytutmattningsskada (Banverket, 1996a). 

Smekal med flera (2015), som beräknat rälspänningar för olika vagnstyper, rekommende-
rar bärighetskrav uttryckt i Ev2 (deformationsmodul bestämd genom statisk plattbelast-
ning) på 0,3 m djup under slipers underkant. Med hänsyn till tillåten rälspänning, rekom-
menderas som minimum 50 MPa och med hänsyn till spårkvalitet rekommenderas opti-
malt värde 120 MPa. Detta motsvarar enligt rapporten spårstyvhet varierande mellan 60 – 
120 kN/mm. 

2.2.5 Brott i befästning och nedbrytning av mellanlägg 
Vid stor rälsnedböjning kan befästningar eller mellanlägg brytas ned, exempelvis för spår 
som vilar på tunna bankar på rustbädd på torv. Enligt Esveld (2015) erhålls en intensiv 
nötning och utmattning av spårkomponenter om nedböjningarna överskrider 4 – 5 mm. 

Mellan Hallsberg och Örebro går spåret över Säbylundsmossen. Befintligt spår, byggt i 
slutet på 1800-talet, var grundlagt på rustbädd. I början på nittonhundratalet utbyggdes 
banan från enkelspår till dubbelspår. Enligt Statens Järnvägar (1922) var Säbylundsmos-
sen sedan gammalt känd för osedvanligt stark gungning vid tågens passerande. För att ut-
reda bankbelastningens inverkan på torvlagren vid Säbylund och ett par likartade platser 
(mossar med ett ytligt filttorvlager underlagrat av dytorv, gyttja och lera) utfördes mät-
ning av nedböjning vid tågpassage, se Figur 2-26 (Statens Järnvägar, 1922). Tågbelast-
ningen var ett persontåg bestående av B-lok med tender och 8 vagnar. 
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Figur 2-26 Säbylundsmossen. Sjunkningsdiagram vid tågpassage (Statens Järnvägar, 1922). 

Med ledning av sjunkningsmätningarna och jämförelse med övriga mätplatser bedömde 
Statens Järnvägars Geotekniska Kommission (Statens Järnvägar, 1922) att spåret kunde 
byggas ut till dubbelspår genom symmetrisk utfyllnad på båda sidor om befintligt spår 
utan särskilda grundförstärkningsåtgärder. Nedböjningarna vid tågpassage varierade mel-
lan ca 15 – 18 mm för loket och 5 – 10 mm för boggivagnar. 

I Figur 2-27 visas en geoteknisk tvärsektion från aktuell sträcka från 1961, ca 40 år efter 
dubbelspårsutbyggnaden. 

 
Figur 2-27 Geoteknisk undersökningssektion 209+850 (Kungliga Järnvägsstyrelsen, 1961). 

Ungefärlig tolkning av jordlagerföljd är gjord av författarna till föreliggande rapport. 

Innan 2010 var det ofta problem med mellanlägg som ”brändes” sönder på aktuell 
sträcka. 2010 gjordes ett spårbyte till UIC 60 och Pandrol Fast clip på sträckan, utan att 
åtgärder av banunderbyggnaden genomfördes. I samband med säkerhetsbesiktningar 2012 
upptäcktes ett onaturligt stort antal skadade befästningar, särskilt på nedspåret. Därefter 
utförs månadsvis extrabesiktning på aktuell sträcka, dvs. kontroll och utbyte av trasiga 
befästningar. I Figur 2-28 redovisas statistik över hur många befästningar som gått sönder 
på sträcka 209+654 – 210+074 mellan 2013 till 2017 (Olsson, 2018).  
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Figur 2-28 Trasiga befästningar på Säbylundsmossen mellan 2013 – 2017 (Olsson, 2018). 

Problemen med trasiga befästningar finns på båda spåren, men är mycket större på ned-
spåret. Enligt Olsson (2018) kan detta eventuellt bero på att det går mer tung godstrafik 
på nedspåret. Det finns även ett årstidsrelaterat samband, med fler trasiga befästningar 
under sommar/höst och färre vintertid. Störst antal trasiga befästningar finns mellan kon-
taktledningsstolpe 48 och 49, där livslängden på befästningarna är ca 2 år och 3 månader.  

Problem har inte observerats vid spårlägesmätningar utan det är troligen de stora elastiska 
rörelserna vid tågpassage (både vertikalt och lateralt längs rälen) som orsakar utmattning 
av befästningarna. Rälsnedböjningsmätningar med ETL-metoden samt mätningar i spår 
vid tågpassage har utförts på sträckan. Vertikala (elastiska) nedböjningar för varje 
axel/boggipassage är av storleksnivån 5 - 10 mm. Vid filmning av spåret vid tågpassage 
har det observerats att det utöver vertikala rörelser även finns en longitudinell spårrörelse 
längs spåret vid varje axel/boggipassage, som förmodligen bidrar till utmattning av be-
fästningarna. Resultat från ETL-mätningarna redovisas i Figur 2-29.  

 

Figur 2-29 Rälsnedböjningsmätning med ETL-metoden vid Säbylundsmossen (Berggren, 
2018b). 
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Från de undersökningar som utfördes av Statens Järnvägars Geotekniska kommission 
(1918) innan dubbelspårutbyggnaden, se Figur 2-30, går det att se att tjockleken på ban-
ken i sektion 209+840 är tunnare än i sektion 210+240, vilket överensstämmer väl med 
resultaten från de rälsnedböjningsmätningar som redovisas i Figur 2-29. 

 

 

Figur 2-30 Sektion 209+840 och 210+240 (Statens Järnvägars Geotekniska Kommission, 
1918). 

Den bedömning som Statens Järnvägars Geotekniska kommission gjorde i början på 
1900-talet, dvs. att stabiliteten med tillämpad grundläggningsmetod var tillräcklig för ak-
tuell tågbelastning, har infriats då inget stabilitetsbrott inträffat. Däremot har sträckan va-
rit föremål för trafikrestriktioner, nedbrytning av spårkonstruktion (mellanlägg, befäst-
ning) och återkommande underhållsåtgärder. 

2.2.6 Brott i sliper 
För betongsliprar kan sprickbildning eller slipersbrott uppkomma då slipern blir överbe-
lastad. Slipersspänningarna påverkas av undergrundens styvhet, speciellt styvhetsvariat-
ioner i banans längdled. 
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2.2.7 Lerpottor (finjordsfläckar) 
Orsaken till lerpottor (finjordsfläckar) varierar. Nedan beskrivs i två huvudorsaker: 

• Nötning av sliper och makadamballast, som omfattar nedbrytning av makadam-
ballast, nedbrytning av sliper och hydraulisk erosion mellan sliper och makadam-
ballast på grund av tågbelastning. Nedbrytning av sliper och makadamballast kan 
även orsakas av understoppningsverktyg. 

• Finmaterialvandring mellan undergrund och makadamballast på grund av tågbe-
lastning, som omfattar infiltration av material från undergrunden, material från 
granulära lager under makadamballasten som innehåller stor andel finjord i kom-
bination med material som kommit in i ballasten från ytan. 

I den inventering som Sundvall (2005) gjort avseende lerpottor inom Banverkets norra 
banregion konstateras att ställen där lerpottor uppkommer ofta sammanfaller med ställen 
med akuta spårlägesfel. Vid de provplatser som undersökts bedöms orsaken till lerpot-
torna vara nedbrytning av ballast och sliper samt infiltration av material från ytan. Jorden 
ned till ca 2 m djup under slipers underkant bestod av siltig sand och sandig silt. 

En grundförutsättning för att lerpottor ska uppkomma är att det samlas vatten nära under-
kant sliper. Detta innebär att det måste finnas material högt upp i bankroppen som ej är 
dränerande dvs. innehåller stor andel finjord. Slutsatsen är att oavsett vilken orsaken är 
till lerpottorna är dessa en stark indikation på att det finns material med stor andel finjord 
och vatten högt upp i bankroppen, vilket orsakar låg bärighet. 

Nötning av sliper och makadamballast 

Nedbrytning av sliperns underyta och underliggande ballastkorn kan uppkomma på stäl-
len med höga ballastspänningar exempelvis vid tunt ballastlager direkt på berg (Sörlie, 
1993).  

Enligt Sundvall (2005) kan den lervälling som bildas på grund av nedbrytning av ballast 
eller sliper i kombination med vatten orsaka ytterligare hydraulisk erosion av slipern. 

På sträckan Frövi - Ställdalen har nedbrytning av sliperns underyta observerats på ställen 
där underbyggnaden haft låg styvhet dvs. där stor spårnedböjning erhållits vid tågpassage. 
Nötningen av slipern innebär en ansamling av fina partiklar under slipern. Efter långvarig 
nederbörd och om underbyggnaden består av tät jord som ej dränerar bort regnvattnet, 
kan fenomenet observeras som ”lerpottor” dvs. att uppumpning av finmaterial sker i sam-
band med tågpassage. 

I Figur 2-31 visas exempel på nedbrytning av underkant sliper. 
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Figur 2-31 Nedbrytning av underkant sliper (Foto Magnus Karlsson, Trafikverket). 

 

Nötning mellan sliper och ballast observerades på Malmbanan under slutet på 1990-talet 
efter höjning till 30 tons axellast. I Tyskland har fenomenet observerats vid övergång 
mellan bro och bank. På Dalabanan uppkom ett liknande fenomen vid övergång till bro 
över Tunaån, se Figur 2-32.  

  
Figur 2-32 Bro över Tunaån på Dalabanan (Foto Stefan Håkansson, Sweco). 

Slutsatsen är att nötning av sliper kan uppkomma vid mycket styv undergrund, exempel-
vis berg, men även vid lös undergrund då stora slipersrörelser uppkommer vid tågpas-
sage. 
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Finmaterialvandring mellan undergrund och makadamballast 

Finmaterial i ballastlagret kan också uppkomma på grund av materialvandring från un-
dergrunden eller fyllning under makadamballasten på grund av brister i överbyggnaden 
dvs. tunt och förorenat ballastlager, inget eller tunt underballastlager, underballast med 
felaktig kornfördelning och bristfällig dränering och avvattning, se Figur 2-33. 

  
Figur 2-33 Underliggande lager orsakar materialvandring till ballasten (Selig / Waters, 1994). 

 

För äldre järnvägar med skarvspår kallades detta för ”skvättskarvar”, då problemet upp-
kom vid rälskarvar på grund av en förhöjd dynamisk tåglast vid hjulpassage över skar-
ven kombinerat med vatten i bankroppen. Enligt Sundvall (2005) är isolerskarvar idag 
ställen där förhöjda dynamiska laster kan erhållas. 

Exempel på så kallad ”mud pumping” redovisas exempelvis i Australien och USA, där 
fenomenet ofta inträffar på äldre järnvägar med godstrafik med höga axellaster som 
byggts med ballastlager direkt på finkornig jord eller med marginell tjocklek på under-
ballasten. Detta i kombination med kraftig nederbörd, bristfällig dränering och höga axel-
laster leder till materialvandring. I Figur 2-34 redovisas ett exempel från Kanada. I Sve-
rige inträffade en variant av problemet i Skåne efter ballastrening på 1990-talet då maka-
damballastlagret kom i direktkontakt med underliggande fast lera varvid materialvand-
ring av lerpartiklar in i makadamballastlagret uppkom. Spårläget försämrades drastiskt ef-
ter ballastreningsåtgärden. 
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Figur 2-34 Finmaterialvandring (Selig / Waters, 1994).  

2.2.8 Tjäle 
Tjällyftning leder till ojämna lyftningar av spåret i samband med tjälningsperioden och 
ojämnheter i spår i samband med efterkommande tjällossningsperiod. Tjällyftningen leder 
också till förändrad packningsgrad och styvhet. Sammantaget ger ovanstående fenomen 
upphov till vertikala spårlägesfel, skevningsfel och specifika problem vid övergångskon-
struktioner i de fall tjällyftningar är ojämna. 

För en nybyggd järnväg är tjällyftning inget problem då banunderbyggnaden utförs med 
tjocklek ned till tjäldjupet där undergrunden består av material med tjälfarlighetsklass 2 – 
4 dvs. nollgradsisotermen går inte under terrassytan för köldmängd motsvarande en åter-
komsttid på 50 år. 

För befintlig järnväg har frostisolering utförts med cellplastisolering under ballastlagret 
under lång tid. I samband med dessa arbeten har dock mycket sällan tagits hänsyn till bä-
righeten, dvs. om jorden direkt under cellplasten består av finkornig jord.   

Under vintern 1995/1996 uppkom en stor mängd tjällyftningar på det svenska järnvägs-
nätet vilket ledde till hastighetsnedsättningar och stora trafikstörningar. Vintern var kall 
(dock ej extremt kall) med liten snömängd. Uppfrysningar varierande mellan 0,1 – 10,2 
% av banlängden uppkom på olika bandelar, motsvarande en spårlängd av ca 13 mil 
(Dehlbom med flera, 2010). 

Det är inte ovanligt att sträckor med tjällyftningsproblem även sammanfaller med obser-
vationer av spårlägesfel. På sträckan Frövi - Ställdalen redovisas ett exempel från km 411 
till km 412 i Figur 2-35. 
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Figur 2-35 Sammanställning tjällyftning och spårlägesfel etc. mellan km 411 – km 412. Obser-

vera den ganska tydliga kopplingen till skärningar och övergångar mellan bank och 
skärning (Dehlbom, 2011a).  

2.2.9 Lokalt skjuvbrott i jord 
För järnväg kan ett lokalt och ytligt skjuvbrott i jord erhållas på grund av hög axellast och 
bristfälligt uppbyggd bankropp. Ett progressivt skjuvbrott uppstår i undergrundens 
överyta när jorden successivt skjuvas och orsakas av upprepad överansträngning av jor-
den. Skadan uppstår i första hand i finkornig jord och då speciellt i jord med hög lerhalt. 

I SGI Varia 520 (Holm med flera, 2002) redovisas exempel på vanliga skadeorsaker i un-
dergrunden orsakade av höga axellaster enligt Li och Selig (1998). Skadeorsaken progres-
sivt skjuvbrott visas i Figur 2-36. 

Spårlägesfel 

Tjällyftning 
(mm) 
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Figur 2-36 Progressivt skjuvbrott i undergrunden, (Li,1994). 

För svenska förhållanden kan risk för progressivt skjuvbrott vara aktuellt vid befintliga 
bankar med tunn marköverbyggnad på mycket lös jord. Det finns inte några moderna 
svenska exempel på bärighetsbrott för järnväg och risken är sannolikt liten för en 100 år 
gammal järnväg för befintliga tåglaster. Vid ökning av axellaster upp mot 30 – 35 ton 
måste dock problematiken beaktas. Sidorörelser i spår uppmätt med spårlägesmätvagn 
kan indikera att det föreligger problematik avseende lokalt skjuvbrott.   

2.3 Nuvarande regelverk avseende bärighet för järnväg 
(banupprustning) samt nuvarande system för 
planering av underhåll  

2.3.1 Regelverk avseende bärighet för järnväg 
Regler eller rekommendationer som underlag för projektering av bärighetsåtgärder för be-
fintlig järnväg finns ej sammanställda som fastställda krav som kan användas som un-
derlag för undersökning och utvärdering av bärigheten eller hur val av lämpliga åtgärder 
ska fastställas. Det finns dock viss information om problemställningen i Trafikverkets 
kravdokument TDOK 2015:0198, ”Typsektioner för banan” (Trafikverket, 2015h). 

2.3.2 TK Geo 13 och TR Geo 13, version 2 
TK Geo 13 och TR Geo 13 (Trafikverket, 2016d och Trafikverket, 2016e) gäller vid ny-
byggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. Någon information 
som kan relateras till bärighet för befintlig järnväg finns ej.  

2.3.3 Typsektioner för banan (TDOK 2015:0198) 
Typsektioner för banan (Trafikverket, 2015h) innehåller rådstext avseende uppbyggnad 
av bankar och skärningar samt typsektioner vid nybyggnad av järnväg och ombyggnad av 
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befintlig järnväg. Standarden omfattar en del med typsektioner och en del med informat-
ionstext. I standarden anges på ett flertal ställen att bärighet för aktuella axellaster ska ve-
rifieras. Definition av bärighet och hur bärigheten ska verifieras redovisas inte i standar-
den.   

SPÅRLYFT, banupprustning – jordbank och jordskärning 

  

Figur 2-37 Jordbank. 

 

Figur 2-38 Jordskärning. 

 

Spårlyft enligt Figur 2-37 och Figur 2-38 kan användas om följande krav uppfylls avse-
ende befintlig underballast / fyllning: 

• Jord- eller krossmaterial enligt AMA Anläggning 10, DCH.15 och DCH.16 dvs. 
bergkrossmaterial och grus med låg andel finjord. 

• Frostisolering samt fyllning av materialtyp 2, 3B, 4 eller 5A dvs. grus, sand, silt, 
lera och morän. Geoteknisk utredning ska visa att befintlig frostisolering och be-
fintlig fyllning har tillräcklig hållfasthet/bärighet för planerad axellast. 

• Geoteknisk utredning inkluderande spårlägesmätningar över flera år ska visa att 
risk för tjällyftningar i spåret inte föreligger. Geoteknisk utredning ska visa att 
befintlig fyllning har tillräcklig bärighet för planerad axellast. 
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BALLASTRENING banupprustning – jordbank och jordskärning 

  

Figur 2-39 Jordbank. 

  

Figur 2-40 Jordskärning. 

Ballastrening enligt Figur 2-39 och Figur 2-40 kan användas om följande krav uppfylls 
avseende befintlig underballast / fyllning: 

• Jord- eller krossmaterial enligt AMA Anläggning 10, DCH.15 och DCH.16 dvs. 
bergkrossmaterial och grus med låg andel finjord. 

• Frostisolering samt fyllning av materialtyp 2, 3B, 4 eller 5A dvs. grus, sand, silt, 
lera och morän. Geoteknisk utredning ska visa att befintlig frostisolering och be-
fintlig fyllning har tillräcklig hållfasthet/bärighet för planerad axellast. 

• Geoteknisk utredning inkluderande spårlägesmätningar över flera år ska visa att 
risk för tjällyftningar i spåret inte föreligger. Geoteknisk utredning ska visa att 
befintlig fyllning har tillräcklig bärighet för planerad axellast. 

  



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
54 

 

BALLAST/UNDERBALLASTBYTE, banupprustning – jordbank och jordskärning 

  

Figur 2-41 Jordbank. 

  

Figur 2-42 Jordskärning. 

Val av åtgärd vid ballast/underballastbyte enligt Figur 2-41 och Figur 2-42 kan göras en-
ligt nedan: 

• Underballastens tjocklek väljs enligt AMA Anläggning, DCH.1. Åtgärden avser 
nybyggnadsstandard. 

• Kombination av underballast enligt AMA Anläggning/TRV AMA, DCH 15, med 
underballast för förstärkning (minsta tjocklek 0,5 m) och frostisolering. 

• Underballast för förstärkning enligt AMA Anläggning/TRV AMA, DCH 15, med 
tjocklek 0,5 m förutsatt att befintlig fyllning består av frostpassiv jord ned till 
frostdjupet. 

• Ingen åtgärd om befintlig fyllning består av material enligt AMA Anläggning, 
DCH.15, ned till frostdjupet. 

Ovanstående förutsätter att geoteknisk utredning utförs som ska visa att befintlig fyllning 
har tillräcklig bärighet för planerad axellast. 
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SPÅRLYFT - FROSTISOLERING/SEKTIONSBREDDNING, banupprustning – 
bergskärning 

  

Figur 2-43 Spårlyft. 

  

Figur 2-44 Frostisolering / sektionsbreddning 

Vid spårlyft eller frostisolering/sektionsbreddning i bergskärning enligt Figur 2-43 och 
Figur 2-44 ska följande krav uppfyllas avseende befintlig underballast / fyllning: 

• Jord- eller krossmaterial enligt AMA Anläggning 10, DCH.15 och DCH.16 dvs. 
bergkrossmaterial och grus med låg andel finjord, ned till frostdjupet. 

• Frostisolering samt fyllning eller losshållet berg (sprängt ej fast berg). Geoteknisk 
utredning ska visa att befintlig frostisolering och befintlig fyllning har tillräcklig 
hållfasthet/bärighet för planerad axellast. 

• Geoteknisk utredning inkluderande spårlägesmätningar över flera år ska visa att 
risk för tjällyftningar i spåret inte föreligger. Geoteknisk utredning ska visa att 
befintlig fyllning har tillräcklig bärighet för planerad axellast. 
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RÅD OCH PRAXIS 

Faktorer som leder till att ballastlagrets funktion försämras med tiden, utgörs exempelvis 
av nedbrytning av ballastkorn, finmaterialvandring från undergrunden, finmaterial från 
ballastlagrets sida, förorening från tåg, inblåst jord, växtlighet och ytligt vattentransporte-
rad förorening. Olika underhållsåtgärder redovisas som: 

• Spårlägesjustering med komprimering av makadamballasten under sliper. 
• Ballastkomplettering. 
• Ballastrening som kan kombineras med 

o Utförande av materialskiljande lager av geotextil. 
o Frostskyddsisolering med cellplast. 
o Dränerings- och avvattningsåtgärder. 
o Bankbreddning. 
o Bankettrensning. 

Vid uppgradering av befintliga spår för höghastighetstrafik eller högre axellast anges att 
följande åtgärder kan vidtas: 

• Utskiftning av undermålig underballast till frostdjupet. 
• Utskiftning i kombination med inläggning av frostskyddsisolering med cellplast 

och/eller materialskiljande lager. 
• Spårlyft i kombination med ballastkomplettering och en kraftig fiberduk (bruks-

klass 4) eller geoarmering under ballastlagret. 

I samtliga fall är det viktigt att tillse att terrassen är väldränerad. 

2.3.4 Tillståndsbedömning av avvattningsanläggningar - Bedömning 
av skador och förslag på åtgärder (TDOK 2015:0155) 

Handboken (Trafikverket, 2015f) omfattar tillståndsbedömning av avvattningsanlägg-
ningar dvs. trummor, diken och dräneringar med tillhörande brunnar, stödmurar och eros-
ionsskydd. Handboken ger även stöd för bedömning av skador och bristande funktion, 
klarläggande av orsaker till skador, val av åtgärder samt underlag för bedömning av kost-
nader för åtgärder. 

Handboken ger utmärkt underlag för tillståndsbedömning och olika åtgärder som kan ut-
föras vad gäller befintliga trummor samt diken och dräneringar vid sidan av banan.  

Åtgärdande av avvattningsanläggningarna är nödvändiga i samband med ett bärighetsför-
bättringsprojekt, för att bärighetsåtgärder i spår ska få avsedd effekt. Sättningar kan ex-
empelvis orsakas av brister i avvattningsanläggningen, på grund av vattenströmning ge-
nom bank som kan leda till urspolning av finmaterial. 

2.3.5 AMA Anläggning och TrafikverksAMA Anläggning 
I AMA Anläggning 17 (2017) och TRVAMA (2015) anges enbart material- och utföran-
dekrav samt geometriska krav för makadamballast och underballast vid nybyggnad eller 
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som förbättringsåtgärd i befintlig anläggning. Krav eller råd avseende bärighetsåtgärder 
för befintlig järnväg redovisas ej.   

2.3.6 Trafikverkets regelverk för underhåll av spår och 
underbyggnadskonstruktioner 

Inom Trafikverket tillämpas besiktningsföreskrifterna: 

• Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar (Trafikverket, 2015j).  
• Underhållsbesiktning av banöverbyggnad (Trafikverket, 2015d). 
• Underhållsbesiktning av banunderbyggnad (Trafikverket, 2015e). 

För trummor görs även tillståndsbedömning enligt TDOK 2015:0155, se kapitel 2.3.4. 

Trafikverkets underhållsarbete består av förebyggande och avhjälpande underhåll. Det fö-
rebyggande underhållet kan delas in i förutbestämt respektive tillståndsbaserat underhåll. 
Förutbestämt underhåll tillämpas på anläggningar / anläggningsdelar där man utifrån erfa-
renhet vet när ett ingrepp ska genomföras. 

Tillståndsbaserat underhåll utgörs av besiktning och därefter eventuellt åtgärdande av be-
siktningsanmärkningar. Tillståndsbaserat underhåll utförs för de anläggningar / anlägg-
ningsdelar där det inte är möjligt att förutse när ett ingrepp ska genomföras. 

Principerna för Trafikverkets underhåll redovisas i Figur 2-45. 

   

Figur 2-45 Trafikverkets underhåll (Dehlbom med flera, 2010). 

Besiktning utförs som säkerhetsbesiktning eller underhållsbesiktning. 

Syftet med säkerhetsbesiktning är att erhålla underlag för att vidmakthålla anläggningens 
säkerhetsnivå. Säkerhetsbesiktningarnas syfte är därmed att utgöra en kontrollfunktion av 
järnvägsanläggningen för att förhindra att säkerheten på anläggningen försämras. Det sker 
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genom att kontrollera att det inte förekommer några brister eller avvikelser av anlägg-
ningen samt bedömning av anläggningens förmåga att utföra krävd funktion. Om anlägg-
ningsförsämringar uppmärksammas i tid, kan åtgärder och insatser planeras och genomfö-
ras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Syftet med underhållsbesiktningen är att den skall utgöra ett underlag för planering av åt-
gärder på medellång sikt. Detta för att uppnå kraven på funktion samt optimal teknisk och 
ekonomisk livslängd. 

Behov av antalet säkerhets- och underhållsbesiktningar är bland annat beroende av föl-
jande faktorer: 

• Tåghastighet. 
• Trafikbelastning. 
• Typ av trafik t.ex. farligt gods. 
• Klimat- och miljöförhållanden. 
• Geotekniska förutsättningar. 
• Teknisk uppbyggnad. 
• Inbyggd funktionssäkerhet. 
• Ålder och kvalitet.  
• Felutfall. 
• Anmärkningar från säkerhetsbesiktningar. 

Besiktningsklasserna beskrivs i Tabell 2. 

Tabell 2 Besiktningsklasser och deras indelning (Trafikverket, 2015j). 

 Besiktningsklass Tillämpas för: 
B1 Hastighet: mindre än eller lika med 40 km/h. 
B2 Hastighet: högre än 40 km/h men mindre än eller lika 

med 80 km/h 
Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 milj brt/spår 
& år 

B3 Hastighet: högre än 40 km/h men mindre än eller lika 
med 80 km/h 
Trafikbelastning: högre än 8 milj brt/spår & år 
Hastighet: högre än 80 km/h men mindre än eller lika 
med 140 km/h. 
Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 milj brt/spår 
& år 

B4 Hastighet: högre än 80 km/h men mindre än eller lika 
med 140 km/h. 
Trafikbelastning: högre än 8 milj brt/spår & år 
Hastighet: högre än 140 km/h 
Trafikbelastning: mindre än eller lika med 8 milj brt/spår 
& år 

B5 Hastighet: högre än 140 km/h 
Trafikbelastning: högre än 8 milj brt/spår & år 

ej Besiktigas inte av Trafikverket. Registreras i BIS för 
andra infrastrukturförvaltare än Trafikverket och för spår 
som inte trafikeras. 
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Besiktningen genomförs okulärt och/eller genom mätning. 

Vid säkerhetsbesiktning skall anläggningen / anläggningsdelen bedömas utifrån två 
aspekter: 

• Det aktuella tillståndet. 
• Risken för att anläggningen / anläggningsdelen ej kommer att kunna uppfylla 

krävd funktion fram till nästa säkerhets- eller underhållsbesiktning. 

Besiktningsanmärkningarna för säkerhetsbesiktning klassificeras enligt: 

Akut Anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller 
tågstörning. För dessa anmärkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas ome-
delbart (inklusive eventuell avstängning av spår) och besked om detta 
ofördröjligen lämnas till ansvarig enhet. Då driftledningen kontaktas sker 
också rapportering enligt TDOK 2013:0143 (Trafikverket, 2015l). 

V  Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom två veckor från besikt-
ningsdatum. 

M  Anmärkning av sådan art att den ska åtgärdas inom tre månader från be-
siktningsdatum, alternativt ska chefen för underhållsdistriktet följa upp an-
märkningen på nödvändigt sätt. Framflyttning av föreslaget åtgärdsdatum 
ska beslutas av chef för underhållsdistriktet och dokumenteras. 

B  Anmärkning som ska behandlas på något av följande sätt: 

1. Åtgärdas innan nästa besiktningstillfälle. 

2. Enligt TDOK 2014:0228 Plankorsning siktmätning (Trafikverket, 
2017c), som behandlar ouppfyllda siktkrav för vägtrafikant i plankorsning. 

3. Chefen för underhållsdistriktet följer upp anmärkningen. 

I de fall besiktningspersonalen noterar anmärkningar som måste åtgärdas omedelbart, ska 
lämpliga säkerhetsåtgärder (inklusive eventuell avstängning av spår) omedelbart vidtas 
och besked om detta genast lämnas till ansvarig enhet. 

Besiktningsanmärkningarna för underhållsbesiktning klassificeras enligt: 

M Anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom en till tre månader från 
besiktningsdatum. 

Å Anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom tre år från besiktnings-
datum. 

Ö (övrigt) Anmärkning som bör åtgärdas vid lämpligt tillfälle, arbetsbank. 

I de fall besiktningspersonalen noterar fel / anmärkningar som måste åtgärdas omedelbart, 
skall lämpliga säkerhetsåtgärder (inklusive eventuell avstängning av spår) omedelbart 
vidtas och besked om detta ofördröjligen lämnas till ansvarig enhet. 
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2.3.7 Praktisk tillämpning avseende planering och underhåll av spår 
och underbyggnadskonstruktioner 

För järnväg tillämpas besiktningssystemet Bessy för att dokumentera besiktningar och åt-
gärdande av besiktningsanmärkningar.  

Akuta anmärkningar med risk för trafikstörning ska anmälas till trafikledningen och åt-
gärdas via Ofelia.  

Vid säkerhetsbesiktning ska samtliga besiktningsanmärkningar åtföljas av en signerad åt-
gärdsrapport vilken ska upprättas snarast möjligt efter utförd åtgärd. Av åtgärdsrapporten 
ska följande framgå: 

• Vilken besiktningsanmärkning som åtgärdsrapporten avser (besiktnings- och åt-
gärdsrapport kan vara samma dokument). 

• Vilken åtgärd som vidtagits. 
• Vem som utfört åtgärden. 
• Tidpunkt för åtgärden. 
• Vilka besiktningsanmärkningar som inte har åtgärdats i enlighet med besiktnings-

rapporten. 
• Status för åtgärden ska följas successivt och tydligt visa hur anmärkningen är 

hanterad och till sist avslutad som ärende. 

Besiktningsformulär som inte stämmer mot verklig anläggning ska noteras som avvi-
kelse. Används Bessy noteras detta som BIS-avvikelse i besiktningsformuläret. 

Efter varje utförd underhållsbesiktning skall en signerad rapport lämnas snarast möjligt 
till beställaren. Av rapporten skall följande framgå: 

• Vad underhållsbesiktningen omfattar. 
• Vem som har utfört underhållsbesiktningen. 
• Tidpunkt för underhållsbesiktningen. 
• Vilka avvikelser som har noterats och deras allvarlighetsgrad dvs. prioritet. 

Vid åtgärdande av avvikelser efter underhållsbesiktning skall en signerad åtgärdsrapport 
upprättas. Av åtgärdsrapporten skall följande framgå: 

• Vilken underhållsbesiktning som åtgärdsrapporten avser (besiktningsrapport och 
åtgärdsrapport kan vara samma dokument). 

• Vilken åtgärd som har vidtagits. 
• Vem som har utfört åtgärden. 
• Tidpunkt för åtgärden. 
• Vilka avvikelser som inte har åtgärdats. 

I praktiken utförs idag förebyggande underhåll i begränsad omfattning. 
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2.3.8 Breddning av väg - handbok 
Som jämförelse med projekteringspraxis för befintliga vägar redovisas i föreliggande ka-
pitel Trafikverkets råd vid projektering för breddning av befintliga vägar. 

Handboken Breddning av väg (Trafikverket, 2017b) behandlar breddning av befintliga 
vägar inkluderat exempelvis förbättring av bärighet och avvattning. Det finns således 
vissa likheter med projektering av bärighetsåtgärder för järnväg när det gäller generella 
problemställningar avseende ambitionsnivå och projekteringsmetodik. I skriften anges att 
det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa den ambitionsnivå som ska gälla för projekte-
ringen och tillämpningen av gällande regelverkskrav. Vissa krav bör alltid gälla medan 
andra krav anpassas efter förhållanden och tillgänglig budgetnivå. Man bör för bärighet 
och utformning åtminstone definiera en lägsta standard för projektet senast vid pro-
jektstart tillsammans med beställaren.   

Den principiella utrednings- och projekteringsgången vid vägbreddning innefattar: 

1.  Inventering av befintliga handlingar, mätningar och övrig information om 
vägens egenskaper. 

2.  Vägteknisk undersökning omfattande: 

• Okulär besiktning av vägkroppen, trummor och avvattning. 
• Tjälinventering. 
• Fallviktsmätning. 
• Georadarmätning. 
• Provtagning av vägkroppen ned till naturlig jord (ca 1 – 5 punkter per 
 kilometer). 

3.  Geotekniska undersökningar under och vid sidan av befintlig väg vid lös under-
grund. 

4.  Redovisning av utförda undersökningar på ritningar och i överskådlig grafisk 
form, exempelvis i ”Excel” eller ”Road Doctor”. Exempel på redovisning i 
Road Doctor visas i Figur 2-46. Sammantagen redovisning görs i Markteknisk 
undersökningsrapport Vägteknik och/eller Markteknisk undersökningsrapport 
Geoteknik. 

5.  Redovisning i ProjekteringsPM följt av Teknisk beskrivning enligt AMA An-
läggning. 
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Figur 2-46 Exempel på redovisning med ”Road Doctor” (Trafikverket, 2017b). 

Ovanstående arbetsgång liknar den arbetsgång som genomförts på sträckan Frövi - Ställd-
alen förutom järnvägsspecifika skillnader vad gäller tillämpbara metoder och åtgärder 
(exempelvis utförs nedböjningsmätning istället för fallviktsmätning, viss skillnad finns 
avseende metodik för undersökning i bankropp samt att andra typer av åtgärder utförs). 

2.4 Underlag och mätmetoder för identifiering av 
bärighetsbrister i befintlig järnvägsanläggning  

2.4.1 Inledning 
Som underlag för ett bärighetsförbättringsprojekt är information om anläggningen, hän-
delser och besiktning under anläggningens livstid samt befintliga mätningar och geotek-
niska undersökningar mycket viktiga indata till projekteringen. Med denna information 
som underlag kan kompletterande geotekniska undersökningar och spårmätningar utföras, 
vilket ger ett underlag för att kunna bestämma lämpliga åtgärder på olika delar av en järn-
vägssträcka.  I kapitlet ges råd avseende insamling av data om anläggningen samt en be-
skrivning av olika undersökningsmetoder som kan användas för att erhålla underlag för 
projektering av ett bärighetsförbättringsprojekt. 

2.4.2 Information från Trafikverkets databaser 
BIS 

I BIS (BanInformationsSystemet) (Trafikverket, 2018a) kan följande information finnas 
som är indata till en bärighetsutredning: 

• Information om befintlig geometri/normalsektion. 
• Information om banunderbyggnadens uppbyggnad. 
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• Information om avvattning (i huvudsak trummor, är inte heltäckande vad gäller 
diken och dräneringar). 

• Spårlägesmätning/spårriktning. 
• Ballastrening. 
• Tjällyftningsobservationer och sättningsmätningar. 
• Lerpottor. 
• Geotekniska händelser, sättningar, skred mm. 
• Berg. 

Optram 

Optram är Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på 
spår och kontaktledning (Trafikverket, 2016b). Optram visar information via Inter-
net/Intranät genom att integrera objekt, underhållsarbeten och data från mätanalyser. 

Följande typer av mätningar kan studeras i Optram:  

• Spårläge.  
• Räfflor och vågor.  
• Ballastprofil.  
• Rälprofil.  
• Kontaktledning.    

Systemet används av förvaltare och entreprenörer för att analysera anläggningsinformat-
ion från spår och kontaktledning. Analysen används för att planera för ett optimerat un-
derhåll. I Optram finns stora möjligheter att beräkna olika typer av nyckeltal, samt att se 
trender och göra prognoser.   

I dagsläget finns spårlägesmätningar dokumenterade i Optram men ej rälsnedböjnings-
mätningar och spårstyvhetsmätningar.  

ProjectWise / IDA 

ProjectWise är ett IT-system inom Trafikverket som stödjer gemensamma arbetsproces-
ser, informationshantering och dokumenthantering. Systemet används för konstruktions- 
och anläggningsinformation, men även för det som klassas som teknisk information. Pro-
jectWise är konfigurerbar för att stödja olika arbetsprocesser och arbetssätt. På Trafikver-
ket används olika konfigureringar beroende på verksamhetens behov. De vanligaste på 
Trafikverket är IDA och PDB Investera (Trafikverket, 2018b). I IDA finns redovisning av 
tidigare utförda geotekniska undersökningar och geoprojektering: 

• Geotekniska undersökningsritningar. 
o Sondering och provtagning. 
o Georadar. 
o Ballastprovtagning. 

• Geotekniska åtgärder – ritningar och PM. 
• Stabilitetsberäkningar. 

IDA kommer framledes att ersättas av databasen Ebbot. 
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Bessy  

Bessy är ett IT-system med standardiserade besiktningsformulär som används av besikt-
ningsmän vid genomförande av säkerhets-, underhålls- och övertagandebesiktningar samt 
dokumentation och rapportering av åtgärder (Trafikverket, 2016a). Information om an-
läggningen erhålls från BIS. 

Ofelia 

Ofelia är det system som skall användas för att lagra händelser som medför risk för 
olycka och driftstörningar på Trafikverkets järnvägsanläggningar dvs. underlag för akut 
felavhjälpning (Trafikverket, 2015l). Felsymptom, fel och händelser ska rapporteras i IT-
stödet Ofelia av alla drifttekniker, besiktningsmän och underhållsentreprenörer.  

Omedelbar åtgärd krävs om felsymptomet omfattar eller orsakar:  

• Olycka eller tillbud. 
• Negativ påverkan på säkerheten.  
• Trafikstörning eller kommer att orsaka en trafikstörning. 
• Djurpåkörning. 
• Omedelbar arbetsmiljörisk. 
• Olägenhet för tredje man. 
• En betydlig skada på miljön. 

Övrigt 

Äldre generalprofiler framtagna i samband med en järnvägssträckas byggande kan inne-
hålla värdefull information om befintliga anläggningar, se exempel i Figur 2-35. Vid 
några regioner inom Trafikverket har generalprofilerna scannats. Övriga generalprofiler 
finns i pappersformat vid Trafikverkets arkiv i Mölndal (Olsson, 2018). 

Det är också möjligt att erhålla översiktlig information om de geologiska förutsättning-
arna (jordart och berg ned till ca en halvmeter under markytan) från SGU:s digitala geolo-
giska kartor, vilket kan presenteras på plankartor med spår och längdmätning inlagd. Ex-
empel från sträckan Frövi-Storå redovisas i Figur 2-47. 
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Figur 2-47 Utdrag ur plankarta avseende inventering av geologiska förhållanden, uppfrys-
ningar, spårfel, lerpottor och befintliga förstärkningsåtgärder mellan Frövi-Storå 
(Dehlbom, 2005). 

Programmet ”Rail Doctor” användes under en period inom Banverkets Mellersta Region, 
bland annat vid redovisning av mätningar inför upprustningsprojekt. Programmet var då 
uppbyggt med strixfilmen på en skärm och på motstående skärm fanns data som geologi, 
spårläge, BIS-info, georadar, geoteknik mm. Då programmet hanterade olika databaser 
kunde man ”skräddarsy” sin lösning. Lösningen var tämligen lik den som visas för väg i 
Figur 2-46. 

På sträckan Hallsberg – Degerön utfördes georadarundersökning av befintlig järnväg (Ro-
adscanners, 2015). Syftet med undersökningen var att mäta tjocklek på makadamballast, 
underballast och fyllning samt utvärdera ballastkvalitet och fukthalt. Redovisning gjordes 
bl.a. av tolkad georadarprofil och fuktprofil som visas samtidigt med videofilm på spåret 
och geologisk karta. 

Geoteknisk information kommer framöver att kunna erhållas från Trafikverkets geodata-
bas, där all rådata från borrhål ska levereras in (Olsson, 2018).  

I Trafikverkets system ROP (Robusthetsplanering) finns riskobjekt för vald vägsträcka 
inlagda (Olsson, 2018). Systemet kan även nyttjas för järnväg i form av de övriga data 
som finns där, t.ex. SGU:s jordartskarta, lantmäteriets nya höjddata, lager med potentiella 
översvämningsområden, troliga trumlägen, väg- och järnvägsbankar, tillrinningsområden 
och "röda kartan" (erosionskänsliga jordar, nära till vatten, höga bankar).  

2.4.3 Geofysiska och geotekniska undersökningsmetoder 
GEORADAR 

Georadar är en elektromagnetisk geofysisk metod som i järnvägssammanhang kan an-
vändas för att beskriva strukturer, bestämma lagermäktigheter och dela in banan i kvasi-
homogena sträckor. Registrerade variationer av tjocklek för överbyggnadsmaterial kan 
indikera störda sträckor och sättningsproblem (Esveld, 2015). Metoden är lämplig för att 
optimera placering av borrpunkter.  
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Mätsystemet består principiellt av en sändar- och en mottagarantenn som fysiskt kan vara 
placerade i samma eller olika enheter. En mycket kort elektromagnetisk puls sänds ned i 
marken och tiden till dess återkomst registreras. Vågens energi absorberas av jordlager 
och i synnerhet av lågresistiva material som lera och jordar under grundvattennivån. Pul-
sen reflekteras mot elektriska reflektorer som utgörs av gränsen mellan material med 
olika dielektricitetskonstant och resistivitet (Triumf, 1992). Georadarmätning kan utföras 
genom att utrustningen monteras på en befintlig mätvagn. Metoden kräver kalibrering 
mot kända referenspunkter, vanligen i form av geotekniska sonderingar. För att erhålla 
mätresultat som kan utvärderas måste mätningar, förutom i spårmitt, även utföras utanför 
spåret, då betongsliprarna kan störa mätsignalen. Georadarutrustning monterad på mät-
vagn visas i Figur 2-48. Vid georadarundersökning av befintlig järnväg mellan Hallsberg 
och Degerön användes 3 st 400 MHz GPR-antenner (Roadscanners, 2015). 

I kapitel 3.6.4 redovisas exempel på användning av georadar på sträckan Frövi-Ställdalen. 

 

Figur 2-48 Georadarutrustning monterad på mätvagn (Dehlbom med flera, 2010). 

Ny metodik har även utvecklats för att översiktligt kunna detektera vatteninnehållet i ma-
kadamballast, underballast och undergrund. I Figur 2-49 visas ett exempel vid övergångs-
zoner till en järnvägsbro där jämförelser görs mellan vatteninnehåll och spårläget (Wang 
med flera, 2017). 
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Figur 2-49 Mätresultat från övergångszon: (a) fotografi av spåret; (b) fuktprofil; och 
 (c) längsgående spårläge (Wang med flera, 2017). 

BALLASTPROVTAGNING 

Provning utförs med ett borrör med diameter 20 cm som kan drivas ner till 130 cm under 
räls underkant och upp till 130 cm från spårmitt. Registrerade parametrar är tjocklek, 
materialtyp och graden av förorening för överballasten samt materialtyp och lagerfördel-
ning för underballast. Provtagning kan även utföras med skruv vilket främst utnyttjas för 
upptagning av lösare jordar som inte följer med borröret. Provtagning kan även kombine-
ras med CPT-sondering (Dehlbom med flera, 2010). 

  

Figur 2-50 Markundersökningsmaskin MUM 9601 (Dehlbom med flera, 2010). 

Högt vatteninnehåll 
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Upptagna prover fotodokumenteras med en måttsticka som referens och en okulärbedöm-
ning och jordartsklassificering utförs genom en spalt på provröret. Prover på makadam-
ballast skickas normalt till laboratorium för siktning och vid misstanke om förorening ut-
förs även kemiska analyser.  

Siktning ska utföras av olika materiallager/jordlager och inte generellt av ett 50 cm prov 
(motsvarande djup vid ballastrening), för att ett användbart underlag ska erhållas som un-
derlag för projektering av bärighetsåtgärder.  

  

Figur 2-51 Prov från MUM 9601 (Dehlbom med flera, 2010). 

Provtagning kan också utföras i samband med geotekniska fältundersökningar, se nedan.  

GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

Markundersökningsmaskinen (MUM) klarar i praktiken endast att ta prover till ca 1 - 1,2 
m djup under RUK. För att kunna bedöma bärighets- och tjälegenskaper krävs provtag-
ning ner till ca 2 – 4 m djup. I projektet Frövi – Ställdalen har geotekniska fältundersök-
ningar använts i spårproblemområden som kräver ytterligare undersökning. Provtagning 
av makadamballast utfördes normalt med spade. För underballast / terrass användes vanli-
gen provtagningsskruv. I de fall provtagning enbart utförs i underballast / terrass kan en 
”överballastkon” med löstagbar hålighet användas. 

Sondering i spårmitt kan utföras med: 

• CPT-sondering. CPT används normalt för sondering i naturlig jord under banken. 
Det är dock möjligt att sondera i bankar med löst lagrad fyllning utan större inne-
håll av sten och block, varvid relativ lagringstäthet, hållfasthet och sättningsmo-
duler kan bestämmas. 

• Vikt- eller trycksondering. Detta är de vanligen använda sonderingsmetoderna. 
Ofta erfordras slagning för att komma genom banken, varför information om ban-
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kroppens egenskaper, som underlag för bärighetsbedömningar, ej erhålls. Van-
ligtvis utförs metoderna för att få information om bankens och de naturliga jord-
lagrens mäktighet. 

• Hejarsondering. Det är möjligt att hejarsondera genom en blockfri järnvägsbank 
och därmed erhålla en viss uppfattning om parametervariationen i banken.  

• Jordbergsondering kan användas för att sondera genom bankar med stor mängd 
sten och block, för att erhålla översiktlig information om bankmaterial och ban-
kens mäktighet. 

2.4.4 Rälsnedböjningsmätning 
Mätning av rälsnedböjning ger ofta bättre information om banans egenskaper än spår-
lägesmätningar. Mätningar utförs inte generellt på det svenska bannätet, på samma sätt 
som spårlägesmätningarna. Då mätutrustningen finns monterad på spårlägesmätvagn bör 
metoden användas mer frekvent och framförallt bör den användas innan ett spårupprust-
ningsprojekt startar.  

Spårlägesmätningar ska enligt standard utföras belastat. Spårläget består dock i huvud-
sak av två delar; spårläget utan belastning, och den extra geometriförändring som kom-
mer av belastningen. För geotekniska frågeställningar är båda delarna viktiga. Differenti-
ella sättningar ger upphov till spårlägesfel, och genom att studera spårlägesfel erhålls viss 
information om banunderbyggnadens status. Kortare våglängder hänger oftast ihop med 
ballast, och längre våglängder med underliggande lager. Ytterligare information kan dock 
erhållas om spårläget kan delas upp, så att den nedböjning som orsakas av ett passerande 
tåg kan särskiljas från obelastade spårlägesfel. Till exempel kan en styv banunderbyggnad 
enkelt skiljas från en vek. Övergångskonstruktioner kan upptäckas och bedömas. Även 
kortvågiga skillnader kan kartläggas; exempelvis hängande sliprar och spårlägesfel som 
troligen har stor tillväxt (andelen nedböjning i belastat spårlägesfel är stort). 

Styvhet/nedböjningsmätningar har utförts i forskningssyfte under relativt lång tid i Sve-
rige. Under början på 2000-talet utvecklades en rullande styvhetsmätmetod och efter det 
har ytterligare två generationer av metoden utvecklats. I det följande beskrivs dessa över-
siktligt.  

RSMV 

En prototyp för dynamisk mätning utvecklades i Eurobalt II-projektet, och efter projektet 
byggdes RSMV (Rullande StyvhetsMätVagn) 2003 - 2004. RSMV är en ombyggd 2-
axlig godsvagn, som kan excitera spåret med två oscillerande massor som är kopplade di-
rekt till befintlig hjulaxel, se Figur 2-52 och Figur 2-53. Kraft och acceleration mäts vid 
hjulaxeln varpå styvhet beräknas (Berggren, 2009). 
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Figur 2-52 Mätutrustning i RSMV (vertikalt oscillerande massor i stålram över mätaxel) 
 (Berggren, 2009). 

Statisk axellast är 180 kN och maximal dynamisk axellast från oscillerande massor är 60 
kN. RSMV kan mäta dynamisk spårstyvhet mellan 3 – 30 Hz (tester har gjorts upp till 50 
Hz). Inventering av längre sträckor kan mätas i upp till 40 km/h, men upplösningen i 
längdsled blir då upp mot 3 m. Tester har utförts även i 50 km/h, men resultatet blir osäk-
rare då mindre energi fortplantas till spåret. Vid exempelvis 10 km/h exciteras en period 
per meter spår och mer energi går ned i spåret (och bättre respons erhålls) jämfört med 50 
km/h då en period exciteras utspridd på 5 meter. Normalt påförs en frekvens vid excite-
ring. I lägre hastigheter har brusexcitering använts, normalt 3 – 20 Hz. Detta är speciellt 
lämpligt för veka jordarter då eventuella resonansfenomen vid låga frekvenser uppträder 
tydligt, se exempel i Figur 2-54. 
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Figur 2-53 Mätprincip (en sida) för RSMV (Berggren, 2009).  

 

                           

Figur 2-54 RSMV-mätning av styvhet. Fasförskjutning (övre figuren) och absolutbelopp (nedre 
figuren) från mätning med brusexciteringen mellan 3 – 20 Hz i hastigheten 5 km/h 
över ett avsnitt med torv (Berggren, 2009). 
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EVS – EBER Vertikal Styvhet 

Denna mätmetod baseras på ovan nämnda uppdelning i belastat (sL(x)) och obelastat spår-
läge (sU(x)). Genom att mäta spårläget med två olika mätsystem för höjdläget finns möj-
lighet att särskilja nedböjningen (w(x)) på grund av belastad axel.  

Det första mätsystemet baserar sig på tröghetsmätning med accelerometrar och är placerat 
på/vid den belastade axeln och mäter belastat spårläge. Det andra mätsystemet är ett kor-
damätsystem med två extra mäthjul. De extra mäthjulen är (i stort sett) obelastade och 
placerade 2 respektive 2,5 meter från belastad mätaxel. 

𝑠𝑠𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑈𝑈(𝑥𝑥) + 𝑤𝑤(𝑥𝑥)    Formel 2 

Figur 2-55 visar ett teoretiskt exempel på obelastat och belastat spårläge samt nedböjning 
från en axel. Övre figuren (A) visar obelastat spårläge i blått. En sinusformad variation i 
nedböjning (svart) har lagts till för att erhålla belastat spårläge (rött). Röd kurva är således 
summan av blå och svart kurva. Nedre figuren (B) visar en enskild axel som belastar spå-
ret i position 0. En trepunktskorda mäter höjdläget med mittenaxeln belastad (C2) och 
yttre hjulen (C1, C2) placerade en bit från belastade axeln. I Figur 2-56 visas ett exempel 
på redovisning av nedböjningsmätning från Halmstad.  

  

Figur 2-55 Illustration av obelastat och belastat spårläge, samt nedböjning (Berggren, 2017). 
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Figur 2-56 Kortvågig nedböjning i Halmstad 2013 (Berggren, Ekblad, 2013). 

Beräkningsgången att särskilja belastat och obelastat spårläge och få fram nedböjningen 
är beskrivet i ”Track deflection and stiffness measurements from a track recording car” 
(Berggren med flera, 2014). Spårstyvhet och nedböjning är sedan relaterade genom hjul-
lasten.  

Infranord förfogar över tre stycken IMV100 mätvagnar, se Figur 2-57, som samtliga har 
dubbla mätsystem för höjdläget. Det gör att de även kan mäta nedböjning/spårstyvhet en-
ligt denna princip, dock utförs det enbart på beställning.   

 

Figur 2-57 IMV100 i Vassijaure (Foto från Malmbanan, Eric Berggren, Eber Dynamics). 
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Det finns några detaljer som har skapat viss osäkerhet vid användandet av EVS. Kalibre-
ringsförfarandet av kordamätsystemet håller inte den stabilitet som krävs för nedböjnings-
mätning. 2 - 3 meter långa balkar som förbinder mäthjulen har vissa spel och i viss mån 
glapp. Att hålla dessa under 0,5 mm under lång tid har visat sig svårt. En andra detalj är 
hur de belastade hjulens kona samverkar med rälsprofilen. En förändrad lateral position 
orsakar vertikala variationer. I beräkningsgången ingår en simulering med Gensys (for-
donssimulering på uppmätt spårgeometri) för att kompensera för detta. Denna kompen-
sation är dock troligen inte tillräcklig. Dessa tillkortakommanden har tillsammans med 
några andra motiv lett fram till utvecklingen av ytterligare ett mätsystem som beskrivs 
nedan.  

EBER Track Lab (ETL) 

Genom att använda lasermätsystem (kompenserade med tröghetsplattform (gyro/accelero-
metrar), så finns möjlighet att mäta höjdläge i flera punkter på olika avstånd från belastad 
axel och samtidigt ha en långtidsstabil kalibrering. Rälsens nedböjning vid olika avstånd 
från belastad axel kan beskrivas med olika metoder från hållfasthetsläran. Rälsens egen-
skaper är kända och lätta att modellera. Andra parametrar i en hållfasthetsmodell kan då 
varieras för att bäst möjligt överensstämma med uppmätta nedböjningar. På detta sätt kan 
bland annat spårets styvhet och nedböjning bestämmas, men även andra parametrar.   

Figur 2-58 visar mätprincipen med sex uppmätta positioner. Övre figuren visar höjdläget 
i sex positioner med olika avstånd från den belastade axeln. Samma höjdläge är parallell-
förskjutet i höjdled på grund av den belastade axelns påverkan. I nedre figuren har en av 
kurvorna i övre figuren använts för att eliminera höjdläget och vi ser istället sex posit-
ioner av nedböjningen. Ytterligare en illustration av samma sex punkter finns i Figur 
2-59. 

A 
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B 

  

Figur 2-58 ETL- illustration: A - höjdläge på olika avstånd från belastad axel, B - resultatet i A, 
rensade från höjdläge och jämförda med teoretisk nedböjningskurva ETL (Nielsen 
med flera, 2017). 

Figur 2-59 visar mätprincipen för sex uppmätta positioner. I figuren visas obelastat höjd-
läge (blå linje) och nedböjning från ett belastat hjul, Q (svart linje). Summan av dessa två 
är belastat höjdläge (röd linje). Höjdläget kan elimineras från mätdata genom att använda 
en av mätpunkterna och nedböjningen kvarstår i mätningarna såsom visas i Figur 2-59 
(beskrivningen är här förenklad). Detaljerad beskrivning av metoden finns i ”Method and 
apparatus to determine structural parameters of a railway track” (Berggren, 2015a).  

  

Figur 2-59 Mätprincip för ETL (Nielsen med flera, 2017).  

Om en statisk modell används (t ex Euler-Bernoulli balk på Winklerbädd), så bestäms i 
första hand spårets styvhet. En dynamisk modell kan också ta hänsyn till mätningens has-
tighet och eventuell påverkan på nedböjningskurvan. För riktigt lösa jordarter kan kurvan 
bli asymmetrisk och en dominerande dynamisk förstärkning kan uppstå. Det har visats sig 
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att metoden kan beskriva sådana fenomen och ge en uppskattning av kritisk hastighet för 
banan (hastigheten för Raleigh-vågens utbredning) (Norén-Cosgriff med flera, 2018). 

ETL-givarna har monterats och testats på Infranords höghastighetsvagn IMV200. De är i 
nuläget inte fast monterade. De olika beskrivna metoderna har både fördelar och nackde-
lar. Tabell 3 sammanfattar dessa. 

Tabell 3 Fördelar och nackdelar med olika system för mätning av spårstyvhet/spårnedböj-
ning. 

Metod Fördelar (+) Nackdelar (-) 

RSMV (Rullande 
StyvhetsMätVagn) 

-Dynamisk mätning. 
-Fas och absolutbelopp. 

-Detaljerad undersökning. 

-Låg hastighet. 
-Kräver extra lok etc. 

-Enbart full last.  

EVS (EBER Vertikal 
Styvhet) 

-Samtidig mätning med spår-
läge. 

-Kostnadseffektiv (om mät-
ning sker samtidigt med 

spårläge). 

-Noggrannhet. 
-Kalibrering. 

ETL (EBER Track Lab) 

-Samtidig mätning med spår-
läge. 

-Kostnadseffektiv (om mät-
ning sker samtidigt med 

spårläge). 
-Hastighet. 

-Fler strukturella parametrar 
än enbart styvhet. 

-Viss dynamik möjlig att de-
tektera. 

-Kräver fler givare 
(högre kostnad för 

hårdvara). 

 

EXEMPEL FRÅN STRÄCKAN FRÖVI – STÄLLDALEN 

I projektet har rälsnedböjningsmätningar utförts både med EVS och ETL. 

Följande parametrar redovisas från EVS-mätningen (se Figur 2-60): 

• Nedböjning med redovisning av åtgärder. 
• Kurvatur. 
• Höjdläge. 
• Höjdläge standardavvikelse. 

I Figur 2-60 kan ses ett avsnitt där åtgärder utfördes 2016. Den blå linjen / mätningen i 
övre diagrammet är utförd före åtgärd och övriga efter åtgärd. Vid urgrävningarna syns 
tydligt att de mjukaste delarna av spåret har blivit styvare. Effekten av ballastrening syns 
tydligt från ca 414+350, men inte mellan 413+150 – 413+400. Vissa förbättringar i spår-
läge kan utläsas från nedre figuren. Novembermätningen 2016 visar dock försämring på 
några platser, vilket kan bero på ett lågt tonnage efter åtgärd och/eller blöt eller frusen 
mark vid årstiden.  
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Figur 2-60 Resultat från rälsnedböjningsmätning med EVS. Blå linje avser mätning före åtgär-
der. Redovisade åtgärder i figuren utfördes 2016. Se även Bilaga 1A. 

Följande parametrar redovisas från ETL-mätningen (se Figur 2-61): 

• Nedböjning. 
• Nedböjningens derivata/gradient. 
• Historik av spårläge med åtgärder från respektive etapp, samt utdrag från BIS. 
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Övre figuren visar nedböjningsmätning från två olika tillfällen. Mittenfiguren visar ned-
böjningens förändring (derivata/gradient) med avseende på sträckan. Nedre figuren är 
sammanställd av samtliga (i stort sett) spårlägesmätningar som utförts på sträckan från 
det att digitala data finns tillgängliga (ca 1998). En svept standardavvikelse har beräknats 
för höjdläget. Sträckan har sedan segmenterats i 50-meters segment och för varje segment 
visas det högsta std-värdet från varje mätning. Resultatet färgkodas från blått till rött en-
ligt skalan till höger i figuren. Exempelvis ses ett troligt underhåll 2004 (km 413+000 –  
413+600). Av någon anledning ser det ut att saknas ett antal mätningar 2010 - 2011.  

I nedre figuren indikeras också BIS-objekt. I detta exempel finns en dokumenterad upp-
frysning och två plankorsningar. Slutligen indikeras vilka åtgärder som gjorts i projektet. 
Spårlägesdiagrammet har tid på y-axeln och åtgärder utförda vid etapp 2 av bärighetsför-
bättringsprojektet Frövi – Ställdalen är inlagd sommaren 2016.  

Vi kan återigen se att urgrävningarna ger en skillnad mellan mätningarna. Nivåerna är 
olika mellan EVS och ETL mätningarna (IMV100/IMV200). Kalibreringen av EVS är 
som tidigare nämnts osäker.  

I kapitel 4 redovisas jämförelser mellan spårlägesmätningar och rälsnedböjningsmät-
ningar utförda före och efter åtgärd. 

Det har inte gjorts så många jämförande mätningar för att verifiera resultaten från EVS 
och ETL. Detta främst på grund av att mätningar i spår är kostsamma och att ett större an-
tal är önskvärt. I några parallella projekt hösten 2017 genomfördes spårmätningar med ac-
celerometrar, samt videofilmning vid tågpassager (inklusive mätvagnspassage) med föl-
jande resultat: 

Tabell 4 Jämförande mätning av nedböjning i Grillby 2017-10-30    
(Berggren, 2018a). 

Hastighet Riktning mot Amplitud mätvagn Amplitud video 
130 km/h Kungsängen 3,3 mm 3,2 mm 
130 km/h Enköping 3,0 mm 3,4 mm 
160 km/h Kungsängen 3,8 mm 4,3 mm 
160 km/h Enköping 3,3 mm 3,9 mm 

 

Videons uppskattade osäkerhet (pixelstorlek och referensobjektets (räls) höjd) är ca 0,5 
mm.  
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Figur 2-61 Resultat från rälsnedböjningsmätning med ETL, samt spårlägeshistorik. Blå linje är 
mätning före åtgärder. Se även Bilaga 1B. 
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2.4.5 Tjälavvägning 
Tjälavvägningar (mätning av spårhävning) bör utföras i ett mycket tidigt skede av ett bä-
righetsförbättringsprojekt, som underlag för projektering. Även om aktuell vinter inte är 
speciellt kall kan mindre tjällyftningsrörelser dokumenteras som ger information om att 
större tjällyftning kan uppkomma under kallare vintrar. 

Väl dokumenterade tjälavvägningar som utförts under kalla vintrar, är mycket värdefulla 
som underlag i en bärighetsutredning. Se exempel i Figur 2-35.  

2.4.6 Övrigt 
Som underlag för ett bärighetsförbättringsprojekt är en okulär besiktning av sträckan vik-
tig för observation av lerpottor o.dyl. Även inventering och besiktning av befintliga trum-
mor, anslutande diken, bandiken och dräneringar samt sträckor med vegetation i spår är 
nödvändigt kompletterande underlag för identifiering av bärighetsbrister. 

Mätning med tung fallvikt (FWD) eller lätt fallvikt (LWD) används som underlag för 
upprustning av befintliga vägar. För järnväg har metodiken testats i forskningssyfte men 
är, enligt författarna till föreliggande rapport, för omständlig och för dyr i förhållande till 
det resultat som erhålls. Spårlägesmätning i kombination med rälsnedböjningsmätning är 
mer anpassade för de förutsättningar som gäller vid bärighetsförbättringsprojekt för järn-
väg. 

Indata erfordras också vad gäller järnvägsbankens nivå och marknivån vid sidan av järn-
vägen. I projektet Frövi-Ställdalen har terrängmodeller tagits fram baserat på helikopter-
scanning. Dessa mätresultat har sedan kontrollerats genom markmätningar.  

2.5 Värdering av underlag för identifiering av 
bärighetsbrister 

2.5.1 Inledning 
Svårigheten vid värdering av bärighetsbrister är: 

• Avsaknad av definition av begreppet bärighet. 
• Avsaknad av krav för att värdera bärighetsbrister. 
• Att det är ett omfattande arbete att sammanställa olika typer av underlag, dels hi-

storiska och nya observationer av olika slag, dels olika typer av befintliga och 
nya undersökningar.  

• Att utifrån ovanstående sammanställning, som normalt inte är komplett och som 
emellanåt ger motsägelsefull information, göra ingenjörsmässiga bedömningar av 
lämpliga åtgärder, där även hänsyn ska tas till de praktiska och ekonomiska för-
utsättningarna. 
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2.5.2 Värdering av underlag 
I kapitel 3 ges exempel på hur bärigheten har undersökts, sammanställts och värderats på 
ett antal delsträckor mellan Frövi och Ställdalen. Vilka åtgärder som blir aktuella beror 
till stor del på ambitionsnivån i projektet. Ett bärighetsförbättringsprojekt handlar inte om 
att hjälpligt lappa och laga utan syftar till att säkerställa att banan uppfyller dagens och 
morgondagens krav på bärighet och rimligt underhåll över längre tid. De viktigaste kra-
ven är då, med exempel från projekt Frövi - Ställdalen: 

• 0,5 m överballast av bra material. 
• Bra bärighet i underbyggnaden ned till 1,3 m under RUK, vilket motsvarar 0,8 m 

underballast. 
• Inga lösa jordar inom frostfritt djup. 
• Små eller inga tjällyft. 
• Att banans normalsektion uppfyller minimikraven på bankbredd och släntlut-

ningar enligt Typsektioner för banan (Trafikverket, 2015h). 
• Avvattning ner till minst 1,6 m under RUK (1,3+0,3m). 

Ovanstående är krav som i görligaste mån ska uppfyllas. Normalfallet är att både befintlig 
över- som underballast är för tunn. Huvudregeln blir då att spåret lyfts tills rätt nivåer er-
hålls. Det kan då som i fallet för projekt Frövi - Ställdalen röra sig om 10 - 70 cm. De 
viktigaste problemen som då uppstår gäller anslutning mot broar, kontaktledningen och 
plattformar/vägkorsningar.  

När det gäller broar finns ingen annan lösning än att spårlyft måste anpassas/minskas till 
broarnas geometri (gäller både järnvägsbroar och korsande väg på bro över järnväg). Blir 
spårlyften därmed för små får man istället överväga att byta till utskiftning av över- och 
underballast ner till 1,3 m under RUK. Detta kan också innebära ett behov av frostsisole-
ring. 

Går inte kontaktledningen att höja innebär det att byte av stolpar erfordras och därmed 
sannolikt även byte av fundament. Här erfordras en bedömning av om kostnaden uppvägs 
av nyttan, eller om utskiftning till 1,3 m under RUK av över- och underballast ska över-
vägas istället för spårlyft.  

Vägkorsningar på landsbygden kan normalt lyftas utan större problem. Problem bedöms 
kunna uppstå i städer eller större tätorter där det kan vara svårt att förändra spårprofilen. 
Lösningen blir även då att utskiftning utförs istället för spårlyft. Detsamma gäller oftast 
för plattformar. 

Tolkningen av banans egenskaper bygger på punktvisa provtagningar och andra under-
sökningar. Ett vanligt problem som uppkommer är att krav på underbyggnad ej uppnås i 
enstaka punkter. Det kan exempelvis fattas 10 cm för att uppnå rätt underballasttjocklek. 
Om spårlinjen inte går att justera på korta sträckor och det inte finns tecken på spårpro-
blem eller större nedböjning av rälen i den aktuella punkten får istället det sunda förnuftet 
råda och mindre avsteg får accepteras. 
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2.6 Metoder för förbättring av bärighet  

2.6.1 Generellt avseende metoder för förbättring av bärighet 
Bärighetsåtgärder utförs normalt under befintligt spår. Som beskrivits i tidigare kapitel 
handlar bristfällig bärighet inte om att stabilisera mäktiga lösa lerlager under järnvägs-
bankar, då dessa oftast erhållit stora sättningar och hållfasthetsökning under livslängden. 
Det handlar snarare om för tunn underballast på lös jord, övergång mellan bank på lös 
jord och skärning eller en konstruktion/trumma alternativt bristfällig underbyggnad i 
skärningar. Lämpliga åtgärder utförs normalt ned till ca 1 – 3 m djup under RUK. Åtgär-
derna utgår från de mekanismer som genererar permanenta deformationer på grund av 
cyklisk belastning från tåg enligt kapitel 2.2.3 och risk för tjällyftning.  

Åtgärderna kan således vara att minska den cykliska belastningen på sättningsbenägen 
fyllning eller naturlig jord under makadamballasten eller att minska belastningen på ett 
djupare liggande jordlager som ger elastiska rörelser vid tågpassage och därmed omlag-
ring av ovanförliggande fyllningslager. Även åtgärder för att förbättra ytliga jordlagers 
styvhet kan vara aktuella (minska vatteninnehåll etc.). 

Ovanstående innebär att de bärighetsåtgärder som är aktuella till större delen kräver att 
arbeten utförs vid perioder med avstängt spår. Dessa avstängningar av tågtrafiken kan 
vara under kortare eller längre tidsperiod. För att möjliggöra utförandet av åtgärder med 
hänsyn till ekonomi och möjligheter till avstängning av spår kan åtgärderna utföras etapp-
vis under flera år.  

2.6.2 Makadamballast- och underballastbyte genom schakt, 
återfyllning och packning 

I det fall det finns lös jord (torv eller lös lera, silt och sand) under makadamballastlagret 
kan ballast- och underballastbyte utföras. Metoden innebär att spåret tas bort och att 
schakt därefter utförs av befintlig makadamballast och underliggande jord till ett specifi-
cerat djup under RUK. Återfyllning och packning utförs av underballast (underballast för 
förstärkning av järnväg, enligt AMA Anläggning 17, kod DCH.15) och makadamballast. 
Underballastlagrets tjocklek utförs med minst 0,8 m tjocklek.  

Åtgärden kan kombineras med inläggning av frostisolering av cellplast över eller under 
underballastlagret samt förstärkning med geonät i underballastens underkant vid ter-
rassyta av lös undergrund. Åtgärden kombineras med ny dränering och bandiken. Det 
finns således möjligheter till olika utformning av åtgärden. I Figur 2-62 visas några exem-
pel på utformning av makadamballast- och underballastbyte samt rensning av bandiken 
eller vid behov utförande av nya diken.  
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a) Utformning utan cellplast under underballastlagret 

 
 

b) Utformning med cellplast under underballastlagret 

 
 

c) Utformning med cellplast under makadamballasten och jordarmering i underkant 
underballast 

Figur 2-62 Makadamballast- och underballastbyte (utskiftning). 
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2.6.3 Makadamballast- och underballastbyte kombinerat med 
urgrävning 

I det fall det finns lös jord (torv, lös lera) under planerad terrassyta vid ballast- och un-
derballastbyte kan urgrävning utföras till fast botten eller till ett bestämt djup under ter-
rassytan. Återfyllning utförs med underballast (underballast för förstärkning av järnväg, 
enligt AMA Anläggning 17, kod DCH.15) eller sprängstensfyllning (fyllning med 
sprängsten för järnväg, enligt AMA Anläggning 17, kod CEB.31) 

I Figur 2-63 visas exempel på utformning av urgrävning.  

 
Figur 2-63 Urgrävning och återfyllning inklusive ny underballast och makadamballast.  

2.6.4 Ballastrening, frostisolering och bankettrensning 
I de fall underbyggnaden har erforderlig bärighet, men ej uppfyller krav på acceptabel 
tjällyftning kan ballastrening i kombination med frostisolering utföras. Om underbyggna-
den uppfyller krav med avseende på tjällyftning, men består av sand som är för ensgrade-
rad kan förstärkning utföras med jordarmering. Frostisolering och jordarmering kan även 
kombineras. Båda åtgärderna förutsätter att det ej finns silt eller lera under makadambal-
lastlagret. Bankettrensning kan vid behov utföras innan ballastreningen för att förbättra 
avrinning från ballastlagret och förhindra att omgivande jord rinner in i ballasten. Exem-
pel visas i Figur 2-64 och Figur 2-65. 

 

Figur 2-64 Ballastrening, frostisolering och bankettrensning.  
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Figur 2-65 Ballastrening och bankettrensning i kombination med jordarmering.   

2.6.5 Spårlyft och bankbreddning 
I befintliga spår underlagras ofta makadamballastlagret av grusballast, som användes som 
ballastlager vid banornas byggande. För att utnyttja grusballastens bärighet är spårlyft en 
bra lösning i kombination med ballastrening eller makadamballast- och underballastbyte 
(med mindre tjocklek än normalt underballastbyte), om spårlyftet är möjligt att utföra 
med hänsyn till övriga anläggningar (vägövergångar, broar etc.). I Figur 2-66 visas exem-
pel på spårlyft i kombination med ballastrening och i Figur 2-67 spårlyft i kombination 
med ballast- och underballastbyte. 

 

Figur 2-66 Spårlyft, ballastrening och frostisolering. 

 

Figur 2-67 Spårlyft, ballastrening, underballastbyte och frostisolering. 

Befintliga äldre järnvägsbankar är ofta smalare och utförda med brantare släntlutning än 
järnvägsbankar byggda enligt dagens standard. Vid stora spårlyft erfordras ofta komplet-
terande åtgärder för att bredda banken till normenlig bredd. Bankbreddningen utförs nor-
malt med bergkrossmaterial med hög inre friktion som utbredes med släntlutning 1:2 ned 
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till släntfot och packas i horisontella lager eller utförs med lutande lager och packas med 
vibratorplatta som hänger på en spårgående grävmaskin, se Figur 2-68.  

 

 
Figur 2-68 Bankbreddning.  

2.6.6 Makadamballast- och underballastbyte utfört med 
underballastbytesmaskin 

Plasser & Theurer tillverkar några olika maskiner med två till tre grävkedjor som kan ut-
föra både ballastrening och underballastbyte i befintligt spår, utan att ta bort spårkon-
struktionen. Plasser & Theurers hemsida (2017), Wenty (2011) och Uhlenbut (2016) be-
skriver erfarenheter från användningen av underballastbytesmaskiner. 

Under början på 1980-talet utvecklades den första underballastbytesmaskinen PM 200 för 
att utföra ballast- och underballastbyte utan demontering av spårkonstruktionen. Maski-
nen gräver bort ballast och jord under ballastlagret, transporterar materialet på speciella 
järnvägsvagnar, lägger in ny underballast bakom utgrävningen som packas, varefter ny 
ballast tillförs. Järnvägstrafiken kan påbörjas omedelbart på det uppgraderade spåret med 
hastigheter upp till 70 km/h. Systemet har sedan 1980-talet utvecklats vidare så att befint-
lig uppgrävd ballast rengörs eller krossas ner till önskad kornfördelning.  

Den senaste enheten PM 1000 URM har en total längd på 270 meter och är utrustad med 
tre grävkedjor som tar bort makadamballast och material under ballasten.  

Den första kedjan avlägsnar det övre ballastlagret, som vidarebefordras till återvinnings-
enheten för bearbetning. Bearbetningen består av förtvättning av makadamballasten, 
krossning av stora ballastkorn i ett krossverk och siktning av fina partiklar med hjälp av 
en vibrationssikt. Som avslutning på processen rengörs ballasten ytterligare en gång.  

Den andra kedjan avlägsnar jordlagret under ballasten, där ”fina” partiklar mindre än 55 
mm siktas bort, varefter materialet sedan fortsätter genom återvinningsprocessen enligt 
ovan. De erhållna ”fina” partiklarna uppsamlas och används för framställning av mellan-
skiktet, vilket placeras på geotextil / geonät som läggs ut direkt bakom den tredje gräv-
kedjan som tar bort återstående material till önskad terrassnivå. Skyddslagret läggs ut och 
packas på mellanskiktet och därefter tillförs makadamballast. I Figur 2-69 visas var i ma-
skinen olika lager läggs ut. Exempel på utformning av sektion visas i Figur 2-70. 
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Figur 2-69 Utförande av olika materiallager med PM 1000 URM (Wenty, 2013). 

 

 

Figur 2-70 Materiallager utförda med PM 1000 URM (Wenty, 2011).  
 Från terrassytan och uppåt: Geotextil/geonät - Mellanlager (återvunnet material) - 
 Skyddslager (Formation Protection Layer (FPL)) - Ballast (återvunnet). 

Ett exempel på användning av underballastbytesmaskin redovisas av Uhlenbut (2016). 

Under våren 2016 upprustades järnvägslinjen från Hamburg till Cuxhaven i norra Tysk-
land i etapper. Denna linje, som öppnades första gången 1881, var exakt 135 år gammal 
när upprustningen började.  

På sträckan finns dubbelspår och arbetet utfördes på ett spår i taget, samtidigt som det 
andra spåret var öppet för trafik. Arbetet delades upp i flera etapper. Efter förberedande 
arbeten, varav en stor del kunde utföras mellan tågpassage, stängdes ena spåret av för tra-
fik och el- och signalutrustning i spåret demonterades. 

Efter detta utförde PM 1000 URM, på de delar av banan där åtgärder skulle utföras, höj-
ning av spår, schakt, rening av ballast, utförande av skyddslager inklusive packning samt 
utförande av ballastlager. Geotextil utfördes vid behov. Därefter användes en RU 800 S 
(kombinerat spårbyteståg och ballastreningsmaskin) för att ta bort det gamla spåret, 
ballastrena, där PM 1000 URM inte redan hade gjort det, och sedan lägga nytt spår. Slut-
ligen återställdes korrekt spårgeometri och signalanläggningar och övergångar återställ-
des.  
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Grävkedjornas arbetsbredd kan justeras på PM1000 URM, vilket är nödvändigt exempel-
vis vid plattformar vid stationer. Material som inte kunde återvinnas transporterades bort 
av materialtransportörer till materialvagnar. Nytt material, både för skyddsskikt och ma-
kadamballast, transporterades till platsen med ett andra tåg, bestående av materialvagnar 
med behållare. Under cirka 50 timmars kontinuerlig drift utfördes underballast- och 
ballastbyte på en spårsträcka av 5 km.  

 

Figur 2-71 Underballastbytesmaskin Plasser & Theurer PM 1000 URM (Wenty, 2011). 

Schilder med flera (2000) redovisar tillämpningen av AHM 800-R, som använts av öster-
rikiska järnvägen sedan 1994 och är en föregångare till PM 1000 URM. Maskinen har 
följande möjligheter: 

• Schakt kan utföras i ett eller två steg. Ett extra steg erfordras om schaktdjupet är 
större än 1,2 m från RUK. 

• Avfallsmassor kan lastas på transportvagnar eller bredvid spåret. 
• Ballastrening utförs i ett steg. 
• Utförande och packning av skyddslager (underballast) kan utföras med en has-

tighet av i medeltal 40 m per timme.  
• Med dubbelskift (dygnet runt) utförs hela processen för ca 500 m spår per dygn. 
• Schaktbredden kan varieras mellan 4,3 - 6 m. 
• Skyddslagret kan utföras med 4,3 - 7 m bredd. 
• Befintlig ballast kan krossas för att användas för att blanda med skyddslagret. 
• Vatten tillförs vid packning av skyddslagret. 
• Packningsgrad 98 - 102 % kan uppnås. 
• Geotextiler och geonät kan läggas ut. 

Skyddslager utförs med grus/sand 0 – 32 mm. Goda resultat har erhållits vad gäller pack-
ningsgrad och elasticitetsmodul. Spårläget har förbättrats på sträckor där underballastbyte 
utförts, varför underhållskostnaderna har minskat. 

2.6.7 Förstärkning med LLP-platta 
LLP-metoden står för ”Lastspridande Lätt Platta” vilken utförs med armerad cementbun-
den lättklinker, typ lecakulor, eller lättklinkerbetong. Metoden innebär att en lätt samt 
böj- och vridstyv platta av cementbunden, armerad lättklinker placeras i banken, ofta i 
kombination med fyllning av lättklinker. LLP-plattan fungerar som materialskiljande la-
ger samt har hög tryck- och böjhållfasthet, frostisoleringsförmåga och dräneringsförmåga. 
Tjockleken av plattan bestäms av böjmoment vid tågpassage och frostisoleringsförmågan.  
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Metoden har tillämpats vid byggnad av bankar på lösa och sättningsbenägna jordlager av 
exempelvis lera och gyttja med avseende på stabilitet och sättningar för permanent last, 
oftast i kombination med lättklinker (Holm med flera, 2002). Åtgärden är även frostisole-
rande. Vid Rävsnäs på Västkustbanan utfördes under början på 2000-talet LLP-platta på 
lättklinkerfyllning som stabilitetshöjande och sättningsreducerande åtgärd, som alternativ 
till flytande kalkcementpelare (Bohusgeo, 2004). Prov med LLP-platta har även utförts 
vid Midjan (Göteborg C) samt på ett par ställen på Göteborgs Hamnbana, med ballast-
tjocklek mellan 0,6 och 0,8 m ovan plattan. 

LLP-platta som bärighetshöjande åtgärd har ej utförts i något verkligt projekt, men skulle 
med fördel kunna användas som bärighetsåtgärd. Den största fördelen med ”Lastspri-
dande Lätt Platta” är dess lastfördelande och frostisolerande förmåga och att den också 
kan användas som övergång mellan bank och fast konstruktion / skärning. Materialet är 
dessutom lätt, vilket möjliggör spårlyft utan att tilläggsbelastningar uppstår. LLP-meto-
den skulle även kunna utföras som prefab-element för att få ned avstängningstider för tåg-
trafiken.  

Metodens principiella utformning vid användning som bärighetsåtgärd framgår av Figur 
2-72.

 

Figur 2-72 ”Lastspridande Lätt Platta”, principiell utformning.  

2.6.8 Avvattning, dränering och trummor 
Avvattnings- och dräneringsåtgärder i ett bärighetsförbättringsprojekt utförs genom reno-
vering eller anläggning av nya bandiken och dräneringar, rensning eller anläggning av 
nya tillopps- och utloppsdiken till trummor samt trumbyten eller renovering av befintliga 
trummor. 

Exempel på olika typer av åtgärder visas i kapitel 3. I Trafikverkets handbok ”Tillstånds-
bedömning av avvattningsanläggningar - Bedömning av skador och förslag på åtgärder ” 
(Trafikverket, 2015f) redovisas ett stort antal metoder för renovering av befintliga trum-
mor, anläggning av nya trummor, anläggning och underhåll av dränering och diken samt 
metoder för att förbättra erosionsskydd. 
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2.6.9 Åtgärder i bergskärningar 
Vid högt beläget berg i bergskärningar som leder till risk för krossning av ballast och att 
regnvatten stannar kvar i djupfickor utan att kunna dräneras bort, erfordras bergschakt 
och / eller spårlyft. Vid uppstickande berg i jordskärningar kan bergschakt erfordras vid 
anläggning av dräneringsledningar och bandiken. 

Exempel på åtgärder visas i kapitel 3.   

2.6.10 Övrigt 
Internationellt har olika metoder tillämpats för att öka styvheten / bärigheten för under-
byggnaden (Innotrack, 2006). Ytstabilisering av terrassyta med olika bindemedel utförs 
normalt vid nybyggnadsprojekt, då terrassen har låg bärighet. I vissa fall har även för-
stärkning utförts med betongplatta eller asfalt under makadamballastlagret.  

Internationellt tillämpas även ”stoneblowing” för att åtgärda problem med ”hängande” 
sliprar. Metoden innebär att spåret lyfts och ballast med mindre kornstorlek än konvent-
ionell ballast blåses in under slipern (Esveld, 2015).  

Det finns ett stort antal metoder som tillämpas för förstärkning av befintliga och nya järn-
vägsbankar med avseende på bankarnas stabilitet, exempelvis tryckbankar, djupstabilise-
ring, lättfyllning och bankpålning. Med avseende på bärighetsproblematik är normalt 
ingen av dessa metoder relevanta. 
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3.  Projekt Frövi-Ställdalen 

3.1 Inledning 
Idag trafikeras Bergslagsbanan av trafiksystem Tåg i Bergslagen persontrafik och av 
godståg. Banan trafikeras exempelvis av stålpendeln, Stora-boxen och ABB:s transforma-
tortransporter. 

Vid Ludvika och Grängesberg planeras gruvbrytning att starta under de kommande åren 
vilket innebär behov av malmtransporter till hamn. Avvattningsåtgärder och bärighetsåt-
gärder krävs för att klara dessa transporter. Dessa åtgärder tillgodoser även behovet för 
övrig trafikering.  

Syftet med byggprojektet var att förbättra bärighet och spårläge samt att kunna trafikera 
banan med en större andel tyngre tåg än idag. 

Banunderbyggnaden anpassades med lämpliga åtgärder för att uppfylla krav för linjeklass 
E4 (STAX 25 ton och STVM 8 ton/m). 

Som grund för detta gjordes en geoteknisk utredning vilket innebär sammanställning av 
alla befintliga uppgifter om spårets status som spårläge, uppfrysningar, bärighetsmät-
ningar, georadartolkningar, avvattningssituation etc. samt att jämföra dessa data med ak-
tuell geologi och terrängförhållanden.  

Därtill har avvattningsfunktionen inventerats och bedömts efter sträckan. Geometri för 
vattengångar – öppna diken, mätpunkter åtkomliga i dräneringar, trummors inlopp/utlopp, 
har mätts in och jämförts med profilläge RUK. Bedömningar av avvattningsfunktion har 
antecknats och förts vidare i arbetet. 

De broar som inte har dimensionerats enligt trafiklaster som motsvarar linjeklass E4 
(STAX 25) har utretts med avseende på bärighet.   

På bandel 391, Frövi Ställdalen, är spårproblem och så kallade ”lerpottor” vanligt före-
kommande. Lerpottor kan ses som indikatorer på tunn bankropp och därmed dålig bärig-
het. I befintligt underlag framkommer att överballasten på denna bandel är varierande och 
undermålig med avseende på både tjocklek och kvalitet. 

En utredning av geoteknisk totalstabilitet gjordes i början av 2000-talet, ”Frövi-Ställda-
len, STAX 25”.  

Arbeten inom byggprojektet Frövi – Ställdalen som redovisas i föreliggande rapport om-
fattar tre byggetapper. Etapp 1 mellan Frövi - Vedevåg, etapp 2 mellan Vedevåg - Lindes-
berg och etapp 3 mellan Lindesberg - Storå.  

I samband med projektet togs beslut att även byta ut kontaktledningen. Många kontakt-
ledningsstolpar har även bytts ut inom projektet. Inom etapp 1 (Frövi – Vedevåg) har ca 
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30% bytts ut, inom etapp 2 (Vedevåg – Lindesberg) ca 60% och inom etapp 3 (Lindes-
berg – Storå) ca 45 % nya stolpar. 

3.2 Underhåll på sträckan Frövi-Ställdalen 

Nedan redovisas information avseende underhåll på sträckan Frövi-Ställdalen (Adolfs-
son/Georgsson, 2017). 

Underhållsåtgärder på sträckan baseras på ett underhållskontrakt mellan Trafikverket och 
Infranord. Med den budget som är tillgänglig för sträckan finns inte resurser för förebyg-
gande underhåll, mer än för åtgärder avseende spårkonstruktionen (slipning av räl och lik-
nande åtgärder). Jämfört med tidigare har kontraktet förbättrats, såtillvida att det även 
finns möjlighet till extra underhållsåtgärder (spår, trummor, dräneringar) i de fall In-
franord bedömer att detta erfordras. Generellt planeras för spårriktning av hela sträckan 
vart 10:e år. 

De underhållsåtgärder som utförs avseende undergrunden är avhjälpande underhåll ba-
serat på mätningar från spårlägesmätvagn och säkerhetsbesiktningar (besiktningsklass B3 
eller B4) eller akut felavhjälpning baserat på säkerhetsbesiktning eller anmärkningar från 
lokförare.  

De huvudsakliga åtgärder som utförs avseende undergrunden är spårlägesjustering och 
åtgärder i samband med att det uppkommer ”lerpottor”. Justering av spår utförs normalt 
baserat på spårlägesmätningar. Justeringar utförs ofta på samma ställen och efter ett antal 
spårjusteringar krävs även tillförsel av ny makadamballast. Bedömningen är att orsaken 
till ”lerpottorna” är högt upp i bankroppen dvs. från en ytlig underballast till underkant 
sliper. Lerpottor kan uppkomma när som helst under vår, sommar och höst. Lägen för ler-
pottorna är inte exakt på samma ställen utan de kan ”flytta sig”. Tjällyftning uppkommer 
men bedöms inte som så stort problem som spårlägesfel och ”lerpottor”. 

Underhållet på sträckan Frövi – Ställdalen bedöms som mer omfattande än för järnvägs-
sträckor med likartad konstruktionen och trafikering. Detta är inte bara med avseende på 
undergrunden utan även spårkonstruktionen, speciellt rälerna, som är i behov av byte.  

Efter utförande av bärighetsåtgärderna i etapp 1 och 2 har man redan nu observerat att 
spårets kvalitet förbättrats. Bedömningen är att bärighetsåtgärderna gör att det kommer att 
uppkomma betydligt mindre med kritiska fel som leder till akuta tågstopp och att under-
hållsresurserna kan minskas. 

3.3 Konstruktionstekniska krav Frövi-Ställdalen 

Banan ska efter förstärkning uppfylla krav enligt AKJ (Anläggningsspecifika Krav Järn-
väg) framtagen för projektet. 

Banans utformning ska uppfylla krav enligt TDOK 2014:0075, ”Banöverbyggnad – Spår-
geometri, krav på spårets geometri vid nybyggnad, reinvestering/upprustning, underhåll 
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och drift” (Trafikverket, 2015a) och TDOK 2014:0555 ”Banöverbyggnad – Infrastruktur-
profiler, Krav på fritt utrymme utmed banan” (Trafikverket, 2015i). Spårlägen och kvali-
tetsparametrar ska vara uppfyllda enligt i TDOK 2013:0347 ”Banöverbyggnad – Spårläge 
– Krav vid byggande och underhåll” (Trafikverket, 2015b). Bärighetskrav har specifice-
rats enligt nedan: 

• Överballast ska uppfylla kraven enligt TDOK 2014:0386 (Trafikverket, 2015c) 
med krav på kornkurva och materialegenskaper enligt TDOK 2014:0759 (Trafik-
verket, 2015g). Överballast ska finnas till minst 30 cm under slipers underkant.  

• Befintlig underballast ska ha en minsta tjocklek på 0,5 m och som sämst utgöras 
av materialtyp 2 där graderingstalet ska vara minst 6. Om nytt underballastlager 
för förstärkning läggs ut ska tjockleken vara 80 cm. Nytt underballastlager för 
förstärkning ska utföras enligt AMA Anläggning DCH.15. 

• Lös jord som torv och lös lera eller gyttja (materialtyp 4B eller sämre) med 
skjuvhållfasthet lägre än 25 kPa får ej finnas närmare RUK än 1,9 m (frostfritt 
djup). 

3.4 Projektets byggförutsättningar 

På Bergslagsbanan innebär upprustningsarbetet att spåret måste vara avstängt under lång 
tid. Tågfria tider finns vanligen vid pingst ca 5 dagar samt 5 veckor under juli - augusti. 
Dessa tågfria tågtider återkommer under ett flertal år. Femveckorsuppehållet kan tyckas 
vara långt, men då varje byggetapp omfattar ca 10 - 15 km spårlängd är tiden i själva ver-
ket alldeles för kort för en normal byggprocess. Mycket arbete måste utföras före och ef-
ter denna tågfria tid, exempelvis installation av nya kontaktledningsstolpar, bankbredd-
ning, dikning och andra förarbeten som ledningsflytt, provisoriska vägar och upplag etc. 
Entreprenörens förmåga att hantera bygglogistiken är helt avgörande för genomförandet. 

Under tågstoppet utfördes utskiftningar av över- och underballast samt ballastrening, 
spårlyft och ballastkomplettering. Även demontering och återställande av spårkonstrukt-
ion utfördes för de sträckor där detta erfordrades. Andra arbeten som måste utföras under 
denna tid är eventuellt byte av kontaktledning och justering av denna samt justering 
och/eller byte av plankorsningar. 

3.5 Arbetsmetodik/Värdering av befintliga förhållanden  

Som underlag till förstärkningsprojekteringen togs profiler med indata fram, se kapitel 
3.6. Projektering av förstärkningsarbete börjar vanligen med en bedömning av tjocklek på 
befintlig makadamballast. Arbetet sker översiktligt enligt följande metodik (gäller spår 
med makadamballast): 

1. En utvärdering görs av genomsnittlig makadamballasttjocklek minskad med be-
dömd mängd finmaterial/förorening. 

2. En utvärdering utförs av användbar mängd underballast enligt kraven i kapitel 
3.3. 
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3. Bedömning av behov av spårlyft. Vanligtvis är bankroppen för tunn varför en 
förstärkning oftast innebär att spårlyft erfordras. Vilket lyftbehov som föreligger 
beror på något av följande krav eller en kombination av kraven: 
• Behov av makadamkomplettering (ökad makadamballasttjocklek), X cm. 
• Behov av ökad underballasttjocklek, Y cm. 

Exempel: 

Om genomsnittlig användbar makadamballast på en sträcka är 20 cm och an-
vändbar underballast är 50 cm, behövs ett lyft av 30 cm makadamballast. 

Om genomsnittlig användbar makadamballast på en sträcka är 40 cm och an-
vändbar underballast är 30 cm behövs också ett lyft av 30 cm makadamballast, 
men där undre delen av makadamballasten sedan får ingå i banunderbyggnaden. 

Om genomsnittlig användbar makadamballast på en sträcka är 25 cm och an-
vändbar underballast är 35 cm behövs ett lyft av 60 - 70 cm för att uppnå 80 cm 
underballast utan schakt mot djupet. Det är ofta inte praktiskt lämpligt med för 
många upprepade lyft med makadamballast utan här tas spår och spåröverbygg-
nad bort och lyft sker först med förstärkningslager enligt DCH.15 och därefter 
50 cm makadamballast. 

4. Kontroll av om befintlig kontaktledning går att lyfta på befintliga stolpar. Om 
inte detta är möjligt kan det medföra en orimligt hög kostnad. I projekt Frövi - 
Ställdalen var detta inget problem, eftersom stora delar av kontaktledningen 
skulle bytas och lyftmån fanns vanligen på befintliga stolpar. 
 

5. Kontroll av fasta objekt som broar/växlar mm. Går spåret att lyfta och hur 
mycket? 
 

6. Inventering av spårfel utförs. Viktigaste indata är spårlägesdiagram, mätning av 
nedböjning och styvhetsmätning. Till detta kommer uppgifter om rapporterade 
spårfel/spårriktningar i Bessy och BIS samt förekomst av ”lerpottor” och tjällyft-
ningar, status på avvattningssystem etc. Orsaken till felen utvärderas genom en 
samlad bedömning av alla indata. Man bör observera att spårfel även kan ha sin 
orsak i spåröverbyggnaden som exempelvis isolskarvar, växlar, uttjänt räl etc.  
 

7. När problemområden med spårfel inventerats sker kompletterande geoteknisk 
undersökning inom dessa områden. Undersökningen omfattar vanligen viktson-
dering och skruvprovtagning i spårmitt eventuellt kompletterad med ballastprov-
tagning för hand. Syftet är att bättre utreda och begränsa åtgärden. 
 

8. Riktade åtgärder mot spårfel. Vanligast förekommande är att finkorniga jordar 
som silt och lera och även torv ligger för högt upp i bankroppen. En indikator på 
detta fel är lerpottor. På Bergslagsbanan finns exempel på siltig lera och silt 40 
cm under RUK. Ett annat exempel är en infartsväxel till en bangård som är 
grundlagd med makadamballast och isolering direkt på lerig silt. Lösningen på 
dessa fel blir vanligen utskiftning av underballast och isolering.  
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Andra vanliga fel kan vara tjälrelaterade som jordartsövergångar, avsaknad av 
tjälskydd och avvattning i skärningar. Vanligt är också spårfel över trummor som 
då ofta är orsakade av tjäle. 
 
Att hitta orsaken till spårfel blir lite av ett detektivarbete där all tillgänglig in-
formation måste värderas, då det sammanlagda underlaget kan spreta. Den sam-
manvägda bedömningen är subjektiv, vilket innebär att det är mycket värdefullt 
om bedömningen görs av geotekniker med lång järnvägsgeoteknisk erfarenhet. 
 

9. Utredning av geometri för befintliga normalsektioner. Normalt krävs bankbredd-
ning. Vid projekt Bergslagsbanan har normalt 0,5 - 1,0 m bankbreddning utförts 
på varje sida. Krav på bankbreddning, enligt i projektet framtagna typsektioner, 
är att bankbreddningen ska utföras med släntlutning 1:1,5. I samband med fram-
tagning av bygghandlingen ändrades dock släntlutningen till 1:2. 
 

10. Utredning av behovet av tjälskydd. Förhållandena påverkas av punkt 9, bank-
breddning. Som underlag för bedömning av behov av tjälskydd krävs helst tjälav-
vägningar från tre olika säsonger. Detta innebär att Trafikverket i förväg måste ha 
kontroll över tjälsituationen, vilket ofta brister. På Bergslagsbanan finns resultat 
från tjälavvägning från år 2004 och år 2010.  
 

11. Parallellt med ovanstående utredningar utförs inventering och utredning av åtgär-
der för avvattning och trummor. 

3.6 Erfarenheter av databaser och mätmetoder från 
sträckan Frövi-Ställdalen 

Nedan visas ett exempel på de utredningsprofiler som använts som inventeringshjälpme-
del på sträckan Frövi-Ställdalen (längdskala 1:4000). Ritningen är i A1-format, men även 
detta är på gränsen till för litet för att få med all information i läsbar skala. Exempel på 
information som redovisas på utredningsprofiler visas i Figur 3-1 (Håkansson, 2014a, 
2014b). I andra projekt kan informationen ändras beroende av det aktuella projektets be-
hov. 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
96 

 

 
Figur 3-1 Exempel på information som redovisas på utredningsprofiler på sträckan 
 Frövi – Ställdalen (Håkansson, 2014a, 2014b). Se även Bilaga 2C. 

3.6.1 Spår- och terrängprofil 
Ofta kan spårproblem vara orsakade av uppfrysning och/eller dålig avvattning i skär-
ningssträckor. Detta var särskilt tydligt i den första deletappen mellan Frövi och Vedevåg, 
se Figur 3-2. I profilen redovisas också befintliga trummor, broar och plankorsningar 
samt jordarter om de är kända. I projektet Frövi - Ställdalen har geologi och geotekniska 
förhållanden tolkats från borrningar utförda i den stabilitetsutredning för STAX 25 ton 
som gjordes i början av 2000-talet. Äldre information saknas. 

Spår- och terrängprofil 
samt jord/bergartsinfo. 
Höjdskala 1:200 

 Info från BIS, Bessy, 
DoU, tjälmätning, geo 
mm 

 
Provtagning av överball-
ast / underballast.       
Höjdskala 1:50 

 Georadarmätning 

 

Spårlägesmätning med 
info 
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Figur 3-2 Spår- och terrängprofil med anläggningsinfo kontra spårlägesmätningar mellan km 
405 och km 406, Frövi – Ställdalen (Håkansson, 2014a, 2014b). Se även Bilaga 
2D. 

3.6.2 Info från BIS, Bessy, IDA, DoU mm 
I Figur 3-3 visas vilka exempel på datarubriker som redovisas på utredningsprofilerna. 
Det är viktigt att beakta att informationen är från olika tidsepoker och ibland kan vara in-
aktuell. 

 

Figur 3-3 Information från databaser (Håkansson, 2015a) 
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3.6.3 Provtagning av överballast, underballast och terrassmaterial 

 
Figur 3-4 Profil med redovisning undersökningspunkter och geoteknisk tolkning (Håkans-

son, 2015a). Se även Bilaga 2E. 

Profilen i Figur 3-4 ovan visar ett område med ytlig torv ca 0,7 - 0,9 m under RUK. Det 
intressanta här är att torven under spåret är ytligare/högre än omgivande mark. Tolk-
ningen är att man börjat bygga på en ditlagd fyllning av torv, vilket nedanstående foto 
(Figur 3-5) visar. En äldre variant av frostisolering utgjordes av torv. Om detta var anled-
ningen till förfarandet med ditlagd torvfyllning finns dock inte dokumenterat i några äldre 
handlingar.   

 

Figur 3-5 Urgrävning av torv i det redovisade området (Foto Stefan Håkansson, Sweco). 

3.6.4 Georadarmätning 
Mätning av georadar i spår går ofta fort att utföra med utrustning monterad på spårbunden 
utrustning, se Figur 2-48. Vid mätning i spårmitt kan resultatet bli svårtolkat på grund av 
störningar från slipers. Ofta görs därför även mätning utanför sliperskanten. I Figur 3-6 

Tolkad överyta torv  

 

Underkant makadamballast 
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visas ett radargram som visar en delsträcka med makadamballast samt lager av underball-
ast för förstärkning och frostisolering enligt nybyggnadsstandard med övergång till oför-
stärkt sträcka. 

 

Figur 3-6 Exempel på radargram som visar en delsträcka där banan byggts om 2005 med 
makadamballast samt lager av underballast för förstärkning och frostisolering enligt 
Trafikverkets nybyggnadsnorm. Se även Bilaga 2F. 

3.6.5 Spårlägesmätning 
I projekt Frövi-Ställdalen har tre spårlägesmätningar använts. Två mätningar från tjälloss-
ningsperioder och en mätning från senhöst. Den mest representativa mätningen visas i 
samredovisningen. I spårlägesmätningarna finns också redovisning av växlar, baliser, 
plankorsningar, broar och trummor, men även åtgärdade spårfel med datum etc. Allt detta 
är viktig information för att kunna göra rätt tolkning av spårlägesfel, dvs. vilka fel som 
kan relateras till spårkonstruktionen och vilka som kan hänföras till banunderbyggnaden/ 
undergrunden. Exemplet i Figur 3-7 nedan visar infarten till Storå driftplats, ca km 
433+600 - 434+400.  

 

Figur 3-7 Spårlägesdiagram (överst visas info om spår, växlar, baliser, övergångar, 
 felrapporteringar etc.) (Håkansson, 2015b). Se även Bilaga 2G. 

Övergång mellan oför-
stärkt och förstärkt 
sträcka. 
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3.6.6 Rälsnedböjningsmätning 
Mätning av rälsnedböjning ger ofta bättre information om banans egenskaper än spår-
lägesmätningar. Mätningar utförs inte generellt på det svenska bannätet, på samma sätt 
som spårlägesmätningarna. Då mätutrustningen finns monterad på spårlägesmätvagn bör 
metoden användas mer frekvent och framförallt ska den användas innan ett spårupprust-
ningsprojekt startar. I projektet erhölls mätningar från rälsnedböjning med IMV 100 
(EVS-metoden). 

I Figur 3-8 nedan visas ett exempel på mätresultat för rälsnedböjning, kurvatur och spår-
läge mellan km 422 och 423. Under detta diagram finns motsvarande provtagningsresul-
tat med ytlig silt på ca 0,4 m djup under RUK. Den stora rälsnedböjningen på uppåt 9 mm 
i övre diagrammet och ett stort höjdlägesfel korrelerar väl med övergångszonen från tunt 
lager grusig sand, där silten ligger 0,4 m under RUK till lite tjockare lager grusig sand, 
där silten ligger djupare under RUK.  

 

 

 

 

 

             

Figur 3-8 Nedböjningsdiagram och tolkad geoteknik mellan km 422 och km 423.
 (Håkansson, 2015b och Berggren, 2013). Se även Bilaga 2H.  
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I Figur 3-9 visas rälsnedböjningsmätningar från 2015 och 2016 med EVS-metoden före 
och efter åtgärd. De åtgärder som utfördes var ballastrening, frostisolering och spårlyft. 

 

Figur 3-9 Nedböjningsdiagram km 422 - 423 år 2015-05-31 och 2016-11-03 med EVS-meto-
den, dvs. före och efter åtgärder (Berggren, 2015b).  

3.6.7 Lerpottor 
På sträckan Frövi-Ställdalen har lerpottor observerats på ett flertal ställen efter perioder 
med långvarig nederbörd. Dessa undersöktes bland annat 1997 (Banverket, 1997), där det 
då visade sig att finjorden inte kom underifrån utan hade uppkommit på grund av nötning 
mellan sliper, ballast och underballast. Exempel på effekten av nötning mellan sliper och 
ballast visas i Figur 3-10 och Figur 3-11 (från Karskärsbanan). Även i samband med 
STAX 25-tonsprojektet utfördes 2004 undersökningar av lerpottor på de aktuella bande-
larna. Laboratoriet som analyserade ”ler”-materialet bedömde då att det kan vara material 
från nedkrossad slipers eller material som tryckts upp från undergrunden. De förordade 
det senare alternativet. Underballasten skulle då, med hänsyn till den höga halten av kar-
bonat (huvudsakligen kalcit) i det analyserade finmaterialet, bestå av en stor andel kalk-
sten som malts ner av sliprarna. Då problemet med lerpottor finns på många bandelar och 
att kalksten är mycket ovanligt i befintliga bankroppar, bedöms denna förklaring, av för-
fattarna till föreliggande rapport, som osannolik. 

Km 422+600.                                  
Varje höjdlinje i diagrammet motsva-
rar 1 mm och varje vertikallinje mots-
varar 200m. 

 

Ö
ka

nd
e 

ne
db

öj
ni

ng
 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
102 

 

 

Figur 3-10 Lerpottor. Bergslagsbanan km 421+740 (Foto Stefan Håkansson, Sweco). 

 

Figur 3-11 Exempel på början på en utveckling till lerpottor från Karskärsbanan. 
 (Foto Stefan Håkansson, Sweco) 
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I Figur 3-12 visas exempel på hur inventerade lerpottor samredovisats med övrig inform-
ation på sträckan km 405 till km 406.   

 

Figur 3-12 Samredovisad profil med redovisning av ställen där lerpottor observerats 
 (Håkansson, 2014a, 2014b).  Se även Bilaga 2I. 
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3.7 Bärighetsåtgärder på sträckan Frövi - Ställdalen 

De åtgärder som tillämpats på sträckan Frövi – Ställdalen är: 

• Ballastrening, vid behov kompletterat med cellplastisolering, på de flesta sträckor 
som inte skiftas ur. Normalt spårlyft är 20 till 30 cm. 

• Stort spårlyft (upp till 60 cm) i kombination med ny underballast, frostskydd 
(cellplast) och ny makadamballast. Befintlig överballast tas bort. 

• Bankbreddning, vanligen 0,5 - 1,0 m, åt bägge håll. Detta beror dels på spårlyft 
och dels på för smala befintliga bankar. Innan breddning rensas bankslänt och ter-
rass från vegetation. 

• Utskiftning av underbyggnad med oacceptabel kvalitet. Metoden innebär schakt 
till 1,3 m under RUK och återfyllning med 0,8 m underballast och 0,5 m maka-
damballast. Detta sker på sträckor med tunn bankropp på silt- och lerjordar. 

• Urgrävning av torv till varierande djup. Schaktdjup och utförande avgörs efter 
geoteknisk utvärdering. Återfyllning med underballast och 0,5 m makadam-
ballast. 

• Bergschakt under spår till 1,8 m under RUK vid högt belägen bergnivå. 
• Dränering eller öppna bandiken vid jordskärningar. Jordschakt samt bergschakt 

vid uppstickande berg. 
• Förbättrad avvattning på de flesta skärningssträckor. Detta innebär ibland även att 

vattenavledningen ut från området måste ses över. 
• Dikesrensning av utloppsdiken.  
• Kontroll av trumdimensionering samt upprustning/nybyggnad av ett antal trum-

mor. 

De olika åtgärderna har utförts vid olika tidpunkter under ett år: 

• Avstängt spår under en 5-veckorsperiod under sommaren. 
• Under övrig tid med pågående tågtrafik där arbetet antingen utförts under korta 

tågfria arbetstider (dispar) alternativt att arbetena utförts utanför spår. 
• Under vinterperioden utanför trafikerat spår då arbeten utförts på tjälad mark 

inom områden med låg bärighet för arbetsmaskiner.    

Större delen av entreprenadarbetena har dock utförts under sommarperioden med avstängt 
spår. 

3.8 Åtgärder på sträckan Frövi - Ställdalen 

3.8.1 Åtgärdsexempel skärningar km 405+000 - 406+000 
Nedanstående exempel från delsträckan Frövi -Vedevåg visar spårlägesfel och uppfrys-
ning orsakade av tunn bankropp, 40 - 110 cm i skärningspartier. Ett flertal lerpottor finns 
i dessa områden. Överballasttjocklek med makadam varierar mellan ca 10 - 45 cm med 
ett medelvärde på ca 20 cm. Föroreningsgraden av överballasten är mycket varierande. 
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Underballasten tillhör ofta materialtyp 3B och innehåller kolaska, vilket förr användes 
som tjälisolering. Terrassen utgörs av silt och lera. 

I de med blått markerade sektionerna i Figur 3-13 syns hur de största spårlägesfelen (A) 
sammanfaller med skärningspartier där bankroppen är tunn (C) och där terrassen utgörs 
av ytlig lera / silt (B).  I Figur 3-14 syns också att det är i dessa områden som nedböj-
ningen av spåret är störst.  

 

Figur 3-13 Åtgärdsprofil / förhållanden före upprustning. Orsakssamband mellan skärningar 
och spårfel (Håkansson, 2014a, 2014b). Se även Bilaga 2J. 

C 

B 

A 
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Figur 3-14 Nedböjningsmätning med IMV100. I de sämsta partierna är nedböjningen 6 - 8 mm 
(Berggren, 2013). Se även Bilaga 2K. 

Valda åtgärder på denna sträcka är spårlyft ca 0,3 m samt bankbreddning och isolering. 
Utskiftning av underballastlager för förstärkning ner till 1,3 m under befintlig RUK har 
utförts på sträckorna 405+220 - 405+400, 405+680 - 405+780 samt 406+120 - 406+170.  

3.8.2 Åtgärdsexempel ytlig torv km 412+500 - 413+000 
Nedan visas exempel på område där torv tidigare schaktats bort under spåret men på för 
kort sträcka. Spårproblem har uppstått i övergångarna från urgrävningen samt i kvarläm-
nad torv. 
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Figur 3-15 Åtgärdsprofil/förhållanden före upprustning. Radargram och nedböjningsdiagram 
 (Håkansson, 2015a). Se även Bilaga 2L. 

De åtgärder som utfördes inom aktuell sträcka är ballastrening samt spårlyft ca 20 cm. 
Den befintliga urgrävningen mellan ca 412+760 - 920 förlängs åt bägge håll så att utskift-
ning av underballast till 1,3 m under RUK utfördes från sektion 412+620 fram till befint-
lig urgrävning. Norr om denna grävdes torv bort (ca 2 – 3 m schakt under RUK) till ca 
km 413+100. Återfyllning utfördes med underballast för förstärkning av järnväg. 

Område för tidigare 
torvurgrävning  

 

Stor generell nedböj-
ning i torvområdet 

 

Område med kvarläm-
nad ytlig torv 

 

Område med ytlig lera 
ca 0,7-0,8 m under RUK 

 

Radargram som visar 
område för befintlig 
urgrävning 
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3.8.3 Åtgärdsexempel ytligt berg km 426+600 
I Figur 3-16 nedan visas ett exempel på mindre bergparti som ligger vinkelrätt spåret. 
Skillnaden i spårstyvhet är stor i övergången mellan jord och ytligt berg. Berget stoppar 
också upp all avvattning.  

 

 
 

Figur 3-16 Ca km 426+600. Kort bergterrass tvärs spåret (vy mot söder). 

Åtgärden på denna plats blev bergschakt ned till 1,8 m djup under RUK på en sträcka av 
70 m inklusive utspetsningar. Spåret byggdes sedan upp med underballast för förstärk-
ning av järnväg och makadamballast. 

3.8.4 Åtgärdsexempel vägkorsning km 424+400 
På grund av förorening från korsande trafik samt att man vid ballastrening ibland hoppar 
över plankorsningar, är ofta spårläget dåligt vid korsningar. Även äldre, sedan länge slo-
pade korsningar, kan idag ha kvarstående spårfel. I Figur 3-17 visas ett exempel på mät-
ningar från en vägövergång vid km 424+400.  Åtgärderna vid vägkorsningen blev ballast-
rening, isolering med cellplast och spårlyft 30 cm. 

Spårfel i samband 
med liten berg-
skärning 

 

Kortare tvärgående 
berghäll 
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Figur 3-17 Ca km 424+400. Spårproblem vid vägkorsning. Bilden till vänster visar radargram 
 samt höjdläge på rälerna. Högra bilden visar nedböjning (överst) samt höjdläge räl 
 vid två olika mättillfällen (Håkansson, 2015b). Se även Bilaga 2M. 
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3.8.5 Åtgärdsexempel höglyft 
Nedanstående diagram visar att mellan ca km 422+000 till ca 422+700 finns lera / silt 
(gult) på ca 0,4 - 0,7 m djup under RUK på hela sträckan. På hela sträckan har uppfrys-
ning och ett stort antal spårriktningar skett.    

 

 

Figur 3-18 Nedböjningsdiagram och tolkad geoteknik mellan km 422 och km 423. Röd pil vi-
sar område med mycket ytlig lera / silt. (Håkansson, 2015b). Se även Bilaga 2N. 

Nya diken har utförts. Befintlig makadamballast har tagits bort, isolering har lagts ut och 
breddning och komplettering av underballasten har utförts med underballast för förstärk-
ning enligt AMA Anläggning DCH.15. Slutligen läggs ny makadamballast. Kontaktled-
ningsstolparna på sträckan har bytts ut. 

3.8.6 Åtgärdsexempel ballastrening och cellplast 
Ballastrening har (enligt BIS) utförts fläckvis under åren 1985, 1987, 1989, 2005 och 
2011. 

Ballastprovtagning på etapp 1 - 3 (Frövi – Storå) utfördes 1994 - 1995. Nedan visas några 
exempel på resultat från provtagningen. 
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Tabell 5 Resultat från ballastprovtagning 1994 – 1995. 

Sektion Uppfrysning 
(mm) 

Makadamballast-
tjocklek (cm) 

Finjordshalt      
(0 – 32 mm) 

(%) 

405+200 – 405+400 30 - 49 20 40 

412+700 - 413+100 30 - 46 30 20 

422+200 - 423+100 30 - 53 20 - 40 20 

 
Då överballasten var genomgående för tunn och mycket förorenad bland annat med järn-
malm som rasat av från järnvägsvagnar, har i stort sett hela sträckan ballastrenats och i 
mycket stor utsträckning isolerats. Cellplastisolering har utförts i följande omfattning: 

Etapp 1: Ca 40% av sträckan. 

Etapp 2: Ca 30% av sträckan. 

Etapp 3: Ca 81% av sträckan. 

Skillnaden mellan sträckorna beror till största delen på olika geologi. Det är lerområden i 
söder och mer finkornig morän i norr. Isoleringsbehovet har bedömts utifrån tjälavväg-
ningar och jordartsförhållanden. 

  

Figur 3-19 Ballastrening och utläggning av cellplast (Foto Stefan Håkansson, Sweco).  
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3.8.7 Åtgärdsexempel trumbyte 
All avvattning och samtliga trummor längs sträckan har inventerats och förbättring har 
utförts vid behov. För trummor har åtgärderna omfattat stödmur (banmur), trumförläng-
ningar eller trumbyten. Nedan visas två exempel på trumbyten. Alla trumåtgärder doku-
menteras på ritningar. 

 

 
Figur 3-20 Exempel på typsektioner – trumbyten (Sweco, 2015b och 2016). 
 

 
Figur 3-21 Ny trumma under byggnation (Foto Stefan Håkansson, Sweco). 
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3.9 Byggtekniskt utförande av olika åtgärder på sträckan 
Frövi - Ställdalen 

Nedan redovisas erfarenheter från utförande av olika åtgärder på sträckan Frövi - Ställda-
len (Blom/Richter, 2016). 

3.9.1 Återanvändning av befintlig ballast 
På sträckan består den befintliga ballasten inom schaktdjupet av allt från ballastmaterial 
till finjord. I samband med urgrävning, utskiftning och ballastrening har all befintlig ball-
ast transporterats till ett lokalt upplag. Där har sortering av materialet utförts till: 

• Makadamballast. 
• Dräneringsmaterial. 
• ”Finmaterial” 0 – 12 mm som transporterats till deponi på grund av förorening 

(PAH mm.). 

En stor återanvändning av material har utförts i projektet. Ca 70 – 80 % av uppschaktat 
material har återanvänts och resten har körts till deponi. Miljöteknisk kontroll har utförts 
av det återanvända materialet och det har visat sig vara helt fritt från föroreningar. 

En del av befintligt bankmaterial har körts på tipp där bergmaterialet hämtades och en del 
leror och lerblandat material har körts till en gammal tipp för sluttäckning. 

     

Figur 3-22 Hög med osorterat material och hög med ”finmaterial” som ska transporteras till 
 deponi (Blom/Richter, 2016).   

3.9.2 Ballastrening och cellplastisolering, med eller utan spårlyft 
På sträckan har antingen ballastrening eller ballastrening i kombination med cellplast ut-
förts.  

Ballastreningen utfördes genom schakt med ballastreningsmaskin till 0,5 m under sliper 
och vid ballastrening/cellplast till 0,6 m under sliper. I steg 2 påfördes nytt ballastmaterial 
från makadamvagnar. 
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Figur 3-23 Typsektion spårlyft, ballastrening och frostisolering (Sweco, 2015b).  

Vid höjning av spår utförs arbetet i tre steg där första steget omfattar makadamisering och 
lyft som inte utförs till full höjd. Höjning görs så att minst 15 cm ballast erhålls på cell-
plasten, för att cellplastskivorna inte ska skadas av tyngden från ballastreningsmaskinen i 
slutskedet. I steg 2 utförs ballastrening med ballastreningsmaskin och i steg 3 komplette-
ras med makadamballast samt att spårriktning utförs till projekterad nivå. Utspetsning av 
cellplasten utförs enligt AMA Anläggning. 

På sträckan Vedevåg - Lindesberg utfördes ballastreningsåtgärderna mellan urgrävnings- 
eller utskiftningssträckorna (metod 1). På sträckan Frövi -Vedevåg utfördes urgrävning 
och återfyllning med underballast och makadamballast på urgrävningssträckorna i en 
första etapp (metod 2). Därefter utfördes ballastrening på hela sträckan dvs. även över ur-
grävningssträckorna. Båda metoderna bedöms av byggledningen som kvalitetsmässigt 
likvärdiga. Utförandemässigt är nackdelen med metod 1 att etablering erfordras för varje 
ballastreningssträcka dvs. grävkedjan måste monteras och demonteras för varje sträcka. 
Nackdelen med metod 2 är att det sker visst dubbelarbete då ballastreningsmaskinen även 
ballastrenar nyutlagd ballast på urgrävningssträckorna.   

 

Figur 3-24 Ballastrening och utläggning av cellplast (Foto Stefan Håkansson, Sweco).  
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Slutligen utförs justering av spår till slutligt läge med spårriktare och makadamplog och i 
samband med detta sker packning av ballasten med dynamisk spårstabilisator (DSS). Ar-
beten med spårriktare och makadamplog visas i Figur 3-25. 

  

Figur 3-25 Spårriktning och makadamplogning på sträckan Frövi - Ställdalen  
 (Blom / Richter, 2016).  

Allt ballastrenat material har transporterats till lokalt upplag för vidare hantering. Se kapi-
tel 3.9.1. 

3.9.3 Stort spårlyft i kombination med ny cellplast, underballast 
och makadamballast. 

Spårlyft en bra lösning i kombination med makadamballast- och underballastbyte, om 
spårlyftet är möjligt att utföra med hänsyn till övriga anläggningar (vägövergångar, broar 
etc.).  

Arbetena påbörjas med att nya diken utförs. Befintlig makadamballast tas bort, isolering 
läggs ut och breddning och komplettering av underballasten görs med underballast för 
förstärkning enligt AMA Anläggning DCH.15. I projektet har isolering lagts ut under lag-
ret med underballast för förstärkning eller under makadamballastlagret. Slutligen läggs ny 
makadamballast. Kontaktledningsstolparna på sträckan har bytts ut. 
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Figur 3-26 Ny tvärsektion km 422+400. Spårlyft 67,645 cm (Sweco, 2015b).   

Ett exempel på höglyft är sträckan km 422+000 till 422+700. Området består av 
åker/ängsmark och järnvägsområdet var så pass tilltaget att inga problem uppstod med 
tillgång till mark. Jorden består av sediment som silt /lera och sand ner till ca 15 m djup. 
Eftersom jordens övre del, ca 4,5 m, är fast lagrad av torrskorpetyp, bedömdes sättning-
arna bli små. Befintlig makadamballast har tagits bort och ersatts med underballastlager 
för förstärkning och ny makadamballast. Nya kontaktledningsstolpar sätts. 

 

Figur 3-27 Höglyft km 422+550 och norrut (Foto Stefan Håkansson, Sweco). 

3.9.4 Bankbreddning på grund av spårlyft och smal sektion 
På sträckor där spårlyft utförts görs bankbreddning till erforderlig bredd. Bankbredd-
ningen utförs enligt AMA Anläggning CEB.33. Arbetena utfördes under korta tågfria ar-
betstider (dispar) innan sommararbetena genomfördes. Typsektion, se Figur 3-28. I typ-
sektionen redovisas släntlutning 1:1,5. I bygghandlingen togs dock tvärsektioner fram 
med släntlutning 1:2, vilket innebär att byggnationen normalt utfördes med denna slänt-
lutning. Innan bankbreddning utförs tas ca 0,3 m av ytterslänten med vegetation bort. 
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Figur 3-28 Typsektion bankbreddning (Sweco, 2015a).  

Materialet har tippats från spårgående vagnar och packning av bankbreddningsmassor ut-
fördes med en vibratorplatta som monterats på grävarmen på en spårgående grävmaskin.  
Exempel på utförd bankbreddning, se Figur 3-29. 

 

Figur 3-29 Bankbreddning (Blom / Richter, 2016).   

Bankbreddningen utfördes till 1 dm under planerad ballastreningsschaktnivå. Detta för att 
undvika att bankbreddningsmassor kommer med i ballastreningsschakten. Justering av 
överkant bankbreddning görs efter att ballastreningen utförts.  
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3.9.5 Utskiftning - schakt samt återfyllning med underballast, 
cellplast och makadamballast 

Inom områden med låg bärighet har utskiftning utförts till 1,3 m under projekterad RUK 
och återfyllning utförts med underballast och makadamballast alternativt underballast, 
cellplast och makadamballast. Geotextil och geonät läggs i områden med lös terrass. Om 
berg förekommer skiftas denna ut till 1,8 m under RUK. Avvattning sker till minst 1,6 m 
under ny RUK. Typsektion, se Figur 3-30. 

I första skedet demonteras spåret. Demontering kan antingen utföras genom att rälen och 
slipern demonteras var för sig eller att rälen kapas och att hela spåret dvs. räl och sliper 
lyfts bort. I aktuellt projekt har den första metoden tillämpats mellan Vedevåg - Lindes-
berg och den andra metoden tillämpats mellan Frövi - Vedevåg. Befintliga räler och sli-
pers återmonteras efter att schakt- och återfyllningsarbetena utförts. Skadade slipers har 
bytts ut.  

Därefter utförs schakt med grävmaskin med maskinstyrning dvs. schaktningen styrs av 
koordinater på schaktnivåer som hämtas från utförd projektering. Schakt med maskin-
styrning har fungerat utan komplikationer i aktuellt projekt. Uppschaktade massor av 
ballast och användbar friktionsjord har transporterats till lokalt upplag för hantering. Se 
kapitel 3.9.1. Övriga massor har transporterats till anvisad tipp. 

 

 

Figur 3-30 Typsektion utskiftning (Sweco, 2015a).  

På terrassytan har utlagts geotextil och geonät med maskvidd passande till material enligt 
AMA Anläggning DCH.15. Se Figur 3-31.  
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Figur 3-31 Utläggning av underballast på underliggande geotextil och geonät 
 (Blom/Richter, 2016).   

Därefter har återfyllning med underballast 0 – 150 mm utförts som packats med en 3 tons 
vibrovält, se Figur 3-32. 

  

Figur 3-32 Packat underballastlager i innan ballastering och spårläggning    
 (Blom/Richter, 2016).   

På underballasten läggs 0,5 m makadamballast alternativt 10 cm cellplast och 0,5 m ma-
kadamballast. I Figur 3-33 visas utläggning av cellplast och ballast. 
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Figur 3-33 Cellplast och makadamballast (Blom/Richter, 2016).   

3.9.6 Urgrävning av ytlig torv och återfyllning med underballast 
och makadamballast 

På vissa sträckor har ytlig torv påträffats på begränsat djup under sliper. Torven har haft 
begränsad tjocklek och urgrävning av torv har utförts till överkant lera se kapitel 3.6.3. 
Typsektion visas i Figur 3-34. 

 

 

Figur 3-34 Typsektion urgrävning (Sweco, 2015a). 

På schaktbotten utläggs geotextil och ett geonät. Minst ett lager geonät och ibland två la-
ger geonät med ett lager bergkross emellan och geotextil läggs ut där marken har låg bä-
righet enligt utförda geotekniska undersökningar. 

Återfyllning har utförts med underballast 0 - 150 mm upp till underkant makadamballast-
lager. Packning har utförts i lager enligt AMA Anläggning med en 3 tons vibrovält. På 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
121 

 

underballasten läggs 0,5 m makadamballast. I Figur 3-35 visas urgrävning och återfyll-
ning på urgrävningssträckan 413+490 – 414+330. 

 

Figur 3-35 Schaktbotten efter urgrävning med geotextil och geonät samt   
 återfyllning med underballast (Blom / Richter, 2016).   

 

Generellt har utgrävningsarbetena fungerat bra i projektet. Arbetena kräver dock omfat-
tande logistisk planering med hänsyn till mängden grävmaskiner, lastbilar, dumprar etc. 
samt behov av väl fungerande byggvägar, se vidare kapitel 3.11.7. 

3.9.7 Bergschakt under spår vid högt belägen bergnivå 
Vid högt beläget berg i bergskärningar som leder till risk för krossning av ballast och att 
regnvatten stannar kvar i djupfickor utan att kunna dräneras bort, erfordras bergschakt. 
Typsektion för bergschakt i bergskärning med dränering visas i Figur 3-36.  

En viktig erfarenhet är att okänt berg stör produktionen avsevärt. Det är således nödvän-
digt att undersökningar görs i sådan omfattning att bergförekomst är välkänd, så att inte 
tidplanen för entreprenadarbeten förskjuts så att planerade arbeten under perioden med 
avstängt spår inte kan genomföras. I etapp 2 och 3 av projektet har därför utökad under-
sökning av berg utförts.  
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Figur 3-36 Typsektion bergskärning med dränering (Sweco, 2015a).  

3.9.8 Dränering och öppna bandiken 
Omfattande arbeten har utförts för att åtgärda avvattningen av järnvägen på sträckan. För 
samtliga jordskärningar eller sträckor med spårnivå nära marknivån dvs. låga bankar har 
avvattningsarbeten utförts. Avvattningen har utförts med öppna diken eller med dräne-
ringsrör, i de fall dike erfordrat omfattande jordschakt av hela skärningsslänten. 

Dräneringsarbeten, har där det varit möjligt, utförts under korta tågfria arbetstider (dispar) 
innan sommararbetena. De dränerings- eller dikesarbeten som ej varit möjliga att utföra 
utan avstängt spår har utförts under sommarperioden.  

Även om okänt berg vid dräneringsschakt ej leder till lika allvarliga störningar av pro-
duktionen som för bergskärningar, har projektet utfört omfattande undersökning av berg i 
etapp 2 och 3. Okulärbesiktning har även utförts av samtliga jordskärningar för att med 
ledning av observationer av berg i eller ovanför skärningen hitta sträckor med risk för 
berg där kompletterande jordbergsondering utförts. Exempel på sprängning av berg i 
jordskärning visas i Figur 3-37. 
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Figur 3-37 Dräneringsschakt med uppstickande berg (Blom/Richter, 2016). 

3.9.9 Dikesrensning av utloppsdiken 
På sträckan har det observerats att avvattningen fungerar dåligt på grund av igenslam-
made utloppsdiken. Det är inte ovanligt att nivån på utloppsdikena ligger högre än nivån 
vid trumman. Många trummor på sträckan är nästan helt vattenfyllda. Exempel på befint-
liga utloppsdiken och utlopp från trummor visas i Figur 3-38. Omfattande arbeten har 
därför utförts vad gäller rensning av befintliga diken. Rensning av utloppsdiken har ut-
förts upp till 3 km från järnvägen.  

  

   

Figur 3-38 Utlopp och utloppsdiken från befintliga trummor (Dehlbom, 2011b). 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
124 

 

 

Målsättningen i projektet har varit att genom dikesrensning minska mängden vatten som 
påverkar järnvägen i byggskedet och permanentskedet. Vattennivån vid järnvägen har 
sänkts med upp 0,5 m efter rensning.  

På vissa sträckor har det dock varit omöjligt att erhålla rimlig avvattning på grund av 
höga vattennivåer i närliggande vattendrag och sjöar kontra nivån på spåret. För att åt-
gärda dessa sträckor erfordras avsevärda lyft av spåret. Då järnvägen normalt ligger på 
lös jord på dessa ställen erfordras omfattande ombyggnadsåtgärder inklusive geotekniska 
förstärkningsåtgärder med avseende på stabilitet och sättningar. En avvägning måste där-
för göras mellan kvalitet och kostnad. I aktuella fall har det bedömts att kostnaden för 
ombyggnadsåtgärderna är så höga att det inte motiverar avvattningsförbättringen. 

Dikesrensningen har i huvudsak utförts under vinterperioden innan de större sommararbe-
tena genomförts. Tjäle under vinterperioden har förbättrat bärigheten för maskiner där di-
kena går på mark med låg bärighet.   

I aktuellt projekt är erfarenheten att avvattningen / rensning av utloppsdiken varit till stor 
nytta då arbeten med urgrävning och utskiftning kan utföras mer effektivt genom att man 
fått bort vatten från järnvägen.   

3.9.10 Trumbyte 
På sträckan finns en stor andel stentrummor. Stentrummorna är ofta skadade, exempelvis 
där jord läckt in från ovanförliggande bank eller att trumman rasat igen. Exempel på be-
fintliga stentrummor visas i Figur 3-39. 

  

Figur 3-39 Befintliga stentrummor med inrasat material (Blom/Richter, 2016 och 
 Dehlbom, 2011b).    

De befintliga stentrummorna har normalt inte tillräcklig avbördningsförmåga för att klara 
dagens krav. De nya betongtrummorna har dimensionerats för 200-års regn. Som mest 
har tre nya rör lagts i ett trumläge för att erhålla erforderlig avbördningsförmåga och till-
räckligt fyllningstjocklek mellan sliper och överkant trumma. 
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En stor del av trummorna på sträckan har bytts ut mot betongtrummor. I vissa fall har 
även trummor i nya trumlägen utförts. Med hänsyn till att många av trummorna är be-
lägna i lågpunkter och grundläggs på lös jord har förstärkning utförts med geotextil och 
geonät samt trärustbädd. Exempel visas i Figur 3-40.  

  

Figur 3-40 Grundläggning av betongtrummor (Blom/Richter, 2016). 

Ett antal befintliga stentrummor har behållits på sträckan. Trumförlängning har utförts i 
många fall på grund av spårlyft. Förlängning har utförts med betongrör som spänts ihop 
med genomgående dragstag. Exempel på trumförlängning visas i Figur 3-41.  

 

Figur 3-41 Trumförlängning (Blom / Richter, 2016). 
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3.10 Projektering och dimensionering 

3.10.1 Inledning 
Genomförande av bärighetsåtgärder erfordrar förberedande åtgärder och planering för att 
arbetena ska kunna utföras effektivt under den korta tid som finns till förfogande. 

Åtgärderna påverkar även andra delar av järnvägsanläggningen, vilket innebär att projek-
tering avseende hela järnvägsanläggningen erfordras vid ett bärighetsförbättringsprojekt. 

De tekniker som berörs är spår-mark-geoteknik-el-miljö-väg-bro-avvattning och möjligen 
också tele och signal.  

Många åtgärder kräver samråd med länsstyrelse och kommuner. 

3.10.2 Bygghandlingsprojektering av bärighetsåtgärder på sträckan 
Frövi - Ställdalen 

Bygghandlingsarbetet startar utifrån upprättade åtgärdsförslag. Dessa blir då de viktigaste 
dokumenten i projektet eftersom de styr samtliga åtgärder och övrig projektering. I åt-
gärdsförslaget ska även framkommit om eventuella framtida sättningar kommer att ske 
och åtgärdens miljöpåverkan (provtagning sker i samband med geoteknisk provtagning).    

Efter att åtgärdsförslaget godkänts tas en gällande spårlinje fram som så gott det går an-
passas till föreslagna åtgärder. I projektet mättes också fria höjden in vid korsande väg-
broar. Samtidigt med detta tas också en terrängmodell fram utifrån i detta fall helikopter-
scanning. I nästa steg tar markprojektören fram planer, profiler och tvärsektioner. Med 
detta underlag framme kan VA-projekteringen starta med inventering av befintliga förhål-
landen. Därefter projekteras nya diken/dräner och eventuellt nya eller upprustade trum-
mor. VA-projekteringen har omfattat hela avvattningssystemets funktion, vilket har inne-
burit att även anslutande diken har justerats på längre sträckor. 

I projekt Frövi - Ställdalen skulle även kontaktledningen till stora delar bytas ut. Flera 
fundament måste också bytas i exempelvis urgrävningsområden. Detta arbete påbörjades 
också efter att ny spårlinje fastställts. 

Om det finns kabelrännor måste dessa flyttas. Kablar i mark klarar sig ofta utan flytt. In-
ventering/kartering av kablarnas läge är viktigt. 

Parallellt med ovanstående har broar kontrollerats med avseende på bärighet och stabilite-
ten har kontrollberäknats i vissa områden. 

Eftersom åtgärderna till stor del innebär spårlyft måste korsande vägar justeras i plan. 
Detta har dock vanligen inneburit en förbättring av vägstandarden. I samband med detta 
arbete kommer en del signaler att behöva justeras i höjd. I några fall har vägar projekte-
rats om för att få en bättre planstandard för järnvägskorsningen. 
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I projektet har beslut tagits om att i förväg utföra viss projektering för provisorier som 
upplag, byggvägar etc. Denna projektering finjusteras i senare skede i samråd med entre-
prenören. 

Åtgärderna innebär ofta markintrång. Ingen järnvägsplan har tagits fram som underlag för 
byggprojektet. Tillstånd till utförande av åtgärder har därför skett på frivillig basis från 
markägarnas sida. Marklösen blir här en viktig del i projektet. 

3.10.3 Samordning mellan olika teknikområden i 
projekteringsskedet på sträckan Frövi - Ställdalen 

Många teknikslag är inblandade redan i framtagningen av åtgärdsförslagen. Viktigast är 
här samverkan mellan geoteknik, spår och mark. Hur terrängen ser ut styr till stor del 
vilka spårförslag som är lämpliga. På vissa sträckor flyttades spåret även i sidled för att 
minimera fyllning ut över höga bankar men också för att förbättra spårstandarden. 

Viktiga indata för spårförslaget är även fri höjd vid broar samt möjlighet att lyfta kontakt-
ledningen.  

3.11 Utförande och arbetsmiljö 

Nedan redovisas erfarenheter från byggskedet för sträckan Frövi-Ställdalen (Blom/Rich-
ter, 2016). 

3.11.1 Befintliga ledningar, kablar och stag – återställning av kablar 
Befintliga kablar ligger antingen i kabelränna eller i jord bredvid spåret. På aktuell 
sträcka ligger kablar normalt i jord bredvid spåret och högt upp i bankroppen. Det betyder 
att det finns stor risk att kablarna skadas av grävkedjan vid ballastrening eller vid urgräv-
nings- eller utskiftningsschakt om inte en noggrann inventering av kablarnas höjdläge ut-
förts.  

Även externa kablar och ledningar finns i bankroppen. Dessa kan passera banan vinkel-
rätt, men det finns också kablar som ligger i bankroppen parallellt med spåret på långa 
sträckor, exempelvis elkablar och optokablar.  

På sträckan Frövi – Ställdalen är många befintliga kontaktledningsfundament förstärkta 
med bankettstag för att motverka risk för horisontalrörelser i fundamenten. Bankettstagen 
är utförda vinkelrät genom banan och är förankrade med en ankarplatta på motsatt sida 
banken. Bankettstagen ligger normalt högt upp i bankroppen och kan därmed ligga över 
nivån för ballastrening.  

Även om en inventering av ovanstående ledningar, kablar och stag utförs i projekterings-
skedet är det normalt inte möjligt att erhålla tillräcklig med information om dessa. En in-
ventering utförs normalt i inledningen på ett byggprojekt genom provgropsgrävning med 
grävmaskin eller genom vacuumsug typ Railvac. Inmätning av kablar och ledningar samt 
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sektionering av bankroppen kan utföras med en så kallad Railscanner. I Figur 3-42 visas 
kabellokalisering med Railscanner. I byggprojektet Frövi – Ställdalen har provgropsgräv-
ning med grävmaskin / Railvac och manuell inmätning av kablar och stag utförts vid 
varje kontaktledningsstolpe. Där kablar och bankettstag har varit i riskzonen för ballastre-
naren har dessa sänkts.   

 

Figur 3-42 Kabelinventering med Railscanner (Dehlbom med flera, 2010). 

 

Vid urgrävnings- och utskiftningssträckorna har befintliga kablar frilagts och flyttats tem-
porärt till sidan av spåret. Se Figur 3-43. 

  

Figur 3-43 Flyttade kablar (Blom/Richter, 2016). 
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Erfarenheterna från inventeringsarbetet är goda. Överraskningar går dock inte att und-
vika. Bland annat har det på vissa ställen på sträckan påträffats urkopplade gamla kablar 
som innebär visst extra arbete, då det är nödvändigt att undersöka om dessa fortfarande 
kan vara i drift.   

  

Figur 3-44 Gamla kablar (Blom/Richter, 2016). 

Osäkerheten vad gäller kablar och bankettstag vid ballastrening kan minskas genom spår-
lyft dvs. genom att höja projekterad schaktnivå. Spårlyft är även positivt ur bärighetssyn-
punkt. I projektet har detta tillämpats relativt frekvent med mindre spårlyft på ca 0,1 – 0,2 
m. I etapp 3 av projektet utförs spårlyft upp till 0,6 m. 

Efter utfört schaktarbete har de kablar som legat i bankroppen lagts tillbaka i rör. Kablar 
som tidigare varit placerade i kabelränna har återmonterats i kabelränna. Befintliga linje-
rännor 220 mm har dock bytts ut mot kabelränna 330 mm, se Figur 3-45. 
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Figur 3-45 Bädd för kabelränna och ny kabelränna (Blom/Richter, 2016). 

3.11.2 Kontaktledningsfundament, tavlor och signaler 
Kontaktledningstråd, tavlor och signaler ska sitta på viss nivå över spår. I samband med 
spårlyft erfordras åtgärder för att höja dessa till rätt nivå. Den vanligaste åtgärden är att 
lyfta utliggarna för kontaktledningen samt tavel- och signalfundament motsvarande pro-
jekterad spårlyft. 

I aktuellt projekt har fundament för tavlor och signaler lyfts till nya nivåer på sträckor där 
spårlyft utförs. Vid urgrävnings- och utskiftningssträckor demonteras tavlor, signaler in-
klusive fundament och återmonteras på rätt nivå vid återfyllningsarbetena. 

I samband med att bärighetsåtgärder utförs på sträckan har även hela kontaktledningssy-
stemet på stora delar av sträckan bytts ut. Detta har inte med själva bärighetsåtgärderna 
att göra, utan mera att arbetena samordnas tidsmässigt. Nya kontaktledningsfundament, i 
huvudsak fundament med fot, och stolpar har utförts vid korta tågfria arbetstider (dispar) 
innan 5-veckorstågstoppet på sommaren. Den slutliga installationen av kontaktlednings-
systemet utförs dock under 5-veckorstågstoppet. 

3.11.3 Ändring av spårläge 
Då spårlyft utförts på en stor del av sträckan erfordras ny projektering av spårläge. I ett 
par fall har spårflytt / spårbax erfordrats på grund av branta bankar mot vatten. Spåret har 
då förflyttats ca 0,5 – 0,7 m i sidled.  

Eftersom nytt spårläge i höjd eller plan ska godkännas av Transportsstyrelsen innan spå-
ret får trafikeras är det viktigt att allt erforderligt underlag avseende förändringar är av 
högsta kvalitet. Om detta hanteras under projekteringsskedet är det inga problem då det 
finns erforderlig tid för granskning och godkännande. Om ändringar måste göras under 
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byggskedet kan dock problem uppstå med hänsyn till tidplanen. I etapp 1 fick vissa pro-
jekterade justeringar göras av höjdläge på grund av högt beläget berg i bergskärningar. 
Baserat på dessa erfarenheter har mer omfattande underlag tagits fram inför etapp 2 och 3 
där spåret kunnat byggas enligt projekterat läge. 

3.11.4 Åtgärder vid vägövergångar 
Vägövergångar är ofta ställen med dåligt spårläge. Bärighetsåtgärder har utförts enligt 
samma princip som tillämpats för närliggande spår. Principen i projektet har varit att åter-
använda befintligt material i övergångar dvs. vid vägövergångar av trä läggs trä tillbaka 
och vid övergångar av betong (storplan) läggs betong tillbaka.  

Allt demonterat material från vägövergångarna har besiktigats och om materialet be-
dömts ha för låg kvalitet har byte skett mot nytt material. Ett antal övergångar har därför 
bytts ut mot trä/betong (storplan). 

Om spårlyft utförs vid vägövergången erfordras åtgärder. Anslutande väg måste höjas och 
vägsignalerna måste höjas genom lyft av befintliga fundament. 

3.11.5 Broar 
Vid projektering av spårlyft under vägbroar måste hänsyn tas till fritt utrymme under 
bron. I ett fall har omprojektering (sänkning av spåret) erfordrats på grund av för låg fri 
höjd under bron.  

Även järnvägsbroar innebär restriktioner för spårlyft. På broöverbyggnader med maka-
dam finns en liten justeringsmån av spårets läge. På broar med fastsatta slipers i stålbal-
kar är dock möjligheten liten. 

3.11.6 Stabilitet 
Vid spårlyft erhålls ytterligare belastning som kräver kontroll av bankars stabilitet vid 
bankar på lös jord. I aktuellt projekt har stabilitetsberäkningar tidigare utförts i samband 
med uppgradering till 25 tons axellast. Kontrollberäkningar har utförts i projekterings-
skedet, varvid ett antal sektioner har förstärkts. 

En kort oförstärkt sträcka mot en torvmosse har även upptäckts som erfordrat förstärk-
ning. På grund av att mossen ansluter till grundvattentäktens skyddsområde har endast 
tryckbank varit möjlig som förstärkningsmetod. Tryckbanken har utförts med jordarmerat 
välgraderat bergkrossmaterial som utlagts med lätta maskiner. Komplettering med jordar-
merat välgraderat bergkrossmaterial utfördes i de yttre delarna av tryckbanken då upp-
komna sättningar översteg tryckbankens tjocklek. 
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Figur 3-46 Tryckbank med dubbla geonät på mycket lös torv och gyttja innan utläggning av 
 andra tryckbankslagret (Blom/Richter, 2016). 

3.11.7 Byggvägar, upplag och tippar – logistik och samordning 
En mycket viktig parameter för att kunna transportera stora volymer fyllningsmassor och 
schaktmassor till och från arbetsplatsen under den korta tid som står till förfogande är väl 
fungerande byggvägar och mellanupplag / upplag. I etapp 2 och 3 av projektet togs för-
slag fram på byggvägar och mellanupplag / upplag. Byggvägar och områden för upplag 
projekterades och kontrolleras även med hänsyn till geotekniska förhållanden (dvs. di-
mensionering med avseende på stabilitet).  

  

Figur 3-47 Upplagsområde (Blom/Richter, 2016). 
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Förutom nya byggvägar till arbetsplatser vid spår och upplag användes befintliga grus-
vägar som förstärktes. Planerna för byggtrafiken kunde redovisas och kontrolleras med 
markägare och kommunens miljökontor. I och med att byggvägarna och upplagsplatserna 
projekterades blev dessa ur anbudssynpunkt kalkylerbara och anbuden från olika entre-
prenörer jämförbara. I förfrågningsunderlaget anvisades även de tippar som skulle an-
vändas i projektet.   

Logistiken i etapp 2 och 3 fungerade enligt planerna och markägarna har varit positiva till 
byggprojektet trots omfattande byggtrafik dygnet runt under 5 veckor. 

 

Figur 3-48 Byggväg till urgrävningssträcka (Blom/Richter, 2016). 

I projektet ansvarar projekteringskonsulten även för samordning av arbetena på plats. Be-
ställarens byggprojektledare är således nyckelpersoner, dels för att samordna med projek-
teringsorganisationen så att handlingen inte bara beskriver de åtgärder som ska utföras 
utan även innehåller erforderliga handlingar för att entreprenaden ska kunna utföras smi-
digt (exempel projektering av byggvägar och upplag), dels för att samordna med entrepre-
nören. 

Entreprenören ansvarar för all logistisk planering under byggskedet. I de entreprenader 
som genomförts har två olika typer av upplägg tillämpats, där det i det ena fallet varit en 
infrastrukturentreprenör som huvudentreprenör med markentreprenörer som underentre-
prenörer och i det andra fallet varit en markentreprenör som huvudentreprenör med infra-
strukturentreprenörer / BEST-specialister som underentreprenörer. 

I den första entreprenaden utfördes huvudsakligen masstransporter på järnväg. I den 
andra och tredje entreprenaden utfördes huvudsakligen masstransporter med lastbil som 
delvis lastats på vagnar för uttransport med tåg efter linjen.   

3.11.8 Miljöfrågor 
Miljöfrågorna är en väsentlig del av ett bärighetsförbättringsprojekt.  
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Utformning av diken och dräneringar kräver samråd med Länsstyrelsen. Vid arbeten med 
trummor erfordras tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.  

Sträckan går också genom skyddsområde för vattentäkt vilket inneburit krav från kom-
munens miljökontor om att förhållandena ej får försämras ur miljösynpunkt. Exempelvis 
punktering av tätande lerskikt ovan åsmaterial.  

Vid trummor erfordras på vissa ställen utläggning av rundade stenar med hänsyn till fis-
kens vandringsvägar.  

Olika arbetsinsatser erfordras för att hantera förorenade ballastreningsmassor. Dels sorte-
ring av massor inklusive provtagning där ”finmaterial” transporteras till deponi, dels täck-
ning av upplag med förorenade massor samt att upplagsplatser för hantering av förorenat 
material ska vara acceptabla ur miljösynpunkt. 

Ett omfattande kontrollprogram BPU Miljö som ska följas upp kontinuerligt under entre-
prenaden har tillämpats i projektet. 

3.11.9 Arbetsmiljö 
När det gäller arbetsmiljöfrågor så hanterades dessa av BAS-P (Byggarbetsmiljöansvarig 
projektering) i projekteringsfasen. BAS-P framarbetade en arbetsmiljöplan som gällde för 
projektet samt deltog i framtagandet av bygghandlingen. Den teknikansvarige för varje 
teknikslag skrev sedan ett intyg att arbetsmiljöplanen, Trafikverkets föreskrifter, arbets-
miljöregler och tillgänglighet etc. med avseende på underhållsåtgärder har beaktats vid 
projekteringen. 

När utsedd Entreprenör erhåller bygghandlingen hålls ett särskilt protokollfört möte där 
BAS-P överlämnar arbetsmiljöplanen till BAS-U (Byggarbetsmiljöansvarig utförande) 
för fortsatt hantering i utförandefasen. BAS-U upprättar/justerar sin egen arbetsmiljöplan 
som därefter är den som gäller för utförandet. 

BAS-U samordnar sina egna arbeten samt samordnar sig med eventuella övriga entrepre-
nörer på sträckan. 

3.12 Kontroll och uppföljning under byggskedet 

Kontroller under byggtiden har utförts som för ett normalt nybyggnadsprojekt, dvs. in-
mätning har skett av olika terrasser, material har kontrollerats med avseende på kvalitet, 
spårets läge har mätts in etc. 

De geotekniska kontroller som utförts under byggtiden är i huvudsak relaterade till utfö-
randet av tryckbankar. Förutom kontroll av utlagda massor, densitet och tjocklek, har rö-
relser i tryckbankar och närliggande spår mätts. Utifrån mätresultatet har sedan beslut ta-
gits om tryckbankar ska kompletteras och om mättiden ska förlängas. Störst sättning har 
skett vid km 415+920 – 415+960 där sättningen i tryckbanken uppgick till mer än ca 3 m 
av en utlagd last på ca 2,5 m bergkrossmaterial.  
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Kontroll av stabilitetsförhållanden har även skett vid planerade upplag för kross- och sor-
teringsanläggningar. 

Utöver tryckbankar har verkligt schaktdjup mätts in i samband med urgrävning av torv. 

3.13 Kostnader 
Att jämföra meterkostnader för olika typer av bärighetsåtgärder är svårt då alla åtgärderna 
är beroende av kostnader för olika kringåtgärder, beskrivet i tidigare kapitel. 

Det går dock att erhålla nyckeltal som jämförelse mellan de tre entreprenader som utförts 
och som har haft olika omfattning av markarbeten respektive BEST-arbeten (ban, el, sig-
nal, tele). 

• Etapp 1 – entreprenad med blandat BEST-arbeten och markarbeten. 
• Etapp 2 – entreprenad med mycket markarbeten. 
• Etapp 3 – entreprenad med mycket BEST-arbeten. 

 
• För etapp 1 erhålls en total kilometerkostnad på ca 14 Mkr / km.  
• För etapp 2 erhölls en total kilometerkostnad på ca 12 Mkr / km                              

(exklusive ny kontaktledning). 
• För etapp 3 erhålls en total kilometerkostnad på ca 14 - 15 Mkr / km                            

(exklusive ny kontaktledning). 

Ett rimligt antagande är att kilometerkostnaden för ett bärighetsförbättringsprojekt, bero-
ende på förutsättningarna och vilka åtgärder som erfordras, kan variera mellan 10 - 15 
Mkr / km. 
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4. Spårläge och rälsnedböjning före 
och efter upprustning 

4.1 Information om utförda mätningar 
Spårlägesmätningar har utförts med normala intervall i Trafikverkets kontrakt för perio-
disk mätning. I tillägg har ett antal EVS-mätningar utförts. Under projektets gång har 
ETL-metoden utvecklats, och två mätningar finns också tillgängliga med denna metod. 
EVS-metoden och ETL-metoden beskrivs i kapitel 2.4.4. 

I bilaga 1A redovisas utvärdering av spårparametrar mätt med IMV100 (EVS-metoden) 
på sträckan km 401 – 461 mellan 2015 - 2017. I bilagan redovisas medelnedböjning mätt 
med EVS-metoden, kurvatur och höjdläge. I bilaga 1B redovisas utvärdering av spårpara-
metrar mätt på sträckan km 401 – 461 med IMV200 (ETL-metoden) mellan 2016 - 2017. 
I bilagan redovisas nedböjning och nedböjningsgradient mätt med ETL-metoden. I bilaga 
1B redovisas även en sammanställning av spårlägesfel (höjdläge) mellan 1998 – 2017. I 
bilaga 1C redovisas spårlägesdiagram på sträckan km 401 – 410 från 2014 och 2016. 

I Tabell 6 redovisas EVS-mätningarna och ETL-mätningarna. Filnamnet innehåller datum 
och tid då mätningen påbörjades enligt formatet: yyyymmdd_hhmmss_mätvagnsId. 

Tabell 6 Filnamn EVS och ETL mätningar 

Filnamn EVS-mätning                Filnamn ETL-mätning 

20150531_131232_2461B   20160330_214809_2011T 

20161103_141443_3783B   20171109_142002_2011T 

20170703_094914_2461B  

20170830_130422_2461B  

4.2 Resultat från mätning av spårläge och nedböjning 
Generellt har höjdfelen i spåret minskat och lokala spårfel har jämnats ut efter att åtgär-
derna utförts. I närtid efter åtgärderna finns ofta större spårfel över nya trummor. Dessa 
avklingar dock relativt fort. Störst effekt syns vid sträckor med urgrävning av torv där 
nedböjningen har minskat kraftigt. På enstaka platser finns kvarvarande spårproblem som 
delvis kan bero på missade områden med ytlig lösjord. 

Utvärdering har utförts av etapp 1 mellan Frövi – Vedevåg och etapp 2 mellan Vedevåg – 
Lindesberg. Etapp 3 mellan Lindesberg – Storå har inte utvärderats eftersom mätningen 
utförts i nära anslutning till avslutning av byggnationen. Kompletterande mätningar under 
2019 erfordras för att kunna utvärdera denna etapp, se kapitel 6.1. 
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4.2.1 Spårlägesmätningar 
Det finns fyra spårlägesmätningar varav mätningen från 2015-05-31 är före utförande av 
åtgärder på delsträckorna. Mätningar under 2017 är gjorda ett respektive två år efter utfö-
rande av åtgärder (etapp 1 utfördes sommaren 2015 och etapp 2 utfördes sommaren 
2016). 

4.2.2 Nedböjningsmätningar 
Det finns 4 nedböjningsmätningar med mätvagn IMV100/EVS från 2015-05-31 till 2017-
08-30. Det nyare systemet, IMV200/ETL, har mätdata från 2016-03-30 och 2017-11-09. 
Inget av dessa datum är optimala på grund av påverkan av tjäle dvs. risk för inverkan av 
fruset spår. Framförallt så bedöms oisolerat spår i slutet av mars ha haft stor påverkan av 
tjäle. Delsträckan Frövi - Vedevåg byggdes 2015 vilket innebär att nedböjningsmätningar 
före bygget enbart finns med EVS. För delsträckan Vedevåg - Lindesberg finns nedböj-
ningsmätningar med ETL före och året efter ombyggnaden. Den sista delsträckan mellan 
Lindesberg och Frövi byggdes sommaren/hösten 2017 vilket innebär att mätresultat efter 
längre tids drift saknas.  

4.2.3 Delen Frövi - Vedevåg, etapp 1 
Upprustningsåtgärder mellan km 401+590 - 409+893 utfördes under sommaren och hös-
ten 2015. De huvudsakliga förbättringsåtgärderna var: 

Ballastrening: Utfördes på hela sträckan utom där utskiftning för underballast skedde. 

Spårlyft: Utfördes på hela sträckan. I genomsnitt är det ca 30 cm lyft. Detta varierar dock 
längs sträckan. Fram till ca 401+900 justerades bara befintligt spår med vanligen några 
cm. Därefter ökade spårlyftet till vanligen 30 - 35 cm fram till ca km 409+600. Detta gäl-
ler hela sträckan utom vid ca km 403+355 - 403+480 där lyftet går ner till ca 8 cm på 
grund av passage under en vägbro. En annan avvikelse finns vid ca km 405+600 – 
405+830, där spårlyftet ökar till som mest ca 52 cm på grund av ytligt berg. 

Utskiftning av underballast: Utskiftning skedde till 1,3 m under befintlig RUK. Åter-
fyllning utfördes med underballast för förstärkning enligt AMA Anläggning DCH.15 och 
överballast. Utskiftningen utspetsades på ca 16 m längd. På terrass med lös undergrund 
lades först ett geonät. Utskiftning har skett på en sträcka av totalt ca 560 m fördelat på 
delsträckorna km 402+980 - 403+030, km 404+400 – 404+500, km 405+220 – 405+400, 
km 405+680 – 405+780, 406+120 – 406+170 samt km 407+260 – 407+340. Utspetsning 
utfördes utanför angivna sektioner. 

Frostisolering: Isolering föreslogs i projekteringen utföras på sträckorna 402+620 - 
404+840, 404+950 - 405+050, 405+200 – 405+400, 405+680 – 405+780 samt 406+040 -
406+210. Utspetsning med 23 m längd tillkommer utanför angivna sektioner. Vid utfö-
randet rationaliserades detta till en hel isoleringssträcka mellan ca km 402+620 - 406+210 
samt utspetsning. 

Normalsektion: Breddning till normalsektion skedde på hela sträckan. 

Avvattning: Avvattning har utförts till 1,6 m under projekterad RUK eller lägre. Två 
trummor har bytts ut. 
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De spårlägesmätningar som jämförts och som redovisas i bilaga 1C är från hösten 2014 
vilka redovisas i blått (före åtgärder) och mätningar från hösten 2016 som redovisas i rött 
(efter åtgärder). Vertikalt spårläge har jämförts. Även i samband med nedböjningsmät-
ningar jämfördes spårläget i höjd. I bilaga 1A redovisas rälsnedböjningsmätningar med 
metod EVS och spårlägesmätningar från 2015-05-31 i blått medan övriga mätningar re-
dovisas med andra färger. Resultatet från mätningen 2016-11-03 kan dock ha viss klimat-
påverkan.  I Figur 4-1 och Figur 4-2 redovisas exempel på resultat från rälsnedböjnings-
mätningar mellan km 401 – 403 och km 409 - 411. Från Frövi bangård fram till pro-
jektstart vid km 401+900 har spåret förbättrats av Infranord för ett antal år sedan.   

 
 

Figur 4-1 Rälsnedböjningsmätningar mellan km 401 - 403. Blå kurva 20150531 är före åtgär-
der. 

 

 
Figur 4-2 Rälsnedböjningsmätningar mellan km 409 - 411. Blå kurva 20150531 är före åtgär-

der. 

I Figur 4-3 och Figur 4-4 redovisas exempel från redovisning av resultat från rälsnedböj-
ningsmätningar och spårlägesmätningar. Mätningar för hela sträckan redovisas i bilaga 
1A. Rälsnedböjning 20170830 i Figur 4-3 avviker från övriga mätningar efter åtgärd. 
Detta kan bero på att absolutnivån vid mätning är mer osäker med EVS-metoden jämfört 
med ETL-metoden. Se kapitel 2.4.4. 

Projektstart ca 
km 401+900 

Projektslut ca 
km 409+830 
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Figur 4-3 Km 403 - 405. Blå kurva 20150531 är före åtgärder. Kvarvarande spårfel i ca 

403+500, 403+700 och 404+900.Den sistnämnda kan bero på missad förekomst 
av ytlig torv. På sträckan 403+700 – 404+900 har erhållits betydande förbättring av 
spårläge och rälsnedböjningsförändring. 
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Figur 4-4 Km 405 - 407. Blå kurva 20150531 är före åtgärder. Kvarvarande spårfel i ca 

405+040, 405+220 och 406+250. På sträckan har erhållits betydande förbättring av 
spårläge, rälsnedböjning och rälsnedböjningsförändring. 
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I Tabell 7 redovisas en analys av förändringar av spårläge och nedböjning före och efter 
åtgärder för etapp 1. 

Tabell 7 Förändring av spårläge och nedböjning 2015 – 2017 för delen Frövi – Vedevåg. 
Plus betyder försämring av spårläge och ökad nedböjning. Minus innebär förbätt-
ring av spårläge och minskad nedböjning. 

Sektion Förändring av 
spårläge (mm) 
2015 - 2017 

Förändring av 
nedböjning 
(mm) EVS 2015 
- 2017 

Anmärkning 

401+900 - 403+000 0,5 - 1 -1 till -1,5 Kvarstående spårfel ca 402+680 vid 
trumma. 

403+000 - 403+360 +1,5 till -1 -0,5 till -1 Utskiftning 402+980 - 403+030. Del-
vis försämrat spårläge. Oklart varför. 

403+360 - 403+420 +0,5 till -0,5 0 till +1 Endast ca 8 cm spårlyft under vägbro. 
Ökad nedböjning. 

403+420 - 403+840 0 till +1,5 +1 Område med sämre avvattning och yt-
ligt berg. Ökad nedböjning. 

403+840 - 404+100 -1 0,5 till -2 Förbättring.  

404+100 - 404+880 Stor variation i 
mätningarna. 

-0,5 till -3,5 Stor förbättring av spårläge och ned-
böjningsförändring. Utskiftning 
404+400 - 500. 

404+880 - 405+300 0 till -2 0 till -1 Utskiftning 405+220 - 405+400. Om-
råde med kvarstående ”spårproblem”. 
Tre större höjdfel i 404+930, 405+050 
och 405+250. Problemen har tolkats 
som rälsfel men i 404+930 finns ytlig 
torv som kan vara problemet. 
405+260 är i ett utskiftningsområde. 
Oklar felorsak för detta område och 
405+050. 

405+300 - 405+800 ca -2 -0,5 till -2 Km ca 405+600 - 800 är spårlyftet 
upp till 51 cm pga ytligt berg. Utskift-
ning mellan 405+680 - 405+780. 

405+800 - 409+800 0 till -3 -1 till -3 Tydlig förbättring. Isolering slutar ca 
406+220. Litet spårfel i höjd där. 
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4.2.4 Delen Vedevåg - Lindesberg, etapp 2 
Upprustningen av spåret börjar efter norra växeln på Vedevågs driftplats ca km 410+800 
och slutar vid ca 418+100.  

Upprustningsåtgärder mellan km 410+800 - 418+300 utfördes under sommaren/hösten 
2016. Mellan km 418+100 – 418+300 utfördes enbart avvattningsåtgärder. De huvudsak-
liga förbättringsåtgärderna var: 

Ballastrening: Utfördes på hela sträckan utom där utskiftning för underballast skedde. 

Spårlyft: Utfördes på hela sträckan. I genomsnitt är det ca 20 - 30 cm lyft. Detta varierar 
dock längs sträckan. Detta gäller hela sträckan utom vid ca km 411+820 - 412+103 där 
lyftet går ner till ca 0 cm (412+091) på grund av passage under en vägbro. En annan avvi-
kelse (tryckbankar) finns vid ca km 414+200 där spårlyftet minskar till ca 8 cm. Vid ca 
417+830 avslutas spårlyften. 

Urgrävning: De sämsta områdena på sträckan finns vid km 412+920 - 413+100, km 
413+500 - 414+190 och km 414+280 – 414+320 där urgrävning utförts av bankropp och 
torv ner till ca 2 m under RUK. 

Utskiftning av underballast: Utskiftning utfördes till 1,3 m under befintlig RUK. Åter-
fyllning utfördes med underballast för förstärkning enligt AMA Anläggning DCH.15 och 
överballast. Utskiftningen utspetsades på ca 16 m längd. På terrass med lös undergrund 
lades först ett eller två lager geonät. Utskiftning har skett på en sträcka av totalt ca 925 m 
fördelat på delsträckorna km 410+800 – 410+925, km 411+160 – 411+290, km 411+480 
– 411+580, km 412+640 – 412+720, 415+360 – 415+720, km 416+200 – 416+270 samt 
km 417+420 - 417+480. Utspetsning utfördes utanför angivna sektioner. 

Frostisolering: Isolering utfördes på sträckorna km 410+800 - 412+480, km 415+020 – 
415+900 och km 417+140 – 417+340. Utspetsning ingår inom angivna sektioner. 

Normalsektion: Breddning till normalsektion skedde på hela sträckan. 

Avvattning: Avvattning har utförts till 1,6 m under projekterad RUK eller lägre. Två 
trummor har bytts ut. 

Spårmätningar med IMV100 från 2015-05-31 redovisas i blått och mätningar vid andra 
tidpunkter i andra färger i bilaga 1A.  

I Figur 4-5 och Figur 4-6 redovisas exempel på resultat från rälsnedböjningsmätningar 
mätt med IMV100 före och efter åtgärd (2015-05-31 / 2016-11-03) mellan km 409 – 411 
och km 417 - 419.   
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Figur 4-5 Rälsnedböjningsmätning mellan km 409 - 411. Blå kurva 20150531 är före åtgär-
der. 

 

 

Figur 4-6 Rälsnedböjningsmätning mellan km 417 - 419. Blå kurva 20150531 är före åtgär-
der. 

I bilaga 1B redovisas rälsnedböjningsmätning med IMV200 (metod ETL) från 2016-03-
30 i blått och från 2017-11-03 i rött. I bilagan redovisas även en sammanställning av hi-
storiska data avseende spårlägesfel mellan 1998 och 2017. 

I Figur 4-7 och Figur 4-8 redovisas exempel på resultat från rälsnedböjningsmätningar 
med ETL före och efter åtgärd (2016-03-30 / 2017-11-03) mellan km 413 – 415 och km 
415 - 417. Det redovisas både rälsnedböjning och nedböjningens gradient. Det är troligt 
att tjäle (fruset spår och mindre nedböjning än ofruset spår) har påverkat mätresultat 
2016-03-30. 

 

Projektslut åtgärder 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
144 

 

 

Figur 4-7 Km 413 – 415. Rälsnedböjningsmätning med ETL 2016 och 2017. 

 

 

Figur 4-8 Km 415 – 417. Rälsnedböjningsmätning med ETL 2016 och 2017. 
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I Tabell 8 redovisas en analys av förändringar av spårläge och nedböjning före och efter 
åtgärder för etapp 2. 

Tabell 8 Förändring av spårläge och nedböjning 2015 – 2017 för delen Vedevåg – Lindes-
berg. Plus betyder försämring av spårläge och ökad nedböjning. Minus innebär för-
bättring av spårläge och minskad nedböjning. 

Sektion Förändring 
av spårläge 
(mm) 

Förändring 
av nedböj-
ning (mm) 
EVS 2015 -
2016 

Förändring 
av nedböj-
ning (mm) 
ETL 2016 -
2017 

Anm 

410+800 - 410+950 0 till -1,5 -1 -1 till -1,5 Projektstart/utskiftning 1,3 m. 

410+950 - 411+080 +0,5 0 +0,2 till -1  

411+080 - 411+720 +0,5 -0,5 till -1 -0,5 till -1,5 Flera mindre utskiftningar. I ETL störst för-
bättring mellan 411+620 - 720, ett område 
mellan två utskiftningar! 

411+720 – 411+820 +0,5 -0,5 +1 Utskiftningsområde. Kan försämringen i ETL-
mätningen bero på tjäle dvs. att den ursprung-
liga mätningen utfördes vid fruset spår? 

411+820 – 412+050 -1 -0,5 till -1 + 0,5 Vägbro. Inget/mindre spårlyft. 

412+050 - 412+470 +0,5 till -1 -0,5 till -1 -1,5 till 0 Utskiftning 1,3 m. Ny isolering slutar i 
412+480. 

412+470 - 412+920 +0,5 -1 till -3 -1 till -3 Tydlig förbättring. Utskiftning 412+620 - 740. 

412+920 - 413+120 -0,5 -3 till -3,5 -4,5 Tydlig förbättring. Urgrävning av torv ner till 
ca 2 m. 

413+120 - 413+400 +0,5 -1 0 till -1 Större kvarstående spårfel vid 413+100 - 190. 
Nedböjning före åtgärd ca 4-5mm och efter ca 
3 - 4 mm. Ytligt berg höger. Kvarlämnad torv 
ca 1,5 m under ruk möjlig orsak. 

413+400 - 414+340 +2 -1 till -3 -1 till -2,5 Tydlig förbättring av nedböjning. Urgrävning 
torv ner till ca 2 m under RUK. 

414+340 - 415+040 0 till -1,5 -1 -0,5 till -1 Tydlig förbättring.  Ojämnheter borta. 

415+040 - 415+900 -0,5 till -2 -0,5 +0,5 Marginell eller ingen förbättring i total nedböj-
ning men ojämnheter är borta (lerområde). Ny 
cellplast i ca 415+020 - 900.  

415+900 – 417+880 -0,5 till -2 -0,5 till -1,5 0 till -1,5 Varierande resultat. Störst nedböjning mellan 
km 417+150 - 350 där cellplast har lagts.  

417+880 - 418+100 0,5 till 0 -0,5 till -1,0 +0,5 Spårfel och större nedböjning omkring km 
417+950 vid ny trumma. Ballastrening slutar 
418+100. Projektslut åtgärder ca 418+300. 
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5. Rekommendationer 

5.1 Rekommendationer avseende konstruktionskrav vid 
utförande av bärighetsåtgärder 

Konstruktionskrav vid bärighetsåtgärder omfattar: 

• Rälsnedböjning och spårlägesfel. 
• Tjällyftning och tjällossning. 
• Ballastlager, banunderbyggnad och undergrund. 
• Vatteninnehåll i bankropp. 

Ingen av ovanstående krav kan användas var för sig som krav vid ett bärighetsförbätt-
ringsprojekt. En värdering måste göras av all information och därefter görs en samman-
vägd bedömning av erforderliga åtgärder. Orsaken till detta är att resultat från olika 
undersökningar kan ge divergerande resultat. En bedömning måste också göras med avse-
ende på de praktiska förutsättningarna för utförande, tidsaspekter för planerade arbeten i 
spår samt det planerade projektets ekonomiska förutsättningar. Ovanstående leder till att 
kraven inte är skall-krav utan bör-krav dvs. punktvisa avvikelser från kraven kan tillåtas. 

Bärighetsåtgärder kan utföras som ett separat bärighetsförbättringsprojekt, utan att upp-
gradering utförs av spåranläggning, kontaktledningsanläggning och signalanläggning. Det 
rekommenderas dock att en bärighetsutredning alltid utförs i samband med projektering 
av spårbyte eller spårrenovering. 

Som del i ett bärighetsförbättringsprojekt ska det alltid ingå utförande av avvattningsåt-
gärder dvs. åtgärder avseende befintliga trummor inklusive inlopps- och utloppsdiken, 
bandiken och dräneringar. 

5.1.1 Rälsnedböjning och spårlägesfel 
Diskussion 

Enligt Trafikverkets kravdokument Banöverbyggnad – skarvfritt spår (Trafikverket, 
2014) motsvarar krav på styvhet för nybyggda banor 1 - 2 mm rälsnedböjning för ett tåg 
med 130 kN axellast och 2 - 4 mm för ett tåg med 25 tons axellast. Verkliga nedböjningar 
vid nybyggda spår och tågpassage från persontåg varierade mellan 0,3 - 1,25 mm för de 
sträckor som studerades i Eurobalt II-projektet. Esveld (2015) anger att nedböjningen ej 
bör överstiga 3 mm för 25 tons axellast, dock maximalt 5 mm med hänsyn till nedbryt-
ning av spårkonstruktionen. För nybyggda spår har nedböjningen i mellanlägg och maka-
damballast uppmätts variera mellan ca 0,5 - 1 mm. 

Befintliga banor trafikeras normalt av både persontåg och godståg med olika axellaster 
och maxhastigheter. Att ha olika krav på rälsnedböjning beroende på maximal axellast för 
godståg och axellast för persontåg verkar orimligt. Kravet bör därför relateras till den 
mätmetod som finns att tillgå dvs. mätning med IMV 200 (ETL-metoden). Med hänsyn 
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till att mätningen utförs för 130 kN axellast är ett rimligt maxvärde för befintliga banor, 
baserat på ovanstående, ca 2 mm. Vid upprustning av en befintlig bana bör man ha en 
pragmatisk inställning och anpassa kraven till banans förutsättningar och de ekonomiska 
förutsättningarna för bärighetsåtgärderna. Ett rimligt krav bör vara rälsnedböjning 0,5 - 3 
mm vid 130 kN belastning mätt med IMV200/ETL. Val av kravnivå dvs. maximal tillåten 
rälsnedböjning väljs för respektive bana/projekt och anpassas till banans trafikering (sth, 
stax, stvm och ackumulerat bruttotonnage). Det betyder i princip att med högre axellast, 
högre metervikt, högre hastighet och högre ackumulerat bruttotonnage erfordras hårdare 
krav på tillåten rälsnedböjning (mindre rälsnedböjning). För att kunna ställa specifika 
krav för olika banor med avseende på stax, sth, stvm och ackumulerat bruttotonnage er-
fordras dock att metodiken börjar tillämpas generellt inom Trafikverket så att praktiska 
erfarenheter erhålls, vilket sedermera kan bli underlag för framtagning av detaljerade krav 
och rekommendationer. 

Vid upprustning av banor med hänsyn till bärighetsbrister är det egentligen inte den totala 
nedböjningen i en punkt som är viktigast, då nedböjningsskillnader ofta orsakar återkom-
mande spårlägesfel. Det är då viktigt att inte enbart den otillräckliga styvhetsövergången 
åtgärdas, så att felet flyttas från en punkt till en annan, utan att en hel sträcka med låg 
styvhet åtgärdas. I Trafikverkets kravdokument Banöverbyggnad – skarvfritt spår (Trafik-
verket, 2014) anges krav på längd för en övergångskonstruktion kopplat till tåghastig-
heten. Med vanliga hastigheter för persontrafik på ballastspår erhålls längd för övergångs-
konstruktioner på ca 20 – 35 m. Med en rimlig nedböjningsskillnad på 1 - 1,5 mm på 
längd 20 – 35 m erhålls ett riktvärde på rälsnedböjningsförändring på 0,05 mm/m spår. 
Vid värdering av rälsnedböjningsskillnad ska denna värderas med hänsyn till dokumente-
rade spårlägesfel dvs. storleken på felet och hur fort försämringen sker efter att spårrikt-
ning utförts. Exempel på mätning av nedböjningsgradient redovisas i bilaga 1B. 

Förslag 

För en befintlig järnväg motsvaras acceptabel bärighet av den största rälsnedböjning som 
kan accepteras i en enstaka punkt (mm) och den största rälsnedböjningsförändring som 
kan accepteras längs spåret (mm/meter spår). 

• Minsta och största rälsnedböjning som kan accepteras i en enstaka punkt vid mät-
ning med metod ETL: 0,5 - 3 mm.   

• Största rälsnedböjningsförändring som kan accepteras längs spår vid mätning 
med metod ETL: 0,05 mm/spårmeter. 

Vid val av kravnivå för ett projekt ska hänsyn tas till banans ackumulerade bruttotonnage 
(MGT (miljoner bruttoton per år)), största axellast (stax), största tillåtna vikt per meter 
(stvm) och största tillåtna hastighet (sth). Vid värdering av mätresultat från rälsnedböj-
ningsmätning ska hänsyn även tas till tidsutvecklingen av vertikala och horisontella 
spårlägesfel i aktuell punkt samt påverkan från klimatlaster (nederbörd, tjällossning) för 
aktuell banunderbyggnad.  
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5.1.2 Tjällyftning och tjällossning 
Diskussion 

Tjällyftning för järnväg, det vill säga hävning i bankropp och undergrund, kan ur teore-
tisk synvinkel definieras som den största rälshävning som kan accepteras i en enstaka 
punkt och den största rälshävningsförändring som kan accepteras längs spåret. Av Figur 
2-35 framgår att tjällyftningarna under en kall och snöfattig vinter kommer att variera så 
pass mycket att den stora mängd indata som erfordras för att kunna göra beräkningar som 
ger någotsånär rimlig överensstämmelse med verkligheten gör att man måste ha ett mer 
praktiskt och pragmatiskt betraktelsesätt vid analys av åtgärder avseende risk för tjällyft-
ning. Erfarenheterna från sträckan Frövi - Ställdalen är dessutom att tjällyftning kan upp-
träda på olika ställen under olika vintersäsonger. Tjällossningsperioden innebär också risk 
för vattenmättnad i finkorniga lager som befinner sig högt upp i bankroppen. 

Det rimliga angreppssättet är därför att tillämpa en variant av den praxis som används vid 
nybyggnation av järnvägar. I det fall jorden inom frostdjupet enligt gällande regelverk för 
järnvägar består av tjälfarlig jord (tjälfarlighetsklass 2 – 4) ska frostisolering utföras en-
ligt gällande regelverk. Tjockleken på frostisoleringsmaterialet kan minskas om utskift-
ning mot underballast utförs. Om det finns tjällyftningsobservationer dokumenterade av 
god kvalitet, som utförts under vintrar med hög köldmängd, som visar att det ej förekom-
mit tjällyftning på vissa sträckor (eller ”rimlig” storlek på tjällyftning), bör detta kunna 
användas som underlag för att minska frostisoleringsåtgärderna, även om jorden inom 
frostdjupet klassificeras som tjälfarlig. 

Förslag 

För befintlig järnväg bör jorden inom frostdjupet, som motsvarar angiven tjocklek på un-
derballast enligt figur RA DCH.1/1 i RA Anläggning 17 räknat från 0,3 m under slipers 
underkant, bestå av ej tjälfarlig jord i tjälfarlighetsklass 1 enligt AMA Anläggning 17. 
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Figur 5-1 Underballasttjocklek enligt figur RA DCH.1/1 i RA Anläggning 17 (Svensk 
 Byggtjänst, 2017b. 

I de fall där kraven ej uppfylls bör frostisolering utföras enligt AMA Anläggning, kod 
DGB.12. För sträckor där enbart ballastrening utförs tillämpas tjocklek på cellplast enligt 
figur RA DBG.12/1 i RA Anläggning 17. För sträckor där underballastbyte utförs, men ej 
till frostdjupet, får cellplastskivornas tjocklek minskas relativt tjockleken på underballast-
lagret. Frostisoleringsåtgärderna kan minskas om det finns tjällyftningsobservationer do-
kumenterade av god kvalitet, som utförts under vintrar med hög köldmängd, som visar att 
det ej förekommit tjällyftning på vissa sträckor.  
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5.1.3 Ballastlager, banunderbyggnad och undergrund  
Diskussion 

Kraven på makadamballast för ny och befintlig järnväg är identiska dvs. hänvisning kan 
göras till AMA Anläggning 17. 

Värdering av befintlig underballast kan inte baseras på dagens krav på underballast, som 
utförs med krossmaterial. Det är därför rimligt att ställa krav på att befintligt underballast-
material, mellan 0,5 -  1 m djup under RUK, ska uppfylla krav enligt tidigare normer (in-
nan början på 1990-talet). De viktigaste kraven är att materialet har en viss maximal fin-
jordshalt, är dränerande så att det inte står kvar vatten under makadamballastlagret efter 
nederbörd och att materialet är månggraderat.  

För järnvägar byggda fram till början på 1990-talet användes underballast av sandigt 
grus, grusig sand och sand (Banverket, 1992), se Figur 5-2.  

 

Figur 5-2 Krav på underballast enligt Banverkets komplement till Mark AMA 83 och 
 RA Mark 83 (Banverket, 1992). 

Ovanstående underballastkurva ersattes i mitten av 1990-talet av underballast av jord-
material med kornstorleksfördelning med mindre sandinnehåll (Banverket, 1998). Se Fi-
gur 5-3. Sedan början på 2000-talet utförs underballast vid nybyggnad enbart med berg-
krossmaterial. 
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Figur 5-3 Krav på befintlig underballast enligt Banverkets komplement till AMA 83 
 (Banverket, 1998). 

För befintlig järnväg är det vanligt att äldre grusballastlager finns kvar under makadam-
ballasten, efter att tidigare spårlyft och makadamballastering utförts. Grusballastkurvan 
innefattar sandigt grus eller grusig sand med acceptabelt finjordsinnehåll och gradering. I 
befintliga järnvägar är det dock inte ovanligt att jorden under makadamballasten har 
mycket varierande sammansättning. Exempel från sträckan Repbäcken – Vansbro visas i 
Figur 5-4.   
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Figur 5-4 Exempel på material under slipers underkant på sträckan Repbäcken – Vansbro 
(Dehlbom med flera, 2010). 

Att ha som krav att byta ut allt befintligt underballastmaterial utfört enligt äldre normer 
verkar orimligt, såvida spårläget och rälsnedböjningen är acceptabla. Med hänsyn till drä-
neringsförmåga och bärighet innehåller underballastkurvan från 1992 för hög andel sand, 
varför förslaget är att krav på befintlig underballast mellan 0,5 – 1 m djup under RUK, 
baseras på krav på grusballast (sandigt grus och grusig sand) enligt AMA Anläggning 17.  

För de sträckor i ett projekt där underballastbyte utförs, bör minimikravet vara att under-
ballastlagret utförs som underballast för förstärkning med minst 0,8 m tjocklek enligt gäl-
lande praxis. Vid stora spårlyft kan tjockleken minskas till 0,5 m. 

Att ställa krav på acceptabel jord ned till 1,9 m djup, som är gjort för sträckan Frövi-
Ställdalen, baseras på frostdjupet för aktuell sträcka. Detta djup kan således inte tillämpas 
generellt. Rimligtvis bör sträckor med lös jord högt upp i bankroppen kunna detekteras 
med hjälp av rälsnedböjningsmätning. Det är dock ingen nackdel om det finns ett kom-
pletterande krav på att om det finns lös jord med låg skjuvhållfasthet ned till 2 m djup 
från RUK ska förstärkning göras antingen med underballastlager av bergkrossmaterial 
med minsta tjocklek 0,8 m eller urgrävning av lös jord och återfyllning med underballast-
material. Detta betyder att om ovanstående krav ej uppfylls ska underballastbyte utföras 
även om befintligt underballastmaterial mellan 0,5 – 1 m är acceptabelt.  

Krav bör även ställas avseende åtgärder vid högt beläget berg under spår. Principen bör 
vara att om berg påträffas närmare RUK än 1 m, utförs spårlyft och/eller bergschakt. Om 
bergschakt utförs bör bankroppen utföras med 0,5 m makadamballast och underballast för 
förstärkning med minst 0,8 m tjocklek. 
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Förslag 

0 - 0,5 m under RUK 

Mellan 0 – 0,5 m under RUK ska makadamballast uppfylla materialkrav och geometriska 
krav enligt TDOK 2014:0759, Makadamballast för järnväg (Trafikverket, 2015g) samt i 
övrigt uppfylla kraven i TDOK 2014:0386 - Ballastkvalitet i spår efter ballastrening (Tra-
fikverket, 2015c). Trafikverket ställer dock inga krav på att hållfastheten ska kontrolleras 
för makadamballast som renas och läggs tillbaka i spåret. Praxis är att om makadambal-
lasten en gång accepterats hållfasthetsmässigt av Trafikverket, så betraktas materialet som 
godkänt även efter rening. 

0,5 - 1 m under RUK 

Befintlig underballast i spår ska ha en minsta tjocklek på 0,5 m och bör utgöras av materi-
altyp 1 eller 2 med graderingstal Cu på minst 6. Underballast bör uppfylla krav på korn-
storleksfördelning enligt Figur 5-5. 

 

Figur 5-5 Krav på kornstorleksfördelning för befintlig underballast mellan 0,5 – 1 m under 
RUK järnväg. Kravet motsvarar ballastlager av grus enligt tabell AMA DCH.32/1 i 
AMA Anläggning 17 (Svensk Byggtjänst, 2017a).   
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Vid underballastbytesåtgärd ska underballast för förstärkning av järnväg, enligt AMA 
Anläggning 17, kod DCH.15 användas, med tjocklek minst 0,8 m. Vid stort spårlyft och 
befintlig underballast som uppfyller kraven kan tjockleken minskas till 0,5 m. Kornstor-
leksfördelning för bergkrossmaterial, se Figur 5-6. 

 

Figur 5-6 Underballast för förstärkning av järnväg. Tabell AMA DCH.15/1 i  
 AMA Anläggning 17 (Svensk Byggtjänst, 2017a).   

1 - 2 m under RUK 

Om jorden inom någon del ned till 2 m djup under RUK består av lera med extremt låg 
eller mycket låg skjuvhållfasthet enligt SGF rapport 1:2016 (SGF, 2016) eller organisk 
jord alternativt att vatten observerats i jorden eller att lerpottor observerats i spår, ska un-
derballastbytesåtgärd med underballast för förstärkning av järnväg, enligt AMA Anlägg-
ning 17, kod DCH.15 tillämpas. Underballast för förstärkning av järnväg används, med 
minst 0,8 m tjocklek. Alternativt utförs urgrävning av den lösa jorden och återfyllning 
med underballastmaterial enligt ovan. Utredning ska utföras av erforderlig åtgärd med 
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ledning av resultat från rälsnedböjningsmätning och spårlägesmätning och andra obser-
vationer.  

Materialkrav med avseende på tjällyftning och tjällossning, se kapitel 5.1.2.  

Berg 

Om berg påträffas närmare RUK än 1 m ska spårlyft och/eller bergschakt utföras. Om 
bergschakt erfordras utförs bankroppen med makadamballast med 0,5 m tjocklek och un-
derballast för förstärkning med minst 0,8 m tjocklek. 

5.1.4 Vatteninnehåll i bankropp 
Diskussion 

Som stöd för analyser enligt ovan bör det även finnas med krav på praktiska observat-
ioner av vatteninnehåll i bankroppen inklusive observationer av lerpottor. Att ställa krav 
på detta är inte möjligt, mer än att observationerna ska ingå som del i den totalbedömning 
som görs av åtgärdsbehov. 

Förslag 

Inventering ska utföras av observerade lerpottor på aktuell sträcka samt observationer av 
vatten i jord ned till 2 m djup under RUK, baserat på utvärdering av fuktinnehåll med ge-
oradar verifierat med provtagning i spårmitt. Några specifika krav ställs ej avseende detta, 
dock skall observationerna ingå som del i den totalbedömning som görs avseende behov 
av bärighetsåtgärder. Lerpottor och ansamling av vatten ned till 2 m under RUK, är starka 
indikationer på att bärighetsåtgärder erfordras. 

5.1.5 Avvattning 
Diskussion 

Utförande av avvattningsåtgärder och reparation eller utbyte av befintliga trummor är åt-
gärder som ska utföras som standard vid ett bärighetsförbättringsprojekt. Det finns två 
Trafikverksskrifter som går att hänvisa till vad gäller besiktning, dimensionering och ut-
förande av förbättringsåtgärder för avvattningsanläggningar. 

Förslag 

Vid inventering, dimensionering, projektering och utförande av avvattningsåtgärder i be-
fintlig anläggning dvs. befintliga bandiken, dräneringar och överdiken samt trummor in-
klusive inlopps- och utloppsdiken, ska ”Avvattningsteknisk dimensionering och utform-
ning - MB 310” (Trafikverket, 2017a) och ”Tillståndsbedömning av avvattningsanlägg-
ningar - bedömning av skador och förslag på åtgärder” (Trafikverket, 2015f) tillämpas vid 
genomförande av bärighetsförbättringsprojekt för järnväg. 
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5.2 Rekommendationer avseende genomförande av 
bärighetsförbättringsprojekt 

Ett bärighetsförbättringsprojekt utförs i antal olika steg. Eftersom det är svårt att erhålla 
fullständig kunskap om underbyggnadens egenskaper för varje del av en sträcka erfordras 
att omvärdering av underlaget görs efterhand som projektet fortskrider. Följande steg bör 
ingå i ett bärighetsförbättringsprojekt. 

1. Inventering, förberedande mätarbeten och samredovisning av befintlig informat-
ion. 

2. Framtagning av kravspecifikation avseende bärighet. 
3. Analys av underlag till bärighetsåtgärder. 
4. Fält- och laboratorieundersökningar samt kompletterad samredovisning av befint-

lig information och nya undersökningar. 
5. Inventering av förutsättningar för åtgärder samt underlag för projektering. 
6. Sammanvägd värdering av underlag inklusive förslag på bärighetsåtgärder. Be-

hov av stabilitetsåtgärder på grund av föreslagna bärighetsåtgärder. 
7. Projektering av åtgärder (geoteknik, mark, avvattning, spår, el, signal). Justering 

av åtgärder med hänsyn till övriga förutsättningar (bana, avvattning, byggvägar, 
el etc.). 

8. Förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA. 
9. Korrigering av åtgärder under byggskedet i samråd mellan geotekniker, beställa-

rens byggledare, entreprenörens arbetsledare och övriga projektörer. 
10. Dokumentation och utvärdering av utförda åtgärder. 

5.2.1 Inventering, förberedande mätarbeten och samredovisning av 
befintlig information 

Inventering utförs av befintlig geoteknisk och spårteknisk information:  

• Vertikala och horisontella spårlägesfel inventeras. Samtliga tillgängliga mätre-
sultat analyseras för att erhålla information om sträckor med återkommande 
spårlägesfel. Se exempel i Figur 2-11, Figur 3-2, Figur 3-7 och bilaga 1A. Redo-
visning av spårfel under en lång tidsperiod ger också en bra överblick av hur 
spårfelen utvecklas med tiden. Se exempel i Figur 2-10, Figur 2-13 och bilaga 
1B. 

• Befintliga rälsnedböjningsmätningar, se kapitel 2.4.4, analyseras och jämförs 
med spårlägesmätningar. Se exempel i Figur 2-60, Figur 2-61, Figur 3-8, Figur 
3-9, Figur 3-14 samt bilaga 1A och 1B. Om befintliga rälsnedböjningsmätningar 
ej finns att tillgå utförs mätning på hela den sträcka som ska åtgärdas. Förslagsvis 
utförs mätning under tjällossningsperioden och under senhösten innan tjälperi-
oden börjar. 

• Om styvhetsmätningar tidigare utförts med den rullande styvhetsmätvagnen 
RSMV, se kapitel 2.4.4, analyseras dessa resultat tillsammans med spårlägesmät-
ning och rälsnedböjningsmätning. 

• Befintliga tjällyftningsmätningar analyseras. Om sådana mätningar ej finns att 
tillgå utförs mätningar under de vintersäsonger som inventeringsfasen pågår. Se 
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exempel i Figur 2-35.  Det är då även viktigt att dokumentera vintersäsongens 
köldmängd, för att kunna jämföra med maximiköldmängd enligt Figur 5-7. 

                                  

Figur 5-7 Köldmängd -°Cd (negativa graddygn) med återkomsttid 50 år (Banverket, 1998). 

• Rapporterade spårfel / spårriktningar noterade i Bessy/BIS/Optram inventeras, 
se kapitel 2.4.2. 

• Inventering görs av besiktningsprotokoll avseende banöverbyggnad och banun-
derbyggnad, se kapitel 2.4.2. 

• Inventering görs av baninformation i BIS, se kapitel 2.4.2. 
• Inventering görs av dokumenterade ”lerpottor”, se kapitel 2.2.7 och 3.6.7. Det är 

också lämpligt att utföra besiktning av bansträckan efter långvarigt regnande eller 
under tjällossningsperioden ifall dessa förhållanden inträffar under inventerings-
fasen. 

• Inventering av status på avvattningssystem dvs. befintliga besiktningar och doku-
mentation av trummor inklusive tillopps- och utloppsdiken, bandiken, överdiken 
och dräneringsledningar. I det fall information saknas utförs kompletterande be-
siktning. Se kapitel 2.3.4. 
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• Inventering görs av befintliga geotekniska undersökningar i spårmitt eller vid 
sidan av spår, befintliga ballastundersökningar och befintliga georadarunder-
sökningar. I det fall georadarundersökning inte finns att tillgå från inventerings-
fasen utförs georadarundersökning inklusive utvärdering av vatteninnehåll på 
hela den aktuella sträckan där bärighetsåtgärder ska utföras. Se kapitel 2.4.3 och 
3.6.4. 

• I det fall profiler ej finns att tillgå ska geodetisk mätning utföras av spårmitt samt 
höger och vänster bankfot. 

• SGU:s digitala geologiska kartor används för framtagning av plankartor där spår 
och längdmätning redovisas.  

Ovanstående information kan erhållas från databaser beskrivna under kapitel 2.4.2. Ex-
empel på tillämpning av inventering beskrivs under kapitel 3.6. Förutom ovanstående in-
formation kan det också finnas värdefull information hos banunderhållspersonal hos 
Trafikverket och Trafikverkets underhållsentreprenörer.  

Redovisning görs enligt följande: 

1. All information enligt ovan samredovisas i spårprofiler (längdsektioner) enligt 
de principer som visas i kapitel 3.6.  

2. En separat redovisning bör också göras av rälsnedböjningsmätning och spår-
lägesmätning enligt bilaga 1A och 1B samt kapitel 2.4.4.  

3. Plankartor tas fram med redovisning av information från geologiska kartor inklu-
sive redovisning av spår och längdmätning. Även planlägen på befintliga geotek-
niska undersökningar kan redovisas på plankartorna. 

5.2.2 Framtagning av kravspecifikation avseende bärighet 
En första kravspecifikation ska tas fram för sträckan, där bärighetskrav specificeras enligt 
de principer som redovisas i kapitel 5.1. Det är av stort värde vid framtagningen av krav-
specifikationen att inventering enligt kapitel 5.2.1 utförts. Kraven kan då baseras på kun-
skap avseende de tekniska, trafikeringsmässiga och utförandemässiga förutsättningarna 
på sträckan. Förutom specifika bärighetskrav ingår normalt övrigt innehåll i en AKJ (An-
läggningsspecifika Krav Järnväg) för banunderbyggnaden enligt följande: 

• Krav på underballast/förstärkningslager. Tjocklek / materialkvalitet. 
• Krav på avvattning. 
• Krav på terrassmaterial. 
• Krav på bankstabilitet. 
• Krav på sättningar. 
• Krav på frostskydd. 
• Krav på temporära konstruktioner som sponter mm. 
• Krav på normalsektioner.  
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5.2.3 Analys av underlag till bärighetsåtgärder 
Med underlag beskrivet ovan görs en bedömning av tjocklek på befintlig makadamballast 
och underballast dvs. en utvärdering av makadamballasttjocklek, bedömd mängd fin-
material/förorening samt utvärdering av användbar mängd underballast enligt krav i kapi-
tel 5.1. Se även exempel från sträckan Frövi – Ställdalen i kapitel 3.5. Ofta är befintliga 
banunderbyggnader för tunna varför möjliga spårlyft studeras som första steg i bedöm-
ning av åtgärder. Vilket lyftbehov som föreligger beror på behov av ökad makadambal-
lasttjocklek och behov av ökad underballasttjocklek. Kontroll görs av om befintlig kon-
taktledning går att lyfta på befintliga stolpar, samt eventuella restriktioner på grund av 
broar och vägövergångar.  

Analys görs av spårlägesdiagram, nedböjningsmätning, styvhetsmätning, rapporterade 
spårfel/spårriktningar, ”lerpottor”, status på avvattningssystem, tjällyftning etc. Orsaken 
till felen utvärderas genom en samlad bedömning av alla indata. Spårfel som bedöms ha 
sin orsak i spåröverbyggnaden som exempelvis isolskarvar, växlar, uttjänt räl etc. sorteras 
bort.  

Ovanstående information är inte alltid fullständig och entydig. Den sammanvägda be-
dömningen är subjektiv, vilket innebär att det är mycket värdefullt om bedömningen görs 
av geotekniker med lång järnvägsgeoteknisk erfarenhet. 

5.2.4 Fält- och laboratorieundersökningar, kompletterad 
samredovisning av befintlig information och nya 
undersökningar samt kompletterad värdering av åtgärder. 

Baserat på den inventering som utförts görs en första bedömning av vilka geotekniska 
undersökningar som ska utföras. Fältprogrammet ska ha sådan omfattning att det finns 
tillräckligt underlag för värdering av åtgärder samt underlag för utförandet under bygg-
skedet. Vid bedömda problemområden med spårfel sker kompletterande geoteknisk 
undersökning inom dessa områden. Inventering bör också göras av sträckor med berg i 
dagen vid sidan av spår. 

Undersökningen omfattar vanligen sondering och skruvprovtagning i spårmitt. Syftet är 
att bättre utreda och begränsa åtgärden. Provtagning bör utföras till ca 4 m djup. Prover 
bör tvättsiktas på laboratorium så att korrekta jordartsklassificeringar erhålls. Erforderliga 
geotekniska undersökningar utförs även utanför spår. Den geotekniska undersökningen 
kan kompletteras med ballastprovtagning med MUM i spårmitt, alternativt utförs ballast-
provtagning manuellt, i samband med den geotekniska fältundersökningen, dvs. med 
spade. Oavsett vilken metodik som tillämpas är det är väsentligt att indelning av maka-
damballasten görs i ”ren makadamballast” och ”förorenad makadamballast” och att klas-
sificeringen görs av en erfaren fältgeotekniker samt att den ”förorenade ballasten” siktas 
på laboratorium. Det är även viktigt att utföra erforderliga undersökningar i bergskär-
ningar för att bedöma behov av bergschakt. 

Redovisningen av de geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna görs på längd-
sektioner och vid behov på tvärsektioner. Redovisning av utförda georadarmätningar görs 
på längdsektioner. Redovisning görs i en Markteknisk undersökningsrapport. Befintliga 
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handlingar med samredovisning kompletteras med resultat från utförda fält- och laborato-
rieundersökningar. I det här skedet är det även möjligt att göra en tolkning av jordlager-
följder dvs. tjocklek av ”ren” ballast, ”förorenad” ballast, olika fyllningslager samt lager 
med naturligt lagrad jord och berg, vilket är väsentligt underlag vid bedömning av erfor-
derliga åtgärder.   

5.2.5 Sammanvägd värdering av underlag inklusive framtagning av 
förslag på bärighetsåtgärder.  

Baserat på befintligt underlag och utförda undersökningar enligt kapitel 5.2.4 utförs be-
dömning av erforderliga bärighetsåtgärder. Vanligast förekommande är att finkorniga jor-
dar som silt och lera och även torv ligger för högt upp i bankroppen. En indikator på detta 
fel är, förutom spårlägesfel och rälsnedböjning, så kallade lerpottor. Lösningen på dessa 
fel blir vanligen utskiftning av underballast och frostisolering. Andra vanliga fel kan vara 
tjälrelaterade som jordartsövergångar, avsaknad av tjälskydd och avvattning i skärningar. 
Vanligt är också spårfel över trummor som då ofta är orsakade av tjäle. Den samman-
vägda bedömningen av att hitta orsaken till spårfel är subjektiv, vilket innebär att det är 
mycket värdefullt om bedömningen görs av geotekniker med järnvägsgeoteknisk erfaren-
het. Utredning av geometri görs för bedömning av behov av bankbreddning. Utredning 
görs av behov av tjälskydd baserat på resultat från jordartklassificering enligt kapitel 5.1 
och tjälavvägningar. Parallellt och integrerat med ovanstående åtgärder genomförs inven-
tering och framtagning av förslag på åtgärder för avvattning och trummor. 

Att utifrån ovanstående sammanställning, som emellanåt ger motsägelsefull information, 
göra ingenjörsmässiga bedömningar av lämpliga åtgärder, där även hänsyn ska tas till de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kräver personal med järnvägsgeoteknisk erfa-
renhet som tillämpar ett pragmatiskt synsätt vid värdering av erforderliga åtgärder. 

Redovisning görs i PM Geoteknik. 

Exempel på värdering, åtgärder för förbättring av bärighet och åtgärdsexempel redovisas i 
kapitel 3.5 till 3.8. 

5.2.6 Inventering av förutsättningar för åtgärder samt underlag för 
projektering. 

Geodetiskt underlag inhämtas från lantmäteriets databaser och geodetiska mätningar. Un-
derlaget används för att ta fram terrängmodeller för hela sträckan samt som underlag för 
markprojektering, spårprojektering, projektering av avvattningsåtgärder och temporära 
eller permanenta åtgärder avseende el- och signalsystemen.  

En noggrann inventering av kablar och ledningar, bananläggningen inklusive broar och 
vägövergångar samt de delar som ingår i el- och signalsystemet ska utföras. Detta är vik-
tigt underlag för projekteringsarbetet. 
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5.2.7 Projektering av åtgärder  
Projektering av erforderliga bärighetsåtgärder utförs vilka redovisas på plan, profil- och 
sektionsritningar. Projektering av åtgärder utförs i samarbete mellan geoprojektör, mark-
projektör, spårprojektör samt el- och signalprojektör. Under projekteringsfasen får före-
slagna åtgärder enligt ovan justeras med ledning av praktiska förutsättningar, exempelvis 
möjliga spårlyft med hänsyn till broar, vägövergångar etc. Möjliga flytt av spårläget i 
plan samt möjliga lyft med hänsyn till kontaktledningen påverkar också projekteringen av 
bärighetsåtgärderna. Bärighetsåtgärderna kan således betyda att spårläget behöver projek-
teras om både i profil och plan och att lyft av kontaktledningsstolpar inklusive fundament 
eller vägövergångar behöver utföras. Vid spårlyft och bankbreddning kan även projekte-
ring av stabilitetshöjande åtgärder behöva utföras. Även broar kan behöva kontrollberäk-
nas med avseende på bärigheten. 

Projektering av samtliga avvattningsåtgärder utförs, vilket kan innebära trumbyte, trum-
renovering, rensning eller omgrävning av bandike, dränering eller inlopps- och utloppsdi-
ken för trummor. Projektering måste också göras avseende erosionssäkring av slänter 
samt de områden som är lämpliga för massupplag och arbetsvägar. 

En mycket viktig del i bärighetsförbättringsprojekt är kontakter med markägare, dels för 
markbehov för förstärkningar, dels för arbetsvägar och upplag.  

Exempel på erfarenheter avseende projektering och utförande för sträckan Frövi – Ställd-
alen redovisas i kapitel 3.9 till 3.13.  

5.2.8 Förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA 
Som framgår av beskrivningen ovan är bärighetsförbättringsprojekteringen en iterativ 
process där subjektiva erfarenhetsmässiga bedömningar erfordras under projekteringsske-
det och även under byggskedet. Till viss del baseras bedömningar på funktionella riktvär-
den, men tydliga krav som är nödvändiga för att kunna göra en kalkylerbar totalentrepre-
nadupphandling är ej möjliga i den här typen av projekt. Det rekommenderas således ge-
neralentreprenadupphandling enligt AMA tillämpas för bärighetsförbättringsprojekt. 

Beskrivning av samtliga åtgärder görs enligt AMA. Detta omfattar allt från bärighetsåt-
gärderna till tillfälliga omflyttningar av ledningar, arbetsvägar etc. 

5.2.9 Korrigering av åtgärder under byggskede  
Genomförande av bärighetsförbättringsprojekt kräver medverkan av en erfaren geotekni-
ker samt att beställaren och entreprenören har erfarna och järnvägskunniga byggledare. 
Detta så att snabba beslut kan fattas avseende justeringar av åtgärderna efter hand. Det är 
således av största vikt med ett fungerande samarbete mellan geoprojektör, övriga projek-
törer, Trafikverkets byggledare och entreprenörens platschef under byggskedet. 
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5.2.10 Dokumentation och uppföljning av utförda åtgärder  
Uppföljning av utförda åtgärder görs med hjälp av spårlägesmätningar och rälsnedböj-
ningsmätningar enligt de principer som redovisas i kapitel 4 samt bilaga 1A och 1B. För 
att bankroppen ska hinna sätta sig för aktuell tågbelastning bör uppföljning utföras minst 
en gång per år under en treårsperiod efter att åtgärderna färdigställts. Dokumentation av 
utförda åtgärder förs i en relationshandling / förvaltningshandling. Det är även lämpligt 
att ta fram en erfarenhetsrapport som kan ge värdefull information vid genomförande av 
framtida projekt.  
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6. Förslag på fortsatt forskning och 
utveckling 

6.1 Uppföljning av spårläge, nedböjning och underhåll på 
sträckan Frövi - Ställdalen 

I föreliggande projekt har utvärdering gjorts av bärighetsåtgärder för att minska spårfel 
och underhållsinsatser. Det är dock viktigt att utvärdering kan utföras under en längre 
tidsperiod efter lång trafikering och några vintersäsonger. Fortsatta utvärderingar av spår-
lägesmätningar, rälsböjningsmätningar och underhållsinsatser bör utföras under en 
femårsperiod, för sträckan Frövi – Ställdalen, förslagsvis under perioden 2019 - 2023. 

6.2 Verifiering av samband mellan spårlägesfel och 
rälsnedböjning 

I föreliggande rapport bedöms att spårlägesfel som kan hänföras till banunderbyggnaden 
och undergrunden ofta återkommer på samma ställen och att det finns ett visst samband 
med resultat från nedböjningsmätningar.  

Efter avslutning av Eurobalt II-projektet fortsatte Banverket de långsiktiga mätningarna 
på de svenska testplatserna som användes i projektet. Vidare utfördes mätningar vid ett 
antal nya testställen. I rapporten Long Term Settlements in the track bed and subsoil, 
Measurement Results – Final Report (Olsson, 2007) presenteras en beskrivning av test-
ställen samt resultaten av de långsiktiga mätningarna avseende styvhet, sättningar och 
spårgeometri. Totalt studerades 13 sektioner som tillhör 11 olika teststräckor i projektet. I 
Figur 6-1 visas var teststräckorna är belägna.  
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Figur 6-1 Lägen för teststräckor (Olsson, 2007).  

 

Som steg 1 i projektet föreslås att en sammanställning utförs av samtliga sträckor och 
mätningar som utfördes i Banverkets regi under slutet på 1990-talet och början på 2000-
talet, inklusive sträckan Frövi - Ställdalen (baserat på underlag till föreliggande rapport 
samt projekt enligt kapitel 6.1) samt sträckan Frövi – Jädersbruk (teststräcka i forsknings-
projektet ETUB som utförs inom Trafikverkets forskningsprogram BIG). Samtliga test-
sträckor visas i Tabell 9 nedan. 
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Tabell 9 Teststräckor och sektioner. 

Teststräcka Spår Km-sträcka Sektioner km 

Svealandsbanan Enkelspår 37+300 – 37+640 37+400 
37+537 

Svealandsbanan Enkelspår 40+755-40+955 

41+000-41+200 

40+855 

41+100 

Västkustbanan Dubbelspår (uppspår) 9+000-12+000 9+700 

Västkustbanan Dubbelspår (nedspår) 9+000-12+000 9+700 

Västra Stambanan Dubbelspår (nedspår) 446+000-446+940 446+780, +805, +840 

Västra Stambanan Dubbelspår (nedspår) 448+000-449+500 - 

Västra Stambanan Dubbelspår (nedspår) 451+100-452+500 451+350 

Norra Stambanan Dubbelspår (uppspår) 494+080-494+340 494+180, +200, +240 

Norra Stambanan Dubbelspår (nedspår) 494+080-494+340 494+180, +200, +240 

Norra Stambanan Dubbelspår (nedspår) 497+993-498+193 498+093 

Norra Stambanan Dubbelspår (uppspår) 503+670-503+870 503+770 

Bergslagsbanan         
Frövi-Storå 

Enkelspår 401+300-434+130 Ca 4 – 5 st 

Frövi - Jädersbruk Enkelspår 300+000-329+000 306+800, 318+860 

 

I steg 2 föreslås att rälsnedböjningsmätningar, inventering av befintligt spår utförs på 
samma sätt som beskrivits i denna rapport inkluderande utförda underhållsåtgärder på 
sträckorna samt kompletterande mätningar (exempelvis sättningsmätningar av spår, sätt-
ningsmätningar i olika jordlager, rälsnedböjning vid tågpassage samt sondering och prov-
tagning). I samband med projektet bör ”provgropsundersökningar” utföras för att få sta-
tistik av om material vid ”lerpottor” kommer från sliper-makadamballast i kombination 
med vatten/tätt underliggande material eller genom finmaterialvandring från undergrun-
den. Även trafikeringen på sträckorna bör analyseras dvs. ackumulerat bruttotonnage 
samt fördelningen mellan tåg med olika axellast och metervikt. Slutligen analyseras sam-
band mellan spårlägesfel, rälsnedböjning, sättningar, tjällyftning och lerpottor. Projektet 
samordnas med projekt beskrivet under kapitel 6.3.  
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6.3 Permanenta deformationer på grund av cyklisk tåglast 

Permanenta deformationer på grund av cyklisk tåglast kan sannolikt uppkomma enligt nå-
gon eller några av nedanstående principer, se kapitel 2: 

1. Permanenta deformationer på grund av ”packning” av makadamballast och frikt-
ionsjord under spår.  

2. Permanenta deformationer på grund av plasticering av kohesionsjord och mellan-
jord under spår.  

3. Permanenta deformationer på grund av omlagring av makadamballast / friktions-
jord vid undergrund med låg styvhet. 

4. Permanenta deformationer på grund av vatten och tjäle i bankropp.  
5. Permanenta deformationer på grund av nedbrytning av makadamballast i berg-

skärningar.  

Forskning avseende teoretisk bakgrund till ovanstående principer har utförts i mycket be-
gränsad omfattning i Sverige, varför detta bör genomföras. 

6.3.1 Permanenta deformationer på grund av cyklisk tåglast – 
litteraturstudie samt planering av laboratoriestudie 

I föreliggande rapport har några referenser avseende deformationer på grund av tåglast 
studerats. Det bör dock genomföras en genomgripande litteraturstudie där internationella 
forskningsprojekt avseende sättningsmätningar för järnväg samt laboratoriestudier 
(cykliska triaxialförsök) gås igenom och systematiseras. Resultaten ska relateras till 
ovanstående principer för att ge en bild inom vilka områden forskningsresultat saknas.  

Planering av laboratoriestudie enligt kapitel 6.3.2 utförs. 

6.3.2 Permanenta deformationer på grund av omlagring av 
makadamballast, packning av sand och silt beroende av 
vatteninnehåll samt plasticering av lera – laboratoriestudie och 
planering av fältstudie 

Cykliska laboratorieförsök föreslås utföras för att analysera sättningsprinciperna 1 – 4 
ovan. Laboratorieförsöken erfordrar triaxialutrustning för både cyklisk belastning av 
grovkornig och finkornig jord. På SGI:s laboratorium i Linköping finns triaxialutrustning 
för cyklisk provning av finkornig jord och på VTI i Linköping finns triaxialutrustning för 
cyklisk provning av material upp till ca 60 mm kornstorlek. På Luleå tekniska universitet 
finns en skjuvbox för provning av grovkornigt material med kornstorlek upp till ca 100 
mm. Internationellt finns laboratorieutrustning för grova material i de flesta länder utan-
för Sverige. Internationellt har även cykliska triaxialförsök utförts som tar hänsyn till att 
tågbelastningen är en rullande last. Komplettering av laboratorieutrustningen i Sverige er-
fordras sannolikt som inledning av föreslaget projekt. 

Omlagring av makadamballast och grovkornig jord med olika kornfördelning för olika 
styvhet på underliggande jord föreslås testas genom cykliska triaxialförsök (kan utföras 
med underlag av cellplastmaterial eller gummi med olika styvhet).  
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För friktionsjord och silt föreslås laboratorieprovningar med cyklisk belastning på 
”ostörda” prover med olika kornfördelning och vatteninnehåll, för att analysera effekten 
av olika vatteninnehåll och vattenmättnad i material nära spår.  

Cykliska triaxialförsök har utförts på svensk lera (Rankka & Holmén, 2017) (Åhnberg & 
Larsson, 2012) för att simulera tågbelastningens inverkan. Det har påvisats att ackumule-
rade deformationer och nedbrytning sker vid upprepad cyklisk last. Ytterligare laboratori-
eundersökningar erfordras för att erhålla teoretiskt underlag avseende prognostisering av 
plasticering av lera belägen nära spår. 

Studier av horisontaldeformationer utförs i ovanstående laboratorieserier samt studier av 
effekt av olika tåghastigheter. 

Planering av fältförsök enligt kapitel 6.3.3 utförs. 

6.3.3 Samband mellan nedböjningsmätningar, spårlägesfel och 
permanenta deformationer på grund av cyklisk tåglast - 
fältstudier 

På de sträckor som studeras i föreslaget projekt beskrivet under kapitel 6.2  väljs ett antal 
sektioner ut där principer avseende permanenta deformationer vid cyklisk belastning stu-
derade i laboratorieanalyserna enligt ovan kan mätas och analyseras i fält. För utvalda 
sektioner tas prover med exempelvis Geobor (S) i friktionsjord, silt och lera nära spåret. 
Cykliska laboratorieförsök utförs. Därefter installeras sättningsmätare på olika nivåer un-
der spår för att kunna följa deformationsutvecklingen i relation till utvecklingen av 
spårlägesfel. Även väderförhållandena studeras, exempelvis nederbörd och temperatur i 
luft och jord. 

6.3.4 Slutrapportering av samband mellan nedböjning, spårlägesfel 
och permanenta deformationer på grund av cyklisk tåglast 

Analyser och slutrapportering utförs av samtliga ovanstående projektetapper. 

6.4 Modern metodik för underballastbyte - pilotprojekt 

Det finns en stor potential vad gäller utveckling av metodik, praxis och projekt avseende 
bärighetsåtgärder för det svenska befintliga järnvägsnätet. En av svårigheterna med att ut-
föra bärighetsåtgärder, exempelvis underballastbyte, på trafikerade banor är att det av 
olika anledningar är svårt att få till längre sammanhängande tider för avstängning av trafi-
ken. Möjligheterna att använda underballastbytesmaskin för underballastbyte inom det 
svenska järnvägsnätet bör därför studeras. En annan intressant åtgärd med utvecklingspot-
ential är att vidareutveckla LLP-metoden som bärighetsåtgärd vid tunna bankar på 
mycket lös undergrund så att metodiken kan genomföras under korta trafikstopp.  
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Underballastbyte med underballastbytesmaskin  

Modern teknik för ballast- och underballastbyte har tillämpats i stor omfattning utanför 
Sverige de senaste 20 åren. I Sverige är Frövi - Ställdalen det första projekt där bärighets-
uppgradering utförts. I detta projekt har konventionell svensk teknik använts på ett lyckat 
sätt. Utanför Sverige har dock ballast- och underballastmaskiner använts praktiskt under 
många år, se kapitel 2.6.6, varför den svenska järnvägssektorn bör komma ikapp med den 
internationella tekniska utvecklingen vad det gäller uppgraderingsmetoder i befintligt 
spår. 

I aktuellt byggprojekt Frövi – Ställdalen har det varit möjligt att tillämpa konventionella 
metoder vid avstängning av spår under en 5-veckorsperiod varje sommar. Under dessa to-
talt 15 veckor med kontinuerlig drift dygnet runt har olika typer av bärighetsåtgärder un-
der spår utförts på en sträcka av ca 32 km. Detta motsvarar ca 13 m per timme. På denna 
sträcka utfördes underballastbyte endast på en mindre del av sträckan. I ett projekt mellan 
Hamburg till Cuxhaven i norra Tyskland utfördes ballast- och underballastbyte med un-
derballastbytesmaskinen PM 1000 URM på en sträcka av 5 km under 50 timmars konti-
nuerlig drift. Detta motsvarar en framdrift av ca 100 m per timme. På sträckan finns dub-
belspår och arbetet utfördes på ett spår i taget, samtidigt som det andra spåret var öppet 
för trafik. Schilder med flera (2000) anger att underballastbyte med underballastbytes-
maskinen AHM 800-R kan utföras med en hastighet av 40 m per timme. Det finns således 
stor potential att utföra underballastbyte även på högtrafikerade sträckor under kortare 
trafikstopp än vad som tillämpades för sträckan Frövi - Ställdalen.    

Prefabricerad LLP-platta 

LLP-metoden står för ”Lastspridande Lätt Platta” vilken utförs med armerad cementbun-
den lättklinker eller lättklinkerbetong, se kapitel 2.6.7. Metoden innebär att en lätt samt 
böj- och vridstyv platta av cementbunden, armerad lättklinker placeras i banken. LLP-
platta som bärighetshöjande åtgärd har ej utförts i något verkligt projekt, men skulle med 
fördel kunna användas som bärighetsåtgärd. Om LLP-metoden skulle kunna utföras med 
prefab-element bör det vara möjligt att reducera erforderliga avstängningstider för tågtra-
fiken. 

6.4.1 Förstudie 
En förstudie föreslås genomföras där en detaljerad inventering av metodiken utförs avse-
ende underballastbyte med underballastbytesmaskin och sammanställning av erfarenheter 
genom kontakter och besök hos maskintillverkare, entreprenörer och olika järnvägsför-
valtningar. Inventering görs inom det svenska järnvägsnätet avseende lämpliga sträckor 
där ett pilotprojekt kan genomföras. 

I förstudien föreslås även genomförande av en studie avseende LLP-plattans egenskaper 
och funktion genom beräkningar av styvhet och bärighet med olika typer att utformning 
samt dynamiska numeriska 3D-beräkningar för att simulera olika typer av utformning vid 
lös undergrund och olika tåglaster och tåghastigheter. Vid befintliga LLP-plattor i spår ut-
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förs provgropar för att studera och analysera hur dessa påverkats av flera års trafikbelast-
ning. En utredning bör även göras även avseende möjligheten att utföra prefabricerade 
plattor i samarbete med materialleverantörer och entreprenörer.  

En studie görs även för att studera möjligheten att tillämpa metodik enligt ovan för banor 
med olika trafikeringsförutsättningar.  

6.4.2 Praktisk tillämpning och uppföljning i verkligt byggprojekt 
Ett projekt föreslås utföras för en lämplig sträcka där inventering, undersökningar och 
projektering utförs och där ballast- och underballastbyte görs med metodik och maskiner 
enligt beskrivning i kapitel 2.6.6 på delar av sträckan samt att vissa lämpliga delsträckor 
utförs med prefabricerad LLP-platta. Ett pilot- och demonstrationsprojekt genomförs där 
erfarenheter från projektering och genomförande dokumenteras.  Dessa erfarenheter kan 
sedan ligga till grund för erforderliga vägledningar och upphandlingsdokument när det 
gäller bärighetsåtgärder i befintligt spår.  

6.5 Utveckling av IT-verktyg för sammanställning av 
underlag för bärighetsförbättringsprojekt 

En förutsättning för att kunna genomföra en geoutredning som underlag för ett bärighets-
förbättringsprojekt är att resultat från olika typer av information och mätningar kan sama-
nalyseras. För att detta ska fungera praktiskt erfordras IT-verktyg som gör att samredovis-
ning av informationen kan utföras på ett rationellt sätt. I kapitel 3 visas olika exempel på 
hur konventionella CAD-verktyg kan användas för samredovisning. Användning av kon-
ventionella CAD-verktyg kräver mycket arbete med ”handpåläggning” då systemen inte 
är anpassade till den här typen av redovisning. IT-verktyg för att kunna samredovisa och 
analysera på ett enklare sätt än på det sätt som tillämpats för projektet Frövi - Ställdalen 
bör utvecklas. 

I kapitel 2.3.8 och 2.4.2 redovisas system för att samla information om befintlig banun-
derbyggnad. Datasystemen är verktyg som kan användas för dokumentation av banunder-
byggnadens tillstånd, dvs. som underlag för tillståndsbedömning och planering av före-
byggande underhåll. Vidareutveckling av system för tillståndsbedömning föreslås genom-
föras.  

Utvecklingen av systemen enligt ovan bör samordnas, så att de har likartat innehåll och 
att information kan hämtas mellan systemen på ett enkelt sätt. Alternativt utvecklas ett sy-
stem som kan användas både som underlag både för tillståndsbedömning / planering av 
förebyggande underhåll och som underlag för geoutredning av bärighetsåtgärder.  
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6.6 Vägledning vid projektering och utförande av 
bärighetsförbättringsprojekt för järnväg 

Arbetet föreslås utföras i två etapper enligt nedan. 

Etapp 1 - Populärversion av rapporten ”Förbättring av bärighet hos befintliga järn-
vägsanläggningar” 

En ”populärversion” föreslås tas fram av föreliggande rapport. Målgruppen är projektörer 
och projektledare som arbetar med upprustning och underhåll av befintlig järnväg. 

Etapp 2 - Vägledning 

Som underlag för upphandling av konsulter som ska arbeta med utredning och projekte-
ring av bärighetsförbättringsprojekt erfordras en pedagogisk och kortfattad vägledning 
som beskriver hur ett bärighetsförbättringsprojekt ska genomföras, i princip enligt nedan-
stående steg: 

1. Inventering, förberedande mätarbeten och samredovisning av befintlig informat-
ion. 

2. Framtagning av kravspecifikation avseende bärighet. 
3. Analys av underlag till bärighetsåtgärder. 
4. Fält- och laboratorieundersökningar samt kompletterad samredovisning av befint-

lig information och nya undersökningar. 
5. Inventering av förutsättningar för åtgärder samt underlag för projektering. Inklu-

derar val av genomförande dvs. val av metoder med hänsyn till trafikering samt 
etappindelning (under flera år) med hänsyn till valt genomförande. 

6. Sammanvägd värdering av underlag inklusive förslag på bärighetsåtgärder. Be-
hov av stabilitetsåtgärder på grund av föreslagna bärighetsåtgärder. 

7. Projektering av åtgärder (geoteknik, mark, avvattning, spår, el, signal). Justering 
av åtgärder med hänsyn till övriga förutsättningar (bana, avvattning, byggvägar, 
el etc.). 

8. Förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AMA. 
9. Korrigering av åtgärder under byggskedet i samråd mellan geotekniker, beställa-

rens byggledare, entreprenörens arbetsledare och övriga projektörer. 
10. Dokumentation och uppföljning av utförda åtgärder. 

6.7 Revidering och komplettering av befintligt regelverk 
Det finns även behov av att uppdatera befintligt regelverk avseende bärighetsåtgärder ba-
serat på framtagen vägledning enligt kapitel 6.6. Detta avser uppdatering av krav, rekom-
mendationer och projekteringsprinciper avseende bärighetsåtgärder i befintligt spår.  

Handboken Typsektioner för banan (Trafikverket, 2015h) innehåller råd både avseende 
nybyggnad av järnväg och ombyggnad av befintlig järnväg. I handboken anges exempel-
vis att ballastrening och frostisolering kan utföras där jorden under frostisoleringen består 
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av silt eller lera, vilket avviker från de principer som redovisas i denna rapport. I handbo-
ken står även att befintlig fyllning ska ha tillräcklig hållfasthet/bärighet för planerad axel-
last. Någon metodik finns inte angiven hur detta ska utföras, vilket dock kommer att redo-
visas i vägledningen enligt ovan. I övrigt bör skriften uppdateras med ledning av framta-
gen vägledning enligt kapitel 6.6.  

För att underlätta projektering och upphandling av bärighetsförbättringsprojekt föreslås 
att komplettering av Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning (Trafikver-
ket, 2015k) görs med relevanta bärighetskrav och råd.  Tilläggen baseras på framtagen 
vägledning enligt kapitel 6.6.  

6.8 Erforderlig underballasttjocklek vid underballast på 
terrassyta av lös undergrund 

Dagens material- och utförandekrav avseende underballast för förstärkning baseras på ut-
redningar som utfördes under slutet på 1990-talet och början på 2000-talet (Dehlbom, 
2000). De funktioner som låg till grund för materialkrav och utformning var: 

• Risk för tjällyftning.  
o Krav på underballastens kornfördelning så att materialet ej är tjällyf-

tande. 
o Omfattande arbeten utförda av NGI avseende underballastens kornfördel-

ning för att undvika konvektion i underballasten. 
o Beräkningar av tjocklek så att terrassytan ska vara frostfri för en köld-

mängd med 50 års återkomsttid. 
• Underballastens dräneringsförmåga.  

o Underballastmaterialet utförs med sådan sammansättning (permeabilitet) 
att materialet ej kan magasinera vatten. Därmed uppkommer ingen risk 
med avseende på pumpeffekter och risk för deformation vid tågbelast-
ning. 

• Brott i underballastlagret eller undergrunden på grund av tågbelastning.  
o Säkerheten mot brott i underballastlagret hanteras genom att underbal-

lasten är ett månggraderat bergkrossmaterial med hög inre friktion och att 
utförande (packning) görs enligt AMA-praxis. 

o Säkerhet mot brott i undergrund verifieras genom konventionella stabili-
tetsberäkningar enligt gällande normer. 

• Nedbrytning av underballastkorn.  
o Krav på kornens motstånd mot fragmentering/krossning (Los Angelestal) 

och nötningsegenskaper (Micro Deval) baserat på utredningar och 
cykliska laboratorieprovningar.  

• Deformation i underballastlagret eller undergrunden på grund av tågbelast-
ning.  

o Det föreslås att elastisk nedböjning av underballastytan vid tågbelastning 
maximeras till 0,5 mm för aktuell tåglastklass. Elastisk nedböjning av 
terrassytan vid tågbelastning föreslås maximeras till 0,2 mm för aktuell 



Statens geotekniska institut 2018-05-31 
 1.1-1604-0296  

 

 
172 

 

tåglastklass. Det påpekas också att funktionskrav gällande elastisk ned-
böjning vid tågpassage är en översiktlig bedömning baserat på erfaren-
heter från Eurobaltprojektet, men att dessa funktionskrav ej kan betraktas 
som normmässigt verifierade. Det anges att krav bör tas fram avseende 
terrassytans styvhet (elasticitetsmodul) vid nybyggnation.  

o Det anges att i brist på underlag enligt ovan kan tjocklek (0,8 m) enligt 
tidigare praxis tillämpas, men att fortsatt forskning avseende krav på un-
derballasttjocklek och krav på terrassytan styvhet erfordras.  

Det finns således ett begränsat vetenskapligt underlag vad gäller krav på underballast-
tjocklek vid sträckor med terrassyta med naturlig jord bestående av lösa sediment av silt 
och lera kopplat till undergrundens styvhet. Detta gäller både för nybyggnad och om-
byggnad av järnväg, och är speciellt intressant vid byggnation av höghastighetsbanor och 
banor med mycket hög axellast.  

I Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (Trafikverket, 2016c) avseende nybyggt 
ballastfritt spår för STH ≤ 320 km/h och i Trafikverkets kravdokument Banöverbyggnad 
- Skarvfritt spår, Krav vid byggande och underhåll (Trafikverket, 2014) anges krav på bä-
righeten på terrassyta definierat med parametern Ev2 (deformationsmodul bestämd genom 
statisk plattbelastning). Krav på terrassytans styvhet är dock beroende av tjockleken på 
underballastlagret och det finns ett behov av att utreda detta vidare och komma fram till 
krav avseende underballastlagrets tjocklek kopplat till terrassytans styvhet för nybyggnad 
av järnväg och rälsnedböjning för ombyggnad / upprustning av järnväg. 

Om projekten beskrivna under kapitel 6.2 och 6.3 genomförs bör det finnas underlag för 
att kunna utföra erforderlig utredning avseende underballasttjocklek och styvhetskrav. De 
kompletterande utredningar som föreslås utföras i projektet är: 

• Statisk plattbelastning utförs på underballastytans överyta samt på den naturliga 
jordens överyta utanför järnvägen vid ett stort antal sektioner vid nybyggda järn-
vägar, där underballast utförts med minimitjocklek och med materialkrav enligt 
dagens normer. På de sträckor där mätningarna utförts görs även rälsnedböjnings-
mätningar med ETL-metoden och sammanställning av spårlägesmätningar. 

• Erforderliga beräkningar och datasimuleringar utförs avseende banunderbyggna-
dens elastiska och plastiska beteende för underballast med olika utformning, un-
dergrund med olika styvhet och tågbelastning med olika sth, stax och stvm.  

Föreslaget projektet är således en praktisk utvärdering av forskningsprojekten ”Verifie-
ring av samband mellan spårlägesfel och rälsnedböjning” samt ”Permanenta deformat-
ioner på grund av cyklisk tåglast”.    
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1. Bilaga – Utvärdering av  
spårparametrar  
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Bilaga 1A                                      
Utvärdering av spårparametrar vid 
passage med IMV100 (EVS-
metoden) 2015 – 2017.                  
Km 401 – 461.  
 

Bilagorna 1A är uppdelade i fyra deldiagram. Första (övre) delen visar nedböjningsmät-
ning med EVS-metoden vid olika tidpunkter (enligt legend i andra diagrammet). Dessu-
tom visas olika åtgärder som utförts (färgkodade enligt legend i första figuren). Andra fi-
guren visar kurvatur för de olika mätningarna. Här kan identifiering mot kurvor längs ba-
nan göras. Dessutom kan eventuell felpositionerad data identifieras genom att jämföra 
km/m för kurvornas brytpunkter med BIS-data/verklighet. Tredje figuren visar höjdläget 
uppmätt vid samma tillfällen som nedböjning med EVS-metoden. Fjärde (nedre) figuren 
visar slutligen en svept standardavvikelse över 50 meter av höjdläget i diagram tre. 
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Bilaga 1B                                          
Utvärdering av spårparametrar vid 
passage med IMV200 (ETL-
metoden) 2016 – 2017. Utvärdering 
av spårlägesfel mellan 1998 till 2017. 
Km 401 – 461. 
Bilagorna 1B är uppdelade i tre deldiagram. Första (övre) delen visar nedböjningsmätning 
med ETL-metoden vid två tidpunkter (enligt legend i diagrammet). Andra figuren visar 
nedböjningens gradient, alltså derivatan av övre figuren längs med spåret. Tredje (nedre) 
figuren visar spårlägeshistorik för sträckan. Figuren innehåller alla tillgängliga (vid sam-
manställningen) spårlägesmätningar sedan data finns sparat digitalt från 1997 – 2017. 
Sträckan har segmenterats i 50-meterssträckor. I varje segment har största värdet på stan-
dardavvikelsen (svept över 50 m) valts att representera respektive mätning och segment. 
Detta värde har sedan färgkodats enligt graderingen på höger sida av diagrammet. I figu-
ren finns också vissa objekt från BIS inlagda som streckade svarta vertikala linjer med 
beskrivande text i nederkant. Åtgärder i spår har också markerats med linjer som avgrän-
sar start/stopp, samt tidpunkt när åtgärden utfördes. Olika åtgärder har färgkodats och be-
skrivande text finns i mitten av åtgärden. För att särskilja åtgärder har de separerats 1 - 2 
månader i tid kring den sommar åtgärden utfördes, samt beskrivande text har vridits olika 
mycket. I vissa fall kan det trots detta vara otydligt att utläsa i diagrammet. Då hänvisas i 
stället till beskrivningar i rapporten. 

Spårlägeshistorik har bara beräknats för längre segment, för att undvika stationer där sor-
tering till rätt spår kräver detaljerad genomgång/uppdelning av rådata. 
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Bilaga 1C                               
Spårlägesmätningar, Etapp 1 mellan 
km 401+590 - 409+893. 
Bilagorna 1C är hämtade från Trafikverkets system Optram och är uppdelade i sex deldia-
gram. Överst visas BIS-objekt och markerat spår (enbart enkelspår). Olika objekt visas 
med olika symboler. Medföljande text bör indikera typ av objekt. Behövs mer tolknings-
hjälp hänvisas till Trafikverket/Optram. Diagram 2 – 3 visar spårets höjdläge för vänster 
(V) och höger (H) sida i våglängdsintervallet 1 – 25 m. Diagram 4 visar mellanvåglängd 
25 – 70 m för vänster sida (höger och vänster är oftast mycket lika för längre våglängder 
eftersom orsaken oftast finns i nederkant eller under ballasten). Diagram 5 visar spårets 
skevning över 6 m. Denna parameter räknas fram från rälsförhöjningen (diagram 6) som 
en differens över 6 meter. Sjätte och sista diagrammet visar rälsförhöjningen, som följer 
kurvorna i spåret. 
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Spårlägesdiagram TDOK2013:0347 UH1, UH2BANDEL:  BDL391    SPÅR: E

SKALA: 1 CM = 50 METERS SIDA: 1
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Ballastrening
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SKALA: 1 CM = 50 METERS SIDA: 4
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Spårlägesdiagram TDOK2013:0347 UH1, UH2BANDEL:  BDL391    SPÅR: E

SKALA: 1 CM = 50 METERS SIDA: 5
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Spårlägesdiagram TDOK2013:0347 UH1, UH2BANDEL:  BDL391    SPÅR: E

SKALA: 1 CM = 50 METERS SIDA: 6
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2. Bilaga - Figurer 
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Bilaga 2A Figur 2-13  Jämförelse mellan rälsnedböjning mätt med IMV100 2011 – 2012 och vertikalt spårläge för uppspår under perioden  
  1997 – 2014 på sträckan km 429 – 431 mellan Alingsås och Partille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
    Bilaga 2                2018-05-31      

        
           1.1-1604-0296 

Bilaga 2B (1) Figur 2-21  Elastiska deflektioner vid tågpassage med X2000 (a) undergrund av berg. 
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Bilaga 2B (2) Figur 2-21  Elastiska deflektioner vid tågpassage med X2000 (b) undergrund av kalkcementpelarförstärkt lera. 
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Bilaga 2C  Figur 3-1  Exempel på information som redovisas på utredningsprofiler på sträckan Frövi – Ställdalen. 
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Bilaga 2D  Figur 3-2  Spår- och terrängprofil med anläggningsinfo kontra spårlägesmätningar mellan km 405 och km 406, Frövi – Ställdalen.  
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Bilaga 2E   Figur 3-4  Profil med redovisning undersökningspunkter och geoteknisk tolkning. 
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Bilaga 2F                      Figur 3-6 Exempel på radargram som visar en delsträcka där banan byggts om 2005 med makadamballast samt lager av                          
underballast för förstärkning och frostisolering enligt Trafikverkets nybyggnadsnorm. 

 

  

Övergång mellan oförstärkt 
och förstärkt sträcka. 
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Bilaga 2G   Figur 3-7  Spårlägesdiagram (överst visas info om spår, växlar, baliser, övergångar, felrapporteringar etc.). 
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Bilaga 2H Figur 3-8   Nedböjningsdiagram och tolkad geoteknik mellan km 422 och km 423.                                                                           
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Bilaga 2I   Figur 3-12  Samredovisad profil med redovisning av ställen där lerpottor observerats.  
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Bilaga 2J   Figur 3-13  Åtgärdsprofil/förhållanden före upprustning. Orsakssamband mellan skärningar och spårfel.  
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Bilaga 2K   Figur 3-14  Nedböjningsmätning med IMV100. I de sämsta partierna är nedböjningen 6 - 8 mm.  
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Bilaga 2L  Figur 3-15  Åtgärdsprofil/förhållanden före upprustning. Radargram och nedböjningsdiagram. 
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Bilaga 2M  Figur 3-17  Ca km 424+400. Spårproblem vid vägkorsning. 
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Bilaga 2N   Figur 3-18  Nedböjningsdiagram och tolkad geoteknik mellan km 422 och km 423. Röd pil visar område med mycket ytlig lera/silt. 
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