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Sammanfattning  

I dagens läge finns ett stort behov av att köra tunga transporter på befintliga järnvägar. 

Många av de befintliga järnvägarna byggdes för mer än 100 år sedan och var avsedda för 

helt andra transportvillkor (axellaster, metervikter, hastigheter) än de som behövs idag. 

Syftet med projektet var att ta fram erforderlig bärighet för tunga transporter, föreslå 

lämpliga bärighetsåtgärder samt utveckla en metodik som använder styvhetsmätning med 

spårlägesmätvagnen IMV 100 för kontinuerlig bedömning av bärigheten längs banan.  

Järnvägen mellan Ludvika och Frövi är aktuell för bärighetshöjande åtgärder eftersom 

sträckan idag trafikeras av tunga transporter (t.ex. transformatortransporter från ABB i 

Ludvika) samtidigt som axellast och metervikt förväntas öka i framtiden på grund av 

planerade nya gruvor med behov av malmtransporter. Järnvägen mellan Ludvika och 

Frövi valdes därför för att utveckla en metodik för mätning och bedömning av bärighet. 

Arkivstudier med inventering av spårtekniska och geotekniska förhållanden visade var det 

förekommer sträckor med bärighetsproblem. Efter inventeringen valdes tre mätplatser för 

vidare undersökningar och tester. På mätplatserna utfördes mätning av spårkrafter och 

spårnedböjning vid passage av en transformatorstransport, och några av de övriga gods- 

och persontåg som normalt trafikerar sträckan. Mätningen av spårkrafter gav ett bra 

resultat, men visade också hur snett lasten kan fördelas på vagnen. Mätning av 

spårnedböjning under passerande last lyckades inte enligt förväntningarna. För att mäta 

spårdeformation behövs en fast punkt nära järnvägen. När undergrunden består av lös lera 

är det mycket svårt att hitta en referenspunkt som inte rör sig vid tågpassage. Om liknande 

typ av mätning ska utföras i framtiden krävs en annan mätmetodik. 

Två typer av direkt bärighetsmätning genomfördes på de tre mätplatserna, dels 

fallviktsdeflektometer (FWD), dels lätt fallvikt (LWD). En mätvagn (släpvagn) som 

normalt används för bärighetsmätningar på vägar utrustades med järnvägshjul. På så vis 

kunde vagnen mycket enkelt transporteras på räls från närmaste vägövergång till 

mätplatserna på järnväg. Bärighetsmätningen utfördes på 30 cm under slipers underkant 

och resultatet omräknades till Ev2 - modul. Efter fallviktsförsöken utfördes en schakt för 

att få information om lagerföljd och material i underbyggnad/undergrund. Fallviktsförsök 

med FWD visade sig vara den bästa metoden för att bestämma bärighet direkt i 

järnvägslinjen. 

Den nya metoden EVS (EBER Vertikal Styvhet) med spårlägesmätvagnen IMV100 

utfördes på hela sträckan för mätning av spårstyvhet och spårets nedböjning. Resultat från 

mätningen användes för teoretiska studier och utveckling av metodiken för bedömning av 

banors bärighet. De teoretiska studierna baserades på klassiska Zimmerman-Eisenmanns 

teori, men har i projektet förbättrats när det gäller val av ballastens bäddmodul och 

dynamisk förstärkningsfaktor. I projektet utvecklades ett verktyg som kan simulera ett 

eller flera fordon som körs samtidigt på spåret över lång distans, t.ex. en hel bandel. 

Simuleringarna använder spårdata från BIS, spårlägesdata från OPTRAM och 

spårstyvhetsdata från IMV100-mätningar. 
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I föreslagen metodik används spårtekniska data (spårläge och spårkvalitet) och 

spårstyvhetsmätningar för att genom teoretiska beräkningar uppskatta last- och 

deformationsspridning genom spårkonstruktionen till undergrunden. Resultatet jämförs 

med gränsvärden för spänningar och nedböjningar för respektive nivå i konstruktionen, 

varvid bärigheten längs banan bedöms (uppfyller kraven/uppfyller inte kraven). 

För att ta fram förslag till bärighetskrav studerades lastspridningen från fordon som 

vanligen används för tunga transporter. I studien användes de sämsta förhållandena med 

högsta tillåtna hastighet för respektive fordon samt höga dynamiska krafter på grund av 

dålig spårlägeskvalitet (motsvarande verklig spårlägeskvalitetet på studerad sträcka 

mellan Ludvika och Frövi). Studien visade att fordon med hög axellast i kombination med 

hög hastighet gav högst spänningsnivåer på nivån 30 cm under sliper underkant, medan 

fordon med låga hastigheter gav lägre spänningsnivåer. Vid bedömning av lastspridning 

från ett fordon behöver många faktorer beaktas, där framförallt last, hastighet och banans 

kvalitet väsentligt påverkar spänningsnivåerna under slipers underkant och i 

underbyggnaden/undergrunden. Därför kan man inte generellt bedöma vilket fordon som 

har högst påverkan på bärigheten, utan bedömningen måste utföras för de förhållanden 

som råder på banan och för de fordon som studeras. Lastspridningsstudien där 

rälsspänningar betraktades som kritiska resulterade i rekommenderad minsta bärighet på 

Ev2 =50 MPa på nivån 30 cm under slipers underkant. Rekommenderad minsta bärighet 

som är bra för spåret är Ev2 =70 MPa medan optimal bärighet för spåret är Ev2 =120 MPa, 

vilket borde uppnås vid ombyggnation av spåret. 

Metodik för bedömning av bärighet med hjälp av styvhetsmätningar med IMV 100 

användes praktiskt på bandel 391 mellan Ställdalen och Frövi och visade följande: 

 Det finns bärighetsbrister för alla studerade tunga fordon i jämförelse med ställda 

krav. Detta innebär att det finns vissa delar av banan där respons av vissa 

spårkomponenter (spänningar i räl, på sliprar, på ballast eller underballast, 

nedböjningar/deflektioner av räl eller sliprar) överskrider gällande gränsvärden; 

 Orsaken till bärighetsbristerna är antingen låg uppmätt spårstyvhet med IMV 100, 

dålig spårlägeskvalitet (standardavvikelse i höjd) enligt OPTRAM, eller en 

kombination av båda; 

 Det är möjligt att identifiera sträckor med problem och sedan ta fram ett förslag till 

lämpliga åtgärder. 

För att uppnå erforderlig bärighet rekommenderas en metodik med stegvis förbättring av 

bärigheten genom att först genomföra dränerings- och avvattningsåtgärder och 

bankettrensning. Om dessa åtgärder inte ger erforderlig bärighet så krävs urgrävning och 

återfyllning med ny makadamballast och underballast, eventuellt i kombination med 

geosynteter, Under Sleeper Pads eller frostisolering.  
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Vidare har förslag på krav vid banombyggnad med syfte att uppnå bra bärighet tagits 

fram. Kraven omfattar rekommenderade urgrävningsdjup och krav på 

återfyllningsmaterial. Föreslagna krav på bärighet och krav vid banombyggnad bör på sikt 

implementeras i Trafikverkets framtida regelverk som TK Geo eller liknande. Innan det 

görs behöver man dock studera spårnedbrytning i förhållande till trafik samt 

konsekvenserna av acceptabla bärighetskrav på underhåll och kostnader.  

Ombyggnad av befintlig järnväg medför alltid stora investeringskostnader och stor 

påverkan på järnvägstrafiken. Metodiken bör framför allt användas för banor med 

bärighetsproblem och banor som trafikeras av tunga transporter. Metodiken kan också 

tillämpas vid projektering av bärighetsåtgärder vid uppgradering av banor för högre laster 

(axellaster och metervikter) samt vid kontroll efter bärighetsåtgärder för att ta reda på 

effekten av utförda insatser. 
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1. Projektets mål och bakgrund 

I dagens läge finns ett stort behov av att köra tunga transporter på befintliga järnvägar. 

Många av de befintliga järnvägarna byggdes för mer än 100 år sedan och var avsedda för 

helt andra transportvillkor (axellaster, metervikter, hastigheter) än de som behövs idag. 

Problematik med låg bärighet på befintliga banor är ett känt fenomen, särskilt på vissa 

banor där det finns behov av att framföra så kallade specialltransporter-tunga transporter. 

Det är speciellt transporter av tunga transformatorer där framkomlighet på sträckor med 

låg bärighet kan orsaka stora problem och i värsta fall påverka säkerheten vid själva 

transporten.  

Projektet stöder Trafikverkets övergripande strategiska mål: 

 Effektiva transportkedjor för näringslivet  

 Robust och tillförlitlig infrastruktur  

 Mer nytta för pengarna  

2. Projektets syfte 

Projektet gör det möjligt att bedöma vilka åtgärder beträffande bärighet som är 

nödvändiga för att framföra tunga transporter på befintlig järnväg. Projektet gör det också 

möjligt att bedöma kostnader för åtgärder som krävs för att öka bärigheten på befintliga 

banor.  

Det har funnits två huvudsyften med projektet: 

 Fastställa erforderlig bärighet för tunga transporter (banöverbyggnad och 

underbyggnad) 

 Föreslå bärighetsåtgärder för att säkerställa framkomlighet av tunga transporter 

3. Projektets omfattning 

 I projektet ingår: 

 

 Sammanställning av aktuella och framtida driftfakta för ordinära och tunga 

transport-fordon (mått, laster, hastigheter) på sträckan Borlänge-Frövi 

 Genomföra inventering av spårläge (spårfel) och underhållsinsatser 

(spårjusteringar) på sträckan Ludvika-Frövi 

 Genomföra geotekniska inventeringar av sträcka Ludvika-Frövi 

 Val av tre platser för vidare undersökningar och mätningar, baserat på ovan nämda 

inventeringar av spårläge, underhållinsatser och geotekniska förhållanden 

 Genomföra fältmätningar av bärighet med fallviktsförsök vid de valda platserna 

 Genomföra teoretisk studie med syfte att ta fram bärighetskrav och underlag till 

möjliga bärighetsåtgärder   
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 Genomföra kontroll mätningar vid de tre valda platserna med syfte att verifiera 

den teoretiska studien 

 Mäta nedböjning av spår mellan Ludvika-Frövi med IMV 100 styvhetsmätvagn 

 Leverera rapport angående bärighetskrav och möjliga bärighetsåtgärder.  

 

 Det ingår inte i projektet att: 

 

 Beräkna kostnader för identifierade åtgärdsbehov. 

4. Deltagare i projektet 

Intern resurser TRV: 

 Sammanställning av driftfakta, erforderliga fordon, laster och hastigheter (Martin 

Li, Eskander Bashiry) 

 Spårgeometri, sammanställning av spårjusteringar och underhållinsatser (Sven-

Erik Wall) 

 Teoretiskt studie spår och bärighetskrav (Martin Li) 

 Mark- och geoteknik (Alexander Smekal, Eskander Bashiry)  

 Last och spårnedböjning mätningar under tågdrift (Martin Li) 

 Bärighetskrav (Alexander Smekal, Martin Li) 

 Bärighetsåtgärder (Alexander Smekal) 

 Granskning av rapporten och teknisk support (Eva-Lotta Olsson) 

 

Externa resurser: 

 Styvhetsmätning med IMV 100 (InfraNord, EBER Dynamics) 

 Mätning av bärighet med fallvikt (Konsult & Utveckling AB) 

 Mätning av nedböjning av spår och laster (Damill, Dan Larsson) 

 Övervakning och hjälparbete (InfraNord) 
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5. Projektets arbetsgång 

Eftersom det har funnits behov av samarbete mellan flera olika teknikområden utfördes 

arbetet enligt följande arbetsgång för att uppnå projektets mål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Projektets arbetsgång 

6. Aktuella fordon för tungatransporter 

Ett antal olika last-fall avseende fordonsgeometri, laster och hastigheter ligger till grund 

för utförd bärighetsutredning. Lastfallen täcker in 2- och 4-axliga vagnar med axellaster 

upp till 25 ton och hastighet 100 km/h, 4-axliga malmvagnar med axellast 30 ton och 

hastighet 60 km/h, samt specialfordon med upp till 32 axlar, totalvikter upp till 570 ton 

med varierande hastigheter. 
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Följande fordon är vanliga vid tunga transporter i Sverige och deras inverkan på spår och 

underbyggnad har studerats vid teoretiska studier och fältmätningar. Metervikt över 

buffert betecknas som mv i följande figurer. 

 

 

Shimmns 920 – är avsedd för transport av plåtrullar som lastas som liggande varor. 

Vagnen är utrustad med fem fasta vaggor som i sidled har inställbara 

lastförstängningsanordningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smmnps 960 – är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras de åtta 

lasttrösklarna på vagnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1     Shimmns 920 P=22.5 t, V = 120 km/h, mv=7,5 t/m, 4 axlar 

Figur 6.2    Smmnps 960, P = 25 t, V = 100 km/h, mv=7,2 t/m, 4 axlar 
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Smmnps 960/951 – är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras mellan de 

åtta lasttrösklarna på vagnen. 

Q73 Uaai-xxy – är i första hand avsedd för transport av tunga transformatorer och används 

främst på sträckan Ludvika (ABB) – Frövi och vidare till Norrköping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmvagn 

 

 

Figur 6.3     Q73 Uaai-xxy P = 22.5 t, V = 30 km/h, mv=9,9 t/m, 32 axlar 

Figur 6. 4   Malmvagn Uno P = 30 t, V = 60 km/h, mv=11,7 t/m,  4 axlar 
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Laaps 012/013 - är vagnar avsedda för transport av rundvirke (timmer eller massaved). 

Transport ska i huvudsak ske med rundvirke med fallande längd. Vardera vagnenhet består av 

två permanent, med kortkoppel, ihopkopplade vagnelement. Vagnen är utrustad med sex fasta 

lastbankar/lastplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgmmns-w är en boggievagn med max 25 ton axellast. Den är i första hand avsedd för 

transport av specialcontainers för plåtrullar s.k. coils för Outokumpu, men kan relativt enkelt 

ändras eller förlängas för andra transporter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.5   Laaps 012/013 P=25 t, V = 100 km/h, mv=7,2 t/m, 2 axlar 

Figur 6.6    Sgmmns-w 982 P=25 t, V = 100 km/h, mv=7,2 t/m, 4 axlar 
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Omformare Q24/Q25, Q38/Q39 och Q48/Q49 

          

          Figur 6.7     Omformare Q24/Q25 

 

Figur 6.8     Omformare Q 24/Q25 överst, Q38/Q39 och Q 48/Q49 
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7. Spårteknisk och geoteknisk inventering av järnväg Borlänge-
Frövi  

 

 

 

Figur 7.1       Järnväg Borlänge - Frövi 

 



Sida 14 (99) 
 

Tunga transporter på befintlig järnväg, bärighetskrav och bärighetsåtgärder 

7.1 Bakgrund/syfte 

 

En spår- och geoteknisk utredning har utförts längs provsträckan Borlänge- Ställdalen- Frövi. 

Anledningen till att sträckan valdes beror på att den har dålig bärighet.  

Syftet med utredningen var att koppla tidigare geotekniska/spårtekniska utredningar vad 

gäller sträckans bärighet till nya metoder bland annat spårlägesmätvagnens data som grund 

för utvärderingar.   

Att befintliga äldre banor har låg bärighet är ett känt fenomen, och de flesta dispensgivanden 

för framförande av tunga transporter bygger i dagens läge på lokal kännedom, samt underlag 

från spårlägesmätningar och utförda geotekniska utredningar. 

 

7.2 Spårtekniska förhållanden 

 

Spåret (räl och sliprar) längs provsträckan klarar tåglaster med Stax 25 ton och Stvm 8,0 

ton/m. Oroligheter i spårläget bedöms bero på banans dåliga underbyggnad och avvattning. 

  

Inga spårbyten är planerade under den närmaste tiden, det finns dock DEF-sliprar på sträckan 

Borlänge- Ludvika. Rälen är av 50 kg kvalitet med slipersavstånd c/c 65 cm. Befästningen är i 

huvudsak Pandrol, dock finns på kortare avsnitt befästning av typ Hambo. Hambosträckan 

ligger i plan för byte i början av 2020. 

 

7.3 Geotekniska förhållanden 

 

Förekommande jordarter längsmed sträckan är i regel tjälfarliga med ett betydande innehåll 

av silt. Det kan röra sig om silt i mera renodlad form eller i underordnad form i morän och 

lera. Det förekommer också torvmossar med låg bärighet. Ställvis går berget i dagen i 

skärningarna. 

Resultaten från tidigare provtagningar i spårmitt visar att makadamlagret ofta är för tunt, i 

många fall endast 0,2-0,3 m. Härunder följer ett likaledes tunt lager med underballast med en 

tjocklek som i flera av provtagningspunkterna underskrider 0,5 m. Det finns även rikligt med 

finmaterial i underballasten.  

 

7.3.1  Utförda åtgärder/uppgraderingar 

Banan är åtgärdad med avseende på släntstabilitet i samband med uppgraderingen till Stax 25 

ton, men inga bärighetshöjande åtgärder har utförts hittills. Uppgraderingen innebar 

huvudsakligen att nya tryckbankar lades ut och att befintliga tryckbankar kompletterades i 

erforderlig omfattning. På några ställen har man tvingats slå spont för att möjliggöra fortsatt 

trafik.  

Ett typiskt tecken på dålig bärighet har noterats på ett flertal ställen genom uppumpningar av 

finmaterial i makadamballasten, så kallade lerpottor. Man har då i flera fall åtgärdat dessa 

genom att lokalt gräva ur och ersätta med bra underballast. Följderna av detta har i många fall 

blivit att lerpottor dykt upp i nära anslutning till det åtgärdade, lokala, området. 

Vidare har man under 2002 och 2008 utfört ballastrening på en två kilometer lång sträcka 

mellan Lindesberg och Storå, km ca 420-422. Man har då även lagt in ett materialskiljande 

lager, geotextil, mellan över- och underballast och åtminstone tillfälligt skapat ett stabilare 

spårläge. 
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7.3.2  Problemanalys 

Låg bärighet med uppumpning av finmaterial utgör det största problemet på sträckan Frövi-

Ställdalen.  

Problemen med låg bärighet kan bero på olika orsaker, nämligen: 

- Nedbrytning av makadamballast 

- Infiltration från ytan 

- Nedbrytning av betongslipers 

- Infiltration från finkornig underballast 

- Infiltration från undergrund/uppumpning av finmaterial 

- Tunn överbyggnad på lös undergrund 

- Dålig avvattning/dränering 

 

7.4 Faktorer vid val av mätplatser 

 

Målet var att hitta ett antal begränsade avsnitt (förslagsvis tre stycken) för genomförande av 

tester/prov, med bland annat hjälp av mobil provutrustning. Mätplatserna skulle representera 

tre olika typer av spåravsnitt, med bra bärighet, medelbra bärighet och dålig bärighet. 

Det som styrt vilka avsnitt som skall väljas, har varit återkommande oroligt 

spårläge/förändringar i spårläge, samt om dessa sammanfaller med dåliga geotekniska 

förhållanden.  

Även okulärbesiktning i fält har genomförts för att verifiera att allt stämmer med teoretiskt 

framtaget material, samt att få en bild av hur lättåtkomliga platserna är för provutrustning och 

personal, för genomförande av bärighetsmätningar och uppföljning av dessa. 

 

7.5 Val av mätplatser 

 

För geoteknik och spår har föreslagna provsträckor tagits fram genom en sammanvägning 

baserad på lokal kännedom, spårlägesmätningar, spårstyvhetsmätningar och geotekniska 

förhållanden. 

 

 

Utvalda sektioner: 

 

- Km 407+300 

- Km 408+283 

- Km 408+917 

 

Mätplatserna beskrivs närmare i kapitel 8. 

 

 

 

 

 



Sida 16 (99) 
 

Tunga transporter på befintlig järnväg, bärighetskrav och bärighetsåtgärder 

8. Mätplatser 

Efter utförda inventeringar av spår och geotekniska förhållanden samt utvärdering av 

mätning med IMV 100 valdes tre testplatser för vidare undersökningar och mätningar.  

Syfte med vidare mätningar var verifiering av teoretiska beräkningar med verkligt 

uppförande av bana under passage av tungtransport. Efter utförda mätningar utfördes 

bestämning av bärighet med fallviktsförsök på tre valda platser. 

För att jämföra olika förhållanden på sträckan valde vi platser där vi förutsatte bra, mellan 

och dålig bärighet. 

Följande platser valdes där mätningarna sedan utfördes: 

 

A1  km 407+300 – plats med förväntad mellanbärighet 

GPS:  N 59. 51028 eller N 59 30 617 

 E 15.32797 eller E 15 19 678 

 

 

Figur 8.1    Mätplats A 1 
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Figur 8.2 Geoteknisk tvärsektion km 407+300 

 

Kontrollschakt utfördes till 1,0 m under räls underkant med grävmaskin efter bestämning av 

bärighet med fallvikt. (2014-05-25) 

Det finns bara 15 cm makadamballast under slipersunderkant. Under makadamballasten finns 

ett lager av svart siltigt sandigt grus på ca 15 cm som är mycket blött. Under detta lager 

förekommer svart halvfast lera. 
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A2  km 408+283 –plats med förväntad bra bärighet  

GPS:  N 59. 51540 eller N 59 30 924 

 E 15.31460 eller E 15 18 876 

 

Figur 8.3   Mätplats A 2 

 

Kontrollschakt utfördes till 1,0 m med grävmaskin efter bestämning av bärighet med fallvikt. 

(2014-05-25) 

Det finns bara 10 cm makadamballast under slipersunderkant. Under makadamballasten finns 

ett lager av svart siltigt sandigt grus ca 90 cm som är mycket blött. Därunder förekommer 

berg i skärningen. 
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A3  km 408+917 – plats med förväntad dålig bärighet 

GPS:  N 59. 51759 eller N 59 31 056 

 E 15.30226 eller E 15 18 136 

 

Figur 8.4 Mätplats A 3 

 

Figur 8.5 Geoteknisk tvärsektion km 408+920 
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Kontrollschakt utfördes till 0,9 m med grävmaskin efter bestämning av bärighet med 

fallvikt. (2014-05-25) 

Det finns bra ren makadamballast till 0,5 m under slipersunderkant. Därunder följer 

makadamballast till 0,9 m som har inslag av siltig sand. Det har förmodligen varit 

bärighetsproblem på platsen tidigare och därför har makadamballastens tjocklek ökats. 

9. Mätning med IMV 100 

9.1 Bakgrund 

Spårstyvhet och spårets nedböjning mättes mellan Borlänge och Frövi 2012-10-01. 

Parametrarna mättes med den nya metoden EVS (EBER Vertikal Styvhet) på uppdrag av 

Trafikverket. Mätningen utfördes av Infranord med spårlägesmätvagn IMV100M.  

EVS-metoden beskrivs grundligt i [2]. Grunden för metoden är att två mätsystem för 

spårets höjdläge används samtidigt. Ett av systemen är tröghetsbaserat och det andra är 

baserat på kordamätning. Kordamätsystemet har mätpunkter som ligger på ej fullt belastat 

spår. Genom att formulera matematiska uttryck för mätsystemen och jämföra dessa finns 

en möjlighet att dela upp uppmätt belastat spårläge i obelastat spårläge och nedböjningen 

pga belastningen av mätvagnen.  

Mätvagnen arbetar med ett samplingsavstånd av 5 cm, vilket gör att långvågiga 

variationer på grund av geotekniska förändringar och kortvågiga variationer kan 

detekteras samtidigt.  

 

Vid mätningen uppmättes bandelarna 324, 325, 391 på sträckan Borlänge – Frövi.  

Denna rapport beskriver mätningarna och presenterar resultaten från mätningarna.  

 

Mätdata filerna från mätvagnen är märkta med starttid för mätningen och mätvagnens 

identitet. Detta namn återkommer även i analyserad data.  

- 20121001_072702_2461B, innehåller mätningen mellan Borlänge och Ludvika.  

- 20121001_085538_2461B, innehåller mätningen mellan Ludvika och Frövi. Vid behov 

finns mätdata tillgängliga på Trafikverket/UHtb 
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Figur 9.1  Spårlägesmätvagn IMV100 (axellast 13,7 t, max. hastighet 80 km/h, GPS) 

9.2 Analys 

Spårets styvhet och nedböjning beräknas enligt beskrivningen i [2]. Hjul-räl krafter är 

nödvändiga för beräkningen. Dessa har beräknats med hjälp av programmet Gensys. I 

programmet simuleras en enkel modell av mätvagnen över uppmätt spår. 

Den första analysen som utfördes fokuserade på geotekniska frågeställningar. 

Medelnedböjning beräknades som ett medelvärde mellan höger och vänster räl över 50 

meter (svept medelvärde).  

Det finns fortfarande några osäkerheter kring kalibrering av systemet men resultatet ger 

dock tillförlitlig information.  

Diagrammen är distribuerade såsom pdf-filer med följande namn-konvention:  

Overview_20121001_072702_2461B.pdf ger en överblick av mätningen mellan Borlänge 

och Ludvika.  

Overview_70_106_20121001_085538_2461B ger en överblick av mätningen mellan 

Ludvika och Frövi, första delen fram till km 106.  

Overview_400_462_20121001_085538_2461B ger en överblick av andra delen av 

mätningen mellan Ludvika och Frövi. 

Zoom_kmxx_file_id.pdf visar nedböjning för en km (km xx), som har sitt ursprung från 

mätningen med id enligt file_id, som beskrivits tidigare.  

Data från mätningen finns i Matlab-format. Nedböjning och kraft är behandlat enligt 

tidigare beskrivning (medelvärde höger/vänster över 50 meter). Höjdläget är filtrerat 

mellan 1-25 meter. Data är ordnat enligt tabell 9.1. 
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Kolumn 1 Bandel 

Kolumn 2 Km 

Kolumn 3 m 

Kolumn 4-5 Nedböjning vänster/höger 

Kolumn 6-7 Q-kraft vänster/höger (Beräknad från Gensys) 

Kolumn 8 Kurvatur 

Kolumn 9-10 Höjdläge vänster/höger 

Kolumn 11-13 Std av höjdläge, vänster/höger/medelvärde 

Tabell 9.1 

I figur 9.2 visas exempel på data som lagras i ovannämnda filer. Första diagrammet visar 

nedböjning för vänster (blå) och höger (röd) sida. Andra diagrammet visar Q-kraft för 

vänster (blå) och höger (röd) sida. Tredje diagrammet visar kurvatur. Fjärde diagrammet 

visar höjdläge för vänster (blå) och höger (röd) sida. Slutligen visar femte diagrammet 

svept standardavvikelse av höjdläget för vänster (blå), höger (röd) sida, samt medelvärdet 

av dessa (grön). 
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       Figur 9.2   Exempel på parametrar i datafil enligt Tabell 9.1 

I ett parallellt projektet på Malmbanan har även kortare nedböjningsvariationer studerats. 

Eftersom bärighetsproblem även kan vara korta (t.ex. så kallade skvättställen), så har 

några sådana analyser även utförts inom detta projekt..  

En utsökning av samtliga platser med större kortvågig variation än 8 mm redovisas i tabell 

9.2 – 9.4 för respektive bandel 324, 325, 391. Det finns i materialet en överrepresentation 

av vänster sida. Det kan finnas felkällor som orsakar detta, men detta är inte utrett vid 

tidpunkten för denna rapports författande. Tabell 9.2-9.4 innehåller därför enbart stora 

utslag på höger sida. 
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km  m  Nedböjning [mm] 
29  931  9,0  
47  424  13,6  
47  458  11,2  

 
48  147  8,4  
49      131          9,5  
49      652          8,4  
50      622          8,2  
62      908          9,9  
  
Tabell 9.2  Stora kortvågiga nedböjningar på bandel 324 

 

 

km  m  Nedböjning [mm] 

  

94  587  13,2  

99  657  8,8  

101  942  9,0  

102  582  9,4  

103  777  14,1  

104  261  8,3  

 

Tabell 9.3  Stora kortvågiga nedböjningar på bandel 325 

 

 

km  m  Nedböjning [mm]  

 

404  1002  10,8  

421  248  8,0  

422  572  8,8  

444  751  12,0  

446  748  10,0  

451  75  12,1  

451  699  8,2  

453  144  8,2  

458  564  10,7  

458  590  10,7  

  

Tabell 9.4  Stora kortvågiga nedböjningar på bandel 391 

 

I figur 9.3 och 9.4 redovisas ett exempel på en plats med misstänkt lokalt nedsatt bärighet vid 

ca km 451+075. Överst i figur 9.3 syns ett relativt stort spårlägesfel (topp till toppvärde ca 25 

mm). Belastningen vid passage är orsak till ca hälften (ca 12 mm) av detta fel, se överst i figur 

9.4 
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        Figur 9.3   Höger höjdläge i olika våglängdintervall bandel 391, km 451 

 

 

        Figur 9.4    Nedböjning höger räl i olika våglängdintervall bandel 391, km 451 
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10. Mätningar av spårnedböjning och laster 

10.1 Inledning 

Damill har mätt spårdeflektion (nedböjning) av spåröverbyggnad vid passager av olika tåg 

under en dag. Speciell uppmärksamhet riktades mot en specialtransport från ABB med en 

transformator vars totalvikt uppgick till ca 340 ton. Mätningarna utfördes 130921 med 

totalt tre mätsystem från Damill AB och de placerades på tre mätplatser inom ca 2 km 

spårsträcka på bandel 391 mellan Ställdalen och Frövi. Mätplatserna bedöms av 

Trafikverkets geotekniker vara representativa för helt olika styvheter i 

underbyggnaden. Platserna har betecknats A1, A2 och A3. 

 

Figur 10. 1   Konfigurering på mätplatserna. 

 

10.2 Mätuppställning 

Mätuppställningen på de tre mätplatserna framgår av Figurer 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 och 

figur 10.5 samt följande beskrivning. Angivelser om vänster och höger sida är alltid 

angivna sett i riktning med stigande längdmätning längs spåret. 
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Figur 10.2    Skiss av mätuppställningen. Nivåmätröret mäter på det ca 3 m långa 

rörformade stativet som vilar på ballasten. Måtten L1-L4 redovisas i texten under 

respektive mätplats. Töjningsgivare fanns endast på plats A3. 

 

10.2.1 Mätplats A1 vid km 407+300 

 

En optisk lasergivare (axeldetektor) som indikerar axlarnas passage monterades på höger sida 

av spåret. Lasergivaren mäter avstånd i mm fram till objekt som passerar strax över rälsfoten. 

Höger räl försågs även med 3 st. vertikalmätande avståndsgivare riktade mot rälsfoten och 

med ett mätområde på 1-10 mm. De benämns fortsättningsvis B1, B2 och B3. 

  

Givarnas noggrannhet är 0,05 mm och de klarar rörelsefrekvenser på 0-100 Hz vilket 

garanterar att vi ser nedböjning under varje axel på tåg i rörelse. Givarna monterades på ett 

rörformat stativ som vilade på ballasten ca 0,5 m ut från och parallellt med rälen. Den femte 

givaren som monterades var ett vätskebaserat avvägningsinstrument, fortsättningsvis kallat 

vattenpass. Ett litet stigarrör monterades på stativet invid rälen. Från stigarröret drogs en slang 

ca 10 m ut i terrängen vid sidan av spåret och kopplades där till en nivåutjämnande tank. 

Systemet fylldes med vätska och en elektronisk nivåsond avläste ändringar hos stigarröret. 

Tekniken har en mätprecision på ca 0,5 mm och klarar att mäta totala sättningar på mer än 50 

mm. Systemet ser inte snabba nivåändringar (tidskonstant ca 5 s) men mäter istället med en 

bra referens långt från spåret. Den givaren kan berätta om hela bankroppen tillfälligt sjunker 

under de tunga fordonen och om den återgår till utgångsläget efter passagen. Måtten på 

mätplats A1 var med index enligt Figur 10.2: 

 

L1 = 1,83m 

L2 = saknas 

L3 = 2,67m 

L4 = 3,65m 
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Nivåreferensen placerades 8,50 m till höger om spåret. 

 

Mätplats A2 vid km 408+283: 

 

Bestyckades på samma sätt som mätplats A1 men med följande mått: 

 

L1 = 1,82m 

L2 = saknas 

L3 = 2,91m 

L4 = 3,65m 
 

Nivåreferensen placerades 8,10 m till vänster om spåret. 
 

 

10.2.2 Mätplats A3 vid km 408+917: 

 

Mätplats A3 instrumenterades på samma sätt som mätplats A1 och A2 men dessutom försågs 

båda räler med svetsade töjningsgivare (totalt 4 st.) som kalibrerades att mäta hjullast. Som 

referensvikt valdes passerande lok av känd typ varvid dess nominella vikt användes som 

beräkningsgrund för viktomräkning. Måtten vid montaget var: 

 

L1 = 1,82m 

L2 = ca 2,50m 

L3 = 2,72m 

L4 = 3,74m 

 

Nivåreferensen placerades 8,80 m till höger om spåret. 
 

 
 
Figur 10.3    Instrumentering av spår 
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Figur 10.4    Instrumentering av spår 

 

 

 
 

Figur 10.5    Instrumentering av spår 

 



Sida 30 (99) 
 

Tunga transporter på befintlig järnväg, bärighetskrav och bärighetsåtgärder 

10.3 Mätning 
 

Mätningarna utfördes under en lördag med relativt gles trafik. Tågen i Tabell 10.1 är de som 

analyserats och redovisas i denna rapport. 

 

kl12:24 A3 Regina passerar norrut 

kl12:43 A3 Godståg med F140lok på väg söderut. Godsvagnar samt tomma stålpendelvagnar 

kl13:27 A3 Ensamt diesellok, norrgående. 

kl13:55 A3 Regina söderut 

kl15:53 A3 Regina söderut, (pos flank) 

kl16:21 A3 Regina norrut 

kl16:29 A3 Godståg söderut, lastat med godsvagnar mm. tågnr 5719 

kl16:44 A3 Kort godståg med IORE-lok draget ínuti (neg flank) 

kl16:45 A3 Reginatåg mot Frövi 

kl17:57 A3 Regina söderut 

kl19:46 A3 Transformator 340 ton 

kl20:10 A3 F140x2 Passerat norrut 

 

Tabell 10.1 Passager vid mätplatser i Vedevåg under lördagen 2013-09-21 

 

Mätningarna gick bra med en viss begränsning. Under lördag eftermiddag var de 

viktmätande givarna kalibrerade att mäta upp till maximalt 200 mikrostrain per räl 

vilket motsvarar ca 13 ton. Därför saknas exakt vikt på de tyngre fordonen under 

eftermiddagen. Vid kvällens mätning av transformatortransporten var inställningen korrigerad 

och mätningen helt fungerande. 

 

 

10.3.1 Kalibrering av viktvärden 
 

I analysen efter denna mätning valdes kalibrering av avlästa hjullaster mot de Re-lok 

som passerade på kvällen kl 20:10. Uppgiven tjänstevikt för RE-loken är 84 ton fördelat på 4 

axlar, d.v.s. 21,0 ton/axel eller 10,5 ton i hjullast som medeltal. Avläsning av givarsignalerna 

för tåget kl 20:10 med dubbla RE-lok visade på ett medelvärde av 330,67 mikrostrain/hjul i 

medeltal. Omräkning från mikrostrain till vertikal hjullast kan då göras med följande formel: 

 

Hjullast [ton] = 0,031754*Rältöjning [μstrain] 

 

 

10.3.2 Analys 

 
Mätdata redovisas i de följande diagrammen samt i textdatafiler för import till ex. 

Excel. 

 

Rådata från mätningarna ser typiskt ut som i Figur 10.6. 
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Figur 10.6     Rådata från mätplats A3 då transformatortransporten passerade. Alla vertikala 

skalor är graderade i mm och den horisontella skalan i s.k. sampelnummer. Denna bild visas 

med sampeltakt 2500 värden/s. 

 

På nästföljande sidor följer redovisning av krafter och spårets rörelse under den tunga 

transformatortransporten som finns i analysfilerna daterade 2013-09-21 kl19:46-19:49. 

Transporten bestod av totalt 48 axlar där transformatorn fraktades på en specialvagn med 

2x16 axlar. 

 

Mätningarna indikerade en totalvikt hos fordonet på 442 ton. Transporten drogs av ett 4-axligt 

lok i början med ca 18 ton i axellast följt av en 2-axlig vagn med ca 6 ton axellast. Därefter 

följde specialvagnen med 2x16 axlar och ca 14 tons axellast. I slutet av tåget rullade två 4-

axliga vagnar med 6 tons respektive 10 tons axellast. Tåget avslutades med 2-axlig vagn med 

axellast på ca 9,5 ton. Lastfördelningen per axel syns nedan i  Figur 10.7, och diagrammet 

visar att transporten rullar med viss snedlast lateralt. 
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Figur 10.7. Hjullasten vid transformatortransporten angiven i ton. De första 4 mätvärdena 

avser ett 4-axligt lok med 17,95 ton i medelaxellast dvs. 9 ton i hjullast.  

 

Figur 10.8 visar att mätplats A1 har dålig stoppning under givare B1. Utslaget är 

betydligt större än under B2 och B3. Det framgick även på mätplatsen att sliprarna var 

vitdammiga vid givare B1. Därför exkluderas givare B1 på mätplats A1 i all fortsatt 

analys. Detta visar värdet av att mäta i flera mätpunkter intill varandra för att göra 

bedömningen rättvis. 
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Figur 10.8 Här visas spårets nedböjning vid de tre mätplatserna. Varje mätplats redovisas 

med ett värde från vattenpasset samt tre värden från de tre avståndsgivarna. Samma tåg 

med transformatorn passerar alla tre mätställen inom loppet av några minuter. 
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Figur 10.9   Här visas total nedböjning av spåret (vattenpass+medel av B1, B2 och B3). 

För mätplats A1 har givare B1 exkluderats från beräkningen då slipern under var dåligt 

stoppad. Som andra graf visas beräknad vertikal spårstyvhet uttryckt som vertikal hjullast 

från närmsta hjul dividerat med total nedböjning under hjulet.  

 

Ur diagrammen i Figur 10.9 kan man se att styvheten inte är helt proportionell mot 

hjullasten och/eller att det finns en tröghet i spårets reaktion vilket motsvarar s.k. 

dämpning. Samma iakttagelse gjordes ju även i Figur 10.6 avseende råsignalen. Speciellt 

i mätpunkt A3 sätter sig spårets gradvis tills halva tåget har passerat varefter en 

återhämtning börjar. Det visar på storskalig sättning som rimligen styrs av total last 

över flera axlar i följd. Eftersom denna mätning kan mäta extremt långsamma 

rörelser så ser man information som inte framgår vid dynamisk test med oscillerande 

last. Det gör också att man för tunga tåg kanske bör titta på bankroppens nedböjning 

som funktion av linjelast, såsom på broar, istället för bara individuell hjullast. 

Effekten illustreras i figur 10.10. 
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Figur 10.10   Krafterna på rälen från passerande hjul får olika räckvidd beroende på vilket 

djup man tittar på. Lägre styvhet ger större zoner. Det bör beaktas då spårstyvheten för 

enstaka axel kommenteras. 

 

 

Trots den iakttagelsen så anges spårstyvhet i den här rapporten ändå på vanligaste sätt 

med enheten kN/mm, Det relateras då alltså bara till lasten hos det lokalt närmsta hjulet 

ovanför mätpunkten och inte utbredd linjelast. Beräkningen kan gälla som god approximation 

om huvudsaklig nedböjning sker mellan räl och ballast. Det gäller på mätplats A1 och A2 

men inte på mätplats A3. Trots det så gör jämn hjullast över flera axlar i följd att linjelasten 

naturligtvis blir proportionell mot lokal punktlast och då har fortfarande beräkningen en viss 

relevans även för A3. Frågan om behovet att beakta linjelasten kräver vidare utredningar. 

 

Utöver transformatortransporten har även två passager med Reginatågen X52 analyserats. Det 

belyser hur styvheten påverkas av både lägre linjelast och högre hastighet och dessutom färd i 

både norr- och södergående riktning. X52-tågen har en axellast på i medeltal 15 ton (8 axlar 

*15 ton = 120 ton totalvikt). De två X52-passagerna inträffade den 21/9 kl.16:24 samt 

kl.16:48. Figur 10.11 och 10.12 visar mätdata från dessa mätningar. Tåget som passerade 

16:48 verkar ha vägt något mindre på främre vagnen varför de fyra första axlarna gav något 

mindre nedböjning och teoretiskt större styvhet. Exakt vikt på Reginatåget saknas men deras 

totala tjänstevikt är 120 ton vilket ger ett förväntat rimligt medelvärde. 
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Figur 10.11    Spårnedböjning under Reginatåg som passerar norrut. För mätplats A1 

har givare B1 exkluderats från beräkningen då slipern under var dåligt stoppad. 
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Figur 10.12    Spårnedböjning under Reginatåg som passerar söderut. De två vagnarna 

i tåget verkar ha haft litet olika hjullast. För mätplats A1 har givare B1 exkluderats 

från beräkningen då slipern under var dåligt stoppad. 
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10.3.3 Resultat av mätningar 

 
Vid de tre passagerna har medelstyvheterna för varje mätplats beräknats och då per tåg, se 

Tabell 10.2. Det är ett medelvärde för total sättning (vattenpass + medelvärde B1,B2,B3) och 

för alla axlar i tåget. Den transport som har största linjelasten (transformatortransporten) 

upplevs ha lägsta styvheten. Det stämmer med resonemanget tidigare i rapporten om att 

underbyggnadens sättning inte bara kan speglas som styvhet under enstaka hjul. 

 

Verklig nedböjning blir större vid medräkning av linjelasten, eftersom flera axlar intill 

varandra samverkar. Det märks mest i mjuka områden såsom mätplats A3. 

 
 

Tid  Fordonsslag   Styvhet per mätplats [kN/mm] 
A1  A2  A3 

19:49  Omformartransport  62 78  32 
16:24  Reginatåg X52 norrut  76  93  57 
16:48  Reginatåg X52 söderut  91 93  51 
 

Tabell 10.2  Beräknad styvhet vid respektive transport. Kraften antas komma från ett hjul rakt 

ovanför mätpunkten. 

10.3.4 Resultatfiler 
 

Nedan finns förteckningar över datafiler från analysen. De kan lättas öppnas i t.ex. 

Excel eller Matlab. Filnamnet är uppbyggt för att berätta om datum, tidpunkt, loktyp 

[namn] och hastighet hos tåget som passerar.  

 

 

Filnamnet byggs då upp som ÅÅÅÅMMDD_HHMMSS_[namn]_[km/h]_analys.txt. I 

vissa fall har även rådatat före analys exporterats till textfil och då slutar filnamnet på 

”…_rådata.txt” 

 

Plats ”A1” 
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Plats ”A2” 

 

 
 

 

Plats ”A3” 

 

 
 

 

Analysfilernas format 

 
De filer vars namn slutar med ”…_analys.txt” har färdigt beräknade mätvärden för varje 

axelpassage från fordonet. Kolumnerna benämns: 

 

Indx:   Anger axelnummer i fordonet 1,2,3 osv 

 

VäAxellast.Val:  Anger töjning i vänster räl under resp. axel. Är linjärt proportionell 

mot hjullasten. Anges i mikrostrain. Multiplikation med 

omräkningsfaktor 0,031754 ger värdet i [ton] 

 

HöAxellast.Val: D: o höger räl 

 

VäAxellast.Tme:  Anger vänstra hjulets passagetid över givaren sedan mätning 

startades. Anges i sekunder. Vänster avser vänster räl och påverkas 

ej av färdriktning. 

 

HöAxellast.Tme:  D:o höger räl 

Vattenpass.Val:  Anger deflektion av ballasten (hela mätröret) under den aktuella 

axelns passage. Anges i mm. Negativt värde innebär förflyttning 

nedåt och är relaterat till givarens startvärde 30 sekunder innan 

först axelns ankomst. 

 

B1.Val:  Anger rälfotens deflektion i punkt B1 relativt ballasten (mätröret) 

under den aktuella axelns passage. Anges i mm. Negativt värde 

innebär förflyttning nedåt och är relaterat till givarens startvärde 

30 sekunder innan först axelns ankomst. 

 

B2.Val: D:  o Givare B2. 
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B3.Val:   D:o Givare B3. 

 

 

 
 
Rådatafilernas format 

 
De filer vars namn slutar med ”…_rådata.txt” visar kontinuerlig signal från alla givare under 

30 sekunder före tågets passage samt under hela passagen och en stund efteråt. Mätningen 

avslutas 180 sekunder efter start. Kolumnerna benämns: 

 

Tid/löpnr:   Anger löpande sampelnummer. Redovisad sampeltakt är 500 Hz. 

 

Laser:   Anger avståndet från lasergivaren till ett passerande hjul. Anges i 

mm. Kan mäta 50-500 mm. När hjul framför givaren kan värdet 

vara endera min eller max. Ofiltrerad. Vattenpass: Är vattenpassets 

höjdvärde. Anges i mm. Minskande värde innebär att spåret 

sjukner nedåt. Lågpassfiltrerad vid 10 Hz 

 

B1:  Anger avståndet mellan mätröret och rälfoten vid givare B1. 

Anges i mm. Höjden minskar om rälen sjunker. Lågpassfiltrerad 

vid 10 Hz 

 

B2:   D:o för givare B2 

 

B3:   D:o för givare B3 

 

Reserv:   Används ej 

 

VäHjullast:   Anger skjuvtöjning i rällivet på vänster sida. Anges i mikrostrain. 

Växlar tecken vid hjulpassage. Proportionell mot hjullasten. 

Avläsning av topp-toppvärdet mitt under hjulpassage samt 

multiplikation med omräkningsfaktorn 0,031754 ger hjullasten i 

[ton]. Signalen är ofiltrerad. 

 

HöHjullast:   D:o höger räl 
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11. Mätning av bärighet – fallviktsförsök 

Mätning med FWD (fallviktsdeflektometer, fallvikt, Falling Weight Deflectometer) och 

LWD (lätt fallvikt, Light Weight Deflectometer) utfördes 2014-05-25 på tre platser mellan 

Frövi och Vedevåg, med syfte att beräkna Ev2 på materialet under ballasten. Mätning med 

FWD och LWD och åtföljande beräkningar utfördes av KUAB Konsult & Utveckling AB. 

 

 

11.1 Sammanfattning 

 

Följande tabell visar resultatet av mätningen. 

 

Plats            Ev2 med FWD, MPa          Evd med LWD, MPa 

1    15    13 

2    27    13 

3    60    36 

 

Tabell 11.1 Resultat av mätningar med FWD och LWD 

 

Materialens hållfasthet var så låg att det blev avsevärda permanenta deformationer, och 

därmed osäkerhet i beräkningen av moduler. Fortsatt metodutveckling i samarbete med 

Trafikverket vore intressant. 

 

Utrustning för fallviktsmätningar sattes på spåret vid närmaste vägövergång och 

transporterades sedan till mätplatsen med hjälp av spårbunden grävmaskin. Transporten 

tog bara några minuter. 

 

Mätningar utfördes efter att en sliper tagits bort och ett schakt med botten på 0,3 m under 

slipers underkant gjorts. Fin sand (tjocklek ca 3 cm) användes på schaktbotten för att 

uppnå en plan yta under fallviktens belastningsplattor.  
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Figur 11.1 Transport av fallviktmätningsutrustning på spår från närmaste vägövergång till 

mätplatsen. 

 

 

11.2 Mätning med FWD 

Mätningarna utfördes med en fallviktsdeflektometer KUAB 50. Mätningen med FWD 

visas i Figur 11.3. En lastpuls genereras genom att en vikt med massan ca 200 kg lyfts och 

släpps på ett system av gummibuffertar och massor, där massorna och buffertarnas styvhet 

är avpassade så att lastpulsens stigtid blir ca 22 ms, och lastpulsens toppvärde kan varieras 

mellan ca 10 kN och ca 50 kN genom att fallhöjden varierar mellan ett par cm och ca 45 

cm. Lastpulsen överförs till den provade ytan av en cirkulär platta med 300 mm diameter. 

Plattan är indelad i 4 sektorer, som vardera belastas med en fjärdedel av totalkraften, och 

som kan tilta för att anpassa sig till den belastade ytans form. Underst finns 16 mm ribbat 

gummi, som tillsammans med de rörliga sektorerna fördelar lasten jämnt över 

kontaktytan. I plattans centrum finns ett cirkulärt hål med ca 30 mm diameter, där en 

deflektionsgivare står på underlaget och pressas mot detsamma av fjädrar. Maxvärdet av 

den deflektionspuls som genereras av lastpulsen mäts. Deflektionvärdet är alltså den totala 

deflektionen, summan av transient och permanent nedsjunkning. 

 

 

Mätning gjordes på följande tre platser: 

 

plats A1,  km 407+300, N 59. 51028 E 15.32797 

plats A2,  km 408+283, N 59. 51540 E 15.31460 

plats A3,  km 408+917, N 59. 51759 E 15.30226 
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Figur 11.2 Förberedelse för FWD fallviktsmätning    

 

Efter borttagning av en sliper schaktades underliggande ballast bort till djupet 30 cm 

under slipers underkant. Ytan efter grävning var grov, och sand tillfördes för att ge en 

jämn yta. Mätning gjordes i groparnas mitt, med ett sättningsslag med ca 10 kN och 8 slag 

med ca 50 kN. Efter denna serie placerades en styv metallplatta mellan fallviktens 

belastningsplatta och den belastade ytan och slagserien upprepades. I detta fall mättes 

metallplattans rörelse. I mätplats A1 var materialet så svagt att sekvensen fick modifieras, 

dels på grund av att deflektionsgivarnas mätområde överskreds, dels för att de permanenta 

deformationerna blev så stora att utrustningens funktion blev osäker. Sekvensen framgår 

av rådata. Tabell 11.2 visar slagnummer, kraft, deflektion och ytmodul. 

Deflektionsgivarnas mätområde är 6 mm, så att värdena för slag 2 – 5 på mätplats A1 och 

slag 2 på mätplats A2 saknar relevans. 

 

 
 

Tabell 11.2 Utdrag ur rådatafil från fallviktsmätningen 
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Ytmodulen i tabellen har beräknats med formeln: 

 

E = A * (1 - v ^ 2) * p * a / d0    (1) 

där 

E är ytmodulen 

A = 2, dvs jämnt utbredd last (A = pi/2 används vid stel platta) 

v är Poisson's tal = 0.35 

p medelkontakttrycket under plattan vid lastpulsens maxvärde 

a är plattans radie 

d0 är deflektionens maxvärde 

 

Tabell 11.2 är alltså beräknad med en skattning av Poisson's tals verkliga värde. Normalt 

används vid beräkning av Ev2 Poissons tal = 0.5. Tabell 11.3 visar modulerna med 

Poissons tal 0.5, med slag med deflektionerna utanför mätområdet och för sättningsslaget 

ej medtagna. 

 

 
Tabell 11.3. Mätdata och beräknade moduler med Poissons tal 0.5. Slag med 

deflektionerna utanför mätområdet och för sättningsslaget ej medtagna. Ev2, modulen från 

andra belastningen med full kraft, visas med större stil. 

På mätplats A1 överskreds deflektionsgivarens mätområde i det slag som skall användas 

för beräkning av Ev2. Om man antar att modulens ökning vid fortsatt belastning med flera 

slag och vid användning av en stel platta är densamma som på plats A2 och plats A3 kan 

Ev2 på plats 1 skattas till 15 MPa. 

När belastningen sker med stel platta skall deflektionen under hela plattan bli densamma 

och förhålla sig till centrumdeflektionen under jämn belastning som pi/4. Under 

förutsättning att den stela plattan rör sig lika mycket som marken under skall de uppmätta 

deflektionerna förhålla sig på samma sätt. Detta är uppenbarligen inte fallet. I vilken 

utsträckning detta beror på att metallplattan rör sig mera än marken att elasticitetsgränsen 

för jorden överskrids eller möjligen på något annat är obekant. 
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Figur 11.3   Mätning med FWD 

 
 

11.3 Mätning med LWD 

Denna mätning gjordes med en Zorn ZFG 3000. Mätningen med LWD visas i Figur 11.4. 

Denna liknar en FWD på så sätt att en vikt släpps på ett system av fjädrar och massor så 

att en lastpuls uppkommer och överförs till mätobjektet via en platta med diameter 300 

mm. Det finns också väsentliga skillnader jämfört med en FWD. Apparaten är bärbar, och 

den vikt som släpps har massan 10 kg. Lastpulsens maxvärde mäts inte, utan 

beräkningarna sker med en nominell last av ca 7 kN. Stigtiden är ca 10 ms, mätt på 

deflektionspulsen. Deflektionen mäts på belastningsplattan, ej genom ett hål. 

Belastningsplattan är styv och odelad, och det finns inget gummi under. 

 

Mätningen skedde med tillverkarens standardförfarande. Man gör 3 st förbelastningar som 

inte mäts, därefter 3 belastningar med mätning av deflektionen. Medelvärdet av 

deflektionen beräknas och modulen beräknas på samma sätt som för FWD se formel (1) 

ovan. Man sätter 2 * (1 - v ^ 2) = 1.5, men det framgår inte av manualen om man räknar 

med jämnt utbredd last och Poissons tal 0.5 eller stel platta och poissons tal 0.212.  
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Figur 11.4 Mätning med LWD    

 

Två mätpunkter i varje grop mättes, belägna vid sidan om FWD-punkterna. Mätningen 

gjordes efter FWD-mätningen. Tabell 11.4 visar moduler enligt Zorn. 

 

Plats A1   Plats A2   Plats A3 

12   13   37 

15   13   35 

 

Tabell 11.4. Moduler, MPa, beräknade enligt Zorns standardmetod. 

 

 

11.4 Kommentarer 

 

Plats   Ev2 med FWD, MPa   Evd med LWD, MPa 

A1             15               13 

A2             27               13 

A3             60               36 

 

Tabell 11.5 Moduler enligt FWD och LWD 

 

Tabell 11.5 sammanfattar resultaten från de två mätmetoderna. Det är helt i linje med 

tillgänglig litteratur att Zorn LWD ger lägre moduler och att skillnaden är olika på olika 

mätplatser. Litteraturen är inte entydig vad gäller analys av skillnaderna, men entydig i det 

avseendet att modulerna från FWD anses mera tillförlitliga. Modulerna på mätplats A1 är 

ungefär lika. Det kan tyda på att undergrunden är extremt mjuk med stor andel permanent 

deformation som drar ner modulen mätt med FWD. Det kunde också konstateras visuellt 

att det med FWD var stora permanenta deformationer på alla platser och särskilt på 

mätplats A1. 
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Det vore intressant att studera hur olika parametrar påverkar mätningen. Kanske borde 

man mäta med belastningsplatta med 450 mm diameter. Kanske borde man ha en rutin för 

avjämning av ytan. Kanske kan man mäta på ballastens överyta eller på en sliper och 

beräkna underlagets modul. Förutom att det blir en mycket enklare mätning är det en 

fördel att materialet blir mindre stört. 
 

12. Teoretiska studier – bärighetskrav för tunga transporter 

12.1 Fördelning av statiska spänningar under fordon 

Laster från följande olika fordon har studerats: 

 Shimmns 920 

 Q73 (Uaai-xxy) 

 Smmnps 951(960) 

 Sgmmns-w 

 Laaps 012/013 (Laaps 012 och Laaps 013 har samma egenskaper) 

 Malmvagn UNO P 

Syftet är att jämföra fördelningar av spårkomponenternas respons från de olika fordonen och 

att räkna fram statiska spänningar på slipers underkant, se Tabell 12.2.1, som krävs för 

PLAXIS-analys.  

Teoretiska beräkningar utfördes även för omformare Q48/Q49. Resultaten av dessa 

beräkningar presenteras inte i Kapitel 12, eftersom det är mycket enklare att visa sex diagram 

istället för sju. Resultat av simuleringar inkluderas senare i Kapitel 13. 

Resultaten för sex av sju olika tunga fordonen visas som följande: 

 figur 12.1.1 nedböjning av rälen,   

 figur 12.1.2 spänningar i rälen,   

 figur 12.1.3 nedböjning av sliprar 

 figur 12.1.4 spänningar på slipersunderkant.  

 figurer 12.1.5-8. jämförelsen för de olika spårkomponenternas respons p.g.a. olika 

fordon 
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                Figur 12.1.1  Statisk nedböjning av rälen 

 

              Figur 12.1.2   Statiska rälsspänningar  
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                  Figur 12.1.3   Statisk nedböjning av sliprar 

 

       Figur 12.1.4   Statiska spänningar på slipers underkant 
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Figur 12.1.5   Statisk nedböjning i rälen för olika fordon 

 

Figur 12.1.6    Statiska spänningar i rälen för olika fordon 
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Figur 12.1.7    Statisk nedböjning av sliprar för olika fordon 

 

 

Figur 12.1.8    Statiska spänningar på slipers underkant för olika fordon 

 

 



Sida 53 (99) 
 

Tunga transporter på befintlig järnväg, bärighetskrav och bärighetsåtgärder 
 

12.2 Beräkningar av lastspridning med FEM program PLAXIS 

Beräkningsprogrammet PLAXIS har använts för att beräkna lastspridning från räls till 

undergrund för olika typer av tungtransportfordon. 

PLAXIS-modellen består av 21 sliprar där trycket under sliper beräknades som statisk last 

från alla vagnar. 

Följande lastparametrar har används vid beräkningarna: 

 Tabell 12.2.1 sammanställning av statiska spänningar på slipers underkant för alla 

studerade sliprar 

 Figur 12.2.1 som visar en exempel för lastfördelning på 21 sliprar som kommer 

från belastning med Q73 (Uaai-xxy) fordon 
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Tabell 12.2.1 Spänningar slipers underkant (kN/m2) 

 

Vagntyp/ 
sliper 

 
Shimmns 

920 
 
 

 
Q73 

(Uaai-xxy) 

 
Smmnps 
951(960) 

 

 
Omformare 

Q48/Q49 
 

 
Laaps 

012/013 
 
 

 
 

Malmvagn 
 

1.  0,4188 195,1 0,4654 -9,497 -8,97 0,5544 

2.  0,0947 181 0,1052 19,97 -2,991 0,1767 

3.  -2,17 226,8 -2,411 117,1 0,2286 -2,714 

4.  -7,214 159,7 -8,016 241,9 0,9612 -9,368 

5.  -9,395 175,6 -10,44 227,5 -0,06936 -12,80 

6.  13,54 242,2 15,05 249,3 -3,787 15,73 

7.  96,74 216,5 107,5 231,7 -9,847 123,5 

8.  217,3 242,4 241,5 225,6 -7,612 286,5 

9.  196,5 173,2 218,4 245,2 34,44 268 

10.  183,9 161,3 204,3 214,9 150,3 249,2 

11.  230,2 227,2 255,4 254 258,9 308,1 

12.  125,8 179,7 139,3 215,7 150,1 167,5 

13.  26,15 197 29,35 249,2 31,82 33,69 

14.  -10,7 212,6 -8,111 234,8 -15,88 -16,76 

15.  -16,89 149,7 -8,908 236,4 -20,13 -24,37 

16.  -10,7 201,6 -3,82 210,1 13,28 -5,874 

17.  26,15 234,5 -4,077 79,4 112,8 7,137 

18.  125,8 220,9 -9,309 17,53 247,1 230,5 

19.  230,2 233,7 -7,067 25,05 188,8 298,6 

20.  183,9 155,4 34,99 36,95 57,28 238,2 

21.  196,5 181,8 105,3 40,52 -2,225 297,2 
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   Figur 12.2.1  Lastfördelning på 21 sliprar från Q73 (Uaai-xxy) 

Statisk spänningsfördelning under vagnen visas i Figur12.2.2   

 

    Figur 12.2.2   Spänningsfördelning under Q73 (Uaai-xxy) 
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Efter beräkningar sammanställdes resultat av spänningsspridning till undergrunden. Först 

beräknades totala spänningar och sedan tillskottsspänningar från fordonen på nivåerna 0,3 

m, 1,0 m och 2,0 m under slipers underkant. Resultat visas i Tabell 12.2.2. 

 

 

 

Tabell 12.2.2 Sammanställning av resultat från PLAXIS-beräkningar 

 

 

Vagntyp/ 

resultat 

 

Shimmns 

920 

 

 

 

Q73(Uaai-

xxy) 

 

Smmnps 

951(960) 

 

 

Omformare 

Q48/Q49 

 

 

Laaps 

012/013 

 

 

 

 

Malmvagn  

Högsta spänningen 

slipers underkant 

(kN/m2) 

230,2 242,4 255,4 249,3 258,9 308,1 

Högsta 

tillskottsspänningen 

0,3 m under slipers 

underkant 

från fordon 

(kN/m2) 

101,3  

(95,6) 

 120,1 

(114,4) 

111,3 

(105,9) 

128,2 

(122,8) 

151,7 

(146,3) 

180,8 

(175,4) 

Högsta  

tillskottsspänningen  

1 m under slipers 

underkant från 

fordon 

(kN/m2) 

98,61 

(79,61) 

114,1 

(95,1) 

103,2 

(82,2) 

123,6 

(104,6) 

95,09 

(76,09) 

127,7 

(108,7) 

Högsta  

tillskottsspänningen  

2 m under slipers 

underkant från 

fordon 

(kN/m2) 

108,1 

(70,1) 

127,9 

(89,9) 

116,5 

(78,5) 

139,2 

(101,2) 

87,47 

(49,44) 

129,3 

(91,0) 
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Figur 12.2.3 Fördelning av statiska tillskottsspänningar under slipers underkant för olika 

fordon   

Fördelningen av statiska spänningar på nivån 30 cm under slipers underkant visar tydligt att 

den högsta spänningen förekommer under Malmvagn. Spänningen är 80 kN/m2 högre än det 

lägsta värdet som förekommer under vagnen Shimmns 920.  

Det är viktigt att påpeka att beräkningarna enbart beaktar statiska laster, dvs. tåghastighet och 

dynamiska effekter beaktas inte. 
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12.3 Bärighetskrav 

I detta avsnitt presenteras teoretiska studier för att rekommendera bärighetskrav uttryckt i 

Ev2 på nivån 300 mm under slipers underkant se Figur 12.3.1. Beräkningsmetodiken är 

baserad på Zimmermann-Eisenmanns teori som beskrivs i kapitel 13 och även i Esveld [7] 

och Lichtberger [10].  Analysen utfördes för de sju aktuella tungtransportfordonen med 

varierande Ev2 från 5 MPa till 250 MPa. Rekommendation för bärighetskrav Ev2 är ett 

resultat av denna studie.  

 

Figur 12.3.1 Nivå under slipers underkant där bärighetskrav för befintlig järnväg bestäms  

Medan elasticitetsmodulen Ev2 anses som mest lämpliga för att utvärdera bärighet i 

undergrund på nivån 300 mm under slipers underkant, används ballastkoefficienten eller 

ballastens bäddmodul Csb  oftast i teoretiska studier för banöverbyggnad. Dock är det 

spårets globala styvhet ktotal som enklast kan mätas i praktiken t. ex. med IMV 100, se  

Kapitel 9. Sambandet mellan dessa tre parametrar har etablerats enligt Zimmermans teori, 

se Figur 12.3.2 (samband mellan Ev2 och Csb)  och Figur 12.3.3 (samband mellan Ev2  och 

ktotal). 

Statiska, kvasistatiska och dynamiska spårkrafter för de sju studerande 

tungtransporterfordonen, sammanfattas i figur 12.3.4.  För kvasistatiska krafter används 

en rälsförhöjningsbrist av 100 mm och för dynamiska krafter användes fordonens största 

tillåtna hastighet, samt spårlägeskvalitet på UH1-nivå enligt TDOK 2013:0347 

(Banöverbyggnad – Spårläge - krav vid byggande och underhåll).  
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      Figur 12.3.2  Relation mellan ballastens bäddmodul 𝐶𝑠𝑏 och elasticitetsmodulen Ev2 

 

 

         Figur 12.3.3   Relation mellan spårets styvhet  𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   och elasticitetsmodulen Ev2 
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Figur 12.3.4 Statiska, kvasistatiska och dynamiska spårkrafter för olika fordon 1. 

Shimmns 920, 2. Q73 (Uaai-xxy), 3. Smmnps 951(960), 4. Sgmmns-w, 5. Laaps 012/013, 

6. Malmvagn och 7. Q48/Q49 

 

Beräkningsresultat för sex av de sju tungtransportfordonen med varierande Ev2 presenteras 

i Figur 12.3.5 – 12.3.8, vilka inkluderar spänningar i räl (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥), spänningar mellan räl 

och sliper (𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥), tryckspänningar på ballastbädd (𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥) och tryckspänningar på 

nivån 300 mm under slipers underkant (𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥). I dessa figurer jämförs resultaten med 

respektive gränsvärde för att bestämma vilket minimivärde för Ev2 som krävs.  

 

Figur 12.3.5  Simuleringsresultat för olika fordon med varierande Ev2, max 

spänningar i  rälen (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 12.3.6   Simuleringsresultat för olika fordon med varierande Ev2, max 

tryckspänningar mellan räl och sliper (𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥) 

 

Figur 12.3.7   Simuleringsresultat för olika fordon med varierande Ev2, max 

tryckspänningar mellan sliper och ballast (𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 12.3.8   Simuleringsresultat för olika fordon med varierande Ev2, max 

tryckspänningar på nivån 300 mm under sliperunderkant (𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥) 

 

För jämförelse presenteras de bärighetskrav som gäller i Tyskland, se Figur 12.3.9 och 

Tabell 12.3.1. 

 

Figur 12.3.9 Tyska krav på bärighet och packning 
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Tabell 12.3.1  Tyska krav på bärighet och packning 

 

De teoretiska studier som har presenterats i detta kapitel ger stöd till 

följande rekommendationer: 

 

För tunga transporter rekommenderas följande bärighetskrav uttryckt i 

Ev2 på nivån 300 mm under slipers underkant: 

 

A) För att inte överskrida gränsspänningar i räl Ev2 min = 50 MPa 

B) För att uppnå bärighet som är bra för spåret Ev2 min = 70 MPa 

C) Optimalt värde Ev2 opt = 120 MPa 
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13. Teoretiska studier – bärighetsutvärdering baserad på 
IMV100 - mätningar                          

I detta avsnitt presenteras teoretiska studier för att analysera och utvärdera de sju aktuella 

tungtransportfordonen som beskrivs i Kapitel 6. Studien syftar på att säkra transporter av 

tunga fordon ur bärighetsperspektiv, på bandel 391 mellan Ställdalen och Frövi, med 

acceptabla underhållsbehov.   

De teoretiska studierna är baserade på den klassiska Zimmermann-Eisenmanns teori, 

IMV100 - mätningar av spårets styvhet som presenterades i Kapitel 9, spårdata från BIS 

databas samt spårlägesdata från OPTRAM.  

Zimmermann-Eisenmanns teori och beräkningsmetod beskrivs i litteratur för spårteknik, 

t.ex. Esveld [7] och Lichtberger [10].  I detta projekt har Zimmermann-Eisenmanns metod 

vidareutvecklats med två förbättringar:  

(1) 𝐶𝑠𝑏, den så kallade ballastkoefficienten eller ballastens bäddmodul på kontaktytan 

mellan sliper och ballast. 𝐶𝑠𝑏uppskattas genom spårets globala styvhet från IMV100 -

mätningar;  

(2) 𝐷𝐴𝐹, den så kallade, ’Dynamic Amplification Factor’ (dynamisk förstärkningsfaktor), 

som bestäms genom spårlägets standardavvikelse i höjd från OPTRAM.  

13.1 Teori 

Enligt Zimmermanns originalteori, betraktas spåret som en oändligt lång balk (räl) på ett 

elastiskt underlag som består av sliprar, mellanlägg, ballast och undergrund, se Figur 13.1. 

Den styrande ekvationen för problemet är därför: 

𝐸𝐼 
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4 + 𝑘𝑤 = 𝑞(𝑥)     (1) 

där 

𝑞(𝑥) = fordonslast [N]; 

𝐸𝐼 = rälens böjmoment, [Nm2]; 

𝑘 = koefficient p.g.a. sliper, mellanlägg, ballast och undergrund, [N/m2]; 

𝑤(𝑥) = nedböjning/deflektion av räl på position x, [m] 

 

 

Figur 13.1  Spår som en balk på elastiskt underlag 
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I denna rapport beskrivs inte detaljer om Zimmermann/Eisenmanns teori och hur ekvation 

(1) löses, utan fokus är enbart på de relevanta formuleringarna som behövs för att 

presentera och diskutera simuleringsresultaten i projektet. En speciell systemparameter, 

som knyter ihop många andra spårkomponenters parametrar, är den så kallade 

karakteristiska längden 𝐿 enligt följande ekvationer 

𝐿 = √
8𝐸𝐼

𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

3
= √

4𝐸𝐼

𝑘

4
= √

4𝐸𝐼𝑎

𝑘𝑑

4
     (2) 

1

𝑘𝑑
=

1

𝑘𝑝𝑎𝑑
+

1

𝑘𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
     (3) 

𝑘𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 =  𝐶𝑠𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝑏 = 𝐶𝑏𝑓 ∙ 𝐴𝑏𝑓    (4) 

E𝑣2 =  𝑐 ∙ 𝐶𝑏𝑓 ∙ 𝑟     (5) 

där 

𝐿 = spårets karakteristiska längd [m]  

𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = spårets globala styvhet [N/m] 

𝑘𝑑 = 𝑘/𝑎 = fjäderkoefficient av sliper/mellanlägg/ballast/undergrund [N/m] 

𝑎 = slipersavstånd [m] 

𝑘𝑝𝑎𝑑 = styvhet av mellanlägg [N/m] 

𝑘𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 = styvhet av ballast/undergrund [N/m] 

𝐶𝑠𝑏 = ballastkoefficient eller ballastens bäddmodul på kontaktytan mellan sliper och 

ballast [N/m3] 

𝐴𝑠𝑏 = kontaktytan mellan sliper och ballast för halv sliper [m2] 

𝐶𝑏𝑓 = undergrundsmodul för kontaktytan mellan ballast och undergrund (30 cm under 

sliper) [N/m3] 

𝐴𝑏𝑓 = kontaktytan mellan ballast och undergrund för halv sliper [m2] 

E𝑣2 = Elasticitetsmodul som tas från den andra belastningscykeln (30 cm under sliper) 

[Pa] 

𝑐 = en konstant 

𝑟 = radie i plattbelastningstesten [m]    

För att lösa problemet (1) och tillämpa ekvationerna (2)-(5), krävs att värdena för 𝐶𝑠𝑏 

bestäms eller uppskattas. Som typiskt exempel, väljer man ofta 0,2 N/mm3 för ”bra” och 

0,02 N/mm3 för ”dålig” ballast/undergrund, vilket naturligtvis är en mycket grov 

uppskattning baserad på erfarenhet och subjektiv bedömning. I denna studie gjordes ett 

försök med en ny förbättrad metod, nämligen, genom att först erhålla 𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 med IMV100- 

mätningar och sedan beräkna 𝐶𝑠𝑏 (därmed även 𝐶𝑏𝑓 och E𝑣2) med sambandet i 

ekvationerna (2)-(5).  
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Zimmermanns teori är statisk i den ursprungliga formen. För att ta hänsyn till dynamiska 

effekter, som är viktigt när tågets hastighet blir större än 60 km/h, presenterade Eisenmann 

en förbättrad metod med en förstärkningsfaktor 𝐷𝐴𝐹( Dynamic Amplification Factor). 

Faktorn 𝐷𝐴𝐹 är beroende av spårkomponenter, tågets hastighet och spårlägeskvalitet och 

definieras som    

 

𝐷𝐴𝐹 = {
1 + 𝑡𝜑                                          𝑖𝑓 𝑉 < 60

1 + 𝑡𝜑 (1 +
𝑉−60

140
)       𝑖𝑓 60 < 𝑉 < 140

   (6) 

där 

𝑉 = tågets hastighet, [km/h] 

𝑡 = komponentfaktor (3 för räl, sliper och mellanlägg, 2 för ballast och 1 för undergrund)  

𝜑 = faktor för spårlägeskvalitet   

I vanliga fall, väljer man faktor 𝜑 som ett värde 0,1 för ”mycket bra”, 0,2 för ”bra” 

respektive 0,3 för ”dålig” spårkvalitet.  Detta är för grov uppskattning som behöver 

förbättras. Det finns ett förslag att bestämma 𝜑 på ett objektivt sätt utifrån verkliga värden 

på standardavvikelse i höjdläge från OPTRAM och kraven enligt TDOK 2013:0347 [11]. 

Figur 13.2 visar faktorn 𝜑 som en funktion av höjdlägets standardavvikelse.  

 

Figur 13.2  Faktor (𝜑) som en funktion av höjdlägets standardavvikelse 

Slutligen finns lösningar för alla spårkomponenter, bl. a., spänningar och 

nedböjning/deflektioner av räl och sliper, tryckspänningar på ballast och i undergrund (30 

cm under sliper), vilka kan uttryckas som följande [7,11]:  
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𝑄𝑑𝑦𝑛 𝑚𝑎𝑥 =  𝐷𝐴𝐹𝑟 ∙ 𝑄0     (7) 

𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥 =  𝐷𝐴𝐹𝑟 ∙ 𝜎𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛,   𝜎𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝐿

4𝑊𝑦𝑓
∑ 𝑄𝑖𝜇(𝑙𝑖)   (8) 

𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥 =  𝐷𝐴𝐹𝑟 ∙ 𝑤𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛,     𝑤𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

2𝑘𝐿
∑ 𝑄𝑖𝜂(𝑙𝑖)   (9) 

𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
𝐹0+𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑟𝑠
 ,   𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝐴𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑚𝑒𝑎𝑛 ,     𝐹𝑚𝑒𝑎𝑛 =

𝑎

2𝐿
∑ 𝑄𝑖𝜇(𝑙𝑖)𝑖   (10) 

𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥 =  𝐷𝐴𝐹𝑠 ∙ 𝑤𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛,     𝑤𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛 =
  𝐹𝑚𝑒𝑎𝑛 

𝑘𝑟𝑠
    (11) 

𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝐴𝐹𝑏 ∙ 𝜎𝑠𝑏,𝑚𝑒𝑎𝑛 ,   𝜎𝑠𝑏,𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝑎

2𝐿𝐴𝑠𝑏
∑ 𝑄𝑖𝜇(𝑙𝑖)𝑖    (12) 

𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝜎𝑧𝑖𝑖 , 𝜎𝑧𝑖 = 𝜎𝑖𝑓(𝑥𝑖), 𝜎𝑖 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝜂(𝑥𝑖), 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝐴𝐹𝑓 ∙
𝑄𝑎

2𝐿𝐴𝑠𝑏
  (13) 

Där 

𝑄𝑑𝑦𝑛 𝑚𝑎𝑥 =  den största dynamiska spårkraften i räl [kN] 

𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥 =  den största dynamiska spänningen i räl [N/mm2] 

𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥 =  den största dynamiska nedböjningen/deflektionen i räl [mm] 

𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥 =  den största dynamiska spänningen mellan räl och sliper [N/mm2] 

𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥 =  den största dynamiska nedböjningen/deflektionen i sliper [mm] 

𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥 = det största dynamiska trycket på ballastbädd [N/mm2] 

𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥 = det största dynamiska trycket i undergrund (30 cm under sliper) [N/mm2] 

𝐷𝐴𝐹𝑟, 𝐷𝐴𝐹𝑠, 𝐷𝐴𝐹𝑏, 𝐷𝐴𝐹𝑓 = dynamisk faktor för räl, sliper, ballast respektive undergrund 

(30 cm under ballast) 

𝐴𝑟𝑠 = kontaktytan mellan räl och sliper [m2]  

𝜇, 𝜂 = formfunktioner 

 

13.2  Simulering  

Simulering har gjorts med ett egenutvecklat Matlab-program med fokus på bandel 391 

mellan Frövi och Ställdalen, km 401+287 till 462+106.   

Som indata och underlag till simuleringarna användes spårdata för räl, sliper, mellanlägg 

och  största tillåtna hastighet (STH) för bandelen från Trafikverkets databas BIS, samt 

information om banans kurvatur, rälshöjning och spårlägets standardavvikelse i höjd från 

OPTRAM.  

Figur 13.3 visar att nuvarande spårlägeskvalitet på bandel 391 är ganska dålig, då 

underhållsgränsen UH1 enligt TDOK 2013:0347 [11] överskrids på de flesta ställen. 

Utvecklingen av spårlägeskvaliteten under de senaste åren analyserades och jämfördes 

med den genomsnittsnivå som råder för europeiska järnvägsnät enligt EN 13848-6 [12].  
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Figur 13.4 visar ackumulerad frekvensfördelning för standardavvikelse i höjdläge. Det 

framgår att spårlägeskvaliteten har försämrats under senaste 3 åren, från 2012 till 2014. 

 

 

 

 

Figur 13.3 Spårdata: Största tillåtna hastighet (Sth) från BIS samt kurvatur, 

rälsförhöjning och standardavvikelse i höjdläge (1-25 m) från OPTRAM 
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Figur 13.4  Ackumulerad frekvensfördelning för standardavvikelse i höjdläge 

(Std-LL) för åren 2012-2014 och jämförelse med EN 13848-6. 

 

Figur 13.5  Global spårstyvhet från IMV100 - mätningar 

Spårstyvhet (𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) är ett mått på hur ”styvt” eller ”mjukt” spåret är och kan allmänt 

definieras som kvoten mellan vertikala spårkraften på en räl och resulterande 

nedböjning/deflektion av rälen. Styvt spår ger höga dynamiska krafter, medan mjukt spår, 

ofta p.g.a. dålig ballast och undergrund, ger stora rörelser av räl och sliper och leder 

därmed till stor spårnedböjning och försämrat spårläge.  Figur 13.5 visar global 
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spårstyvhet på bandel 391 från IMV100-mätningar, efter verifiering med FWD-mätningar 

på tre platser, km 407+300, km 408+283 och km 408+917, se även Kapitel 11. Mätningar 

visar att spåret är ”mjukt”, eftersom spårstyvheten är lägre än riktvärdet enligt TDOK 

2013:0664 [13]. I Figur 13.6 redovisas spårstyvheten (𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), ballastens bäddmodul (𝐶𝑠𝑏) 

samt modulen (E𝑣2) under ballast, på sträckan mellan km 407+000 och km 409+000, där 

de tre mätplatserna finns. Resultaten mellan IMV100- och FWD-mätningar kan jämföras.  

 

 

 

Figur 13.6   Spårstyvhet (𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), ballastens bäddmodul (𝐶𝑠𝑏) och modulen 

(E𝑣2) under ballast på sträckan mellan km 407-409. 
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Figur 13.7  Simuleringsresultat för bandel 391: Dynamiska spårkrafter i rälen 

           (𝑄𝑑𝑦𝑛 𝑚𝑎𝑥) 
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            Figur 13.8 Simuleringsresultat för bandel 391: Spänningar i rälen (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥)  
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            Figur 13.9 Simuleringsresultat för bandel 391: Nedböjningar i rälen  (𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 13.10 Simuleringsresultat för bandel 391: Spänningar mellan  räl och     

sliper (𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥) 
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      Figur 13.11 Simuleringsresultat för bandel 391: Slipers nedböjningar (𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 13.12 Simuleringsresultat för bandel 391: Spänningar mellan  sliper och 

ballast (𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥) 
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      Figur 13.13 Simuleringsresultat för bandel 391: Spänningar i undergrund (𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥) 
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De sju tungtransportfordonen, Shimmns 920, Q73 (Uaai-xxy), Smmnps 951(960), 

Sgmmns-w, Laaps 012/013, Malmvagn och Q48/Q49, som beskrevs i Kapitel 6 har 

studerats. Med de indata om fordonsegenskaper, spårkomponenter och spårlägeskvalitet, 

beräknades först de dynamiska spårkrafterna enligt ekvation (7), se Figur 13.7.  Förutom 

axellast, är tåghastighet och spårlägeskvalitet också viktiga för de dynamiska 

spårkrafterna. 

Simuleringsresultat baserat på ekvationerna (8) – (13) presenteras i Figur 13.8 – 13.13 för 

de sju olika fordonen på hela bandel 391 mellan Ställdalen och Frövi.  

 

13.3  Utvärdering  

För att utvärdera banans bärighet utifrån simuleringsresultaten, behöver lämpliga värden 

för krav/toleranser fastställas för de ovan beräknade parametrarna. Nedan anges de 

gränsvärden som gäller som ”hårda” krav för spänningar (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥, 𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥, 𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥, 

𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥) och ”mjuka” krav för nedböjningar (𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥, 𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥), eftersom de anses vara 

relaterade till ”säkerhet” respektive ”underhåll”.  Eftersom relevanta kravvärden saknas i 

Trafikverkets regelverk är värdena baserade och hämtade från järnvägsteknisk litteratur  

t.ex [7, 10].  

𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝜎𝑟 ] = 220 [𝑁/𝑚𝑚2]    (14) 

𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝑤𝑟] =  8 [𝑚𝑚]     (15) 

𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝜎𝑟𝑠 ] = 4 [𝑁/𝑚𝑚2]    (16) 

𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝑤𝑠] =  5 [𝑚𝑚]     (17) 

𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝜎𝑠𝑏 ] = 0,5 [𝑁/𝑚𝑚2]    (18) 

𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥 ≤ [𝜎𝑏𝑓 ] =
0.006Ev2

1+0.7𝑙𝑜𝑔𝑛
 [𝑁/𝑚𝑚2]    (19) 

Gränsvärden för tryckspänningar 𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥 i undergrund är inte en konstant, utan varierar 

enligt Heukelom och Klomp [7] p.g.a. elasticitetsmodul (Ev2) (och antalet 

belastningscykler 𝑛 = 2 ∙ 106). Enligt tyskt regelverk krävs Ev2 på minst 120 𝑁/𝑚𝑚2 på 

undergrunden (precis under ballastbädd) för huvudspår i Tyskland. 

 Gränsvärdena enligt ekvation (14) – (19) har också plottats i Figur 13.8 - 13.12 som 

”röda” streckade linjer för [𝜎𝑟 ], [𝜎𝑟𝑠 ], [𝜎𝑠𝑏 ] och [𝜎𝑏𝑓 ] respektive ”gula” streckade linjer 

för [𝑤𝑟] och [𝑤𝑠]. Det framgår att det finns vissa sträckor där gränserna överskrids. 

Orsaken kan vara antingen dålig spårlägeskvalitet enligt OPTRAM, dålig spårstyvhet (i.e. 

dålig undergrund) enligt IMV100-mätning eller en kombination av båda.   
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Figur 13.14   Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

spänningar i rälen (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥) 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.15  Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

deflektioner (nedböjningar) i rälen (𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 13.16 Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

tryckspänningar mellan räl och sliper (𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥) 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.17   Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

deflektioner (nedböjningar) i sliprar (𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 13.18  Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

tryckspänningar mellan sliper och ballast (𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥) 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.19 Simuleringsresultat för olika fordon på sträckan km 407- km 409, dynamiska 

tryckspänningar mellan sliper och ballast (30 cm under sliper) (𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥) 
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Figur 13.20  Bärighetsutvärdering bandel 391 av IMV100-mätningar: Shimmns 920  

 

 

 

Figur 13.21  Bärighetsutvärdering bandel 391 från IMV100-mätningar: Q73 (Uaai-xxy)  
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Figur 13.22  Bärighetsutvärdering bandel 391 av IMV100-mätningar: Smmnps 951(960)  

 

 

 

Figur 13.23  Bärighetsutvärdering bandel 391 från IMV100-mätningar: Sgmmns-w  
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Figur 13.24  Bärighetsutvärdering bandel 391 av IMV100-mätningar: Laaps 012/013  

 

 

 

Figur 13.25  Bärighetsutvärdering bandel 391 från IMV100-mätningar: Malmvagn   
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Figur 13.26  Bärighetsutvärdering bandel 391 från IMV100-mätningar: Q48/Q49   

För att tydligt visa simuleringsresultaten och jämföra påverkan från dessa sju olika tunga 

fordon, presenteras diagram för en 2 km lång sträcka mellan km 207+000 och km 

209+000 i Figurerna 13.14 - 13.19 för respektive  𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥, 𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥,  𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥, 

𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥, 𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥  och  𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥 med gränsvärden och de tre mätplatserna markerade. I de 

flesta fall ger Malmvagn störst tryckspänningar, speciellt i ballast och undergrund p.g.a. 

de höga axellasterna. Med undantag, t.ex. i rälen, kan Laaps 012/013 ge större spänningar 

än Malmvagn p.g.a. kombinationen av hög hastighet och dåligt spårläge.  

 

Slutligen i Figurerna 13.20 – 13.26 sammanfattas utvärderingar för dessa sju tunga fordon, 

Shimmns 920, Q73 (Uaai-xxy), Smmnps 951(960), Sgmmns-w, Laaps 012/013, 

Malmvagn och Q48/Q49, och om de kan framföras säkert ur bärighetsperspektiv på 

Bandel 391 mellan Ställdalen och Frövi under rådande underhållssituation. I figurerna 

visas tre färger:  

 ”Grönt” betyder problemfri.  

 ”Röd” innebär att ”hårda” krav inte uppfylls, d.v.s., en av de fyra spänningarna på 

rälsfot, räl/sliper, sliper/ballast och 30 cm underballast (𝜎𝑟 𝑚𝑎𝑥,  𝜎𝑟𝑠 𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑠𝑏 𝑚𝑎𝑥  

och  𝜎𝑏𝑓 𝑚𝑎𝑥) överskrider gränsvärde enligt ekvationerna (14), (16), (18) 

respektive (19).  

 ”Gul” innebär att ”mjuka” krav inte uppfylls, d.v.s., en av de två nedböjningarna i 

räl och sliper (𝑤𝑟 𝑚𝑎𝑥 och 𝑤𝑠 𝑚𝑎𝑥) överskrider gränsvärde enligt ekvationerna (15) 

respektive (17). 

Transport simuleringar på Bandel 391 visade bärighetsbrister för alla studerade tunga 

fordon i jämförelese med ställda krav. Anledningen kan vara låg spårstyvhet eller dålig 

spårlägeskvalitet (i kombination med för höga hastigheter).   
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14. Bärighetsåtgärder på befintliga banor 

14.1  Bedömning av bärighet 

Innan projektering och planering av bärighetsåtgärder på en befintlig järnväg kan påbörjas 

behöver bärigheten för sträckan bedömas. 

I Figur 14.1 redovisas ett förslag till metodik för bärighetsbedömning, med flödesdiagram 

som visar arbetsgången i två steg. Det första steget, studie av arkivmaterial, omfattar 

insamling och bedömning av arkivmaterial om spår, geoteknik och underhåll. Resultatet 

av arkiv-studien bör resultera i en sammanställning av problematiska platser på sträckan, 

speciellt de ställen som uppvisar långtidsproblem med spårläge och upprepade behov av 

underhåll. Arkiv-studien bör också innehålla förslag till vidare utredningar. 

Det andra steget, fördjupade bärighetsundersökningar, ska fokusera på spår och 

fördjupade geotekniska undersökningar. En ny styvhets-mätvagn IMV100 kan nyttjas för 

att uppskatta bärigheten längs spåret. Mätningen är lätt att utföra och kan upprepas flera 

gånger för att få en uppskattning av bärigheten under olika klimatförutsättningar (vår, 

tjällossning, efter långvarig nederbörd) eller efter utförda åtgärder, till exempel förbättring 

av dräneringar.  

Geotekniska undersökningar omfattar klassiska metoder som borrning, ballastprovtagning 

(MUM), schaktning, provtagning och laboratorieprovningar. För att bestämma 

makadamballastens tjocklek och förekomst av underballast bör georadar (t.ex.GPR 

mätning) utföras. På de platser där det finns osäkerheter kring bärigheten, rekommenderas 

att fallviktförsök genomförs för bestämning av bärigheten. 

Efter utförda fördjupade utredningar sammanställs platser med bärighetsproblem med 

rekommendationer om lämpliga bärighetsåtgärder.  

Utförd bedömning av bärighet kan användas som underlag för vidare projektering och 

kostnadsbedömning av bärighetsåtgärder. 
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Steg 1 – Studie av arkivmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2 – Fördjupande undersökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.1  Bedömning av bärighet på befintlig järnväg 
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14.2  Bärighetsåtgärder  

I Figur 14.2 finns en förslagen metodik för förbättring av bärigheten, med 

rekommendation på bärighetsåtgärder och rekommenderat förfarande. I Kapitel 14.2.1 – 

14.2.4 beskrivs de olika åtgärderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.2 Metodik för bärighetsförbättring på befintlig järnväg 

 

14.2.1  Dränering, avvattning och bankettrensning. 

Problem med nedsatt bärighet är i många fall direkt kopplat till dålig dränering och 

avvattning. Figur 14.3 visar vilka olika vägar som vatten kan komma i kontakt med 

järnväg. För att säkerhetsställa en bra bärighet under spåret måste vatten avledas och 

grundvattenupptryckning förhindras. 
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               Figur 14.3 Principskiss av vattentillströmning till järnväg 

   

I många fall fungerar inte dränering och avvattning, vilket kan vara en direkt orsak till 

nedsatt bärighet. Vatten samlas under makadamballasten. Vattenmättade jordar i 

underbyggnad och undergrund har sedan låg bärighet. Figur 14.4 visar de vanligaste 

orsakerna till problem. 

 

 

Figur 14.4     Fel och rätt avvattning av järnväg 

Dränering och avvattning bör därför åtgärdas i ett första skede för att förbättra banans 

bärighet. Det rekommenderas att åtgärda dränering och avvattning i samband med 

spårupprustning samtidigt med bankettrensning, se Figur 14.5. 
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Figur 14.5 Exempel på en bankettrensning 

14.2.2  Underballast 

De flesta befintliga järnvägar är uppbyggda enligt andra standarder än dagens moderna 

järnväg. Dagens järnväg som kräver hög bärighet i underbyggnad och undergrund byggs 

alltid med underballastlager som består av förstärkningslager och frostisoleringslager. 

Bergkrossmaterial som används har mycket bra bärighet. Tjockleken av underballastlager 

beror på geografiskt läge i Sverige och beräknas för 50 års froståterkomsttid. Figur 14.6 

visar princip över hur en modern järnväg är uppbyggd. 

 

Figur 14.6 Principskiss av järnvägsuppbyggnad 

Det är mycket sällan som krossmaterial använts som underballastlager vid byggnation av 

gamla järnvägar. I många fall användes grus, siltigt grus, slagg och liknande mer 

finkorniga material. När vatten kommer i kontakt med sådana material försämras 

bärigheten väsentligt.  

Redan i projektet Stax 25 t på befintliga banor rekommenderades en minsta tjocklek på 

underballasten för att uppnå en bra bärighet. Om man förutsätter 30 cm makadamballast 

under slipers underkant rekommenderas minst 80 cm av underballast – förstärkningslager 

(DCH 15 enligt AMA Anläggning).  

För att uppnå en bra bärighet rekommenderas att terrassytan ligger minst 110 cm 

under slipers underkant. Dräneringen måste anpassas till de nya förhållandena. 
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14.2.3 Geosynteter och USP (Under Sleeper Pads) 

En väsentlig förbättring av bärigheten kan uppnås med installation av geosynteter 

eller/och USP. Men det är viktigt att undergrunden är tillräcklig styv. Om undergrunden 

visar sättningar eller består av lös lera eller torv är förbättringen med geosynteter eller 

USP mycket låg. Speciell uppmärksamhet måste ägnas till övergångar mellan spår utan 

geosynteter eller USP och de delar där sådana produkter installeras. Övergångar brukar 

ofta bli svaga punkter som kräver mer underhåll och spårriktningar. 

 

14.2.3.1  Geosynteter  

I princip kan man använda geotextilier eller geonät.  

Geotextilers funktion är separering (materialskiljande lager) eller filtrering. Den 

vanligaste användningen av geosynteter i järnvägssammanhang är: 

• Mellan makadamballast och underballast i befintligt spår 

(materialseparation och filtrering). 

 

• På terrassyta (materialseparation). 

 

• Runt dränering i befintligt och nybyggt spår (materialseparation och 

filtrering). 

Figur 14.7 visar möjlig placering av geotextiler under spåret. 
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Figur 14.7  Placering av geotextiler under spåret 

Geonätets funktion är armering. Armering kan bli aktuell vid behov av ökning av styvhet 

eller bärförmåga vid ballastens eller underballastens underkant, se Figur 14.8. 

Tillämpningen förekommer ofta vid uppgradering av befintliga järnvägar (i samband med 

ballastrening) eller förbättring av problematiska områden, där det krävs upprepat 

underhåll. 

 
Figur 14.8  Armering av ballast alternativt underballast vid upprustning av befintlig 

järnväg 

 

Armeringens placering i ballast-lagret bestäms i förhållande till verkningsdjupet hos 

järnvägsunderhållsmaskiner för att geosynteten inte ska skadas vid underhållsinsatser. 

Ofta används så kallade geokompositer som är en kombination av materialskiljande 

lager/filterlager eller dräneringslager och armering. Erforderlig draghållfasthet hos 

armeringen bestäms av aktuell tåg-belastning och ballast-tjocklek.  
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Om geokompositen ska ha en dränerande funktion så är det viktigt att geosyntetlagret har 

anslutning till järnvägens dräneringssystem. Vid användning av geonät i ballastmaterial 

rekommenderas att 1,5 x minsta maskvidd är större än d50 hos kringliggande material för 

att få en bra samverkan mellan armering och fyllning. 

Ett exempel på installation av geonät under befintligt spår visas i Figur 14.9 

 

 
 
Figur 14.9 Installation av geonät under befintligt spår 

 
 

14.2.3.2  Under Sleeper Pads (USP) 

Under Sleeper Pads (USP) är en matta som fästs på sliperns undersida, se Figur 14.10, för 

att i första hand öka kontaktytan mellan sliper undersida och ballast, och därigenom 

fördela lasterna från fordon jämnare över slipern men också längs med spåret.  

 

 
 

Figur 14.10  USP på sliperns undersida 
 

USP tillverkas vanligtvis av följande material: 

• Polyuretan (PUR) 
• Gummi 
• EVA (Lupolen) 
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Generellt finns det tre olika metoder för att fästa USP på undersidan av 

slipern: 

• Applicering på den ohärdade betongytan med hjälp av ett vidhäftningsskikt 

(t.ex. trådnät, geo-membran) 
• Limning på härdad betong 
• Beläggning genom sprutning eller målning på härdad betong 

 

       USP har en positiv inverkan på spårets livslängd och underhållsbehov:  

  

• Längre livslängd för spårkomponenterna speciellt ballasten  

• Mindre underhåll på grund av bättre spårkvalitet och en minskning av krafter i 

ballasten vilket leder till mindre spårriktning, mindre ballastrening och mindre 

slipning av spår i snäva kurvor. 

• Bättre spridning av spänningar under sliper  

• I speciella fall kan användning av USP möjliggöra en minskning av ballastdjupet 

 

14.2.4  Frostisolering 

Tjälskador kan utgöra ett problem på järnvägar i samband med långa, kalla och snöfattiga 

vintrar, framför allt på gamla banor som har mycket tjälfarligt material i bankroppen 

(bland annat silt). 

En banvall skiljer sig åt från en vägbank, bland annat genom att den är mer öppen för 

frostnedträngning. Banvallen är dessutom, ur driftsynpunkt, betydligt känsligare än en väg 

genom de stränga krav som föreligger med avseende på rörelser i spåret.  

Störst problem vid tjällyft uppstår i ”gränszonen” mellan påverkade och icke påverkade 

sliprar, där resultatet kan bli att sliprar saknar eller endast har begränsat stöd underifrån. 

Ett sådant spårfel kan göra att det blir kraftiga stötar i tåget om inte hastigheten sänks. 

Tåget kan skada spåret genom rälsbrott. Ofta inträffar uppfrysningen ojämnt så att den ena 

rälsen lyfts mer än den andra, varvid ett skevningsfel uppstår och tåget kan spåra ur. Detta 

är den farligaste typen av uppfrysning.  

För att jämna ut effekterna av tjällyft i spåret görs så kallad ”kilning”. Det innebär att man 

skjuter in ett mellanlägg mellan sliprar och räls så att dessa inte ”svävar” utan kan ge 

rälsen stöd underifrån. När tjälen går ur banvallen under våren sjunker spåret tillbaka. 

Man tar då bort mellanläggen för att bibehålla spårets höjdförändring inom tillåtna värden. 

Ofta kvarstår det dock ett spårfel. För att få bort detta spårfel måste man göra en 

spårriktning.  

På gamla banor förekommer ofta problem med tjäle på grund av tjälfarligt material i 

ballastmaterialet men också på grund av bristfällig avvattning och dränering. Problemen 

förstärks där terrassen ligger i skärning och på låga bankar vid passage över områden med 

ytliga frostaktiva jordlager.  

För att varaktigt bygga bort problem med tjäle i en sådan bankropp måste frostaktivt 

material ersättas med frostpassivt. Detta kan dock medföra mycket omfattande schakter 

med påföljande långvariga trafikstörningar. Ett alternativ till urgrävning kan därför vara 

att frostisolera med cellplast eller lättklinker som kan läggas betydligt ytligare i 

bankroppen.  
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Cellplast, som är den vanligaste formen av frostisolering, läggs normalt in under 

makadamballasten, på ca 0,3 m djup under slipers underkant, se exempel i Figur 14.11. 

Samtidigt som entreprenörerna frost-isolerar en sträcka iordningställer de också 

avvattningen kring banan. 

Speciell uppmärksamhet måste ägnas till övergångskonstruktioner mellan spår utan 

frostisolering och de delar där man installerar frostisolering. Övergångar brukar ofta bli 

svaga punkter där vatten samlas vilket ger nedsatt bärighet. 

 

 

 

Figur 14.11 Utläggning av cellplastisolering vid en upprustning av befintlig järnväg 
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15. Slutsatser 

En ny metodik för bedömning av bärighet på befintlig järnväg har utvecklats. 

Bärighetsbedömning rekommenderas att utföras i två steg som kräver samarbete mellan 

spår, geoteknik och underhåll: 

 arkivstudier med inventering av underhållsinsatser samt spårtekniska och 

geotekniska förhållanden  

 fördjupade undersökningar, i form av spårstyvhets-, georadar- och 

bärighetsmätningar i fält samt kompletterande geotekniska undersökningar. 

Med hjälp av teoretiska studier och beräkningar har ett krav på erforderlig bärighet för 

tunga transporter tagits fram. Rekommenderad bärighet på nivån 0,30 m under slipers 

underkant är: 

 Ev2 min = 50 MPa, för att inte överskrida gränsspänningar i räl  

 Ev2 min = 70 MPa, för att uppnå bärighet som är bra för spåret  

 Ev2 opt = 120 MPa, optimalt värde  

De teoretiska studierna baseras på klassiska Zimmerman-Eisenmanns teori, men har i 

projektet förbättrats när det gäller val av ballastens bäddmodul och dynamisk 

förstärkningsfaktor. Genomförda simuleringar baseras på spårets faktiska tillstånd med 

spårdata från BIS, spårlägesdata från OPTRAM och spårstyvhetsdata från IMV100-

mätningar. Simuleringsresultaten visar bärighetsbrister för olika spårkomponenter (räl, 

sliper, ballast, underballast) för respektive fordon som studerats. 

För att uppnå erforderlig bärighet rekommenderas följande åtgärder eller en kombination 

av dem, beroende på lokala förhållanden och typ/omfattning av bärighetsproblem: 

 Dränering, avvattning och bankettrensning 

 Urgrävning och återfyllning med ny makadamballast och underballast 

 Användning av geosynteter eller USP (Under Sleeper Pads) 

 Frostisolering 

Förslag på metodik för att höja bärigheten har tagits fram, se Figur 15.1   
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Figur 15.1 Metodik för bärighetsförbättring på befintlig järnväg. 

Vidare har förslag på krav vid banombyggnad med syfte att uppnå bra bärighet tagits 

fram: 

 Minst 30 cm makadamballast klass 1 under sliper underkant, dvs. ca 50 cm 

makadamballast totalt.  

 Ingen urgrävning krävs om befintlig underballast omfattar minst 80 cm 

material av materialtyp 2 (AMA DC/1) där graderingstalet ska vara större än 7, 

och underliggande jord är inte tjälfarlig (AMA DC/1). 

 Urgrävning ska utföras till minst 110 cm under sliper underkant enligt AMA 

RA DCH 1/1 om undergrunden består av lös jord som torv, lös lera eller gyttja 

(materialtyp 4B eller sämre) med odränerad skjuvhållfasthet mindre än 25 kPa.  

 Urgrävning ska utföras till ett djup enligt AMA 13 Anläggning (Figur RA 

DCH.1/1) om undergrunden består av tjälfarlig jord. Användning av 

frostisolering kan väsentlig minska urgrävningsdjupet.  

 Ev2 skall vara större än 70 MPa på nivån 0,30 m under sliper underkant. 

Förbättra dränering, avvattning 

och bankettrensning 

Ny kontroll av bärighet 

bedömning av banans bärighet 

efter minst ett år 

Mätning av spårstyvhet med IMV 

100, utvärdering av bärighet 

Bärighet förbättrades till 

rekommenderade nivåer 

Problem med nedsatt bärighet 

kvarstår 

Ingen vidare 

åtgärd  

Schakta ned till ny terrassyta 110 cm 

under slipers underkant och sedan 

bygga en ny underbyggnad som 

består av 50 cm makadamballast och 

80 cm av underballast av 

förstärkningslager, anpassa dränering 

Vid behov kan åtgärden förbättras 

med geosynteter, under sleeper pads 

(USP), frostisolering 

http://static.byggtjanst.se/SharepointImages/sites/anl-13/SiteCollectionImages/D/FigurRA_DCH_1+1.gif
http://static.byggtjanst.se/SharepointImages/sites/anl-13/SiteCollectionImages/D/FigurRA_DCH_1+1.gif
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 Vid urgrävning ska ny underballast bestå av material DCH15/DCH16 enligt 

AMA Anläggning. 

 Avvattning ska anpassas till slutliga förhållanden och ska beakta terrassytans 

nivå samt frostisolering o.s.v.  

16.   Rekommendation för fortsatt arbete 

På sikt bör bärighetskrav och metodik för bärighetsbestämning och utvärdering 

implementeras i regelverket. Bärighetskrav måste tas fram i samarbete mellan spår, 

geoteknik, underhåll (LCC) och ekonomi för att kraven ska vara tekniskt acceptabla och 

ekonomiskt rimliga. 

Innan bärighetskrav implementeras i regelverket behöver ytterligare arbete genomföras för 

att klargöra vilka konsekvenser det kan få. Följande arbete rekommenderas: 

A) Fortsätta med IMV 100-mätningar och utvärdering av bärighet (kräver kompetens 

inom spårteknik och mätningsteknik) 

B) Studera nedbrytning av spår och spårkomponenter i förhållande till de 

bärighetskrav som rekommenderas i detta projekt. (kräver kompetens inom 

spårteknik och underhåll) 

a. Nedbrytningsmodell och krav på maximal nedbrytning 

b. Nedbrytningsförlopp i förhållande till trafikmängd och bärighet 

c. Förslag till bärighetskrav (alternativt Förslag till bärighetskrav med hänsyn 

till nedbrytning av spår och spårkomponenter.) 

C) Konsekvensanalys av bärighetskrav (kräver kompetens inom spårteknik, underhåll 

och kostnadsuppskattning). 

a. Konsekvenser av tekniskt acceptabla bärighetskrav (B) på underhålls-och 

investeringsinsatser  

b. Hur bärighetskrav (B) påverkar underhålls- och investeringskostnader 

(LCC) 

D) Fastställande av bärighetskrav för svenska befintliga banor (kräver kompetens 

inom spårteknik, geoteknik, underhåll och kostnadsuppskattning). 

E) Implementering av bärighetskrav i Trafikverkets regelverk. 
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